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Safra de amendoim
deve ser menor
que a de 2015

Laranja: o grande ponto de
interrogação sobre o futuro

A previsão para 2016 é de uma
safra bastante complicada. Os
volumes recebidos até agora são
menores do que o esperado e
prevemos uma redução de pelo
menos 10% em relação à safra do
ano anterior. Além disso, é possível
notar o aumento dos preços da
matéria-prima, pois devido à
desvalorização do real frente ao
dólar há um grande aumento na
demanda de exportação de óleo de
amendoim.
A colheita do amendoim em
tempos secos é fundamental para
garantir níveis de umidade menores,
reduzindo os casos de aflatoxina.
Na região de Jaboticabal, grande
produtora de amendoim do país, as
chuvas cessaram e a colheita foi
retomada, assim, se espera que
esse cenário climático continue.

A30% menor do que a safra
passada, diz a edição de Março
da publicação de mercado
“Juice Market” sobre a safra de
laranja 2015/2016 na Flórida.
Esta é uma redução bastante
significativa se considerar uma
região que em um passado não
muito distante já foi
responsável por fornecer mais
de 300 milhões de caixas para a
indústria de processamento.
As consequências desta
perda na Flórida irão atingir a
oferta mundial de concentrado,
NFC e sub-produtos, sendo
este último um grande desafio
para a indústria de aromas,
fragrâncias, limpeza, higiene e
outras que vêem neles uma
alternativa biodegradável para
ser usada em um mundo cada
vez mais eco consciente.
Para o FCOJ, esta redução
em conjunto com o baixo
rendimento industrial previsto

pela CitrusBR para a nova safra
em 299 caixas por 1 mton de
concentrado e as informações
também da CitrusBR que os
estoques globais do FCOJ
Brasileiro em Dezembro, 31 de
2015 estavam em 728,865
mton e que agora tem previsão
de chegar a 292,385 Mtons em
junho, 30 de 2016 é um grande
ponto de interrogação para o
mercado.
Do lado agrícola, a fruta será
vendida para a indústria a
preços mais altos do que o ano
passado, principalmente com o
intuído de evitar que mais
agricultores abandonem a
cultura, consequentemente o
preço do FCOJ terá que
compensar esse aumento, bem
como aumentos decorrentes do
altos custos brasileiros como:
inflação superior a 10% ao ano
e alto custos do agroquímicos
importados.

Polpa de Açaí pasteurizada asséptica
Sim, estamos satisfeitos em dizer que esse produto já está
disponível em nossa linha de produtos para fornecimento
imediato, então, não hesite em nos contatar para saber mais
sobre esse produto visionário, que está disponível em dois tipos
de embalagem: tambores e caixas de 20kg.

FEIRAS

Após visitar a GULFOOD em Dubai em fevereiro passado, agora é hora de olhar para
as próximas duas exposições onde a Atlântica Foods conta com stand próprio:
De 30/05 a 02/06 na Tehran
International Permanent
Fairgrounds no Irã!

Chegou a hora de
mais uma edição da
Fispal Tecnologia!
Venham nos visitar no Pavilhão de
Exposições do Anhembi em São Paulo, entre
os dias 14-17 de Junho.
O nosso estande estará localizado Rua E
stand 156.

Finalmente chegou a hora de estar neste lado do mundo,
onde estaremos satisfeitos em encontrar clientes nossos
clientes desta região e olhar também para potenciais que
serão mais que bem vindos em nosso estande que estará
localizado hall 38B stand 5.28.
Cadastre-se para
receber o Newsletter
clicando em “Contato”

CLIQUE e fale
conosco via

Acesse as edições
anteriores no menu
“Newsletter”

Conheça mais
sobre a
Atlântica Foods
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