Notícias de Mercado
Goiaba: É hora de
comprar!
O forte período da safra
brasileira de goiaba
acontece desde fevereiro
a abril uma vez que depois
disto o inverno se
aproxima e acontece uma
baixa natural de disponibilidade de fruta fresca.
Ao redor de setembro/outubro o verão inicia, mas
o volume de matéria-prima é principalmente
destinado ao mercado de fruta fresca, o que
significa disponibilidade restrita às indústrias e
maiores preços.
Com as safras problemáticas de laranja, uva e
manga, por exemplo, a goiaba está na mira dos
compradores este ano, além do aumento gradual
de demanda que já vem sendo sentido desde os
últimos quatro anos. Então, por favor, deixe-nos
saber seus volumes de goiaba para este ano
para contratarmos fruta e garantirmos os bons
preços praticados!

Mercado aguardando pelo andamento
da safra de maracujá
Compradores estão
ansiosos aguardando as
cotações de suco e
concentrado de maracujá
que deverão ser um indicador
de como esse mercado se
comportará em 2010. Entre
março e abril próximos ocorrerão os picos da safra
do Brasil e Equador, respectivamente maior
produtor e maior exportador deste produto no
mundo, e de acordo com a publicação Juice Market
de janeiro e fevereiro/2010, a safra do Equador será
melhor que a do ano passado, mas não abundante
como foi em 2007.
Nós gostaríamos de agradecer
as 186 pessoas que visitaram
nosso estande na feira Gulfood na
última semana de fevereiro em Dubai, nos
Emirados Árabes Unidos. Foi um prazer recebê-los,
revê-los ou conhecê-los pessoalmente, e falar
sobre as novidades do mercado! Nós estamos à
disposição para suprir suas necessidades de
matérias-primas alimentícias.
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Tomate: programe-se!
Nossas cargas de polpa de tomate
vindas da China seguem
rigorosamente a programação de
embarques e os clientes que já
receberam as primeiras cargas estão
muito satisfeitos com a qualidade do
produto entregue.
Como o Brasil utiliza somente produto hot
break (HB) e a China produz principalmente
cold break (CB), a disponibilidade de produto
hb é muito limitada na China; então
recomendamos aos nossos clientes uma
imediata decisão sobre compras adicionais
considerando que o transporte do produto até
Brasil leva, em média, 45 dias.

Laranja – atenção a nova safra!
A nova safra de laranja esta prevista para
iniciar nos últimos dias de maio/começo de
junho e como será novamente delicada
devido a forte demanda e falta de produto
atualmente, nós sugerimos aos clientes que
nos indiquem suas necessidades para o
segundo semestre deste ano assim que
possível para trabalharmos muito
próximos e rapidamente
quando as novas
quantidades e
preços estiverem
disponíveis.

Quebra de safra de uva no Brasil
A safra de uva 2010 do
Rio Grande do Sul foi
bastante prejudicada
devido as fortes chuvas
que atingiram a região
nos últimos meses e,
apesar das indústrias que processam suco
preverem a entrada da mesma quantidade de
fruta, o rendimento está entre 18% a 20%
menor do que a safra passada. Em 15 dias,
com o final da safra, as cotações para suco
concentrado congelado a ser entregue
durante 2010 deverão ser conhecidas.

!

NOVO PRODUTO:

Orégano

A Atlântica Foods começou a
comercializar no Brasil orégano
produzido nas regiões de
Arequipa e Tacna, Peru. A
apresentação do produto é em
folhas, embalado em sacos de
12,5 kgs que podem ser transportados em
containers de 20' ou 40'. Consulte-nos!
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