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Preço pago ao produtor despenca e 

colheita da batata apodrece no campo 

 
Data: 15/01/2017 
 
Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-
campo/noticia/2017/01/preco-pago-ao-produtor-despenca-e-colheita-da-
batata-apodrece-no-campo.html 
 

Em Guarapuava, na região central do Paraná, os produtores estão 
recebendo em média R$ 18 pelo saco de 50 quilos de batata. Em 2016, a 
média do preço era de R$ 83 – uma queda de 70%. 
A explicação está no aumento da área plantada que subiu de 2 mil para 
2.300 hectares. Com isso, a expectativa é de que sejam colhidas 76 mil 
toneladas a mais. 
Com uma oferta maior, o preço caiu. Para diminuir o prejuízo, produtores 
estão deixando a batata apodrecer no campo. 
 

Assista ao vídeo: http://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-
do-campo/noticia/2017/01/preco-pago-ao-produtor-despenca-

e-colheita-da-batata-apodrece-no-campo.html 
 

http://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2017/01/preco-pago-ao-produtor-despenca-e-colheita-da-batata-apodrece-no-campo.html
http://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2017/01/preco-pago-ao-produtor-despenca-e-colheita-da-batata-apodrece-no-campo.html
http://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2017/01/preco-pago-ao-produtor-despenca-e-colheita-da-batata-apodrece-no-campo.html
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Após queda no preço, produtores 
paranaenses jogam tomates e batatas 

no lixo 

 
Data: 25/01/2017 
 
Disponível em: http://paranaportal.uol.com.br/economia/apos-queda-no-
preco-produtores-paranaenses-jogam-tomates-e-batatas-no-lixo/ 
 
A queda brusca nos preços de alguns alimentos tem feito com que 
muitos agricultores paranaenses joguem fora parte da produção. A 
situação tem se repetido especialmente com o tomate e a batata. 
De acordo com o Departamento de Economia Rural do Paraná (Deral), a 
produção deste ano superou todas as expectativas. Além de a safra ter 
sido recorde, a ocorrência de chuvas nos períodos certos contribuiu para 
que os produtos paranaenses fossem colhidos com alto grau de 
qualidade. 
Com muita oferta no mercado, o preço despencou. Em janeiro de 2016, 
um saco de 60 kg de batatas era comercializado por cerca de R$ 78,00. 
Agora, em 2017, o valor gira em torno de R$ 17,00. No caso do tomate, 
a caixa, que no ano passado saía por R$ 87,00, agora custa no máximo 
R$ 25,00. 
Em Guarapuava, na região central do Paraná, um produtor rural jogou 
fora várias toneladas de batatas, em um terreno da cidade, afirmando 
que não compensava sequer doar as batatas. A cena revoltou os 
moradores, mas inspirou boas ações. Após a história ser divulgada, a 
unidade do Sesc de Guarapuava passou a receber doações de 
produtores que estavam com excesso de batatas. Os alimentos foram 
encaminhados para instituições cadastradas no Programa Mesa Brasil. 
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Produtores australianos de batata: a 
escassez nunca é tão ruim 

 
Data: 25/01/2017 
 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2017/australian-potato-
farmers-shortage-never-bad 
 

 
 
As fortes chuvas, particularmente em Nova Gales do Sul (Austrália), 
combinadas com um inverno frio, levaram a uma oferta de batata 
apertada.  
Isso tudo tem um impacto sobre os preços. Um dos principais 
movimentos ascendentes em um índice de preços de consumo de outra 
forma suave publicado na quarta-feira foi os vegetais (12,5 por cento 
para o ano e 2,5 por cento no trimestre de dezembro).  
Batatas, juntamente com brócolis e couve-flor, foram chamados pelo 
Escritório Australiano de Estatísticas como preços líderes para cima.  
 
Batatas Victoria presidente Frank Rovers diz que os rendimentos baixos 
são devido aos agricultores não ser capaz de plantar suas culturas por 
causa do mau tempo.  
 
Frank Rovers, Presidente Batatas Victoria:  
 
"A estação de plantio em julho e agosto estava muito úmida, então eles 
não puderam entrar nos campos para plantar as colheitas e você acaba 
com uma janela onde nada foi plantado por um período de tempo".  
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"Certamente houve um pico de um pico de preço porque a oportunidade 
de plantar que não estava lá, mas outros produtores compensados por 
isso não houve uma escassez [maior]." 
Enquanto os consumidores têm sentido o aperto, alguns estavam 
dispostos a absorver aumentos nos preços, enquanto eles estavam 
recebendo produtos locais.  
 
O aumento dos preços de frutas e vegetais também pode ser positivo 
para os merceeiros independentes, diz o gerente de operações da 
Trim's Fresh Fruit e Veg Leichardt, Alex Electri.  
 
Alex Electri, gerente de operações da Trim's Fresh Fruit e Veg Leichardt:  
 
"Obviamente, sim, porque podemos competir.Os nossos produtos são 
muito melhores.Esse é o feedback que estamos recebendo de um 
monte de clientes." 
A boa notícia é que a dor no check-out deve ser facilitando nos próximos 
meses como uma nova estação de crescimento aumenta a oferta.  
 
Sr. Failla, fazendeiro de batata fora de Melbourne:  
 
"Há sinais de [a escassez] reduzindo agora.Eu anteciparia que nas 
próximas seis semanas tudo será estabilizado e volta ao normal 
novamente." 
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Estudo fornece evidências sobre o 
movimento do patógeno da fome da 

batata 

 
Data: 04/01/2017 
 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2017/study-provides-
evidence-movement-potato-famine-pathogen 
 

 
 
Nova pesquisa da Universidade Estadual da Carolina do Norte investiga 
o movimento e a evolução do patógeno que causou a fome da batata 
irlandesa na década de 1840, que estabeleceu raízes nos Estados 
Unidos antes de atacar a Europa.  
Para acompanhar a evolução de diferentes linhagens de Phytophthora 
infestans, o patógeno responsável pela fome da batata irlandesa e uma 
das principais causas de doença tardia em plantas de batata e tomate 
em todo o mundo, os patologistas de plantas NC State estudaram 12 
regiões-chave nos genomas de 183 Amostras de patógenos - históricas 
e modernas - de todo o mundo.  
O estudo, publicado em PLOS ONE, mostra que uma linhagem 
chamada FAM-1 causou surtos de batata late blight nos Estados Unidos 
em 1843 e, em seguida, dois anos mais tarde na Grã-Bretanha e 
Irlanda. Também foi encontrado em amostras históricas da Colômbia 
sugerindo uma origem sul-americana.  
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A FAM-1 causou surtos maciços e debilitantes da doença tardia na 
Europa, deixando a fome ea migração em seu rastro. Jean Ristaino, 
professor ilustre de Patologia Vegetal de William Neal Reynolds e autor 
correspondente do estudo, teoriza que o patógeno chegou à Europa 
através de batatas infectadas em navios sul-americanos ou diretamente 
de batatas infectadas dos Estados Unidos.  
 

 
Phytophthora infestans infectou a folha de 1846 
 
 
Mas FAM-1 não era apenas uma maravilha de um hit que fez sua marca 
e depois desapareceu rapidamente.  
 
Jean Ristaino, William Neal Reynolds Professor Distinguido:  
 
"FAM-1 foi generalizada e dominante nos Estados Unidos no meio-de-
final do século 19 e início do século 20".  
 
"Ele também foi encontrada em Costa Rica e Colômbia no início do 
século 20". 
A FAM-1 sobreviveu por cerca de 100 anos nos Estados Unidos, mas foi 
deslocada por uma variedade diferente do patógeno chamado US-1, 
disse ela.  
 
Jean Ristaino  
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"US-1 não é um descendente direto do FAM-1, mas sim uma linhagem 
irmã."  
 
"US-1, por sua vez, foi uma cotovelada fora de sua terra natal homônimo 
de estirpes ainda mais agressivo do patógeno que originaram no México 
. "  
 
" Nossas culturas vegetais de inverno, cultivadas lá e importados para 
os EUA, porto do patógeno. " 
Os efeitos do patógeno não se limitam à decimação da colheita de 
batata da Irlanda há 170 anos. Milhões são gastos em todo o mundo a 
cada ano em tentativas de controlar o patógeno, disse Ristaino.  
 
As batatas no mundo em desenvolvimento são particularmente 
vulneráveis, pois os fungicidas são menos disponíveis e caros.  
 
Os co-autores de papel são Amanda Saville, um técnico da pesquisa no 
laboratório de Ristaino, e Michael Martin, um professor associado com a 
universidade norueguesa da ciência e da tecnologia.  
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Manual publicado em biologia 
reprodutiva e citológica da batata 

 
Data: 04/01/2017 
 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2017/publican-manual-sobre-
biolog%C3%ADa-reproductiva-y-citol%C3%B3gica-de-la-papa 
 

 
 
As técnicas e protocolos descritos neste manual são os atualmente 
utilizados no Laboratório de Citogenética do Centro Internacional da 
Batata (CIP).   
Eles dizem principalmente respeito à determinação da ploidia em células 
somáticas, o comportamento de cromossomo em células sexuais, 
determinando a fertilidade do pólen e cultivo in vitro de embriões 
imaturos em Solanum spp.   
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Estas técnicas são ferramentas valiosas ao estudar acasalamento e 
cruzamento entre cromossomos homólogos, relação pólen-pistilo, 
identificando barreiras de incompatibilidade, irregularidades meióticas 
em híbridos interespecíficos e produção de treinamento de gametas. 
Portanto, eles têm aplicações no melhoramento genético da batata, mas 
também em estudos taxonômicos e evolutivos.   
O manual também incorpora, na primeira parte, conceitos teóricos que 
facilitam a compreensão das várias técnicas e interpretação dos 
resultados, ajudando a projetar corretamente um plano de melhoria. 
Na segunda parte as técnicas de citogenética básicos utilizados no 
melhoramento genético da batata são apresentados. 
Para cada técnica de aplicações potenciais são mencionado e descrito 
em pormenor numa tabela separada, os procedimentos utilizados. 
Finalmente, em anexo reagentes necessárias e soluções e a sua 
preparação, bem como técnicas de polinização são descritos e obtenção 
de sementes botânico usado no trabalho de melhoramento realizadas 
nas estufas de CIP.   
Temos a certeza da importância desta publicação para o campo da 
citologia aplicado a o melhoramento genético da batata, não só pela sua 
estrutura, mas pela riqueza de seu conteúdo, permitindo que a sua 
aplicação é fácil e útil para aqueles que precisam para abordar com rigor 
científica da citologia básica. 
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Cultivando batatas tolerantes ao sal 
no Paquistão 

 
Data: 14/01/2017 
 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2017/growing-salt-tolerant-
potatoes-pakistan 
 

 
 
A Holanda está explorando a possibilidade de iniciar um programa para 
cultivar batatas tolerantes ao sal no Paquistão.  
A embaixadora dos Países Baixos, Jeannette Seppen, reuniu-se com o 
ministro da Segurança Alimentar e Investigação Nacional, Sikandar 
Hayat Khan Bosan, na quinta-feira, e discutiu um projecto que 
proporcionaria aos agricultores paquistaneses acesso a sementes 
holandesas de qualidade, particularmente a variedade de alto 
rendimento "primordial".  
O Sr. Bosan informou o enviado que o Paquistão estava interessado em 
adquirir a tecnologia holandesa e em colaborar para produzir sementes 
certificadas da batata. Experiências no Paquistão mostram que é viável 
cultivar batatas em condições salinas. Em Depalpur, Punjab, o primeiro 
rendimento de batatas resistentes ao sal foi experimentado em 2015 sob 
um projeto conjunto de inovação agrícola holandesa e empreendedores 
paquistaneses.  
 
A combinação de variedades tolerantes ao sal, práticas agrícolas 
adaptadas e utilização conjunta da água resultou num rendimento 
esperado aceitável de 20 toneladas de batata por hectare.  
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De acordo com o Ministério da Segurança Alimentar Nacional e 
Pesquisa, apenas um a dois por cento de sementes de qualidade está 
disponível no país. Apesar desta desvantagem, o país produziu cerca de 
quatro milhões de toneladas de batata nesta temporada. O Ministério da 
Alimentação encontrou certas deficiências na cultura da batata em uma 
avaliação recente.  
A semente de tubérculos de batata tem um tremendo potencial de 
transmissão de doenças que coloca sérios problemas de saúde das 
culturas. Sua comercialização não é tão eficientemente organizada 
como para as culturas de grãos, apesar de ser a quarta mais importante 
colheita por volume de produção. As futuras linhas de pesquisa serão 
desenvolvimento de verdadeiras famílias híbridas de sementes de 
batata (TPS) e produção verdadeira de sementes de batata, além de 
desenvolver um pacote de técnicas agrícolas para produção de batata à 
base de TPS.  
O Paquistão importa de 10.000 a 15.000 toneladas de sementes 
certificadas de alta qualidade da Holanda. A semente de batata é ainda 
multiplicada pelas empresas nacionais de sementes para distribuição 
aos agricultores. O volume de batata de semente certificada é baixo e 
adicionado razões para a não disponibilidade de batata de semente 
certificada suficiente no país. Punjab produz cerca de 99pc de batata, 
enquanto Sindh, Khyber Pakhtunkhwa e Balochistan têm participação 
nominal na produção global principalmente devido a condições salinas. 
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Argentina: A produção de semente de 
batata registrou um aumento de 139 

mil toneladas 

 
Data: 16/01/2017 
 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2017/argentina-la-
producci%C3%B3n-de-semilla-de-papa-fiscalizada-alcanz%C3%B3-139-
mil-toneladas 
 

 
 
A partir da informação recobrada em todo o país pela Mesa Provincial 
da Papá de Buenos Aires junto às instituições e referências de todas as 
zonas de produção, se difundiram os dados relativos à produção de 
semente de batata da campanha 2015-16. 
 

Clique aqui para baixar o arquivo completo: 
https://drive.google.com/file/d/0B2xE3ZqDhtRJWU5tR3plQT

U5MDg/view 
 

https://drive.google.com/file/d/0B2xE3ZqDhtRJWU5tR3plQTU5MDg/view
https://drive.google.com/file/d/0B2xE3ZqDhtRJWU5tR3plQTU5MDg/view
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Potato Expo 2017 vê o sucesso como 
rede de produtores e aprende 

 
Data: 11/01/2017 
 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2017/potato-expo-2017-sees-
success-growers-network-and-learn 
 

 
 
Potato Expo 2017, realizada de 4 a 6 de janeiro na cidade de São 
Francisco, apresentou um dos maiores números de participantes e 
expositores, o segundo anual Spud Nação Throwdown Chef Cook-Off e 
otimismo sobre o futuro da indústria de batata.  
Mais de 1.700 produtores e representantes da indústria participaram da 
feira, onde os expositores mostraram tecnologia de ponta e soluções 
inovadoras adaptadas para a indústria de batata. Mantendo sua 
reputação como o melhor evento de batata do ano, a Potato Expo 
abordou muitas questões prementes enfrentadas pela indústria.  
A partir da nova tecnologia AG e do clima político para as perspectivas 
meteorológicas para 2017, os participantes ouviram falar de 
especialistas de renome. O editor da Forbes, Rich Karlgaard, 
compartilhou sua perspectiva sobre as megatendências que afetam o 
sucesso dos negócios. Adam Steltzner, engenheiro do Laboratório de 
Propulsão a Jato da NASA, descreveu o valor da colaboração e do 
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trabalho em equipe com base em sua experiência liderando o grupo que 
desembarcou o rover Curiosity de Marte.  
Finalmente, Smoke's Poutinerie CEO Ryan Smolkin energeticamente 
descrito edifício e crescimento de uma marca bem sucedida de 
restaurantes que servem poutine e coberturas emocionantes.  
 

 
 

O segundo chefe de cozinha Spud Nation Throwdown Chef-off, 
organizado por Phil Lempert, reuniu uma emocionante fusão de sabores, 
culturas e sabores como um grupo diversificado de chefs internacionais 
incorporado batatas em pratos inspirados por suas experiências 
culinárias distintivas.  
O cozinheiro-off prendido janeiro 4 entre Tony de Graaf (Formosa), Doris 
Goldgewicht (Costa Rica), Ian Kittichai (Tailândia), e Wandy Robles 
(República Dominicana) demonstraram a paixão global para as batatas 
e mostraram a habilidade de cada cozinheiro misturar Asian tradicional 
Ou latinos com Western.  
O vencedor, Ian Kittichai, foi homenageado por sua receita Massaman 
curry. Tony de Graaf recebeu o segundo prêmio pela batata involtini.  
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Vencedor do segundo Spud Nação Throwdown Chef Cook-Off: Ian 

Kittichai, foi homenageado por sua receita Massaman curry 
 

Os participantes e expositores exclamaram que a reunião de 2017 teve 
palestrantes extraordinariamente estimulantes. A influência de estar em 
uma cidade tech-savvy era perceptível, como os participantes baixaram 
o aplicativo móvel e usou pesquisas do Twitter.  
 
Britt Raybould, um cultivador de Idaho:  
 
"Vir para Potato Expo me permite expandir minha rede e minhas 
habilidades e se tornar um líder melhor batata-geral e administrador da 
minha conta."  
 
"Todo mundo na indústria deve tomar nota deste evento emocionante, e 
fazer o que for preciso para participar." 
 
A Potato Expo 2018 será realizada de 10 a 12 de janeiro no Rosen 
Shingle Creek Resort, em Orlando, Flórida.  
 
Informações detalhadas sobre a conferência de 2018 será publicado no 
site www.potato-expo.com 
 

http://www.potato-expo.com/
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NIFA anuncia US $ 1,85 milhão para 
pesquisa de criação de batata 

 
Data: 14/01/2017 
 
Disponível em: http://potatopro.com/news/2017/nifa-announces-185-
million-potato-breeding-research 
 

 
 
O Instituto Nacional de Alimentação e Agricultura (NIFA, na sigla em 
inglês) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou 
hoje a disponibilidade de US $ 1,85 milhões para financiar pesquisas 
regionais de melhoramento de batata para apoiar o desenvolvimento de 
variedades de alto desempenho que possam ser introduzidas no 
mercado o mais rápido possível . Os Estados Unidos são um dos 
produtores de batata de topo em todo o mundo, e as estimativas de 
vendas do setor chegou a US $ 3,6 bilhões em 2015.  
 
Sonny Ramaswamy, diretor de NIFA:  
 
"As batatas constituem uma proporção significativa de nossas dietas, e 
há uma necessidade urgente de continuar a desenvolver variedades 
com traços de valor agregado, incluindo um perfil de nutrientes que 
promova o crescimento e desenvolvimento em crianças", 
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O Programa de Criação de Batata faz parte dos Programas de 
Melhoramento de Plantas, Genética e Genômica da NIFA que investem 
em ciência para produzir cultivos robustos capazes de suportar ou se 
recuperar de pragas atuais e futuras, restrições ambientais e mudanças 
climáticas que poderiam ameaçar a segurança alimentar de nossa 
nação. Este pedido de candidatura (RFA) visa projectos regionais com 
potencial para desenvolver rapidamente variedades de batata com 
elevado valor comercial.  
Candidatos elegíveis incluem estações estatais de experimentação 
agrícola, faculdades e universidades de concessão de terras, fundações 
de pesquisa estabelecidas por faculdades e universidades de concessão 
de terra, escolas ou faculdades de medicina veterinária e certas 
faculdades e universidades.  
Os tópicos de pesquisa devem atingir um ou mais dos seguintes 
resultados:  
Variedades de alto desempenho desenvolvidas com resistência a 
pragas estabelecidas e emergentes que limitam produção sustentada, 
rentabilidade e competitividade no mercado; 
Melhoria das características de eficiência de uso de água e nutrientes 
para variedades que resultam em diminuição da demanda por irrigação 
e aplicações de fertilizantes, mantendo ao mesmo tempo o rendimento 
desejado e o desempenho de qualidade; 
Características desejáveis de rendimento, armazenagem, consumo e 
outras características de qualidade de valor acrescentado identificadas e 
desenvolvidas para incorporação em novas variedades de batata; ou 
Métodos de alta produção desenvolvidos para selecionar rapidamente 
traços, especificamente para o desenvolvimento de novas variedades de 
alto desempenho e trazê-los para o mercado o mais rapidamente 
possível. 
Novas no RFA deste ano, os requerentes deverão fornecer informações 
sobre o estado de prontidão de novos traços, linhas avançadas e 
variedades desenvolvidas por meio deste programa para uso de 
criadores, agências certificadoras de sementes de batata ou 
distribuidores, produtores, processadores ou outro sistema de produção 
ou Participantes da cadeia de suprimentos do produto final.  
 
O programa Potato Breeding Research também encoraja projetos para 
desenvolver conteúdo e programas para compartilhar através da 
iniciativa eXtension do Sistema de Extensão Cooperativa, um recurso de 
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treinamento on-line para profissionais de extensão e outros que ajudam 
a trazer as últimas pesquisas para uso da força de trabalho agrícola.  
Exemplos de projectos financiados anteriormente pelo programa de 
Investigação da Criação de Batata podem ser encontrados no Sistema 
de Informação da Investigação Actual da NIFA.  
O prazo para a investigação Potato Breeding é 28 de março de 2017.  
 
Veja a pedido de aplicações na página da web Research Potato 
Breeding NIFA para obter mais informações.  
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Batata frita pode ser mais benéfica 
que a cozida, diz estudo 

 
Data: 25/01/2017 
 
Disponível em: http://exame.abril.com.br/ciencia/estudo-mostra-que-
batata-frita-e-mais-benefica-que-a-cozida/ 
 

Segundo uma pesquisa da Universidade de Granada, na Espanha, a 
batata, se frita da forma correta, é mais benéfica do que a versão cozida. 
 

 
 

Para alegria geral, a ciência voltou a encontrar benefícios surpreendentes 
em comidas demonizadas pelos defensores da alimentação saudável. E a 
hora chegou: as incríveis, crocantes e douradas batatas fritas estão 
oficialmente redimidas. 
Um estudo da Universidade de Granada, na Espanha, descobriu que 
vegetais fritos podem trazer mais vantagens para o corpo do que quando 
são cozidos – desde que a fritura seja feita em azeite extra virgem. 
A universidade espanhola estava estudando a famosa Dieta 
Mediterrânea, que já foi associada a prevenção de doenças 
degenerativas por ser rica em antioxidantes. 
A alimentação típica da região é rica em vegetais frescos e azeite extra 
virgem – que, segundo os pesquisadores, não só contém vitaminas C, E 
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e betacarotenos, mas também outro grupo de antioxidantes chamados de 
fenóis. 
Vegetais crus como batata, abóbora, berinjela e tomate são cheios de 
fenóis, mas os pesquisadores queriam descobrir se esses antioxidantes 
se perdiam quando os alimentos passavam por algum processo de 
cozimento. 
Aí testaram formas diferentes de preparar os alimentos: fritar 
mergulhando em azeite extra virgem, cozinhar em água, cozinhar em 
água com óleo e saltear. 
O que eles descobriram é que a quantidade de fenóis não muda muito 
quando a batata e os outros vegetais são cozidos. Mas, quando passam 
pelo azeite extra-virgem, que também é rico em fenóis, esses compostos 
são transferidos para a comida – aí a quantidade de fenóis dá um salto. 
As calorias e gorduras dos alimentos, é claro, também aumentaram. Mas 
os pesquisadores acreditam que os resultados desafiam a ideia corrente 
de que toda fritura é ruim: não só a quantidade de fenóis aumentou mais 
que em qualquer outro método de preparo, mas o potencial antioxidativo 
desses compostos foi mantido. Ou seja: batata frita em azeite extra 
virgem demonstrou um potencial maior em prevenir câncer, diabetes e 
outras doenças degenerativas do que a versão cozida. 
Vale lembrar que os benefícios extras da batata frita observados na 
pesquisa vinham de um cenário bem específico. Primeiro, os fenóis 
transferidos para a comida vinham do do tipo mais nobre de azeite, que é 
obviamente mais caro e não se encontra a cada esquina. Em segundo 
lugar, as batatas e os demais vegetais da pesquisa estavam frescos 
antes de fritar, ao contrário das batatas congeladas que vemos 
lanchonetes afora. 
Nada impossível de fazer, mas não tão simples quanto entrar na fila do 
McDonalds. Batata frita pode ser mais saudável sim – mas não sem um 
toque de gourmetização. 
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modelo negro em embalagem sabor 
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Após denúncias de racismo, Conar se manifesta e emite nota pedindo 
"bom senso". 

 
 

Escolhido através da campanha “Faça-me um #Sabor“, onde os 
consumidores foram convidados a desenvolver novos sabores para a 
batata #Ruffles, o sabor de feijoada deu o que falar. Não foi devido ao 
seu gosto peculiar, mas pela marca ter tido diversas denúncias de 
racismo. 
Selecionados entre 30 finalistas, os três sabores escolhidos, Burritatas 
inspirado no famoso prato da culinária mexicana, Calabreonda, união dos 
sabores da calabresa, limão e cebola, e Feijuuuca, pensado com base no 
prato típico brasileiro que mistura feijão, pitadas de pimenta e carne de 
porco, foram produzidos e levados às prateleiras com o slogan 'Prove e 
Vote'. Caberia ao público eleger a melhor versão da batata, e o autor do 
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sabor vencedor receberia R$ 10 mil em barras de ouro e 1% das vendas 
do produto. 
No pacote do novo sabor Feijuuuca, a escolha de um jovem negro como 
garoto propaganda fez com que consumidores registrassem queixas no 
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) 
acusando a marca Ruffles de racismo ao associar imagem de uma 
pessoa negra com a feijoada. 
Batata Ruffles é acusada de acismo por usar um modelo negro na 
embalagem sabor feijoada pic.twitter.com/DoIeYYxp5v 
— ART STRIKE (@artstrike01) 20 de janeiro de 2017 
Em sua defesa, a PepsiCo Brasil, proprietária da marca Ruffles, 
esclareceu que o jovem negro estampado na embalagem é na verdade o 
paranaense Reginaldo C. de Moraes, que foi quem desenvolveu a batata 
Feijuuuca, e que sua principal motivação para a criação dessa nova 
categoria de sabor era trazer algo plenamente tradicional do paladar 
brasileiro. 
As reclamações levaram os conselheiros do Conar a emitirem uma nota 
pedindo “bom senso”. “Está na hora de deixarmos os exageros de lado e 
praticarmos o bom senso na avaliação do comportamento que envolver 
preconceito”, diz a nota. 
Publicidade polêmica 
Não é a primeira vez que a Conar se depara com denúncias polêmicas. 
Em agosto de 2016, um comercial da marca Sadia humanizou um 
presunto de baixa qualidade com o nome de Luis Augusto. A propaganda 
acabou gerando reclamações e protestos contra marca, além de 
processos na Justiça. 
Os Luizes Augustos da vida real pediram a retirada do comercial por 
estarem sofrendo bullying e sendo motivo de chacota, cabendo ao Conar 
o julgamento e suspensão da exibição da propaganda. #publicidade 
  
 
 


