
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 2017, eram 
de 107.387 toneladas o que representa uma queda de 69,45% em relação às 351.567 toneladas existen-
tes na mesma data do ano anterior. 

Em compilação também realizada de forma individual e sigilosa por auditoria independente en-
tre as empresas associadas à CitrusBR, o rendimento industrial médio para safra 2017/18 é estima-
do em 267,33 caixas para a produção de uma tonelada de FCOJ equivalente a 66º Brix. Embora o 
número configure uma melhora de 6,6% em relação ao obtido no ano anterior, ainda é muito pior 
que a média histórica de 250 caixas por tonelada ou dos patamares observados no começo da série 
histórica, reforçando a tendência de piora no conteúdo de suco na fruta.

Abaixo tabela com as médias anuais de rendimento industrial desde a safra 2000/2001:

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EXPORTADORES DE SUCOS CÍTRICOS 
(CITRUSBR), EM CUMPRIMENTO AO SEU COMPROMISSO DE TRANSPARÊNCIA, 
DIVULGA AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

Estoques auditados em 30 de junho de 2017

Rendimento industr ial de suco na fruta 
projetado para a safra 2017/18

ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS 

EXPORTADORES DE 
SUCOS CÍTRICOS

ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS 

EXPORTADORES DE 
SUCOS CÍTRICOS

COMPROMISSO DE TRANSPARÊNCIA

Rua Joaquim Floriano, nº 820 / 834
19º andar – conjunto 193/194

Itaim Bibi – CEP: 04534-003 – São Paulo/SP

55 11 2769 1205

www.citrusbr.com

HISTÓRICO DE RENDIMENTO INDUSTRIAL DAS EMPRESAS 
(Incluso Pulp/Core-Wash, excluso polpa congelada)

Ano 
safra 

Caixas de 40,8 kg por tonelada de FCOJ 66 Brix 
equivalente Libras de sólidos de laranja por caixa de 40,8 kg Oscilação em relação à safra anterior 

2000/01 246,87 5,89 n/d
2001/02 236,52 6,15 4,2%
2002/03 224,85 6,47 4,9%
2003/04 226,64 6,42 -0,8%
2004/05 244,19 5,96 -7,7%
2005/06 226,42 6,43 7,3%
2006/07 232,69 6,25 -2,8%
2007/08 228,49 6,37 1,8%
2008/09 252,88 5,75 -10,7%
2009/10 262,52 5,54 -3,8%
2010/11 240,58 6,05 8,4%
2011/12 265,36 5,48 -10,3%
2012/13 263,54 5,52 0,7%
2013/14 282,00 5,16 -7,0%
2014/15 240,50 6,05 14,7%
2015/16 302,20 4,81 -25,7%
2016/17 286,37 5,08 5,2%
2017/18 267,33 5,44 6,6%



Levando-se em consideração uma safra estimada pelo Fundecitrus em 364.470.000¹ caixas de 40,8 
kg e também levando-se em consideração um consumo no mercado interno brasileiro de fruta in na-
tura ao redor de 50.000.0002 de caixas, pode-se estimar um processamento em torno de 314.470.000 
caixas para as empresas associadas e não associadas à CitrusBR. 

Dessa forma, ao se aplicar o rendimento médio estimado de 267,33 caixas por tonelada às 314.470.000 
caixas de laranja a serem processadas chega-se a uma estimativa total de produção de suco de laranja 
no cinturão citrícola de São Paulo e Triangulo Mineiro de, aproximadamente, 1.176.336 toneladas de 
FCOJ equivalente a 66º Brix. 

Além disso, também estimamos uma produção de 30.676 toneladas de FCOJ equivalente a 66º Brix 
na safra 2017/18 nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. O cálculo é possível ao se basear nas 
estimativas oficiais de cerca de 7.000.0003 de caixas de laranja a serem produzidas e processadas no 
Paraná, e mais 1.170.0004 de caixas no Rio Grande do Sul. A produção de suco derivada dessas safras é 
incorporada aos estoques paulistas, somando um total de 1.207.012 toneladas. A esse volume, somam-
se os estoques iniciais de 107.387 toneladas resultando numa oferta total de suco de 1.314.399 toneladas 
para a safra 2017/18. 

Projetamos a demanda externa de suco de laranja da safra 2017/18 semelhante à média das 
últimas três safras de exportações reportadas pela Secex, que somam  1.037.8345 . A esse volume 
é preciso somar a estimativa de consumo de suco de laranja no mercado interno brasileiro de 
69.0006 toneladas, sendo assim, totalizando uma demanda estimada ao redor de 1.106.834 tonela-
das de FCOJ equivalente a 66º Brix. 

Processamento de laranja e produção de suco 
projetados na safra 2017/18

Demanda projetada na safra 2017/18

 Notas explicativas 
1: Estimativa para a safra 2017/18 divulgada pelo Fundecitrus em 10 de abril de 2017;
2: Para se calcular o mercado de fruta fresca a CitrusBR levou em consideração os dados de processamento industrial e disponibilidade de laranja da safra 2016/17. Dessa forma, com um aumento de 48% da 
 safra atual em relação à anterior, segundo dados do Fundecitrus, é razoável assumir uma disponibilidade de fruta cerca de 25% maior para o mercado interno, elevando o consumo de 40.000.000 de caixas para 
 50.000.000 de caixas. 
3: Secretaria de Agricultura do Paraná
4: Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul; 
5: Média de exportação das últimas três safras, reportadas pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) convertidos a FCOJ equivalente;
6: Euromonitor + Tetra Pak Compass compilado por Markestrat;



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

Datas dos estoques auditados nas 
associadas da CitrusBR

Data de divulgação   
dos dados de estoque

Estoques existentes            
no Brasil (+)

Estoques existentes     
no exterior (+)

Estoques existentes 
globais (=)

Estoques globais 
em semanas de 

consumo

Dia, mês e ano       Tons FCOJ equiv. 
66 Brix

        Tons FCOJ 
equiv. 66 Brix

 Tons FCOJ equiv. 
66 Brix

Semanas 
equivalentes

CORTE DE 
SAFRA

Estoques em 30 de Junho de 2011 18 de Julho de 2011 71.221 143.148 214.369 7

Estoques em 30 de Junho de 2012 28 de Agosto de 2012 461.829 200.623 662.452 29

Estoques em 30 de Junho de 2013 8 de Agosto de 2013 550.542 215.382 765.924 35

Estoques em 30 de Junho de 2014 21 de Julho de 2014 337.254 197.275 534.529 23

Estoques em 30 de Junho de 2015 30 de Julho de 2015 335.775 174.618 510.393 25

Estoques em 30 de Junho de 2016 4 de Agosto de 2016 162.375 189.192 351.567 17

Estoques em 30 de Junho de 2017 9 de Agosto de 2017 6.872 100.516 107.387 6

Estoques em 30 de Junho de 2018 - Projeção 9 de Agosto de 2017 ND ND 207.565 10

Estoques de suco de laranja 
projetados para 30 de junho de 2018

IBIAPABA NETTO 
Diretor-executivo

São Paulo, 09 de agosto de 2017

Considerando todos os dados expostos e resumidos no quadro abaixo de balanço de oferta, deman-
da e estoques de suco de laranja da safra 2017/18, é razoável prever que o estoque final de suco de laranja 
na data de passagem em 30 de junho de 2018 seja de 207 mil toneladas de FCOJ equivalente a 66º Brix, 
o que representa uma recomposição mínima dos estoques das indústrias processadoras.

Balanço da oferta,  demanda e estoques de 
passagem de suco de laranja na safra 2017/18

Modelo de cálculo Tons FCOJ 66 
Brix equiv.

DADOS RELACIONADOS AO BALANÇO DE OFERTA, DEMANDA E ESTOQUES DE PASSAGEM
DE SUCO DE LARANJA DA INDÚSTRIA PAULISTA, DO PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL NA SAFRA 2017/2018

(1)  107.387 Estoques mundiais de FCOJ equivalente brasileiro em posse das empresas associadas à CitrusBR Em 30 de Junho de 2017

(2)  1.176.336 Estimativa da produção total de FCOJ Equivalente em São Paulo na safra 2017/18 (Membros e nao membros da CitrusBr)

(3)  30.676 Estimativa da produção total de FCOJ Equivalente no Parana' e Rio Grande do Sul na safra 2017/18

(1+2+3)  1.314.399 Estimativa da disponibilidade total de FCOJ Equivalente na safra 2017/18

(4)  (1.037.834) Estimativa das exportacões totais Secex Santos para o periodo entre Julho de 2017 e Junho de 2018

(5)  (69.000) Estimativa de consumo de FCOJ Equivalente no mercado interno brasileiro 

(4+5)  (1.106.834) Estimativa da demanda total do FCOJ Equivalente

(1+2+3-4-5)  207.565 Estimativa dos estoques mundiais de FCOJ em poder das empresas associadas à CitrusBR  para 30 de junho de 2018


