
 
 

 
 

PRESS RELEASE CITRUSBR 
 

Compromisso de Transparência 
 

A Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos - CitrusBR informa que 
levantamento realizado por auditorias em cada uma das empresas associadas e 
posteriormente consolidado por auditoria externa independente apontou que os 
estoques globais de suco de laranja brasileiro em posse das associadas na data de corte 
de safra em 30 de Junho de  2014 eram de 534 mil toneladas convertidas em FCOJ 
equivalente a 66 Brix.  
 
Para efeito comparativo, informa também que os estoques globais de suco de laranja 
brasileiro no mesmo momento em anos anteriores eram de:  
 
30 de Junho de 2008: 456 mil tons, ou equivalente a 20 semanas de consumo;  
30 de Junho de 2009: 439 mil tons, ou equivalente a 18 semanas de consumo;  
30 de Junho de 2010: 249 mil tons, ou equivalente a 11 semanas de consumo;  
30 de Junho de 2011: 214 mil tons, ou equivalente a 7 semanas de consumo;  
30 de Junho de 2012: 662 mil tons, ou equivalente a 29 semanas de consumo;  
30 de Junho de 2013: 766 mil tons, ou equivalente a 35 semanas de consumo.  
30 de junho de 2014: 534 mil tons ou equivalente a 23 semanas de consumo 
 
Referente à estimativa de safra de laranja para cinturão citrícola de São Paulo e 
Triângulo Mineiro para a safra 2014-15, publicada em 01 de Maio de 2014 a CitrusBR 
estima uma produção total de 308,8 milhões de caixas de laranja de 40,8 kg. Não estão 
computados nessa estimativa, porém, os efeitos da seca que, no momento, afeta todo 
o cinturão citrícola. Ainda assim, estima-se um consumo de 50 milhões de caixas de 
laranja no mercado in natura e um processamento de aproximadamente 259 milhões 
de caixas por todas as indústrias associadas e não associadas à CitrusBR, a um 
rendimento industrial de 265 caixas de laranja 40,8 kg para produção de uma tonelada 
de FCOJ 66 Brix. Dessa forma, a CitrusBR estima que a produção total de suco de laranja 
na safra em curso seja da ordem de 973 mil tons de FCOJ Equivalente a 66 Brix.  
 
Com isso e em um cenário de estabilidade das exportações de suco de laranja em baixos 
patamares na ordem de 1.080.000 toneladas de FCOJ Equivalente e um consumo 
adicional de outras 55.000 toneladas no mercado brasileiro, a CitrusBR estima que em 
30 de Junho de 2015 os estoques globais de suco de laranja brasileiro venham a cair 
para aproximadamente 364 mil tons, correspondentes a 16  semanas de consumo no 
mercado mundial.   
 



 
 

Para se calcular o volume de suco brasileiro disponível para comercialização, as 
auditorias realizam a medição do suco físico em metros cúbicos e/ou por painel de 
controle. Também são calculados e somados os totais de suco em movimento, seja em 
caminhões ou navios. Soma-se ainda o volume de suco nos terminais localizados nas 
cidades de Santos (Brasil), Roterdã (Holanda) Ghent e Antuérpia (Bélgica), Flórida e New 
Jersey (EUA), Toyohashi (Japão) e New Castle (Austrália), bem como suco armazenado 
em tambores em terminais de terceiros nos locais de destino.  
  
São Paulo, 21 de julho de 2014 
Ibiapaba Netto 
Diretor-executivo 


