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Pesquisa: Consumo mundial de suco concentrado recuou 6% em seis anos, para 2,2 milhões 
de toneladas  
 
Fava Neves: "Redes adotam marcas próprias de forma crescente, o que lhes permite fixar os 
preços que bem entendem"Nada menos do que três em cada cinco de copos de suco de laranja 
consumidos no mundo têm o Brasil como origem. A produção de laranja somou, na safra 
2009/2010, perto de 397 milhões de caixas. A citricultura emprega, entre colocações diretas e 
indiretas, um contingente de 230 mil pessoas, o que corresponde a uma massa salarial anual 
de R$ 676 milhões. As exportações somaram US$ 1,839 bilhão no ano passado e tendem a 
superar a casa dos US$ 2,0 bilhões neste ano.  
 
A despeito dos grandes números, apurados num dos mais detalhados levantamentos já 
realizados sobre a citricultura brasileira, os desafios que se colocam para o setor citrícola, em 
especial para produtores de laranja e para a indústria de suco, no entanto, são proporcionais 
aos avanços acumulados ao longo das últimas décadas. Isso é que o demonstra, entre outros 
pontos, o estudo Mapeamento e Quantificação da Cadeia Citrícola, realizado pela Faculdade de 
Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP), Campus de Ribeirão 
Preto, e pela Markestrat - Centro de Pesquisa e Projetos em Marketing e Estratégia, sob 
coordenação do professor Marcos Fava Neves. 
 
"Tentamos mostrar, no estudo, que o debate sobre o setor no Brasil está muito centrado nas 
relações entre produtores de laranja e a indústria de cítricos, embora o grosso dessa produção 
seja destinado ao mercado internacional. Antes de mais nada, o setor precisa entender o que 
acontece no restante do mundo", afirma Neves.  
 
As tendências em cena no mercado global apontam para um encolhimento gradual, mas 
persistente, do mercado de suco, especialmente para o concentrado e congelado, que 
respondeu, no ano passado, por 71% dos embarques brasileiros. 
 
De acordo com o estudo, o consumo mundial de suco de laranja congelado e concentrado 
(FCOJ), equivalente a 66° Brix, recuou 6% em seis anos, baixando de 2,4 milhões para 2,2 
milhões de toneladas entre 2003 e 2009, quando foi interrompido um ciclo de cinco safras 
consecutivas de perdas. Apenas no ano passado, o consumo cresceu 0,9% sobre 2008, 
período em que o mundo havia consumido 2,246 milhões de toneladas.  
 
O mercado dos EUA, que chegou a representar 42% do consumo mundial, respondeu pela 
maior parcela da queda acumulada desde 2003, encolhendo cerca de 15% até o ano passado, 
o que reduziu sua fatia para 37,5%. 
 
Essa tendência, ressalta Neves, tem sofrido influência de fatores diversos, que vão desde a 
concorrência de novos sabores e bebidas à crescente preferência por suco natural nos 
mercados de maior poder aquisitivo, o avanço da demanda por refrescos e néctares de laranja 
nos mercados emergentes, passando pela concentração excessiva entre envasadores e no 
varejo, que passaram a explorar marcas próprias. Também pesa a entrada no mercado de 
concorrentes de grande porte, como Pepsi Company e Coca-Cola.  
 
"Devemos lembrar que essas não são empresas fabricantes de suco de laranja, e que usam o 
produto diluído para colocar no mercado bebidas de marca própria. Quando os preços (do 
suco) sobem, o teor de suco de laranja é diluído, o que se traduz em menor demanda final." 
 
Nos EUA, Reino Unido, Rússia e Holanda, por exemplo, as quatro maiores empresas de envase 
de bebidas respondem, pela ordem, por 75%, 84%, 96% e 98% do mercado. Na mesma linha, 
as cinco maiores redes de varejo concentram 62% do mercado de bebidas não alcoólicas nos 
EUA, assumindo fatias de 80% na Alemanha, 64% no Reino Unido, 63% na Holanda e 71% na 
França. "Essas redes detém maior poder de pressão sobre a cadeia da citricultura, em termos 



de custo, e vêm adotando marcas próprias de forma crescente, o que lhes permite fixar os 
preços que bem entendem", aponta o professor da FEA/USP em Ribeirão Preto.  
 
A citricultura brasileira, prossegue Neves, tem procurado formas de se ajustar às mudanças, 
num cenário complicado ainda mais pelo câmbio valorizado e pela existência de barreiras 
comerciais, que exigiram o desembolso dos exportadores brasileiros de US$ 260,4 milhões 
apenas no ano passado. Na China, a tarifa varia de 7,5% para suco abaixo de 18º de Brix a 
30% para o produto acima dessa gradação. Os EUA, maior concorrente do país, adotam uma 
tarifa de US$ 415 por tonelada para o suco concentrado e de US$ 42 para a tonelada de 
produto pasteurizado. 
 
Neves qualifica a taxa de câmbio atual como a "grande inimiga do setor". E faz uma conta 
rápida para exemplificar as perdas causadas pelo real valorizado. "Considerando-se as 
exportações de 2006 a 2009, se a taxa fosse de US$ 1 para RS 2,32, o setor teria R$ 760 
milhões a mais por ano, o que poderia representar R$ 2,30 a mais por caixa processada no 
período. Essa desvalorização do dólar prejudica o produtor brasileiro e beneficia o comprador 
europeu, que paga em Euros." 
 
A indústria tem buscado enfrentar esses obstáculos partindo para a diversificação de mercados 
e de seu mix de exportação, agregando a seu portfólio 70 países diferentes, dos quais 12 
foram abastecidos com suco não concentrado (NFC). Até 2000, perto de 7,5% da receita total 
de exportações da citricultura, num valor de US$ 85 milhões, foram assegurados pela venda 
de óleos essenciais e outros subprodutos, incluindo o farelo de polpa cítrica. Num espaço de 
nove anos, essa participação aumentou para 11,3% e passou a representar receitas de US$ 
241 milhões. 
 
"Essa tendência permite diversificar fontes de renda para a cadeia cítrica e diluir riscos". Mas o 
setor terá que buscar maior eficiência na gestão da propriedade e da indústria, na logística, 
nas relações intrasetoriais, deixando de lado a fase de conflitos entre produtores e 
esmagadoras, na visão de Neves. 
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