Notícias de Mercado
Importação de polpa de tomate já é
uma realidade
Conforme indicado nas
edições anteriores
do
newsletter da Atlântica
Foods, a safra brasileira de
tomate
industrial
foi
seriamente
afetada
por
problemas climáticos, entre eles chuvas fora de
época, o que está gerando problemas
principalmente de cor e rendimento.
Dessa forma, a importação já é uma realidade
brasileira e a China, segundo maior produtor
mundial atrás apenas dos EUA, é o principal país
fornecedor. É importante considerar que mais de
70% da polpa de tomate processada pela China é
cold break, especificação não usual no Brasil,
portanto, os compradores devem programar-se a
fim de garantir as quantidades necessárias de
produto importado.

Maracujá : regularização apenas para
a próxima safra
Depois de atingir o pico de
USD 15.000/mt
FOB
Guayaquil, os preços de suco
de maracujá concentrado 50º
brix produzido pelo Equador
começaram a acomodar-se
entre USD 9.000/mt
10.000/mt de acordo com a publicação inglesa
FoodNews de 11 de setembro de 2009.
No Brasil praticamente não há disponibilidade de
produto concentrado, mas já é possível adquirir
pequenas quantidades de suco integral 12/14º Brix.
De acordo com fontes do setor a regularização das
safras tanto do Brasil quanto do Equador deverão
ocorrer em março/abril de 2010, quando é
esperada a nova safra.
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FCOJ - hoje e futuro
A situação atual do
mercado de FCOJ é muito
delicada e a previsão é que
este cenário se estenda,
antecipando dois eventos
muito importantes para o
setor de sucos: o World
Juice Conference,
que
ocorrerá de 05 a 08 de outubro, na cidade de Nice,
na França, e a Feira Anuga, em Colônia, na
Alemanha, de 10 a 14 de outubro, que ambos
contarão com a presença da Atlântica Foods.
Atualmente, os últimos contratos de FCOJ foram
concluídos com notáveis aumentos de preços,
movimento este que se seguirá após o World Juice
e Anuga.
Alguns fatores importantes estão contribuindo
para esta realidade: devido às múltiplas floradas
das laranjeiras, os produtores estão colhendo fruta
3 ou 4 vezes, o que significa aumento de custos; o
real valorizado aumenta diariamente os custos de
exportação; doenças nos campos já levam o
produtor a considerar a troca da laranja por outras
culturas mais lucrativas, uma vez que não estão
suportando a alta dos custos de produção,
manutenção e manuseio, tudo, mostra claramente
a nova situação do mercado, que precisa se
recuperar para sobreviver.
Do nosso lado, teremos satisfação em encontrarlhes no próximo mês para tratar das últimas
novidades do mercado, preços e disponibilidades!
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NOVO PRODUTO:

Guaraná
Extrato
Concentrado

Deixe-nos
saber
suas
necessidades
e ficaremos
satisfeitos em atendê-los!

Venha nos visitar e saber das últimas novidades do mercado
de sucos de frutas e concentrados!

05-08 de outubro de 2009
World Juice - Nice, França.
O nosso stand estará localizado no
Hall do Hotel Le Meridien.

Cadastre-se para
receber o Newsletter
clicando em “Contato”

Acesse as edições
anteriores no menu
“Newsletter”

10-14 de outubro de 2009
Feira ANUGA - Colônia, Alemanha.
Ficaremos satisfeitos em recebê-lo no
Pavilhão 7.1, stand E-60 / F-69.

Conheça mais
sobre a
Atlântica Foods

Tel: (55 11) 4586-1226 - Fax: (55 11) 4586-8607 - atlanticafoods@atlanticafoods.com.br - www.atlanticafoods.com.br

