Notícias de Mercado
Expectativas da safra 2008 de laranja
A safra brasileira de laranja está
começando e, referente à área de
produção do Sul do país, que
resultará em 25.000 toneladas de
suco de laranja concentrado e
congelado, o processamento
começou duas semanas com Ratios
ao redor de 12 e a expectativa é
que Ratios mais altos, como 14, estarão disponíveis nos
próximos 20 dias.
No cinturão cítrico de São Paulo, de acordo com o relatório
do CEPEA de 20 de junho de 2008, os agricultores estão
entregando fruta fresca a indústria, para contratos de spot, a
R$ 9,41/caixa, cujo valor é o maior neste período, desde
1994.
A safra brasileira é calculada, pelos grandes processadores,
em aproximadamente 295 milhões de caixas, ou seja, 20%
abaixo da safra 2007.
Na Florida, cuja expectativa é que safra resulte em 168.5
milhões de caixas, o que, se comparado com 242 milhões de
caixas da safra 2003/2004, antes da época dos furacões,
decresceu 30%. Além disso, de acordo com o ultimatecitros/
Citrus News de 1 de julho de 2008, doenças no cinturão cítrico
norte-americano e preocupação com expectativas dos
campos serem atingidos novamente por furacões nesta safra,
o que ocasionou, em 1 de julho de 2008, a alta de 7.88% nos os
contratos futuros da Bolsa de NY, estão acendendo a luz
amarela sobre a possibilidade da falta de produto.
Estamos a disposição dos nossos estimados clientes para
oferecer de acordo com suas necessidades.

Ritmo crescente no mercado de
máquinas
De acordo com a Agência Estado, no Brasil, as importações
de máquinas cresceram 47,6% nos cinco primeiros meses
deste ano em relação ao mesmo período de 2007. O
percentual mostra uma tendência de alta no ritmo de
crescimento das compras no exterior, uma vez que no ano
passado o aumento foi de 32,7%, (segundo a Secex –
Secretaria de Comércio Exterior).
Neste mesmo ritmo a Goglio, através da Atlântica seu
agente exclusivo no Brasil concretizou a venda de 05 (cinco)
máquinas automáticas para a indústria do café (02 em
Brasília, 02 em Minas Gerais e 01 em São Paulo),
confirmando assim seu objetivo de crescer em 50% suas
vendas no Brasil durante o ano de 2008.
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Eventos
Novamente a feira foi um
sucesso! Muito obrigado pela
sua visita!
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Perspectivas do Açúcar
A safra brasileira teve seu inicio
prejudicado por fatores climáticos,
que atrapalharam a maturação da
cana e a colheita, assim como o
rendimento da mesma em relação à
quantidade de produto extraído por
tonelada processada.
A safra é predominantemente
alcooleira, 61% da cana processada é
destinada a produção de álcool e 39%
voltada ao açúcar, que somado ao baixo
rendimento da matéria prima tem como
resultado menor volume de açúcar produzido em relação
ao mesmo período da safra anterior.
O mercado presenciou uma ascensão nos preços do
açúcar ultrapassando 400 dólares em Londres, porém com
grandes fundos liquidando posições viu-se uma queda
acentuada que trouxe os preços aos níveis praticados em
maio e junho, porém a expectativa é que esse movimento
induza compradores a entrar no mercado e o aumento na
demanda pressione os preços e resulte em novas altas.

A safra de tomate começa com pequena
disponibilidade
Começou entre o final de
Junho e o começo de Julho
deste ano, a safra 2008 de
tomate em Goiás, principal
estado brasileiro produtor da
fruta destinada à indústria.
Fontes do setor indicam queda
na produção, que ocorrerá até
outubro deste ano, devido à incidência de
mosca branca em algumas lavouras e redução da área
plantada.
Além disso, tanto no mercado nacional quanto na
Argentina, houve um forte incremento na demanda por
tomate in-natura, o que fez com que alguns produtores
destinassem uma parte da produção a esse mercado.
Dessa forma, a oferta de polpa HB 30/32, principal
produto processado no Brasil, será pequena, uma vez que a
maioria das indústrias já fechou programações com seus
clientes, e esta pouca disponibilidade no spot seguirá com
preços firmes e crescentes.

Azeitonas: demanda em alta
A safra argentina de azeitonas verdes,
variedade Arauco, que ocorreu entre
março e abril, este ano foi de
mercadoria graúda e de ótima
qualidade, já que houve muito pouco
granizo nas regiões produtoras como San
Juan.
De acordo com as principais empresas processadoras
daquele país, o ano começou sem estoques da safra anterior
e a demanda brasileira para este ano aumentou, logo,
recomenda-se que sejam feitas programações até o final do
ano a fim de se evitar o período de entressafra e a
conseqüente falta de mercadoria.
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