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BAIXO ESTOQUE DE SUCO DE LARANJA DEVERÁ GARANTIR 
ESTABILIDADE NOS PREÇOS PAGOS AO PRODUTOR PARA COMPRA 

ANTECIPADA DA SAFRA 2019/2020

As condições climáticas favoráveis na época da flo-
rada que dará origem aos frutos da safra 2019/20 
animaram os produtores de laranja de São Paulo e 
Triangulo Mineiro. Com uma maior carga de frutas, 
estima-se que a safra 2019/20  supere em 15% o vo-
lume colhido na safra 2018/19 quando foram colhi-
das 284,88 milhões de caixas de 40,8 kg de laranja.

Mesmo com a estimativa de um aumento na produ-
ção, os preços pagos ao produtor deverão se manter, 
isso porque, de acordo com dados da CitrusBR, os 

estoques finais previstos para 30 de junho de 2019, 
de 201 mil toneladas de suco em equivalente con-
centrado são baixos e seriam suficientes para aten-
der a, no máximo, dois meses de embarque.  

Os preços pagos ao produtor para compra anteci-
pada da produção da safra 2019/20 deverão ficar 
em torno de R$ 22,00 por caixa de 40,8kg de laran-
ja colhida e posta na indústria. No mesmo período 
do ano passado os preços estavam girando em tor-
no de R$ 20,00.

ESTOQUE DE SUCO DE LARANJA/
MIL TONELADAS EXPORTAÇÃO DE FCOJ / ANO SAFRA
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Tomando-se por base o valor do preço míni-
mo da caixa de laranja com 40,8kg estabeleci-
do pela CONAB para safra 2018/19, e que esse 
valor sofreu um reajuste de 7,49% em relação 
ao preço mínimo da safra 2017/18, acredita-se 
que o valor estimado para compra antecipada 
da produção da safra 2019/20 seja uma boa al-
ternativa para o produtor.

No mercado externo o cenário deverá se manter 
estável. De acordo com o USDA (Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos), a produção de la-
ranja nos EUA dever fechar a safra 2018/19 com 
um crescimento em torno de 50%, recuperando 

parcialmente a produção da safra anterior seve-
ramente comprometida por problemas climáticos. 
Mesmo com o crescimento, o problema crónico 
de convivência com o geening na Flórida, principal 
área de produção dos Estados Unidos, deverá fazer 
com que a demanda americana pelo suco brasileiro  
continue aquecida.

Outro fato importante que deverá impactar positi-
vamente as exportações do produto nos próxi-
mos anos, é a  possível concretização das ações 
de redução tarifária e consequente aumento 
da competitividade do suco de laranja brasileiro no 
mercado chinês.

PREÇO PAGO AO PRODUTOR PELA LARANJA 
ENTREGUE NA INDÚSTRIA/CAIXA 40,8KG


