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•  Vivemos	  uma	  crise	  de	  mercado?	  

•  Quais	  as	  perspecAvas	  para	  a	  citricultura?	  

•  O	  Consecitrus	  poderá	  ser	  uma	  solução?	  

	  



O	  MERCADO	  DE	  SUCOS	  CRESCE!	  

O	  mercado	  mundial	  de	  sucos	  a8ngiu	  
em	  2010	  um	  valor	  de	  US$	  95	  bilhões.	  	  
Um	  crescimento	  de	  32%	  em	  relação	  a	  
2006.	  Fonte:	  Mintel	  



Tendências	  

ASSOCITRUS	  



Evolução	  do	  consumo	  de	  suco	  e	  
néctares	  de	  frutas	  na	  UE	  



ParAcipação	  dos	  diversos	  sucos	  na	  UE.	  
Liderança	  do	  suco	  de	  laranja.	  

Fonte:	  European	  Fruit	  Juice	  AssociaAon	  



Importações	  de	  sucos	  pela	  UE	  



Mercado	  do	  suco	  de	  laranja	  



Fonte:	  FDOC	  



Fonte:	  FDOC	  



Projeção	  da	  produção	  SP+Fl	  
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•  A	  redução	  da	  oferta	  proporcionou	  um	  
crescimento	  de	  180%	  no	  valor	  das	  
exportações	  brasileiras	  de	  suco	  de	  laranja	  
entre	  2001/02	  e	  2011/12.	  

•  Os	  volumes	  exportados	  decresceram	  apenas	  
9%	  no	  período.	  



Evolução	  das	  exportações	  brasileiras	  
de	  suco	  de	  laranja	  
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Não	  há	  crise	  de	  mercado!	  
	  

•  Há	  desequilíbrio	  entre	  oferta	  e	  demanda,	  
causado	  pela	  queda	  da	  produção,	  decorrente	  dos	  
baixos	  preços	  pagos	  ao	  produtor	  e	  às	  pragas	  e	  
doenças,	  que	  se	  reflete	  no	  aumento	  dos	  preços	  
do	  suco	  e	  de	  seus	  subprodutos.	  

•  A	  diferença	  entre	  os	  preços	  pagos	  aos	  
citricultores	  norte-‐americanos	  e	  os	  produtores	  
brasileiros	  comprova	  o	  abuso	  do	  poder	  
econômico	  e	  de	  mercado	  do	  oligopólio	  que	  
controla	  o	  mercado	  de	  suco	  de	  laranja.	  



O	  mercado	  conAnuará	  crescendo	  

•  O	  mercado	  de	  suco	  de	  laranja	  deve	  crescer	  3%	  aa	  
até	  2030/31.	  

•  O	  Brasil	  precisa	  crescer	  1,9%	  aa	  para	  manter	  a	  
sua	  liderança	  no	  mercado.	  

•  O	  crescimento,	  econômica	  e	  socialmente	  
sustentável,	  somente	  virá	  com	  o	  
restabelecimento	  da	  concorrência,	  reversão	  da	  
verAcalização,	  transparência	  nas	  informações	  e	  
remuneração	  ao	  produtor	  comparvel	  com	  os	  
custos	  e	  riscos	  da	  aAvidade.	  



O	  Consecitrus	  pode	  ser	  uma	  
saída?	  

Riscos	  e	  oportunidades	  do	  
Consecitrus.	  



Duas	  visões	  do	  Consecitrus.	  

	  Indústria	  
•  Atender	  exigência	  do	  CADE.	  
•  Tentar	  acordo	  no	  processo	  

de	  cartel.	  
•  Consolidar	  a	  situação	  atual.	  
•  Estabelecer	  um	  teto	  para	  o	  

preço	  da	  laranja.	  
•  Impor	  como	  representantes	  

dos	  citricultores,	  produtores	  
“amigos”.	  

•  “Esquecer	  o	  passado”	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Associtrus	  
•  Restabelecer	  o	  equilíbrio	  nas	  

relações	  entre	  indústria	  e	  
produtor.	  

•  Transparência	  nas	  
informações.	  

•  Contrato	  equilibrado	  e	  que	  
assegure	  remuneração	  
comparvel	  com	  os	  custos	  e	  
riscos.	  

•  Restabelecimento	  da	  
concorrência	  e	  reversão	  da	  
verAcalização.	  

•  “Não	  esquecer	  o	  passado”	  



•  Citricultor	  faça	  uma	  avaliação	  dos	  riscos	  e	  
oportunidades	  de	  cada	  proposta	  e	  faça	  sua	  
opção.	  

•  O	  Consecitrus	  esta	  no	  CADE	  e	  o	  modelo	  que	  
prevalecerá	  depende	  da	  organização	  e	  da	  
capacidade	  influencia	  dos	  produtores.	  

•  Lembre-‐se	  que	  os	  setores	  menos	  organizados	  
transferem	  poder	  e	  renda	  aos	  setores	  mais	  
organizados.	  



Em	  uma	  negociação	  você	  tem	  o	  que	  
você	  conquista,	  não	  o	  que	  você	  

merece.	  


