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Definição de Preços para Óleo de Laranja

Safra de Laranja inicia com boa faixa de Ratio

A colheita brasileira de laranja já começou e o
mercado de sub-produtos está calmo no momento. Os
grandes processadores nacionais estão no mercado com
preços a USD 2,40/Kg FOB Brasil e os médios a USD
2,30/Kg FOB Brasil enquanto informações da publicação
FOODNEWS de 22 de junho de 2007 mostram preços
variando de USD 2.30/kg até USD 2.50/kg FOB Brasil.
Os preços estarão mais definidos no próximo mês,
após os primeiros números de produtividade serem
divulgados.

A safra de laranja no Sudeste do Brasil começou em
junho deste ano e neste momento as fábricas estão
processando Ratios 11/14 com embarques do Brasil a
partir de julho/2007, ou dos armazéns europeus no final
de julho/2007. Nossos fornecedores processarão
aproximadamente 20.000 mtons de Suco de Laranja
Concentrado e Congelado.
Já a colheita anual no Nordeste começou no início de
junho/2007 e a previsão é de um processamento
equivalente a 40.000 toneladas de suco concentrado até
novembro/2007 contra 30.000 toneladas alcançadas na
última safra. Neste momento as fábricas estão
alcançando uma média de Ratios 12/14 com
disponibilidade de embarques imediatos a partir dos
portos brasileiros.
É importante informar que a partir dessa safra
teremos mais um processador de células congeladas de
laranja envasadas em tambores metálicos de 180
kg/net. Esse fornecedor espera um volume de
processamento de aproximadamente 1800 toneladas,
com embarques disponíveis a partir de julho até
dezembro/2007.

Abacaxi em alta
Os preços do suco de abacaxi brasileiro estão
subindo. Contratos fechados a USD 850/mton FOB Brasil
na safra passada, hoje comparam-se a USD 1100/mton
FOB Brasil para novos contratos. A disponibilidade de
entregas é muito reduzida até Dezembro deste ano e a
demanda é crescente.

Uma visão do mercado de Polpa de Tomate
O mercado de polpa de tomate está em estado de
alerta devido a diversos motivos em alguns países que
processam a fruta.
De acordo com a publicação FOODNEWS de 22 de
junho 2007, o mercado mexicano, por exemplo, que
estava diante de um pequeno aumento de 2 milhões de
caixas na safra de 2007/2008, ainda não pode confirmar
esta expectativa de aumento devido à chuva excessiva,
baixas temperaturas e baixos preços da China e Estados
Unidos que forçaram importações.
Na China, segundo o Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos, a produção é estimada em 750.000
toneladas de polpa de tomate pelo preço atrativo e boa
disponibilidade de material processado em 2007/2008
comparado com 2006/2007, o que proporcionará um
aumento estimado de 5%.
Atualmente o mercado brasileiro está analisando
como será a safra que começou em junho/2007, a qual os
processadores iniciam com uma importante parte da
produção já comercializada.

Azeitonas
Processadores argentinos de azeitona, cujas
primeiras cargas da safra 2007 já estão sendo
embarcadas, indicam preços firmes em relação ao ano
anterior.
Isso porque alguns fatores causam preocupação,
como o intenso frio das últimas semanas que retarda o
ganho de cor, além das fortes nevascas que interrompem
freqüentemente o trânsito da cordilheira entre o Brasil
e Argentina, aumentando portanto, o tempo de viagem
das cargas rodoviárias.

FISPAL 2007, São Paulo/Brasil :
Muito obrigado por sua visita!

Pêssego enlatado
As últimas safras desastrosas de pêssego nos Estados
Unidos, Grécia, Chile e Argentina beneficiaram o
produto chinês. De acordo com a publicação FOODNEWS
de 15 de junho de 2007, nos primeiros quatro meses
deste ano, a China exportou 40.700 toneladas de
pêssego enlatado, um aumento de 63% em relação ao
mesmo período de 2006, para o Japão, principal
mercado consumidor, e Estados Unidos, segundo maior
mercado.
No Brasil, alguns de nossos clientes já analisaram
amostras deste produto, que atende às especificações
de mercado. No final deste mês poderemos fazer ofertas
com preços firmes e entregas programadas.

Novidades para Indústria do Café
Na última edição da FISPAL, que aconteceu entre os
dias 12 e 15 de junho de 2007, a Atlântica apresentou
algumas novidades, entre elas, a máquina para STICK de
açúcar da empresa italiana M.C.Z e a máquina para PODS
e PASTILHAS para Café Expresso da também italiana
TME.
Entre as principais vantagens comerciais desses
equipamentos
apresenta-se a customização do
produto, já que estampa a logomarca do comprador na
embalagem,
buscando, assim, a fidelização dos
clientes.
As máquinas são apresentadas em diversas
capacidades de produção e com preços muito
competitivos.
Vale a pena conferir e solicitar mais informações

Linha de produtos: Novidades como
tampa easy open e sticks estão chegando.
Aguardem!
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