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Limão tahiti: enorme disputa
por fruta

Nova safra de laranja: finalmente começando!

Com o fim da atual safra de limão Tahiti no
estado de São Paulo, é possível perceber
um saldo positivo para os produtores, pois,
se comparada à anterior, apesar de uma
maior produtividade, o que poderia indicar
uma queda do valor da fruta, o aumento do
consumo pela indústria para
processamento destinado à exportação
principalmente, já que as safras no México e
na Argentina foram muito complicadas
devido a fatores climáticos e também
políticos, respectivamente, e o clima seco
no estado que reduziu naturalmente a oferta
da fruta para a indústria e também para a
mesa contribuíram para a manutenção do
preço.
Com isso, as disponibilidades, nesse
momento, são muito reduzidas e a disputa
pela fruta segue firme, dessa forma, as
necessidades devem ser monitoradas de
perto.

É esperado para as próximas
semanas o início da safra brasileira da
laranja. Comparado ao último ano,
espera-se que seja regular e com boa
produtividade dos pomares,
entretanto, ainda é incerta a
quantidade de fruta que será
processada pela indústria, o que causa
um alerta aos agricultores e,
consequentemente, antecipa um
aumento no preço de concentrados,
considerando, também, estoques
mundiais 32% menores, segundo a
informação da “CITRUS/BR”, do início
de maio/2014

Considerando também o cenário da
Flórida, que teve sua menor produção
em 24 anos, de acordo com o relatório
do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos do último março,
resultado da complicada ascendente
situação de greening, salvo uma
solução definitiva seja descoberta
urgentemente, pode-se contar uma
demanda adicional por suco de laranja
brasileiro, colocando ainda mais
pressão na safra atual.
Garanta seu volume e produto!

Tomate, o vilão da inflação
Embora a safra do tomate para uso industrial ainda
não tenha começado a ser colhida em Goiás, maior
estado produtor do fruto no Brasil, notícias vindas de
produtores que já estão colhendo para o mercado de
fruta in natura não são animadoras.
De acordo com eles, o clima não tem ajudado, pois
a região passou por uma época de forte calor e falta
de chuva, em seguida houve fortes chuvas fora de
época e essa conjuntura resultou no aparecimento de
diversas pragas que derrubam a qualidade do fruto ou o impedem de se desenvolver.
Ainda há vários produtores plantando para colher a partir de Agosto, mas o tomate,
que foi recentemente considerado o vilão da inflação no Brasil, pode ser que continue
com esse título.

Amendoim, os preços devem permanecer firmes
Conforme nossa última publicação de março, 2014 a safra
de amendoim em todo o Estado de São Paulo foi prejudicada
pela forte estiagem que atingiu a região no primeiro trimestre.
Dessa forma estamos nos aproximando do final da colheita e
há muitas expectativas ao redor do números de sacas
colhidas; na região de Jaboticabal, interior de São Paulo,
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agentes do setor esperam ainda reduzir a quebra para o
máximo de 15%.
Aliada a quebra está chegando o período de São João no
qual aumentam as demandas das industrias e, portanto, o
cenário nesse momento é de preços firmes para os
próximos meses.
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