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Projeto Hortifruti/Cepea
O Hortifruti/Cepea é um dos grupos do Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, que desenvolve pesquisas de mercado 
de 13 frutas e hortaliças. 

Os analistas de mercado da HF 
Brasil entram

em contato com os colaboradores 
coletando

informações de mercado e preços.

Os dados coletados são
analisados quantitativa e

estatisticamente pela equipe.

As informações de mercado e 
preços são

divulgadas na revista 
Hortifruti Brasil, no site

e nas redes sociais.



Acesse nosso site
www.hfbrasil.org.br



Banco de dados



Notícias de HF e preços de 
Citros todos os dias!



Revista Hortifruti Brasil



@revistahortifrutibrasil



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 pouco em área

Segundo país que mais 
cresceu em produção (%) 

em 10 anos 

Segunda maior 
produtividade



Participação 

Fonte: FAO

Participação do Brasil 
entre 10% e 13% da 
produção mundial, 

considerando os cinco 
maiores produtores

Se considerar apenas a 
tahiti, o Brasil é o segundo 

maior produtor



Exportação de frutas (geral)

Fonte:  Secex

Até 2016, era a terceira fruta mais exportada pelo Brasil em 
receita, perdeu posição para a uva em 2017, mas recuperou 

em 2018

Frutas mais exportadas pelo Brasil em receita (US$)

 2015 2016 2017 2018

Mangas frescas ou secas          184.307.547    179.932.175    205.111.206    177.305.934 

Melões frescos          154.269.849    148.741.509    162.916.224    136.051.315 

Uvas frescas            72.306.951      65.255.129      96.207.298      88.066.787 

Limões e limas            78.580.990      89.932.222      82.088.708      89.490.456 



Exportações brasileiras (estado)

SP é o principal estado 
exportador, mas BA vem 
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

Brasil é o principal 
abastecedor da Europa 

com lima ácida tahiti

Fonte: Trade Helpdesk



Outros mercados: México

Fonte: USDA

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

✔Safra ocorre principalmente a partir de maio;
✔Produção deve crescer (clima favorável);
✔Se realmente for maior, BR deve se atentar à 

competitividade da fruta (preço e qualidade) para não 
perder espaço no mercado europeu.

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



Outros mercados: Argentina

Fonte: USDA

✔Produtor de limão siciliano e de suco de limão;
✔Liberação das exportações aos EUA e ao Brasil (2017);
✔Perspectivas positivas para a safra 2018/19;
✔Exportações também podem aumentar, devido às oportunidades nos novos 

mercados;
✔Quer alcançar o mercado asiático.



MERCADO EM 2018 E PERSPECTIVAS 2019



2018: Oferta controlada e bons preços 
• Apesar de menores no primeiro 
semestre, preços estiveram firmes 
o ano todo;
• Demandas industrial e externa 
firmes no 1 sem;
• Produção foi afetada pelo clima, 
no fim de 2017;
• Oferta controlada em boa parte 
do ano;
• Preços afetaram exportações a 
partir de agosto;
• Colheita antecipada, em 
outubro. 

Fonte: Hortifruti/Cepea



2019: Mais um bom ano para a tahiti?
 

• Demanda industrial controlou oferta 
neste início de ano;

• Colheita antecipada também reduziu 
volume (preços firmes e chuvas 
acelerando crescimento em out e 
nov/18).

• Perspectiva de maior produção, devido 
ao clima favorável no fim de 2018.

• Bons investimentos em tratos culturais;
• Aumento do plantio nos últimos anos (+ 

interesse pela tahiti). Fonte:  Hortifruti/Cepea

Fonte: CDA



Primeiro trimestre de 2019
• Pico de safra;
• Oferta firme, mas 
controlada;

• Boa demanda industrial;
• “Limpeza” dos pomares 
para envio às indústrias;

• Preços firmes no 
primeiro trimestre (ano 
atípico).

Fonte: SecexExportações estão ganhando ritmo!



Segundo trimestre: perspectivas
• Oferta deve se elevar entre abril e maio (segundas floradas);
• Chuvas favoreceram abertura de novas floradas em março (colheita no 2 sem);

Mas, cenário dependerá diretamente do comportamento climático deste e dos 
próximos meses!

• Maior volume pode favorecer exportações;
• Por outro lado, se preços continuarem elevados, podem afetar competitividade 
(considerando-se a produção do México);

• Processamento desacelerado, se mantendo em apenas uma indústria.



Segundo semestre
• Floradas já abrindo em algumas regiões e prestes a abrir em outras; 
• Cenário deve depender do pegamento dessas flores;
• Apesar de novas aberturas, perdas foram relatadas (podridão floral);

• Perdas podem afetar volume produzido no 2° sem;
• Oferta pode aumentar entre setembro e outubro;

Cenário dependerá diretamente do comportamento climático dos próximos meses!



CENÁRIO INDUSTRIAL



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;
• Devido à boa demanda externa (tanto pelo suco quanto 
pelos subprodutos), preços pagos pela fruta têm sido 
relativamente firmes – ainda que inferiores aos do mercado de 
mesa.

Fonte: Hortifruti/Cepea



Exportações de suco

Fonte: Secex



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.



Oportunidade

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

Fonte: Euromonitor



O que o consumidor tem buscado?

ASSIM... TENDÊNCIA É DE CRESCIMENTO DOS HF’s!

• Euromonitor aponta crescimento no consumo per capita de frutas e 
hortaliças in natura e processadas até 2023.

Consumidor está mais consciente de suas escolhas!

Tendências de saudabilidade e de conveniência 
ainda se mantêm em alta



Busca por saudabilidade deve impulsionar 
vendas de frutas no BR

Fonte: Euromonitor International

Vendas de frutas no Brasil (varejo) - por fruta, em 
mil toneladas

 2018 2023 2023 x 
2018

Banana
          

5.835,0 
          

6.398,6 10%
Laranjas e 
tangerinas

          
1.529,8 

          
1.793,9 17%

Limões e limas
             

389,9              436,4 12%

Maçã
             

603,9              616,0 2%

Uva
             

496,7              528,0 6%

Outras frutas
          

4.809,2 
          

5.202,8 8%

Total
       

13.664,5        14.975,7 10%

Valor das vendas de frutas no varejo no Brasil - 
por fruta – mil reais 

 2018 2023 2023x  
2018

Banana
       

26.490,9        29.049,8 10%
Laranjas e 
tangerinas

          
5.507,4           6.457,9 17%

Limões e 
limas

          
2.537,9           2.840,9 12%

Maçã
          

4.824,8           4.921,6 2%

Uva
          

9.094,2           9.668,4 6%
Outras 
frutas

       
41.199,8        44.705,2 9%

Total
       

89.655,0        97.643,8 9%



• O consumidor atual está mais 
antenado, tem maior acesso à 
informação;

• Novidades no mercado de alimentos, 
concorrendo pela atenção desse 
consumidor;

• Além disso, a tecnologia está 
facilitando cada vez mais a compra: 

• O consumidor atual busca, compara, 
pesquisa, pede opiniões e só depois 
de tudo isso, adquire.

• E, cada vez mais, a demanda é 
personalizada.



Agora, para capturar essas tendências para o setor, o 
desafio é aprimorar 3 importantes ferramentas de 

gestão:

• Da qualidade
• Qualidade x preço
• Exigências: segurança do alimento x sustentabilidade

• Da cadeia de suprimentos (em especial a logística)
• Setor trabalhando em conjunto (encurtamento da cadeia)
• Necessário investir em modelos mais integrados de comercialização

• Do marketing
• Oferta de produtos personalizados
• Gerar identidade e garantir a reciprocidade do cliente



OBRIGADA!



Seja um colaborador
hfcitros@cepea.org.br 


