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Setor de uva atento às
consequências dos
recentes temporais

FCOJ e subprodutos: ouro!

Os recentes temporais com chuva de
granizo em cidades produtoras de uva
tais como Antonio Prado, Flores da
Cunha, Nova Padua e São Marcos, no
Rio Grande do Sul, apontam um
cenário pessimista para a próxima
safra, já que muitos produtores
relatam perda da produção.
As indústrias produtoras de sucos e
vinhos também acompanham a
situação com preocupação já que
houve aumento do preço mínimo da
uva nas duas últimas safras e uma
redução da oferta na safra 2016
elevará ainda mais o preço da fruta.

Com a apertada situação vivida
no mercado de laranja pela fruta
a ser processada, incluindo pelos
grandes processadores, os
compradores começaram a se
convencer sobre garantir suas
necessidades de concentrado de
laranja, o que é positivo do lado
deles, quando a safra atual está
quase acabando e a produção
ainda é de ratios baixos para
essa época do ano, pois já em
novembro ainda se estão
registrando ratios ao redor de 1415 e há uma grande dificuldade
para ultrapassar essa barreira, o
que não é uma surpresa, como
resultado de múltiplas floradas,
como já foi tratado em nossas
edições anteriores.
Sobre o mercado de
subprodutos, apesar da

Atlântica Foods presente:
Juice Summit, Anuga e
Gulfood Manufacturing
Satisfatoriamente, nós estivemos
novamente presentes nesses três
grandes eventos do setor de sucos de
frutas e, portanto, gostaríamos de
agradecer pelas proveitosas reuniões
que tivemos e que nos permitiram
estarmos pessoalmente com nossos
clientes, nos reunirmos com potenciais
clientes e, obviamente, estarmos com
nossos importantes fornecedores!
Obrigada por nos encontrarmos!
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disponibilidade ser pouca, os
aldeídos do óleo essencial estão
bons até o momento,
amenizando de alguma forma a
falta de estoque de passagem da
safra passada resultando,
obviamente, em uma produção
menor no geral; importante notar,
ainda, que com menos FCOJ (no
Brasil e na Flórida, onde lá além
da menor safra, a fruta
processada é destinada para o
NFC), menos fase oleosa da
laranja é recuperada. Ainda é
muito cedo para saber sobre o
cenário do próximo ano, mas
aparentemente não teremos, de
novo, excedente em 2016/17.
Fale conosco para
trabalharmos em suas
necessidades antes da safra
acabar!
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