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Laranja: últimas quantidades

Expectativa para safra 2009 de tomate

A próxima safra brasileira de
laranja começará ao redor de
junho de 2009 e estamos
adequando nossas últimas
disponibilidades de produto
safra 2008 às necessidades dos
nossos clientes, assim como
monitorando as condições de
campo para o segundo
semestre.
Na Flórida, a expectativa da safra, reduzida em 2%
pelo departamento de agricultura dos Estados Unidos
nas últimas semanas, requer atenção dadas às baixas
temperaturas, que destrói as células da fruta ou até as
derruba das árvores, além das possibilidades de
comprometimento do rendimento do suco, de acordo
com a publicação “Juice Market” de março de 2009.

No Brasil já há comentários a
respeito da nova safra de tomate
para uso industrial que ocorre entre
junho e outubro de cada ano,
principalmente nos estados de
Goiás, São Paulo e Minas Gerais. A
expectativa para 2009 é que a área
plantada seja muito próxima a do ano
anterior, com uma possibilidade de leve
queda devido à dificuldade de crédito que
as indústrias e/ou produtores podem encontrar para se
financiarem. A demanda continua em alta e a oferta de
produto nacional safra 2008 é praticamente
inexistente, assim sendo, nesse momento os preços
continuam firmes e o mercado aguarda para saber
como se comportarão na próxima safra.

Açúcar

Encerramento da safra de uva 2009

Aproximando-se do período
de produção, muitas usinas já
estão se programando para
iniciar a moagem na segunda
quinzena de março, porém
diferente da safra anterior, o
mix de produção será mais
açucareiro devido às informações de déficit mundial e a
tendência de preços mais elevados para o açúcar.
Embora a tendência seja de alta e existam fatores
sólidos de suporte para isso, as conseqüências diárias
da crise, e os baixos preços das commodities ainda
causam incertezas em relação a sustentação dos preços
em patamares elevados.
Continuamos sempre acompanhando o mercado e
estamos à disposição para transmitir aos nossos
clientes informações atualizadas e fazer ofertas
competitivas que atendam às suas necessidades.

Máquinas
O comércio exterior brasileiro
apresentou, em 2008, cifras jamais
registradas em dois séculos de
atividade no país. De janeiro a
dezembro do ano passado, as
importações somaram US$ 173,2
bilhões e apresentaram um
crescimento de 43,6% no ano, cujo
percentual mostra uma tendência
de alta no ritmo de crescimento das
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A safra de uva do Rio Grande do
Sul, o principal Estado brasileiro
produtor desta fruta, encontra-se
próxima do encerramento. As
previsões de fontes do setor indicam
que a queda da produção pode
chegar a 30% devido a problemas
climáticos, como às chuvas que
afetaram as áreas plantadas no
momento de floração e de colheita. Para o
ano de 2009, a nossa quantidade de suco concentrado
de uva tinta a ser fornecido ainda será modesta, ao
redor de 1.000 tons, mas para a próxima safra a
expectativa é dobrar esse número.
Ainda referente a 2009, embora já estejamos
finalizando os contratos de fornecimento com nossos
clientes, ainda temos alguma quantidade de suco
disponível, por favor, consulte-nos!
compras no exterior, segundo dados da Secex –
Secretaria de Comércio Exterior de janeiro de
2009.
Neste mesmo ritmo, a Atlântica Foods, em 2008,
concretizou a venda de seis máquinas automáticas
para a indústria do café, sendo duas em Brasília,
com previsão de entrega e instalação para março
de 2009; duas em Minas Gerais, sendo uma já
instalada e outra com previsão para abril de 2009; e
duas em São Paulo, ambas também para abril de
2009, atingindo, portanto, seu objetivo de
crescimento de vendas de máquinas em 50%.
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