Notícias de Mercado

Turbulência no mercado de tomate
A medida em que avançam as
safras dos três principais países
produtores de polpa de tomate,
sendo eles China, Estados Unidos e
Itália, as informações divulgadas
desde o começo desse ano se
confirmam indicando que a safra
2008 é de pouquíssima
disponibilidade e de preços altos.
De acordo com a Associação dos Plantadores de Tomate da
Califórnia, a safra 2008 dos Estados Unidos está estimada em
10,5 milhões de toneladas de fruta, ou seja, 13% menor do que
a safra anterior. É importante ressaltar que o Estado da
Califórnia, responsável por mais de 95% da safra dos Estados
Unidos de tomate para uso industrial, enfrenta o segundo ano
consecutivo de falta de água para irrigação.
Com referência a safra chinesa, a publicação inglesa
FoodNews de 29 de agosto de 2008 indica que há uma
competição feroz entre as empresas processadoras daquele
país por matéria –prima, o que gerou um aumento do preço da
fruta. Na primeira semana de setembro de 2008, alguns
processadores chineses indicavam preço para polpa HB, 28/30
brix, ao redor de USD 1.200,00 / ton FOB sendo que a maioria
deles não se compromete com negócios de quantidades
superiores a 200 - 300 toneladas e embarques futuros.
Por fim, de acordo com o site Tomatoland e com as edições
do FoodNews de 13 de junho de 2008 e de 25 de julho de 2008,
a safra italiana, bem como a de outros países da União
Européia, deverá ser menor que a de anos anteriores devido à
diminuição dos subsídios agrícolas, no entanto a demanda
nesses países não dá sinais de enfraquecimento. Também é
importante ressaltar que a safra italiana sofreu diversos
problemas climáticos e que fontes do setor indicam uma
quebra de ao menos 10%, estimando, assim, que serão
produzidos cerca de 4.3 milhões de toneladas de frutas.

Suco de laranja: luz amarela ligada
O mercado está dando sinais de movimento após as
últimas previsões do tempo na Flórida.
O período de furacões começou. Os resultados das
inundações podem ser piores do que inicialmente informado
e de acordo com a publicação eletrônica The Ultimate
Citrus de 8 de setembro de 2008 "o
furacão Ike pode atingir os campos da
Flórida e apresenta a primeira ameaça à
safra 2008/09, cuja previsão já é de
12% menor que o último ano, conforme
anteriormente informado”.
Agora, a luz amarela está ligada.

ATENÇÃO
ACEROLA: A safra começou

!

Nossa safra de acerola iniciou há pouco e estamos
prontos para oferecer embarques imediatos. Fique atento
a nossa sugestão de contratar produto imediatamente a
fim de evitar uma demanda alvoroçada a partir dos
próximos meses de fevereiro/março, período em que se
dá o final da safra, o que significa indisponibilidade de
produto até outubro de 2009. Aguardamos seu contato.
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Manga: Prontos para os negócios
firmes da safra 2008/09!
Para nós, chegou a hora de falar
de manga.
A nova safra está prevista para
começar no próximo mês de
outubro com a produção das
variedades Tommy Atkins e Keith,
que serão processadas até
dezembro, com embarques
previstos para começarem em
novembro. Em janeiro de 2009,
começará a produção da
variedade Palmer, que terminará em março, com
embarques previstos para início de fevereiro. A idéia é que
os embarques não ultrapassem março de 2009 ao passo que
estaremos prontos para embarcar imediatamente assim
que a produção se iniciar.
Como visto, este ano também será processada a
variedade Keith como uma condição para recebermos
Tommy e Palmer.
É importante salientar que os problemas de
fornecimento da Índia, a elevada demanda por variedades
brasileiras e a situação cambial, que é distante do ideal
para exportação, estão deixando o mercado muito
nervoso.
Do nosso lado, estamos prontos para seguir atendendo
aos nossos clientes com as melhores condições de mercado.

Novo fornecedor de azeite
Recentemente, foi concluído
entre a Atlântica Foods e a
empresa argentina Sol Frut S.A,
que pertence ao grupo Phronesis,
um acordo comercial para venda de
azeite de oliva "private label" no
Brasil. Na fábrica, que está localizada em
San Juan, é produzido unicamente azeite de
oliva extra virgem e naquela região o grupo tem plantados
mais de 1.100 hectares de oliveiras de um total de 5.000
hectares já planejados.
O azeite de oliva extra virgem é um produto natural
extraído a partir de azeitonas maduras e é ideal como
complemento de uma alimentação saborosa e saudável.
Segundo a Associação Brasileira de Produtores,
Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliva, o Brasil é
um dos dez países que mais consomem azeite no mundo com
o consumo interno de aproximadamente 32.000 toneladas
anuais havendo no país, ainda, um grande potencial de
crescimento.

Açúcar
Primando por atender de forma
singular as necessidades de cada
cliente e objetivando sempre
prestar um serviço diferenciado e
de qualidade, a Atlântica Foods
passou a realizar operações
“DDU”, nas quais o açúcar é
entregue no armazém indicado
pelo cliente no destino final. A
princípio, a prestação desse serviço acontece em países da
Europa, mas há intenção de estendê-lo a outros destinos e,
assim, estamos à disposição para oferecê-lo aos clientes
que se interessem por esta modalidade de entrega.
Sobre o mercado, é importante ressaltar que se confirma
a tendência de alta de preços dada à perspectiva de um
déficit mundial próximo a quatro milhões de toneladas. No
entanto, esta informação ainda não permitiu mudança nos
preços da commodity, posição que já era aguardada por
alguns no curto prazo; assim sendo, têm sido apontados
como fatores de sustentação dos preços do açúcar em níveis
baixos, o recuo do preço do petróleo e a apreciação do dólar
em relação a outras moedas.

Venha nos visitar e saber das últimas novidades do mercado
de sucos de frutas, concentrados e açúcar.

23-26 de setembro de 2008
World Food Moscou - Rússia.
Seja bem-vindo ao nosso estande no
Hall 6, Pavilhão 7.

19 -23 de outubro de 2008
Feira SIAL - Paris, França.
Ficaremos satisfeitos em recebê-lo em
nosso estande L104 – Pavilhão 5A.
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