
 
 

COMPROMISSO DE TRANSPARÊNCIA 
 

A Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos  (CitrusBR) dando cumprimento ao seu 
compromisso de transparência vem divulgar as seguintes informações: 

 
 
ESTOQUES AUDITADOS E PROJETADOS: 
 
 
1-  Levantamento realizado por meio de auditorias independentes realizadas junto a cada uma das 
empresas a ela associadas, consolidado  também por auditoria externa, apurou que os estoques 
globais de suco de laranja brasileiro, convertidos em suco de laranja congelado e concentrado 
equivalente a 66º brix. (FCOJ equivalente a 66º Brix ) na posse das suas associadas, em 31 de 
dezembro de 2014, eram de 1.002.038 toneladas. Esse volume  indica uma redução de 4,2% em 
relação às 1.046.465 toneladas existentes no mesmo período do ano anterior,  isto é em 31 de 
dezembro de 2013. 
 
2- Trabalho, também realizado por auditoria independente a pedido da CitrusBR junto às suas 
associadas indicou a existência de expectativa de que em 30 de junho de 2015, elas venham a ter, 
em conjunto, um volume da ordem de 447.276 toneladas de FCOJ equivalente a 66º brix  em seus 
estoques . Essa  projeção, se confirmada,  representará uma queda de 16% em relação às 534.529 
toneladas de FCOJ equivalente 66º brix em poder das empresas associadas à CitrusBR em 30 de 
junho de 2014, conforme já informado ao mercado. Essa estimativa, se confirmada,   indicará um 
estoque adicional correspondente a  83 mil toneladas, ou seja 22,9%, acima das 364 mil previstas 
anteriormente.  
 
3- A tabela abaixo mostra o histórico do estoque físico das empresas associadas à CitrusBR nas 
datas de 31 de dezembro e 30 de junho de cada safra bem como a projeção de estoque no corte da 
safra 2014/15.  
 

 
  
PROCESSAMENTO DE LARANJA NA SAFRA 2014/15: 
 
1 - Com informações colhidas individual e sigilosamente junto às empresas associadas à CitrusBR, a 
auditoria independente contratada estimou em cerca de 250 milhões de caixas de 40,8 kg o 
processamento total a ser realizado pelas mesmas  na safra 2014/2015 em curso. Acrescentando-se 
a  esse volume uma estimativa de mais 20 milhões de caixas de laranja de 40,8 kg a serem 
processadas  por empresas não associadas à CitrusBR, chega-se a , uma expectativa  de 
processamento de laranja no Estado de São Paulo para a safra 2014/15 da ordem de 270 milhões 
de caixas de 40,8 kg. Essa estimativa, se confirmada, representará  um acréscimo de  12 milhões de 
caixas de 40,8 kg, correspondente 4,6% do total a ser processado, em relação às    258 milhões de 
caixas que haviam sido estimadas em julho de 2014 para o mesmo período. 
 
RENDIMENTO INDUSTRIAL E PRODUÇÃO DE SUCO DE LARANJA NA SAFRA 2014/15: 

Data de Divulgação Estoques Existentes Estoques Existentes Estoques Existentes

dos Dados de Estoque no Brasil (+) no Exterior (+) Globais (=)

Dia, Mês e Ano Tons FCOJ Equiv. 66 Brix Tons FCOJ Equiv. 66 Brix Tons FCOJ Equiv. 66 Brix

Estoques em 31.12 2011 15 de Março de 2012 815.602 116.398 932.000

Estoques em 31.12.2012  19 de Fevereiro de 2013 923.998 220.374 1.144.372

Estoques em 31.12.2013 10 de Fevereiro de 2014 779.196 267.269 1.046.465

Estoques em 31.12.2014 03 de Fevereiro de 2015 776.318 225.720 1.002.038

Estoques em 30.06.2011 18 de Julho de 2011 71.221 143.148 214.369

Estoques em 30.06.2012 28 de Agosto de 2012 461.829 200.623 662.452

Estoques em 30.06.2013 8 de Agosto de 2013 550.542 215.382 765.924

Estoques em 30.06.2014 21 de julho de 2014 337.254 197.275 534.529

Estoques Projetados para 30.06.2015 (Aproximado) 447.276

Corte de Safra

HISTÓRICO DA EXISTÊNCIA DE ESTOQUES DE SUCO DE LARANJA BRASILEIRO EM PODER DOS ASSOCIADOS DA 

CITRUSBR NO MUNDO - TONS FCOJ EQUIVALENTE 66 BRIX (FCOJ+NFC)
Período de 

Mensuração 

dos Estoques

Data dos Estoques Auditados nas Associados da CitrusBr

Meio de Safra



 
1 - Informações também compiladas por auditoria independente indicaram, para a safra 
2014/2015, rendimento industrial médio de  240,5 caixas de laranja de 40,8 quilos para a produção 
de uma tonelada de FCOJ equivalente a 66 brix resultando em  uma projeção de produção total da 
ordem de 1.122.000 toneladas de FCOJ equivalente a 66º brix para safra 2014/15, acrescentando 
mais 149 mil toneladas à estimativa anterior de 973.000 toneladas feitas pela CitrusBR em  julho de 
2014. Esse acréscimo, se confirmado, representará um incremento de 15,3% em relação à projeção 
realizada em julho de 2014, e será decorrente de uma combinação dos seguintes fatores: 
 
 

(a) Aumento da estimativa de processamento total pela indústria (associadas e não 
associadas) da ordem 12 milhões de caixas de laranja (+4,6%); 
 

(b) Melhora no rendimento industrial: em julho de 2014, a estimativa foi de 265 caixas de 
40,8 kg necessárias para a produção de uma tonelada de FCOJ equivalente 66º brix. 
Contudo, esse número foi corrigido para 240,5 caixas por tonelada de FCOJ equivalente 
66º brix, ou 10,2% melhor. 

 

2 - Na tabela abaixo é possível observar o histórico de rendimento industrial obtido nos últimos 
anos pelas empresas associadas à CitrusBR. Importante destacar que, se por um lado os efeitos da 
forte estiagem que atingiu o cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro causou queda 
adicional de frutos das árvores, por outro, foi responsável por substancial melhoria no conteúdo de 
suco de laranja na fruta (rendimento industrial) da ordem de 14,7%, se comparado ao rendimento 
obtido na safra anterior. 
 
 

 
 
 
São Paulo, 3 de Fevereiro de 2015 
 
 
Ibiapaba Netto 
Diretor-executivo 

 

Caixas de 40,8 kg Oscilação Caixas de 40,8 kg Oscilação

Por Ton FCOJ Em Relação Por Ton FCOJ Em Relação

66 Brix Equiv. Safra Anterior 66 Brix Equiv. Safra Anterior

2000/01 246,87 n/d 2007/08 228,49 1,8%

2001/02 236,52 4,2% 2008/09 252,88 -10,7%

2002/03 224,85 4,9% 2009/10 262,52 -3,8%

2003/04 226,64 -0,8% 2010/11 240,58 8,4%

2004/05 244,19 -7,7% 2011/12 265,36 -10,3%

2005/06 226,42 7,3% 2012/13 263,54 0,7%

2006/07 232,69 -2,8% 2013/14 282,00 -7,0%

2014/15 240,50 14,7%

HISTÓRICO DE RENDIMENTO INDUSTRIAL DOS ASSOCIADOS DA CITRUSBR NA PRODUÇÃO

DE SUCO DE LARANJA (INCLUSO PULP/CORE-WASH, EXCLUSO CÉLULAS CONGELADAS)

Ano Safra Ano Safra


