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Os Estados Unidos vão aumentar em 50% as importações de suco de laranja do Brasil, seu maior 
rival no mercado internacional. O Brasil é o maior produtor mundial de citros e os EUA são o 
segundo.  
 
"Os quatro furacões que atingiram a Flórida no final do ano passado danificaram 70% dos nossos 
pomares, o que vai nos obrigar a importar 255 mil toneladas somente do Brasil", afirma o 
americano Robert Norberg, diretor do Departamento de Citros da Flórida, estado que concentra 
81% da produção americana de laranja.  
 
Mais do que uma simples operação comercial, a venda tem um doce gostinho de vingança para o 
Brasil, já que os americanos, que nos últimos anos criaram inúmeras barreiras comerciais ao suco 
nacional, vão importar para cumprir seus contratos de exportação para terceiros países. "Os 
americanos compram suco do Brasil, misturam com a produção local e reexportam", afirma 
Ademerval Garcia, presidente da Abecitrus.  
 
Americanos se rendem ao suco de... 
 
Segundo Ademerval Garcia, presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Citros 
(Abecitrus), cerca de metade do suco exportado pelos americanos é de origem brasileira. "Eles 
misturam 50% de suco brasileiro com 50% de suco local e vendem ao mercado", afirma Garcia. 
Quando perguntado sobre o assunto, Norberg, contrariado, limitou-se a dizer que "os EUA vão 
reduzir as vendas externas de suco". Para entrar no mercado americano, o suco brasileiro precisa 
pagar uma taxa de US$ 400 por tonelada.  
 
Com os furacões que atingiram a Flórida no final do ano passado, a produção americana de 
laranjas sofrerá uma forte quebra. Para a safra 2004/05, é esperada uma colheita de 171 milhões 
de caixas, uma retração de 41,4% em comparação à safra 2003/04, quando foram produzidas 
292 milhões de caixas. "Existia um plano para elevar a produção de laranja para 270 milhões de 
caixas até a safra 2014/15, partindo de uma produção de 220 milhões de caixas. O início desse 
crescimento linear, que estava projetado para 2005/06, terá que ser adiado em dois ou três 
anos", diz Norberg. Apesar de ainda não ter uma estimativa definida, as especulações, segundo o 
especialista americano, são de que a safra 2005/06 será de 190 milhões de caixas.  
 
Na onda do aumento da demanda americana, as exportações nacionais de suco de laranja 
concentrado devem fechar o ano com crescimento de 7,4%. No ano passado, as exportações 
brasileiras de suco de laranja concentrado e congelado somaram 1,35 milhão de toneladas e 
devem chegar a 1,45 milhão em 2005. "O Brasil nunca exportou tanto como no ano passado e o 
aumento da demanda americana fará com que este ano os embarques cresçam ainda mais", 
afirma Garcia.  
 
Próximos investimentos  
 
Enquanto os pomares da Flórida são prejudicados pelos furacões, no Brasil, 85% do parque 
citrícola terá de ser renovado nos próximos 10 anos, por conta das doenças, como greening e 
morte-súbita, que atingiram os laranjais nos últimos anos. "Estimamos que os investimentos 
necessários para recuperar os pomares será de US$ 5 bilhões, incluindo mudas, investimentos em 
tecnologia e logística", diz.  
 
De acordo com o representante das indústrias, cerca de 160 milhões de árvores terão que ser 
substituídas por conta das questões sanitárias. "Cada árvore tem um custo de US$ 20 e quem 
tiver pomares, seja indústria ou produtor, terá que investir", afirma.  
 
Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 abr. 2005, Agronegócio, p. B-12 



 


