COMUNICADO AO MERCADO
ESTOQUES AUDITADOS EM 30 DE JUNHO DE 2020:
Levantamento realizado por meio de auditoria independente junto a cada uma das empresas
associadas à CitrusBR e consolidado também por auditoria externa, apurou que os estoques
globais de suco de laranja brasileiro, convertidos em Suco de Laranja Concentrado e Congelado
equivalente a 66° Brix (FCOJ Equivalente a 66° Brix), na posse das suas associadas, em 30 de
junho de 2020, eram de 471.138 toneladas.

RENDIMENTO INDUSTRIAL DE SUCO NA FRUTA ESTIMADO PARA A SAFRA 2020/21:
Em compilação também realizada de forma individual e sigilosa por auditoria independente
entre as empresas associadas à CitrusBR, constatou-se que o rendimento industrial médio para
a safra 2020/21 é estimado em 268 caixas para a produção de uma tonelada de FCOJ equivalente
a 66º Brix. Contudo, devido às múltiplas floradas na corrente safra, assim como incertezas em
relação ao clima, tal estimativa é passível de correção até o fim do período de colheita.

PROCESSAMENTO DE LARANJA E PRODUÇÃO DE SUCO ESTIMADOS NA SAFRA 2020/21:
Levando-se em consideração uma safra estimada pelo Fundecitrus em 287.760.000 de caixas de
40,8 kg e um consumo no mercado interno brasileiro de fruta in natura ao redor de 50.000.000
caixas, pode-se estimar um processamento em torno de 237.760.000 caixas para as empresas
associadas e não associadas à CitrusBR.

Dessa forma, ao se aplicar o rendimento médio estimado de 268 caixas por tonelada às
237.760.000 de caixas de laranja a serem processadas na safra 2020/21, chega-se a uma
estimativa total de produção de suco de laranja no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo
Mineiro de, aproximadamente, 887.164 toneladas de FCOJ equivalente a 66º Brix. Se
confirmada, representará uma queda de 26,2% em relação às 1.202.792 produzidas na safra
2019/20.

DEMANDA ESTIMADA NA SAFRA 2020/21:
Para efeitos de cálculo é possível considerar que a demanda internacional por suco de laranja
deve se manter estável, ao redor de 1.070.000 toneladas, segundo dados da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex). A esse volume é preciso somar a estimativa de consumo de suco de
laranja no mercado interno brasileiro de 80.000 toneladas de FCOJ equivalente a 66º Brix,
totalizando, portanto, uma demanda estimada ao redor de 1.150.000 toneladas de FCOJ
equivalente a 66º Brix.

ESTOQUES DE SUCO DE LARANJA ESTIMADOS PARA 30 DE JUNHO DE 2020:
Considerando todos os dados expostos, possíveis alterações na demanda e a incorporação de
sucos de outros Estados nos estoques paulistas, é razoável estimar que o estoque final de suco
de laranja na data de passagem em 30 de junho de 2021 varie entre 240.000 e 280.000 toneladas
de FCOJ equivalente a 66º Brix. A próxima revisão acontecerá em fevereiro de 2021 quando será
possível ter mais clareza sobre o comportamento da demanda no ano safra corrente, bem como
possíveis alterações no desenvolvimento da safra de laranja.
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