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FAESP CONTINUA NA BUSCA DE SOLUÇÕES 
 PARA A SAFRA DE LARANJA 

 
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo - FAESP tem 

buscado, de forma constante, um caminho para a crise da citricultura paulista, por meio de reuniões, 
solicitações e embates com os demais elos da cadeia produtiva, no intuito de minimizar as 
consequências da situação atual. 

 
A Comissão Especial de Citricultura da FAESP é composta por entidades ligadas 

ao segmento, como a Associtrus, a Alicitrus, cooperativas, citricultores independentes e Sindicatos 
Rurais, contando também com a participação da Câmara Setorial de Citricultura do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Como resultado do trabalho realizado pela 
Comissão, o Governo Federal apresentou, em 28 de junho, um conjunto de medidas para apoiar a 
comercialização da safra de laranja e a reestruturação da cadeia produtiva, conforme segue: 
 

1) Disponibilização de uma nova LEC (Linha Especial de Crédito), LEC 2, na qual cada 
empresa (CNPJ) poderá usar um valor de R$ 80 milhões, para estocagem de suco de 
laranja. Desse montante, 40% deve ser usado com a contrapartida de aquisição de laranja 
até 31 de julho; e o restante, que somente poderá ser de 150% do valor utilizado em julho, 
para a aquisição de fruta até 31 de agosto. O valor a ser disponibilizado inicialmente é de 
R$ 240 milhões, podendo ser aumentado de acordo com a demanda; 

2) Condicionamento da prorrogação da LEC 1, ao uso da LEC 2, ou seja, se a indústria não 
comprar laranja para a estocagem na LEC 2, o Governo não prorrogará a LEC 1 (de 
2011); 

3) Prorrogação automática dos financiamentos de custeio e investimento da citricultura 
junto às instituições financeiras; 

4) Suspensão de todos os incentivos financeiros e linhas de crédito para o plantio de novas 
plantações de laranja; 

5) Possibilidade de oferta de PEP – Prêmio para o Escoamento do Produto, com aporte de 
valor adicional de R$ 3,00 ou R$ 4,00 por caixa de laranja, dependente ainda de estudos 
adicionais do MAPA; 

6) Liberação imediata de recursos do BNDES para que pequenas indústrias, associações e 
cooperativas criem estrutura de processamento própria de laranja; 

7) Estudo para a adoção de medidas visando conter a importação de laranja de outros países 
e 

8) Criação de comissão para discutir com a CONAB possibilidades de escoamento da safra 
por canais de distribuição públicos e institucionais. 

 
A Comissão Especial de Citricultura da FAESP também vem mantendo reuniões 

com o Governador do Estado de São Paulo, o Exmo. Sr. Geraldo Alckmin, e a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento – SAA/SP, a fim de garantir maior envolvimento do Governo do Estado 



na construção de propostas para absorção de suco e parte da produção de laranja in natura, por meio 
dos programas assistenciais e da merenda escolar. Essa linha de trabalho demanda tempo de 
maturação e ações burocráticas, mas pode ser viabilizada pelo interesse crescente na resolução dos 
problemas da citricultura, constituindo-se em um promissor canal de distribuição da produção.  

 
Em reunião ocorrida em São Paulo, em 03 de julho, ficou decidido que a Comissão 

Especial de Citricultura esperará até a próxima semana pelo posicionamento da indústria e, se isso 
não acontecer, a despeito do maior envolvimento dos governos federal e estadual, com atitudes mais 
favoráveis aos citricultores, medidas judiciais que estão em estudo poderão ser propostas. 

 
É lamentável constatar a crescente irresponsabilidade da indústria citrícola, que ao 

longo de anos contou com o apoio e colaboração de federações, associações rurais e citricultores para 
o seu desenvolvimento. A própria FAESP, no passado, viabilizou meios para o erguimento da 
indústria paulista de suco de laranja. Entretanto, agora, o setor industrial está como uma visão 
distorcida da importância econômica e social da cadeia produtiva, atuando para o desmantelamento 
do parque citrícola paulista. 

 
Ano após ano, milhares de citricultores têm sido expulsos do processo produtivo, 

enquanto a indústria vem aumentando a concentração horizontal e vertical, principalmente para trás 
(na produção de laranja em São Paulo e outros Estados), com inequívoco abuso de poder econômico, 
prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

 
A FAESP considera imperdoável a falta de sensibilidade e definição na atuação das 

nossas autoridades constituídas em uma questão econômica e social de tal magnitude, considerando 
que pequenos e médios produtores não estão podendo sequer arcar com suas obrigações junto a 
terceiros e a sua própria família. 

 
A citricultura emprega mais de 300 mil pessoas, gera receita bruta equivalente a R$ 

4,4 bilhões e divisas com a exportação de suco de laranja de US$ 2,4 bilhões por ano. A conjuntura 
atual tem afetado diretamente cerca de 13 mil citricultores e, mais severamente, aqueles que estão 
sem contrato (aproximadamente 8 mil), além de 40 mil trabalhadores que não estão atuando na 
colheita e milhares de caminhoneiros. 

 
A Federação sugere aos movimentos de base e Presidentes de Sindicatos Rurais 

que continuem atentos aos fatos e posicionamentos. A FAESP aguardará por mais um curtíssimo 
período pela tomada de posição da indústria de suco de laranja, ao mesmo tempo em que aspectos 
judiciais estão sendo analisados pela Presidência da instituição. 
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