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Bem abaixo do pico do fim de 2006, as atuais cotações internacionais do suco de laranja não 
chegam a assustar as indústrias do Brasil, que dominam as exportações globais do produto e 
acreditam que podem pelo menos repetir, em 2008, os resultados recordes obtidos em 2007.   
 
No ano passado, de acordo com a Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus), 
os embarques totais do país somaram 1,391 milhão de toneladas e renderam pouco mais de US$ 
2,3 bilhões, com incrementos de 6,8% e 55%, respectivamente.   
 
São taxas de crescimento consideráveis, que não serão repetidas neste ano em razão da 
desvalorização e da expectativa de que a oferta de laranja em São Paulo na safra 2008/09, cuja 
colheita está começando, será menor do que no ciclo 2007/08. Mas, para as indústrias, a 
repetição dos resultados já será um bom negócio.   
 
Foi em 2007 que as grandes empresas radicadas no Brasil - as nacionais Cutrale, Citrosuco e 
Citrovita (do grupo Votorantim), além da múlti LD Commodities - mais aproveitaram a disparada 
dos preços iniciada em meados de 2004 no exterior, uma vez que boa parte das vendas é 
determinada por contratos de prazo mais longo.   
 
Foi em 2004 que começaram a aparecer os danos provocados por furacões na produção da 
Flórida, Estado americano que reúne o segundo principal parque citrícola do planeta (atrás de São 
Paulo) e referência mais importante para as cotações praticadas na bolsa de Nova York.   
 
Hoje, como observa Maurício Mendes, presidente da consultoria AgraFNP, os estoques americanos 
de suco são 40% maiores que há um ano - em parte devido aos preços elevados, que no varejo 
local subiram 14% em um ano - e a produção de laranja do país segue em recuperação. A última 
estimativa do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) para a atual safra da Flórida 
sinalizava pouco mais de 168 milhões de caixas de 40,8 quilos, e Mendes acredita que a próxima 
projeção será de 500 mil a 1,5 milhão de caixas maior.   
 
A retomada americana aparece na cotação dos contratos futuros de segunda posição de entrega 
negociados em Nova York, como mostram cálculos do Valor Data. Se em 8 de dezembro de 2006 
bateu em US$ 2,0665 por libra-peso, ontem fechou a US$ 1,2130 - queda de 41,3%.   
 
Na Europa, que no ano passado absorveu 62,9% das vendas brasileiras de suco ao exterior, as 
cotações também recuaram, ainda que por lá os compradores prestem menos atenção em Nova 
York e mais nas condições do próprio Brasil, seu principal fornecedor externo. Na virada de 2006 
para 2007, a tonelada do suco concentrado e congelado saía, em média, por US$ 2,2 mil no porto 
de Roterdã - houve casos em que o exportador conseguiu US$ 3 mil. Atualmente, dizem analistas, 
a média gira em torno de US$ 1,8 mil.   
 
Mas essa é a cotação da commodity, e Ademerval Garcia, presidente da Abecitrus, afirma que as 
indústrias brasileiras vivem cada vez menos do tradicional suco concentrado e congelado e mais 
de produtos de valor agregado maior, como o produto feito com formulações e blends "sob 
medida" para grandes clientes e, principalmente, o suco não concentrado (NFC).   
 
Aposta crescente nesta década, o NFC exige logística específica e mais custosa por ocupar um 
espaço seis vezes maior que o concentrado para o transporte, mas já representa, segundo 
estimativas de especialistas, cerca de 25% da receita das exportações do país. Garcia também 
atenta para o crescimento do consumo global de néctares e outras bebidas prontas que usam o 
suco de laranja na composição.   
 



"Na década de 1970", diz ele, "o suco de laranja representava 60% do consumo total de sucos no 
mundo. Hoje, apesar do volume de vendas ser muito maior, a fatia é de 37%". O dirigente 
também informa que o mercado mundial de suco de frutas movimenta, nas gôndolas dos 
supermercados, cerca de US$ 50 bilhões por ano, e que os sucos integrais respondem por 25% 
desse valor. "O resto é agregação de valor com misturas, embalagens, distribuição e marketing".   
 
Conforme Margarete Boteon, pesquisadora do Cepea/Esalq, mesmo a cotação da commodity 
poderá ganhar novo fôlego a partir da primeira previsão oficial para a safra paulista que se inicia, 
que será divulgada amanhã Responsável por quase 80% da oferta nacional de laranja, o Estado 
deverá apresentar quebra em razão do clima adverso. No ciclo recém-encerrado, foram mais de 
350 milhões de caixas da fruta, e a redução esperada varia de 7% a 15%.   
 
Mas, mesmo sem fôlego extra, Margarete diz que os citricultores podem se beneficiar do cenário, 
com os primeiros contratos de fornecimento do novo ciclo saindo por até US$ 6 a caixa. "O 
problema", diz Marco Antonio dos Santos, produtor e diretor da Federação da Agricultura do 
Estado de São Paulo (Faesp), "é que 70% dos citricultores que têm contratos recebem entre US$ 
3 e US$ 5. Com o câmbio atual e o forte aumento de custos, será o pior ano da citricultura".   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 mai. 2008, Agronegócios, p. B12. 


