Notícias de Mercado
Nova safra de laranja:começou!
De acordo com informações de mercado
e estatísticas agrícolas nacionais, a
safra brasileira de laranja
2010/2011 será de 398 milhões
de caixas, o que representa uma
redução de 7%, se comparada
com a última safra. Deste
número, aproximadamente 296
milhões de caixas são do estado
de São Paulo e região oeste de
Minas Gerais e aproximadamente 102 milhões de
caixas de outros estados brasileiros.
Especificamente a respeito do processamento da
região Sul do Brasil, a safra será aproximadamente 20%
menor que a anterior e também mais curta, não
ultrapassando dezembro/2010, conforme já foi tratado
na edição anterior do nosso newsletter. Como um
panorama geral, neste momento a produção está
atingindo ratios 12/14, score total mínimo 93-94 com o
processamento de variedades precoces, enquanto isto,
aguardamos o início da variedade pêra, previsto para
alguns dias.
Apesar de menor e mais curta, a safra promete ser
muito boa em qualidade, mostrando estas três razões
para os compradores garantirem suas necessidades
sem atraso e mais: os preços anteriores não existem
mais e as disponibilidades estão sendo negociadas,
logo recomendamos garantirem suas necessidades
desde já.

Manga: prontos para contratos da
safra nova
Estamos organizando nossas
disponibilidades de polpa de manga
e, portanto, prontos para atender às
necessidades dos clientes desde já,
considerando carregamento
imediato das variedades Tommy ou
P a l m e r, p o l p a i n t e g r a l o u
concentrada, asséptica ou congelada, de acordo com a
preferência de cada um.
Com isto, também é importante não esquecer a
instabilidade de fornecimento do mercado indiano e a
diminuição das disponibilidades no México, ambos
deixando o mercado bastante nervoso.
Do nosso lado, seguimos à disposição para atender
com as melhores condições!

Cadastre-se para
receber o Newsletter
clicando em “Contato”
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Azeitonas do Perú – Excelente
alternativa para o mercado brasileiro
De acordo com os
principais processadores
argentinos de azeitonas,
assim como em 2009, a
safra deste ano foi
i n s a t i s f a t ó r i a ,
principalmente pela pequena quantidade de azeitonas
verdes da variedade Arauco. Devido a isto, muitas
empresas brasileiras (seus maiores parceiros
comerciais), têm decidido importar este produto de
outros fornecedores, onde têm encontrado excelente
qualidade e preços competitivos.
Uma alternativa é o produto peruano, que a Atlântica
Foods oferece, o qual é produzido nas regiões de
Arequipa, Moquegua e Tacna, no sul do Perú; a safra da
variedade Arauco começou no mês de abril, com a
produção de azeitonas de primeira qualidade.
Além das azeitonas verdes inteiras da variedade
Arauco, há a azeitona preta inteira tipo Azapa, o que
proporciona uma ótima oportunidade para as empresas
brasileiras comercializarem simultaneamente estes dois
produtos. Contate-nos!

Novidades do 9º Congresso de
tomate, Lisboa – Portugal
O 9º congresso de tomate industrial
organizando pelo Tomatoland encerrou-se
em 23 de junho de 2010 em Estoril,
Portugal, com a informação de que a
safra chinesa poderá quebrar até 30%.
As cotações tanto para polpa de tomate
Hot Break 30/32º Brix quanto para Cold
Break 36/38º Brix ainda não foram
divulgadas, mas aumentos de preço na mesma
proporção são esperados. Já a respeito do Brasil,
durante o congresso, comentou-se que a área plantada
deverá ser 10 % maior em relação a 2009, já que a última
safra foi complicadíssima, porém espera-se que o ritmo
de importação continue alto principalmente devido ao
crescimento de consumo no mercado interno.
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Eventos

A participação da Atlântica Foods na Fispal
Tecnologia 2010 foi um grande sucesso!
Agradecemos a todos que visitaram o nosso
estande!

Acesse as edições
anteriores no menu
“Newsletter”

Conheça mais
sobre a
Atlântica Foods

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

