Laranja: todo mundo quer saber!

Início da safra de caju
É com boa perspectiva que iniciou-se a
safra de caju para suco no Brasil no estado
do Piauí e os vizinhos Ceará e Rio Grande do
Norte também apontam para bons
resultados. Já as indústrias de castanha,
traumatizadas pela ultima safra, ainda
preferem aguardar por um cenário mais claro
de como será a produção do principal Estado
fornecedor do país, o Ceará, para assim
começarem a fazer planos.

Ótimas novidades!
A partir de agora, você pode contar conosco
também para AÇAÍ! Não hesite em nos
indicar sua demanda afim de coordenar a
produção, cujo forte período de safra começa
em outubro, de acordo com suas
necessidades.

Novo porto de destino:
Estamos alegres em compartilhar que
estamos embarcando nossas mercadorias
agora também para o porto de Casablanca,
Marrocos. Isso é a Atlântica expandindo o
território de negócios!

Novidades: Bag-in-box
Iniciamos o fornecimento de Bag-in-box
Aran para Post-mix no Brasil.

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

CLIQUE e fale
conosco via

A feira de ANUGA, na Alemanha, está se
aproximando e, como geralmente
acontece, o mercado de suco de laranja
está borbulhando por novidades,
especialmente porque muitos estão
curtos dessa matéria-prima;
compartilhamos os pontos a seguir para
direcionar as discussões:
- Os preços da fruta fresca estão firmes
desde o último ano, quando muitos
esperavam que caíssem após o final da
safra em dezembro/2010, o que não
aconteceu pela força do consumo
nacional, também impulsionando pelo
aumento do poder de compra dos
brasileiros, além dos incentivos
governamentais que resultam na inclusão
do suco de laranja na merendas das redes
públicas de educação.
- Os estoques mundiais de suco de
laranja brasileiro são os menores dos
últimos 20 anos, o que é suficiente para 7
semanas de consumo somente, o que é
resultado da redução de cultivo de fruta,
de acordo com a associação brasileira
dos exportadores de sucos cítricos
(CitrusBr), no início de julho 2011.
- Os estoques dos EUA estão 39% mais
baixos, se comparados com os do mesmo
período de 2009, segundo relatório do

departamento de agricultura dos EUA, em
maio/11
- A safra 2011 iniciou atrasada, o que
significa que o suco de laranja padrão está
sendo embarcado somente a partir da
segunda semana de setembro, uma vez
que ratio 14 com cor padrão acabou de
começar a ser produzido,
conseqüentemente esse produto chegará
na Europa a partir de outubro/11
- No mercado, há rumores de que os
supermercados europeus consideram
preços de produto acabado usando preços
de suco de laranja já praticados no final da
safra passada, que são mais altos que o
negociado no início dessa safra
- Políticas do governo brasileiro para a
safra 2011/2012 através de linhas de
crédito para o estoque de suco de laranja,
cujo incentivo é bem-vindo para os
processadores a medida que não se
sentem pressionados para a venda devido
ao financiamento mais barato do resultado
da produção;
- O Brasil indica uma grande safra, porém
com insuficiente capacidade industrial para
processar o pico de disponibilidade de fruta
assim como enfrentando falhas logísticas
desde os campos.

Abacaxi: decida-se por
essa fruta

Alerta na safra de tomate

O suco concentrado de abacaxi está
sob os olhares do mercado, que busca
garantir disponibilidade para os próximos
meses; é um momento interessante
também porque os preços estão se
regularizando e, se as condições
climáticas brasileiras seguirem sem
surpresas, os próximos meses
continuarão com bons resultados.
Na Tailândia, que junto com Indonésia,
Filipinas, e Quênia, representam 85% do
mercado mundial dessa fruta, todos
estão ansiosos por uma safra de inverno
razoável depois dos últimos dois anos
terem trazido somente experiências
problemáticas como resultado de
condições climátivas atípicas,
contribuindo para o preço da fruta
excessivamente alto, de acordo com a
edição de 8 de setembro de 2011, do
informativo de mercado inglês,
Foodnews.
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MERCADO INTERNO e IMPORTAÇÃO:
atlantica002

atlantica012

As safras de tomate tanto do Brasil,
importante para o abastecimento local,
quando a da China, segundo maior
produtor do mundo, já estão em
andamento e a princípio ambas tinham
positivas perspectivas. No entanto, há
alguns dias nos dois países há notícias de
que devido ao calor concentrado em
alguns períodos, a fruta amadureceu de
uma só vez e haverá concentração no
recebimento de fruta na indústria causando
conseqüentemente problemas no
processo e perda de matéria-prima.

EXPORTAÇÃO:
atlantica003

atlantica006

