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Um mês para o final da safra

Amendoim: Indicativos
para 2016

Em geral, as safras de laranja
do estado de São Paulo e do Sul
do Brasil estão por terminar em
um mês e a falta de novidade,
dessa vez, não significa boas
notícias, assim, os ingleses ficam
devendo o real significado do “no
News, good News”.
O rendimento industrial é muito
baixo e recentemente atingiu o
marco de aproximadamente 365
caixas para 1 tonelada de FCOJ;
ainda não se confirmou o
rendimento médio da safra
2015/2016, no entanto, daqui
para a frente o cenário piora,
então, os números finais são
mesmo para assustar, ainda sem
mencionar o risco da fruta

A safra brasileira de 2016 ainda não
começou, mas já conseguimos
prever volumes muito parecidos aos
do ano passado. De acordo com a
Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), houve
uma redução nas áreas plantadas
em relação à safra 2014/15, porém
há um aumento de produtividade
nessas regiões.
Apesar das fortes chuvas dos
últimos dias, o cenário até o
momento indica uma boa safra, com
boas condições para o amendoim.
Até o final de março, espera-se
receber aproximadamente 3 milhões
de sacas, equivalente a ¼ da
produção nacional.

Antecipando demandas da safra
de tomate

simplesmente desaparecer sem
aviso prévio, situação típica de
fim de safra.
Os ratios também não são uma
boa surpresa quando não altos,
mesmo que em lotes pontuais,
como na última safra, então, um
ponto adicional de atenção de
acordo com as necessidades dos
clientes.
Os impactos do fator climático
El Niño e das múltiplas floradas
na safra 2016/2017 também não
alegram, esse último quando na
mesma árvore contamos com
flores, pequenas frutas verdes e
frutas quase maduras, resulta
claramente em aumento de
custos na colheita e custos que a
se juntarem à inflação de outros
custos que assola o país e que
não poupa a atividade, mesmo
com a desvalorização da moeda
nacional, de uma cadeia
dolarizada, como a de suco de
laranja, só faz sinalizar para o
aumento de preço, que começa a
ser recebido pelos clientes.
Se muitas coisas podem
acontecer até o final dessa safra,
quem dirá até a próxima
começar?

Safra de uva – O pior desastre
dos últimos 70 anos
Desde o final de 2015, quando a combinação desastrosa
de granizo, chuva e geada atingiu a Serra Gaúcha, era
esperado que a safra 2016 de uva fosse um pouco
comprometida, no entanto, o que vem assustando
produtores e o mercado é o real tamanho da redução agora
que a safra começou, pois, dependendo da região em que

A safra de tomate para uso industrial que começará no
Brasil a partir de julho/16, de acordo com os produtores
deve ser pelo menos 35% mais cara que a do ano anterior,
devido ao aumento dos custos de produção tais como:
energia elétrica, pesticidas, adubos e sementes, sendo os
três últimos ainda cotados em dólar.
Dessa forma, estamos antecipando as negociações para
2016 a fim de buscarmos boas condições para atendermos
aos nossos clientes; por favor, consulte nossa área
comercial!
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está localizada e de onde se compra uva, industrias de
vinho e de sucos indicam quebra entre 30% a 70%.
Para as indústrias, a situação – a pior quebra dos últimos
70 anos – é desoladora porque muitas já vinham sofrendo
com o achatamento dos preços de vinhos e sucos
concentrados e começavam a ver um cenário melhor com
a venda do suco integral que apresentou nos últimos anos
um crescimento de 25% ao ano devido ao aumento da
demanda por alimentos saudáveis.
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