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Empresas apostam em
qualidade de vida

Safra brasileira 2015 de tomate
O plantio de tomate começou
normalmente no Brasil em fevereiro
passado e, de acordo com os dados
disponíveis no mercado, a área
plantada deverá ser 700 hectares
menor que o ano passado;
adicionalmente, comenta-se que no sul
de Goiás aconteceram perdas do
“timming” do plantio devido às chuvas
que ocorreram em março e abril,
elevando as perdas em mais 500
hectares que deixaram de ser plantados
naquela região.
Até o momento não há indícios de
ataques de pragas e o processamento
deverá iniciar-se na última semana de
maio e estender-se até meados de
outubro.
Os estoques de polpa brasileira
disponíveis para venda são bastante baixos, os preços para a nova
safra mostram-se firmes e estima-se que mais de 70% da polpa a ser
produzida na safra 2015 já esteja vendida.
Nota-se uma forte redução na importação de polpa devido
principalmente ao tipo de cambio vigente no brasil, além do que o
Chile, tradicional fornecedor do brasil, indica estar “sold-out”; se, por
um lado, o tipo de cambio inibe a importação de polpa, sabe-se que já
há algumas pequenas operações de exportação de polpa de tomate,
situação que não ocorria há mais de dez anos.

Antigamente era praticamente
impossível encontrar à disposição no
mercado sucos funcionais, no entanto
atualmente as empresas estão
apostando cada vez mais em linhas de
sucos orgânicos e integrais; assim o
mercado de alimentação saudável no
Brasil nunca esteve tão aquecido,
então, mesmo com a desaceleração da
economia, o brasileiro das classes A e B
não devem abrir mão de produtos
saudáveis.
A grande aposta dos fabricantes no
momento é reforçar a oferta de sucos
"detox", assim, que possui forte apelo
saudável. Conforme matéria no Valor
Econômico de 02/02/2015 "Consumo
em alta faz indústria reforçar oferta de
suco 'detox'", alguns fabricantes
estimam para este ano uma expansão
de 20% a 100% nas vendas do produto,
enquanto a expectativa do setor para
todo o mercado de sucos prontos é de
um aumento de 5% a 6%.
E para atender a demanda desse
mercado, a Atlântica comercializa sucos
concentrados, integrais e orgânicos.

FCOJ – garanta seu embarque imediato
Ratios altos de suco de laranja
concentrado e congelado como 18+
estão disponíveis da safra 2014/15 e
devido às incertezas referentes a
próxima safra porque ainda é muito
cedo para indicar a performance dos
ratios das frutas que serão processadas
na região de São Paulo no final ano,
quando a fruta historicamente alcança
essa característica, a clientes cujas
necessidades são abastecidas
principal ou unicamente com esses
ratios altos, recomenda-se garantir
imediatamente algum volume desse
produto.
Cadastre-se para
receber o Newsletter
clicando em “Contato”
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MERCADO INTERNO e IMPORTAÇÃO:
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Para informações gerais da safra,
que irá começar no próximo mês com o
processamento das variedades
precoces, as estatísticas oficiais serão
divulgadas nos próximos dias e estão
sendo esperadas com cautela pelo
mercado devido às preocupações
referentes a escassez de fruta para o
processamento de concentrado.
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