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Fluxos do Mercado Mundial de Sucos
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Importações de sucos pela UE



Oferta x Demanda

A oferta caia mais do que a demanda.

A queda está concentrada no mercado 
Norte Americano.
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Evolução do consumo de suco e 
néctares de frutas na UE
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Preços do suco de laranja

Preços internacionais crescentes, 
faturamento das processadoras 

crescente 
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Remuneração do Citricultor

São Paulo e Flórida
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Consequências

A transferência de renda dos citricultores 
para as industrias aumenta a concentração a 

verticalização das industrias e portanto o 
seu poder de mercado. 
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Crise da Citricultura.

� Concentração e verticalização das indústrias.
� Cartelização
� Ambiente de negócios “ruim”.
� Altos custos de produção.
� Falta de transparência
� Falta de marketing.
� Exclusão intencional de citricultores.
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Ambiente de negócios
• Indicador de Preços: Apesar dos avanços na oferta de estatísticas no setor

citrícola, a principal “cotações de preços internacionais” ainda não temos
um referencial mensal para dar mais previsibilidade e transparência nos
preços recebidos pelos produtores.

• Fixação do Preço da Laranja: o processo de remuneração de preços ainda
é discriminatório: a variação entre preços de contrato de longo prazo e
spot é muito elevada. Além disso, o prazo de pgto do valores praticados no
mercado spot aumenta os problemas de fluxo de caixa dos produtores.

• Coordenação dos produtores: apesar dos avanços, as entidades ainda não
conseguem ter uma coordenação central para melhorar o processo de
negociação com as indústrias, diminuindo muito o poder de barganha dos
produtores.

• Fonte:CEPEA
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Fonte:CEPEA/Boteon. Dados da CDA referentes ao primeiro semestre de 2012 e ao segundo semestre de 2013.
O cálculo foi feito com base nas estatísticas de produção por EDA. 
.

SÃO PAULONúmero total de propriedades por escala de produção

Número total de propriedades por escala de produção

Região Citrícola Período Até 10 mil 10 a 50.000 50.001 a 200.000 200.001 a 1 milhão Acima de 1 milhão Total

Norte
2.012 3.741,00 565,00 113,00 23,00 1,00 4.443,00 

2.013 2.796,00 396,00 85,00 18,00 1,00 3.296,00 

Var% -25% -30% -25% -22% 0% -26%

Norte_mercado
2.012 2.689,00 294,00 76,00 13,00 1,00 3.073,00 

2.013 2.299,00 222,00 53,00 12,00 1,00 2.587,00 

Var% -15% -24% -30% -8% 0% -16%

Centro
2.012 3.729,00 661,00 159,00 39,00 3,00 4.591,00 

2.013 2.638,00 481,00 113,00 34,00 3,00 3.269,00 

-29% -27% -29% -13% 0% -29%

Leste
2.012 3.766,00 684,00 142,00 24,00 1,00 4.617,00 

2.013 2.793,00 467,00 114,00 17,00 - 3.391,00 

-26% -32% -20% -29% -100% -27%

Sudoeste
2.012 209,00 147,00 105,00 42,00 2,00 505,00 

2.013 181,00 151,00 104,00 34,00 2,00 472,00 

-13% 3% -1% -19% 0% -7%

Principais 
Regiões 

Citrícola SP

2.012 14.134,00 2.351,00 595,00 141,00 8,00 17.229,00 

2.013 10.707,00 1.717,00 469,00 115,00 7,00 13.015,00 

-24% -27% -21% -18% -13% -24%

ASSOCITRUS



SÃO PAULO

Fonte:CEPEA/Boteon - Dados da CDA referentes ao primeiro semestre de 2012 e ao segundo semestre de 2013.
O cálculo foi feito com base nas estatísticas de produção por EDA.

Número total de árvores por escala de produção

Número total de árvores por escala de produção

Região Citrícola Período Até 10 mil 10 a 50.000 50.001 a 200.000 200.001 a 1 milhão Acima de 1 milhão Total

Norte
2.012 9.921.348,00 11.561.122,00 10.254.264,00 10.855.400,00 1.422.821,00 44.014.955,00 

2.013 6.745.917,00 8.261.291,00 7.794.681,00 7.272.889,00 1.851.532,00 31.926.310,00 

Var% -32% -29% -24% -33% 30% -27%

Norte_mercado
2.012 6.931.662,00 5.719.377,00 6.660.363,00 4.456.991,00 1.108.820,00 24.877.213,00 

2.013 5.550.034,00 4.348.340,00 4.958.402,00 3.953.640,00 1.093.405,00 19.903.821,00 

Var% -20% -24% -26% -11% -1% -20%

Centro

2.012 10.007.148,00 14.247.492,00 13.887.263,00 15.885.263,00 4.273.345,00 58.300.511,00 

2.013 6.118.540,00 10.427.681,00 10.012.428,00 13.646.538,00 5.115.685,00 45.320.872,00 

-39% -27% -28% -14% 20% -22%

Leste
2.012 11.705.041,00 14.233.227,00 12.735.906,00 8.022.416,00 1.030.578,00 47.727.168,00 

2.013 8.258.614,00 9.507.983,00 9.979.942,00 6.025.953,00 - 33.772.492,00 

-29% -33% -22% -25% -100% -29%

Sudoeste
2.012 628.610,00 3.576.583,00 10.455.691,00 15.778.150,00 7.205.912,00 37.644.946,00 

2.013 489.869,00 3.780.740,00 10.517.377,00 12.165.883,00 8.719.145,00 35.673.014,00 

-22% 6% 1% -23% 21% -5%

Principais 
Regiões 

Citrícola SP

2.012 39.193.809,00 49.337.801,00 53.993.487,00 54.998.220,00 15.041.476,00 212.564.793,00 

2.013 27.162.974,00 36.326.035,00 43.262.830,00 43.064.903,00 16.779.767,00 166.596.509,00 

-31% -26% -20% -22% 12% -22%



% de participação no volume processado da 

indústria (matéria-prima própria) x fornecedores

Fonte: CEPEA.Dados estimados de diversas fontes (CitrusBR, estimativas de consultores e MBAgro). Nos anos de 
2013/14 e 2014/15 são estimativas preliminares de agentes de mercado. Os fornecedores inclui os integrados e os 
independentes (sem contratos de longo prazo)

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

201,88    173,92    271,44    207,16    294,45    262,82    315,90    314,73    288,44    264,86    251,11    398,03    301,69    240,00    258,00    

Volume Anual Processado pelas indústrias (milhões de cxs)
2015/16
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*Contrato de Cartel 23/5/95 (pag1)

� Regra geral do acordo

� Objetivo: estabelecer um volume definido, conhecido e 
de comum acordo entre os integrantes para a oferta de 
produto acabado.

� Assegurar a seguinte distribuição na aquisição de 
matéria- prima e moagem de fruta do tempo pelo grupo:

� obs. 65-detalhar compromisso para o 4º e 5º ano de toll.
� Trabalhar em conjunto para garantia da preservação 

deste acordo, mantendo um compromisso financeiro e 
material contra tudo que ponha em risco o equilíbrio 
acima apresentado.

� Prazo de duração: 5 safras: 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 
99/00.

� Participação: fixa, para cada integrante, no período de 5 
anos.

� Alterações: qualquer modificação nas condições acima 
deverá ser por decisão unânime de todos os 
integrantes.

� Capacidade de moagem: fixa, com base na capacidade 
industrial existente em 1995, em nº de extratoras e 
capacidade de evaporação para o período de 5 anos. 
Qualquer alteração terá de ser submetida à apreciação 
do grupo. Cada participante deverá fornecer sua 
capacidade ( extração/evaporação).

� Informações: todos os integrantes têm obrigação de 
informar os dados exigidos para o bom andamento dos 
trabalhos, nas condições de cada safra. Os dados são 
sujeitos a confirmação por auditor independente ou de 
escolha dos integrantes.

12 Cutrale 28,30%
23 Citrosuco 26,10%
24 Bascitrus 3,80%
32 Cargill 14,50%

41/51 Coinbra/Frutesp14,50%
62 CTM 3,80%
65 Citrovita 3,80%
72 Cambuhy 5,20%

Total 100%
86 Frutax 5%
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Ex-fabricante de suco de laranja revela 

ação de cartel
� FOLHA - Quem teve a ideia de formar e quando começou o cartel na indústria de suco de 

laranja? 
DINO TOFINI - A ideia foi do José Luis Cutrale [sócio-proprietário da Cutrale] no início da década de 90. 
Ele chamou as indústrias do setor para fazer uma composição, com o objetivo de comprar a laranja por 
um preço mais acessível para a indústria. Era um negócio cruel. 

� FOLHA - Qual era o objetivo? 
TOFINI - Era jogar todo o ônus possível do negócio para o agricultor, permitir a compra da matéria-
prima em condições que o cartel determinasse. O problema foi tão sério que matou a citricultura 
paulista. 

� FOLHA - Quem participava das reuniões para tratar do cartel? 
TOFINI - Só os donos das empresas ou os executivos mais importantes, os seniores. 

� FOLHA - Onde eram as reuniões? 
TOFINI - Na Abecitrus, que era a associação do setor, e comandada por Ademerval Garcia. A 
capacidade de moagem dessas indústrias era três a quatro vezes maior do que a capacidade da safra 
brasileira. A Citrosuco sozinha era capaz de moer um terço da safra brasileira, de 300 milhões de caixas 
por ano. Era e ainda é um negócio gigante, de bilhões de dólares. 

� FOLHA - Como foi feito o acerto? 
TOFINI - Nós nos reuníamos todas as quartas-feiras e aí decidíamos quem ia comprar de quem, de qual 
produtor. Cada indústria tinha o seu quintal. Dividimos o Estado de São Paulo em vários quintais e 
ninguém podia se meter no quintal do outro. O quintal da Cutrale era praticamente todo o Estado. A 
Citrovita ficava mais com a região de Matão. Nós, com a região de Limeira. O meu quintal tinha cerca de 
250 a 300 citricultores. O combinado, na época, era pagar US$ 3,20 pela caixa de laranja (40,8 quilos). 

� FOLHA - Esse acerto de divisão de produtores era colocado no papel? 
TOFINI - Não, era verbal. E quem não respeitava o quintal do vizinho sofria represálias.

� Folha de SP 15/3/2010



Exclusão dos citricultores

� “Além disso, o aumento da produção, como demonstrado, e 
redução da área plantada, implicam em excluir do negócio a maioria 
dos agentes econômicos de baixa produtividade, isto é, pequenos 
produtores que hoje representam 92,5% dos citricultores brasileiros. 
O número deles, em dez anos, já se reduziu de 29 mil para 17 mil 
no Estado de São Paulo. São pessoas que têm uma tradição 
agrícola familiar de várias gerações, que deixaram de ser 
competitivas e demandam algum tipo de programa de realocação, 
para não contribuir com o inchaço das cidades e o agravamento dos 
problemas sociais no Brasil. É preciso que o governo organize as 
cadeias produtivas e, com elas, lidere programas que visem o 
redirecionamento das propriedades improdutivas, a exemplo do 
programa de racionalização da lavoura cafeeira (GERCA) levado a 
efeito nos anos 60, e que foi determinante para o crescimento da 
diversificada agroindústria nacional .”

� Fonte Abecitrus 7/8/2003
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Fonte: CEPEA/Boteon.



Regulação do mercado. 
Jean Tirole (Prêmio Nobel de Economia 2014)

Na década de 1980, Jean Tirole deu nova vida à pesquisa sobre "falhas de 
mercado", segundo a academia. Suas análises sobre empresas com poder de 
mercado resultaram em uma teoria unificada com uma forte influência sobre 
questões políticas centrais: como o governo deveria lidar com fusões e cartéis 
e como deveria regular os monopólios.
"Muitas indústrias são dominadas por um pequeno número de grandes 
empresas ou apenas por um simples monopólio. Deixados sem regulação, 
esses mercados frequentemente produzem resultados sociais indesejáveis -
preços mais altos do que o dos outros motivados por custos, ou empresas 
improdutivas que sobrevivem por bloquear a entrada de novas empresas mais 
produtivas", afirma a Real Academia Sueca de Ciências sobre o contexto em 

que os estudos de Tirole foram realizados.
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� Citricultura – ações de curto, médio e longo prazo
� Os recentes dados divulgados pela CitrusBR indicam que o ciclo de altos estoques e baixos preços devem encerrar na temporada atual. A partir de 

julho de 2014, provavelmente, inicia-se um maior equilíbrio entre a oferta e demanda na citricultura paulista. Assim, é vital ações de curto prazo para 
permitir o citricultor independente manter-se competitivo até julho de 2014 para recuperar-se da crise de rentabilidade das últimas temporadas.    Além 
disso, é importante medidas de médio prazo par melhor o ambiente de negócios e a competitividade do produtor independente. E, medidas de longo 
prazo, como o fortalecimento da defesa fitossanitária e a demanda doméstica pelo suco de laranja.

� Assim, sugere-se:

� AÇÕES DE CURTO PRAZO: ações imediatas válidas até o final de dezembro de 2014 – Para DAR FOLEGO AO PRODUTOR CHEGAR A 
TEMPORADA 2014/15

� Renegociação de todas as dívidas dos citricultures e ex (5 últimos anos) no formato securitização.
� Retomar a laranja na política de preço mínimo e os leilões do PEPRO, com um edital mais completo, que iniba ações de não-citricultores com a 

exigência de relatório do greening dos últimos 3 anos e/ou relatório prévio dos citricultores de quantas caixas pretendem entregar e valor vendido, 
assim como poder usar a laranja vendida de toda a safra não apenas aquela da data do leilão para frente.

� Apoiar o aumento do percentual de suco de laranja para os néctares no País.
� Redução dos impostos incidentes sobre o suco de laranja comercializado no País (ICMS, PIS, Cofins) e vincular essa isenção a suco com origem de 

compra de pequenos e médios produtores.
� Retomar a discussão da inserção do suco de laranja na merenda escolar do Estado de São Paulo (Viva Suco e Leve Suco), e nas cestas básicas pela 

CONAB (municípios com fome no nordeste e emergenciais).
� Finalização dos processos no Cade. A demora prejudica apenas a vitima
� .
� AÇÕES DE MÉDIO PRAZO: ações imediatas com resultado no médio prazo – MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS
� Fortalecer a representatividade dos citricultores independentes para retomar as negociações do Consecitrus.
� Formar um grupo de apoio neutro (pesquisadores e consultores do setor) de apoio para a formatação dos dados técnicos do Consecitrus.
� Solicitar da CitrusBR dados mais atualizados (periodicidade trimestral) a respeito da estimativa do volume processado de laranja, preço do suco, 

produção de suco, estoques (no Brasil e no exterior) e consumo nacional e internacional. 
� Ampliar a divulgação dos dados da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Relatório do Greening por municipio: dados de propriedades por 

tamanho, número árvores  por variedade e número de árvores por grupos de idade (até 3 anos, entre 4 a 7 anos, de 7 a 12 anos e acima de 12 anos).
�

� AÇÕES DE LONGO PRAZO: ações imediatas com resultado de longo prazo – MELHORAR A DEFESA E O CONSUMO DOMÉSTICO DO SUCO DE 
LARANJA

� A defesa fitossanitária baseia-se no fortalecimento e elevação das verbas destinadas ao Fundecitrus, contando cada vez mais com a parceria com a 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo (CDA). A ação em conjunto dessas duas instituições daria mais agilidade ao controle 
do greening e do cancro cítrico no estado de São Paulo.

� Investimento no marketing do suco de laranja
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