Notícias de Mercado
Açúcar
Temos estabelecido presença
no mercado açucareiro,
acompanhando movimentações
e tendências, participando de
eventos do setor e
implementando parcerias com
importantes usinas para, desta
forma, continuar oferecendo
produtos de fontes qualificadas e transmitindo informações
relevantes para que os clientes possam tomar decisões com
segurança.
Em maio deste ano, o Brasil iniciou a maior safra de cana-deaçúcar de sua história e as notícias de menor produção na
Índia, segundo maior produtor mundial de açúcar, além da
conseqüente queda nos estoques daquele país, da demanda
crescente da Europa pelo açúcar brasileiro e da redução
gradativa da produção européia trazem uma perspectiva de
reação a médio e longo prazos nos preços do açúcar,
acompanhando assim, outras commodities e o setor de
alimentos, que de modo geral acumulam altas seguidas de
preços.

Disponibilidade de polpa de goiaba
Conforme informado na última edição do nosso Newsletter,
número 007 de março/2008, a entre-safra brasileira de goiaba
está começando e, com a intenção de minimizar a questão da
redução de disponibilidade de fruta fresca durante o período
do inverno e conseqüente baixa produção de polpa, foram
fechados contratos com alguns produtores visando o
fornecimento contínuo até o mês de
outubro/2008, quando está previsto o
restabelecimento da disponibilidade de
fruta. Dessa forma, em caso de
interesse, que nos seja informado o
mais rápido possível.
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Eventos

Atlântica Foods e Goglio na INTERPACK 2008
Participamos da Interpack / 08 na qual recebemos vários
industriais brasileiros de diversos segmentos criando ótimas
perspectivas para novos negócios. Na ocasião, a Goglio
lançou três novas máquinas, sendo duas para a indústria de
café: a G21, exclusiva para pequenos torrefadores e a G300
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Abacaxi: falta de fruta afeta mercado
As fábricas voltaram a
moer em março passado e
os processadores
brasileiros estão sofrendo
com a reduzida
disponibilidade de fruta
fresca, “algo ao redor de
30% abaixo do esperado”,
conforme comentado no
mercado. Essa situação se
agrava com o desvio de frutas da
indústria para o mercado de mesa, o qual,
historicamente, remunera melhor o agricultor. Além disso,
a fraqueza do Dólar norte-americano e a força do Real
aumentam custos, elevando preços do pequeno volume
disponível no país.

Novos volumes de polpa de manga
Com a intenção de seguir
atendendo aos nossos clientes com
polpa de manga, especialmente
neste período de reduzida
disponibilidade mundial de fruta,
nós podemos trazer fruta fresca da
região nordeste do Brasil, ao redor de 3000 Km de caminhão,
para ser processada em São Paulo, onde estão localizados os
principais processadores de polpa asséptica e onde há dois
anos, as safras não ocorrem conforme expectativas. Alguns
embarques já aconteceram, a qualidade foi aprovada pelos
compradores e se contratada previamente, há
disponibilidade de polpa para embarques até agosto de
2008. Havendo necessidade de alguma quantidade, nosso
departamento comercial terá satisfação em atendê-lo.

para café a vácuo; além da nova G3/6 para envase de
embalagens stand-up pouches de 70ml a 500ml com
capacidade de 140 pouches por minuto.

FHA 2008 em Cingapura
Foi muito importante estar presente na feira novamente.
Durante o evento, nosso estande foi visitado por
aproximadamente 100 pessoas de 11 diferentes países da
região. Obrigada a todos pela visita!

Aguardamos a sua visita em São Paulo de 03 a 06/junho em nosso estande 177/178, Rua B/C.
.
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