COMUNICADO AO MERCADO
ESTOQUES AUDITADOS EM 30 DE JUNHO DE 2018:
Levantamento realizado por meio de auditorias independentes 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 2018, eram de 342.967 toneladas.
RENDIMENTO INDUSTRIAL DE SUCO NA FRUTA PROJETADO PARA A SAFRA 2018/19:
Em compilação também realizada de forma individual e sigilosa por auditoria independente entre as
empresas associadas à CitrusBR, o rendimento industrial médio para safra 2018/19 é estimado em 258,78
caixas para a produção de uma tonelada de FCOJ equivalente a 66º Brix, uma melhora de 3,2% em relação
à safra anterior. O incremento no rendimento é atribuído ao período de seca de aproximadamente 120
dias ocorrido na maior parte cinturão Citrícola.

DADOS DA SAFRA 2018/19 E OFERTA DE FRUTA:
Em 09 de maio de 2018 o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) estimou a safra de laranja em
288,29 milhões de caixas de 40,8 quilos, 30% inferior às 397 milhões de caixas da safra anterior. A
estimativa aconteceu antes do citado período de seca, portanto, sem capturar possíveis efeitos sobre a
produção. A falta de chuva aconteceu entre os meses maio, junho e julho, importante período para o
enchimento dos frutos, que não cresceram adequadamente. As variedades precoces foram as mais
afetadas, porém, mesmo as variedades de meia estação devem ser impactadas; fatos estes que devem
levar a uma redução do tamanho de safra acima indicado.
DEMANDA PROJETADA NA SAFRA 2018/19:

As exportações brasileiras reportadas pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) finalizaram o ano safra
2017/2018 em 1.150.714 toneladas, 29% superior às 894.669 toneladas. O mercado interno de suco de
laranja para as empresas paulistas é estimado em cerca de 35.000 toneladas 1 . Considerando que
demanda interna e externa se mantenham estáveis no decorrer nos 12 meses deste ano safra, é possível
estimar a demanda total por suco de laranja FCOJ equivalente em torno de 1.185.714 toneladas.
BALANCO DA OFERTA, DEMANDA E ESTOQUES DE PASSAGEM DE SUCO DE LARANJA NA SAFRA 2018/19:
Considerando o rendimento projetado, os estoques de suco de laranja em 30 de junho de 2019 podem
ficar em torno de 146.716 toneladas. Entretanto, tal estimativa não contempla a provável diminuição no
tamanho de safra, acima mencionado, o que poderá ensejar volumes de estoques em 30 de junho de
2019 em patamares ainda inferiores.
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