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Produção



Principais estados produtores

Fonte: IBGE



Área – Inventário 2018 
•Área de limas ácidas e limões no 
cinturão citrícola: 39,07 mil 
hectares

•Aumento de 11,14 mil hectares 
em relação a 2015 (39,8%)

•90% da área corresponde ao 
plantio de tahiti e 9% limão 
siciliano

Fonte:  Fundecitrus

Bebedouro
• 15,05 mil 

hectares

Matão
• 10,33 mil 

hectares

Triângulo 
Mineiro

• 369 
hectares



Maiores concentrações de plantio em SP

Bebedouro
Matão

Limeira 
Votuporanga

Fonte:  Fundecitrus



Mercado internacional



Mundo

Fonte: FAO

BR cresceu  
significativamente em área

País que mais cresceu em 
produção (%) em 10 anos 

Segunda maior 
produtividade



Exportação de frutas (geral)

Fonte:  Secex

Se consolidando como a 3ª fruta mais exportada pelo Brasil em 
receita!



Exportações brasileiras (estado)

SP é o principal estado exportador, mas BA e MG vêm 
ganhando participação

Fonte:  Secex



Destino das exportações brasileiras

A União Europeia é o principal destino da tahiti brasileira

Fonte:  Secex

Fruta está se tornando cada vez mais popular na Europa. Segundo 
relatório do CBI, há tendência de crescimento do mercado de tahiti no 

continente



Importações União Europeia

Preocupante: BR é a origem que 
menos cresce nos envios à UE

Fonte: Trade Helpdesk



Concorrentes: México

Fonte: USDA

✔Principal concorrente nacional com relação às 
exportações da fruta in natura;

✔Principal destino: EUA;
✔Safra ocorre principalmente a partir de maio;
✔Produção deve ficar praticamente estável, assim como 

a exportação.

VANTAGEM: O México 
é isento de tarifas de 
exportação à Europa, 
enquanto o Brasil tem 
recolhimento de 12,8%



Concorrentes: Argentina

Fonte: USDA

✔Produtor de limão siciliano e de suco de limão;
✔Perspectiva de queda na produção, devido à safra alta anterior e 

investimentos limitados pela crise econômica no país;
✔Queda na produção de suco pode abrir espaço ao suco de tahiti brasileiro.



Mercado e perspectivas 2020



2020: Maior oferta já pressiona preços
 

• Oferta bem maior do que no ano passado;
• Recentes aumentos de área;
• Chuvas do final do ano;
• Menos frutas adiantadas para novembro.

• Preços já estão bem menores neste começo 
de ano;

•Pico de safra deve se prolongar até março;
•Limitações de qualidade (amarelamento e 
apodrecimento – chuvas).

Fonte:  Hortifruti/Cepea



Exportações parciais

• Maior volume para o 
1º bimestre de toda a 
história;

• 2ª maior receita!

+47%



Processamento de tahiti

• Vem sendo uma boa opção de escoamento durante 
o pico de safra (primeiro semestre);

• Há indústrias com processamento em praticamente 
o ano todo, o que permite colocação das frutas sem 
padrão para mercado de mesa;

• Este ano, especificamente, os preços já começaram 
mais baixos (oferta alta nestes primeiros meses), e 
caíram um pouco mais nos últimos dias;

Fonte: Hortifruti/Cepea

Indústria Cidade Valor

Gota Doce Duartina R$   10,00 

Reata Citrus Boraceia  R$   12,00 

Citrus Juice
Engenheiro 

Coelho e Itajobi  R$   10,00 

Cisol Artur Nogueira  R$   10,00 



Segundo trimestre: perspectivas

• A partir de abril, oferta deve ser referente à uma segunda florada (oferta alta, mas menor que no 
pico de safra);
• Boas expectativas de qualidade (chuvas no enchimento).

• Volume e qualidade podem favorecer exportações;
• Porém, a partir de maio se acirra a concorrência com o México;

• Processamento pode ser mantido em mais fábricas, caso se confirme a oferta elevada.



Desafios e Oportunidades



Desafios

• Manutenção da qualidade e segurança fitossanitária para continuar com 
bom espaço no mercado internacional;

• Maior padronização e qualidade para o mercado interno;

• Buscar aumentar a produção no segundo semestre, quando os preços são 
maiores;

• Aumentar a competitividade, buscando maior produtividade para a redução 
de custos.



Oportunidades

População prevista para crescer apenas 4% no período, o que 
sinaliza um aumento no consumo per capita nos próximos 5 anos

Fonte: Euromonitor



Oportunidades

Acordo Mercosul-União Europeia

• Deve elevar a competitividade brasileira no 
exterior, visto que vai zerar a tarifa de 12,8% 
paga pelo BR;

• Redução gradual até a eliminação em 7 anos;
• Principal concorrente (México) e fornecedores 

potenciais (Colômbia, Peru, Guatemala e 
Vietnã) já são isentos.



Quer saber mais?
Acesse, assista e curta nossas 

redes sociais!

fernanda.gomes@cepea.org.br

(19) 3429-8808

Slides serão disponibilizados 
em www.hfbrasil.org.br



Mercado atual e perspectivas para a 
laranja
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CENÁRIO RECENTE DA CITRICULTURA

Baixo Consumo 
de suco de 

laranja 
industrializado 

nos EUA e 
Europa

Custos
HLB

Mão de obra

Elevado Grau de 
Verticalização das 

indústrias

• Saída de milhares de 
citricultores 

(principalmente de menor 
porte)

• Redução no parque 
citrícola Ambiente de negócios 

‘difícil’



ÁREA TOTAL

• HLB;
• Clima;
• Custos (mão de obra e terra);
• Escala de Produção;
• Negócios (curto x longo prazo);
• Portfólio (diversificação).
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ÁREA EM FORMAÇÃO

• Retomada dos ânimos para 
renovação de pomares;

• Mais replantios pós erradicações 
(greening);

• Alguns novos plantios, ainda que 
poucos.
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ÁREA REGIONAL
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TOTAL
2015: 430.622
2016: 403.863
2017: 402.566
2018: 401.470
2019: 395.764

NOROESTE
2015: 48.495
2016: 44.019
2017: 43.106
2018: 42.955
2019: 42.116

SUDOESTE
2015: 73.686
2016: 72.802
2017: 73.284
2018: 73.825
2019: 74.100

SUL/LESTE
2015: 88.941
2016: 83.835
2017: 84.741
2018: 81.258
2019: 78.000

NORTE
2015: 92.651
2016: 87.908
2017: 88.419
2018: 89.056
2019: 90.440

CENTRO
2015: 126.849
2016: 115.299
2017: 113.016
2018: 114.376
2019: 111.108

-13,1%

-12,4%

-8,1%

-2,4%

-12,3%

+0,6%



NÚMERO DE PLANTAS

2018/19 para 2019/20: alta de apenas 0,44%;

•Variedades tardias são maioria, mas novos plantios são maiores para a pera;
•Maiores investimentos para mesa;
•Frutas de melhor rendimento.
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CONCENTRAÇÃO DO SETOR
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TAXA DE REPOSIÇÃO

•Reposição de pomares antigos ainda é baixa em área, mas já está mais 
próxima em número de plantas;

•Contudo, ainda insuficiente para repor todos os pés acima de 15 anos.

Grupo de Idade Área (mil hectares) Número de Pés (milhões)

Formação (1 a 3) 25.716 21.294,06

Produção (4 a 15 anos) 264.322 142.388,72

Acima de 15 anos 80.010 31.584,61
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PRODUTIVIDADE

• Clima favorável;
• Melhora nos tratos culturais;
• Aumento dos plantios no Sudoeste;
• Controle do HLB.

RECORDE HISTÓRICO; PORÉM, MANTENDO A TENDÊNCIA DE 
BIENALIDADE.... Da
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QUAL É O IMPACTO DAS 385 MILHÕES DE CXS?

• Por conta da menor produção de 18/19, 
estoques fecharam baixos, mantendo a 
necessidade industrial por laranja;

• Portanto, safra grande em 19/20 veio em 
boa hora;

• Antes da consolidação da safra, preços para 
contratos estavam firmes – R$ 20-22/cx;

• De janeiro em diante, compras foram 
praticamente interrompidas;

• Spot: até R$ 20/cx, bem menor que o teto 
de 18/19, de R$ 26/cx. Fontes: Fundecitrus, CitrusBR e Cepea



BALANÇO DE ESTOQUES – 2019/20

• Estoques ao final de 19/20 (junho/20) devem ser bem maiores:

413 mil t
(Estoques)

325 milhões
(Processamento)

Fonte: CitrusBR

PODEM MUDAR:

• Volume de vendas;

• Volume processado;

• Rendimento.



EXPECTATIVAS – SAFRA 2020/21

•Florada foi boa, mas clima não contribuiu:

•Calor + falta de chuvas em setembro e outubro;
•Até os pomares irrigados e região sudoeste com prejuízos consolidados 
(floradas vieram antes);

•Produção deve ser menor, mas difícil de dimensionar (USDA estimou 270 
milhões);

•Múltiplas floradas dificultam estimativas assertivas...

MAS...
O RISCO DE DUAS SAFRAS GRANDES CONSECUTIVAS JÁ FOI 

ELIMINADO...



EXPECTATIVAS – SAFRA 2020/21

• Preços:

• Ainda não foram fechados contratos novos para 2020/21 (2017 e 2018 foram 
antecipados);

• Porém, preço spot subiu em dezembro (de 18 para 20/cx)
• Frutas de melhor qualidade e menores preços em 19/20.
• Frutas de menor qualidade (múltiplas floradas) e possíveis maiores preços em 

20/21.
• Cenário de oferta não deve ser suficiente para pressionar os preços.

OU SEJA: PREÇOS PODEM SER CONTROLADOS NA INDÚSTRIA POR 
MAIS UM ANO!



BALANÇO DE ESTOQUES – 2020/21

• Estoques ao final de 20/21 (junho/21) devem voltar a cair:

244 mil t
(Estoques)

230 milhões
(Processamento)

Fonte: Cepea (considerando vendas estáveis e rendimento de 19/20)

ESTA ESTIMATIVA É 
BEM PRELIMINAR, 

CONSIDERANDO QUE 
NEM O VOLUME DA 

SAFRA ESTÁ 
CONFIRMADO...



PERSPECTIVAS – MÉDIO PRAZO

• Citricultura paulista atual está no tamanho “justo” para atender à demanda (~350 milhões de 
caixas), sem grandes folgas, porém mantendo os preços em patamares firmes;

• Preocupação: duas safras grandes seguidas.

Estoques acima de
400 mil

Processamento acima de
280 milhões em 20/21

Preços podem ser 
limitados

PORÉM... Fundecitrus tem comentando sobre bienalidade na cultura da laranja, o que pode 
evitar as duas safras grandes consecutivas...



PERSPECTIVAS – MÉDIO PRAZO
Consumo 
mundial -500 mil toneladas de 2003 para 2017 

(quase 140 milhões de caixas!)
Fonte: CitrusBR

• Queda no consumo dos principais compradores:

• Europa: -23,4%
• Estados Unidos: -43%

- 642 mil 
toneladas

+ 143 mil 
toneladas

Necessário crescer ainda 
mais nos mercados menos 

tradicionais...
• Aumento em outros destinos:

• Ásia: 24,7%
• América Latina: +69%
• Oriente Médio: +107,8%
• África: +67%



PERSPECTIVAS – MÉDIO PRAZO
Consumo

Brasil Consumo em 2017 era de quase 70 
mil toneladas (20 milhões de caixas)

Fonte: CitrusBR

• Previsão de crescimento na venda de bebidas à base de frutas entre 2018 e 2023:

+ 1%

BR cresce mais no 
segmento mais 
premium e que 

demanda mais laranja!

+ 77%+ 4%

Néctar (>50% 
suco)

Bebidas de frutas 
(>24% suco) Suco 100%

+ 63,5% de 2003 
para 2017



PERSPECTIVAS – MÉDIO PRAZO

Consumo global
-5% até 2023

BR: deve, pelo menos, 
manter as exportações

Baixa oferta na 
Flórida

Acordo Mercosul x 
UE



CONCLUSÕES

Retomada de 
renovações – 

porém, ampliações 
de área ainda não 

ocorrem (e é 
melhor assim!

Custos e riscos da 
atividade são altos

Não dá mais para 
“tirar o pé” em 

anos ruins... Opção: 
diversificação



Quer saber mais?
Acesse, assista e curta nossas 
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