Notícias de Mercado
Açúcar: atenção às oportunidades
Com a demanda mundial
aquecida, o açúcar tem
apresentado preços elevados
fundamentados em tendências
altistas e o déficit mundial tornase uma realidade acima das
primeiras previsões de alguns
analistas, assim, a Índia deve
continuar importando produto
para suprir a demanda interna,
outro fator que leva o mercado a
ficar em alerta em relação aos preços futuros da
commodity.
Compradores precisam estar atentos ao mercado,
especialmente a momentos de realização de lucros dos
grandes fundos e especuladores, movimento que leva
os preços para baixo abrindo oportunidade para
compras spot em melhores condições.
Acompanhando o cotidiano do mercado, estamos
aptos a oferecer aos nossos clientes suporte para a
realização de negócios seguros. Traga-nos sua
demanda!
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Azeitonas: tendência para o
mercado brasileiro
De acordo com os principais
processadores de azeitonas da
Argentina, devido ao intenso
frio e às geadas que ocorreram
na época de colheita, a safra
2009 foi ruim e uma das variedades mais atingidas foi a
Arauco; sendo o Brasil o principal destino dessa
variedade, as importações desse país serão atingidas.
Portanto, a alternativa para garantir o abastecimento
de azeitonas verdes inteiras com caroço, deverá ser
feito por outras variedades, que também têm uma boa
aceitação no mercado brasileiro, como por exemplo:
Picual, Manzanilla e Aloreña.
Além das azeitonas verdes inteiras com caroço, a
Atlântica Foods pode oferecer tipos especiais, são eles;
azeitonas fatiadas, azeitonas recheadas, azeitonas
sem caroço e azeitonas Azapas que estamos trazendo
do Chile / Peru, que dia após dia ganham espaço no
mercado brasileiro.

Laranja: a nova safra chegou!

Safra de Tomate 2009: Preocupante!

A safra brasileira 2009/2010
de laranja começou com o
processamento das variedades
precoces, porém estamos
iniciando o recebimento de
Pêra.
Os ratios estão ao redor de 12,
devido a um importante trabalho
feito antes da colheita junto aos cooperados visando
uma melhoria sensorial do suco bem como evitar ratios
mais baixos. Já ratios 14+, devido às fortes chuvas no
estado do Paraná, são esperados para o próximo mês.
Se você estiver no mercado para suco de laranja,
ficaremos satisfeitos em cotar, e lembre-se que
fornecemos produto em tambores (paletizados ou não)
ou bins, do Brasil ou diretamente da Holanda.

A safra brasileira 2009 de tomate já está
em andamento e as informações desse
início de temporada são bastante
preocupantes, uma vez que as principais
indústrias processadoras do país
comentam que o excesso de chuvas dos
últimos meses está resultando em frutos
com brix baixo e consequentemente
rendimento inferior ao esperado. Assim sendo, acreditase que a safra 2009 possa ser ainda pior que a de 2008,
quando a quebra foi em média de 15%.
Já nos principais países produtores, EUA, China e
Itália, respectivamente, espera-se uma safra normal,
com a China processando aproximadamente 7,6
milhões de toneladas e a Itália saindo gradualmente do
negócio de polpa para dedicar-se ao processo de tomate
pelado, conforme informações divulgadas durante o IV
Fórum de Tomate da publicação FoodNews, que
ocorreu entre os dias 23 e 24 de junho de 2009 em
Roma, Itália e no qual a Atlântica Foods esteve presente.

Máquinas: instalações
a todo vapor

Caiçara - SP e Café do Sítio - DF) e nos
próximos dias, estendendo-se até a metade
do mês de agosto/09, as outras 03 estarão
totalmente instaladas e em pleno
funcionamento (Octávio Café – SP, Cambraia
Cafés Especiais – MG e Café do Chef – DF).
A Atlântica Foods está à disposição para
apresentar nossa linha de máquinas e
embalagens.

Conforme nosso Informativo do mês
de março/09, estão em ritmo acelerado
as instalações das máquinas Goglio
vendidas e entregues no Brasil. Das 06
(seis) máquinas vendidas, 03 já foram
instaladas (Café Bom Dia - MG, Café
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