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CitrusBR reafirma que estoques de suco totalizam 662 mil toneladas
Total disponível para comercialização será de 351 mil toneladas devido à prorrogação por 24 meses da Linha de Crédito 
Especial (LEC). Segundo a indústria, a crise no setor deve perdurar por mais três anos. 

A Associação Nacional 
dos Exportadores de Sucos 
Cítricos (CitrusBR) informou 
na terça-feira (28), que o 
levantamento realizado por 
auditorias externas indepen-
dentes em cada uma das em-
presas associadas, apontou 
que os estoques globais de 
suco de laranja brasileiro em 
30 de junho de 2012 eram de 
662.452 toneladas (converti-
das em FCOJ Equivalente a 
66 Brix). Deste total, 311 mil 
toneladas de FCOJ permane-
cerão retidas no Brasil, duran-
te um período adicional de 24 
meses, por determinação do 
Governo Federal Brasileiro, 
em seu programa de extensão 
da Linha Especial de Crédito 
(LEC), e as restantes 351.452 
toneladas encontravam-se 
disponíveis para exportação 
na mesma data.

Para efeito comparativo, 
a CitrusBR informou que os 
estoques globais de suco de 
laranja brasileiro anunciados 
pela CitrusBR em 1º de julho 
de 2011 eram de 214 mil tone-
ladas, a mais baixa da história. 
Sendo assim, a quantidade de 
suco disponível para venda 
está dentro da média observa-
da desde a safra 2006/2007. 

Panorama do comércio 
Segundo dados do Minis-

tério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio mostram, 
as exportações de suco de la-
ranja concentrado equivalente 
caíram de 1,407 milhão de 
toneladas para 1,161 milhão 
de toneladas, entre as safras 
2006/2007 e 2011/2012. Ao 
todo, 65 milhões de caixas de 
laranja deixaram de ser pro-
cessadas, o que deu origem à 
atual crise de super-oferta da 
fruta. “A verdade é que 246 
mil toneladas de suco de la-
ranja concentrado deixaram de 
ser exportadas e essa é a causa 
da crise do setor”, explica o 
presidente-executivo da Ci-
trusBR, Christian Lohbauer. 
Se a diminuição das exporta-
ções não tivesse acontecido, 
os estoques não teriam se 
acumulado e o mercado estaria 
funcionando normalmente. 
“Infelizmente, lidamos com 
uma crise que pode durar as 
próximas três safras, por-
que este ano, a indústria vai 
processar mais suco do que 
poderá escoar, agravando 

ainda mais a situação dos es-
toques para o próximo ano”, 
informa. 

Para o presidente do Sindi-
cato Rural de Bebedouro, José 
Oswaldo Junqueira Franco 
independente dos números dos 
estoques, a crise irá perdurar 
se nada for feito, “porque o 
que está acontecendo é que 
a produção dos pomares das 
indústrias aumentou muito. 
Esta produção, consequente-
mente, obriga os produtores a 
diminuir a sua produção”. 

Caso Carbendazim
Para a CitrusBR, os efeitos 

da chamada “crise do Carben-
dazim”, também já podem ser 
contabilizados. Nos últimos 
seis meses, o recuo no con-
sumo de suco de laranja nos 
EUA, alcançou 9%, de acordo 
com dados do Florida Depar-
tament Of Citrus. “Essa não 
foi a causa principal da crise, 
mas certamente colaborou”, 
diz Lohbauer. 

Segundo a CitrusBR, de ja-
neiro a julho de 2012, o Brasil 
exportou 43 mil toneladas de 
suco concentrado equivalente 
para os Estados Unidos. Des-
se total, 52% correspondem 
a suco não concentrado. No 
ano anterior, os embarques 
somaram 50,6 mil toneladas, 
dos quais 28% corresponde-
ram a suco não concentrado. 
“Em janeiro deste ano, quando 
começou a crise, as empresas 
brasileiras já haviam entregue 
cerca de 30% do suco para 
2012 e só por isso o problema 
até agora não foi maior”. 

Mercado interno 
Para a indústria, a solução 

para a atual crise em que se 
encontra o setor citrícola bra-
sileiro, depende de uma agres-
siva política público-privada 
de incentivo ao consumo de 
laranja in natura e de suco 
de laranja industrializado no 
mercado interno brasileiro. 
Segundo dados de pesquisa 
feita pela empresa Tetra Pak, 
do total de 2,9 bilhões de 
litros de bebidas consumidas 
no mercado brasileiro em 
2011, apenas 47 milhões de 
litros correspondem a suco de 
laranja. Desse total, ínfimos 
15 milhões de litros foram 
consumidos na forma de suco 
de laranja 100%. “Há espaço 
para uma política de aumento 

de consumo, tanto de suco de 
laranja industrializado, como 
da fruta in natura”, pondera 
Lohbauer. 

O lado dos citricultores 
Para o presidente do Sindi-

cato Rural de Bebedouro, José 
Oswaldo Junqueira Franco, 
“a única informação que nós 
temos sobre estoques de suco 
é fornecida pela indústria. Em-
bora seja auditado, é auditado 
por uma empresa contratada 
pela indústria, e quem tem o 
poder de fiscalizar isso e pro-
var se há veracidade nestes nú-
meros é a Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimento), 
porém isso não é feito e nós 
acabamos aceitando o que é 
divulgado pela indústria Os 
produtores ficam com o pé 
atrás, porque as informações 
não conferem com o da es-
timativa da Agricultura dos 
Estados Unidos, o dado é bem 
menor do que o divulgado pela 
indústria”. 

Já o presidente da Asso-
citrus (Associação dos Citri-
cultores Brasileiros), Flávio 
Viegas é mais contundente ao 
afirmar que as informações 
da CitrusBr conflitam com os 
dados publicados pelo USDA 
(Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos), “A for-
ma como é feita a auditoria (da 
indústria) é criticada há muito 
tempo, desde 2003. Este ano, 
na Câmara Setorial fiz uma 
apresentação criticando as 
discrepâncias de informações 
entre a CitrusBr e a USDA. 
A indústria não tem histórico 
de seriedade nas informa-
ções. Primeiro, porque eles 
informam esporadicamente. 
Depois porque a indústria 
passa a informação, ela não 
permite que o técnico verifi-
que”, ressalta Viegas, que con-
tinua: “Não tem credibilidade, 
estamos inclusive ganhando 
uma contestação na Justiça de 
uma apresentação de relatório 
auditado na indústria. Nós 
provamos que este relatório 
foi fraudado”. 

Dados USDA
Em junho deste ano, o 

Serviço de Agricultura no 
Exterior do Departamento 
de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA), divulgou que 
o Brasil deve colher 467 mi-
lhões de caixas de laranja na 

safra 2012/2013, uma queda 
de 12% em relação à tem-
porada anterior. O adido do 
USDA no Brasil avalia, ainda, 
que a estabilidade da demanda 
global por suco de laranja e 
os elevados estoques iniciais 
devem amenizar as pressões 
de uma safra menor. Os Es-
tados de São Paulo e Minas 
Gerais devem produzir 365 
milhões de caixas de laranja, 
segundo o USDA, um declínio 
de 13% ante a safra 2011/12. 
As exportações do país, que é 
o maior produtor mundial de 
laranja, devem aumentar 20 
mil toneladas sobre o ano an-
terior, totalizando 1,23 milhão 
de toneladas no ano-safra que 
vai de julho a junho. 

Lohbauer torce para que a 
próxima safra seja menor 

Em entrevista à Gazeta 
Christian Lohbauer se diz 
preocupado com a próxima 
safra. “O mais preocupante 
é quanto vai ser a produção 
de laranja, na próxima safra. 
O que aconteceu é que ema-
namos de duas safras muito 
grandes para pouca demanda, 
e se vier uma safra grande, 
será um desastre completo. 
Não dá para ter tanta oferta 
de laranja para um mercado 
que não absorve; e irônica e 
tragicamente temos que tor-
cer para que a safra do ano 
que vem seja baixa”, ressalta 
Lohbauer, dizendo que a in-
dústria estimou para este ano, 
uma safra de 300 milhões de 
caixas, mas foram produzidas 
364 milhões de caixas. 

Concorrência desleal 
Na edição de 28 e 29 de 

agosto, o citricultor Carlos 

Eduardo Prudente Corrêa 
Junior contou à Gazeta que 
perdeu 250 mil caixas de fruta 
precoce, deixando inclusive 
de contratar trabalhadores, 
cujas 50 famílias deixaram 
de receber R$ 875 mil, já 
que cada trabalhador recebe 
R$3,50 por caixa colhida de 
40,8kg. Questionado sobre o 
futuro da citricultura, o pro-
dutor disse. “A citricultura 
como cadeia não vai morrer, 
mas não irão existir citricul-
tores. A indústria dominará 
o setor”. 

Ao que Lohbauer respon-
de: “A indústria planta porque 
ela consegue produzir laranja 
mais barata do que a laranja 
que ela compra. A quantidade 
de pomares próprios é muito 
maior comparando-se os úl-
timos 10 a 15 anos. Mas não 
acredito que vá se verticalizar 
a citricultura de laranja para 
suco. É muito caro produzir 
toda a laranja para o Estado 
de São Paulo, pois você tem 
que comprar a terra, investir 
na terra... Acredito que vá 
acontecer uma restruturação 
na produção e a quantidade 
de gente que produz laranjs 
vai diminuir, isso é verdade”, 
e continua: “Como a indústria 
consegue vender o suco de 
laranja mais caro, e consegue 
produzir laranja mais barata, 
na média, do que ela compra 
de terceiros, por isso ela cada 
vez mais, planta mais laranja 
e cada vez mais, o produtor 
não consegue ter preço remu-
nerador. A não ser aquele citri-
cultor que conseguiu produzir 
uma laranja muito barata, só 
que o investimento é muito 
alto e ninguém consegue mais 
fazer isso”.

O lado da indústria 
Por meio de sua assesso-

ria de imprensa, a CitrusBr 
diz que o total de estoques 
finais em maio 2011/12 está 
estimado em 228.000 mt, 65 
Brix, uma queda de 12.000 
mt em relação à revisão de 
2010/11. “Note-se que estes 
números incluem apenas os 
estoques em tanques de ar-
mazenamento de instalações 
de processamento de suco de 
laranja. Os dados reais para os 
estoques acima mencionados 
não estão disponíveis. Em 
maio, a CitrusBR anunciou 
que os estoques globais de 
suco de laranja do Brasil 
foram 932 mil toneladas, 65 
Brix, em 31 de dezembro de 
2012. Os estoques globais bra-
sileiros incluem estoques nos 
tanques, no porto, em navios 
e instalações de processadores 
de suco de armazenamento do 
mundo. A cifra inclui 311 mil 
toneladas de FCOJ contratada 
sob a Linha Especial de Cré-
dito (LEC) e que não podem 
ser vendidos até 30 de junho 
de 2012. Ou seja, o relatório 
(da USDA), de 228 mil tone-
ladas, só marca o suco que está 
dentro da fábrica, nos tanques. 
Não leva em consideração 
nem o que está no porto de 
Santos, nos portos da Europa 
(Bélgica e Holanda) ou os 
dos EUA.Também não com-
puta os estoques que estão no 
Japão e Austrália, ou mesmo 
nos navios a caminho, mas 
principalmente, não computa 
a LEC, que na atual são 311 
mil toneladas”. 

Viegas contesta dizendo 
que a LEC não representa 
estoque, é uma quantidade de 
suco que foi financiada. 


