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Vera Ondei, de Taquaritinga (SP) 

e n t r e v i s t a

Marco Antônio 
dos Santos, 
presidente da 
Câmara Setorial 
da Citricultura

“Precisamos destravar a 
pauta da citricultura”

 Qualquer que seja a deci-
são do Conselho 
administrativo de 
defesa econômica 
(Cade) sobre a entidade 

que representará os produtores 
de laranja no Conselho dos 
Produtores e das indústrias de 
Suco da Fruta (Consecitrus), o 
setor produtivo não pode se com-
portar como um cão que ladra 
enquanto a caravana passa, afir-
ma o produtor Marco antônio 
dos Santos, atual presidente da 
Câmara Setorial da Citricultura 
do Ministério da agricultura e 
do sindicato rural de Taquari-
tinga (SP). “Perdemos o ano de 
2013 discutindo.” em entrevista 
à dinheiro rural, Santos 
insiste que os desentendimentos 
no setor devem ter um fim. Para 
ele, passou da hora de voltar à 
ordem do dia temas como consu-
mo interno, dívida dos produto-
res e mão de obra na colheita. a 
decisão do Cade deve sair até o 
fim deste mês.



 

 

RURAL – Que análise o sr. faz desse momento de impasse 
na citricultura, no qual os desentendimentos entre os pro-
dutores impedem a criação de um conselho que reúna 
todos os elos da cadeia produtiva?
MARCO ANTôNIO DOS SANTOS –Venho participando 
das conversas para a formação do Consecitrus desde o 
início, ainda em 2010. As indústrias sempre tiveram o 
mesmo discurso, através da CitrusBR, que as represen-
ta. Os produtores, ao contrário, nunca tiveram um dis-
curso unificado. Seu discurso sempre foi pautado por 
interesses diversos, ora da Federação da Agricultura do 
Estado de São Paulo, ora da Sociedade Rural 
Brasileira, ambas falando em nome do setor produtivo 
da laranja. Em muitas reuniões se dizia “vamos fundar 
o Consecitrus”, mas aí um bode era colocado no meio da 
sala e as discussões tomavam outro rumo. Tudo é tão 
enrolado que,  depois de muita conversa, em que se defi-
niu um dia para a assinatura do modelo de representa-
ção, a coisa desandou a ponto de gerar essa ação no 
Cade: quem representa 
quem, quem é o melhor de 
quem, quem vai mandar. 
 
RURAL – Isso não é reflexo 
do próprio sindicalismo 
brasileiro? Não é somente 
na laranja que as represen-
tações carecem de uma 
voz única?
SANTOS – Concordo, mas 
há exemplos que nos mos-
tram o caminho. O 
Consecana, que reúne 
toda a cadeia produtiva 
da cana-de-açúcar, e o 
Conseleite, no Rio 
Grande do Sul, não são 
perfeitos e também preci-
sam de ajustes, mas fun-
cionam para dar rumo às 
questões que envolvem o 
conjunto dos interesses 
setoriais. 
 
RURAL – Em que grau a questão Consecitrus travou a 
pauta do setor?
SANTOS – Perdemos o ano passado discutindo e nos 
esquecemos de pensar na produção, na colheita, no con-
sumo e no marketing. Em 2013, o Cade virou uma trin-
cheira. Precisamos destravar a pauta da citricultura.
 
RURAL – Qualquer que seja a decisão do Cade a respeito 
da representação dos produtores, o Consecitrus vai entrar 
em operação?
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SANTOS – O Cade vai definir o que tiver de ser. Eu acho 
que a partir daí as coisas entram nos eixos. Em janeiro, 
alguns sindicatos rurais já começaram a realizar  
reuniões para explicar o que pode acontecer a partir da 
decisão do Cade. Nossa proposta é que o Consecitrus vá 
em frente. A indústria está abrindo suas contas para os 
produtores. Podemos começar daí, discutindo esses 
números. Que indústria do agronegócio já fez isso no 
País? Nenhuma. 
 
RURAL – Seria possível uma relação de comércio na qual 
os produtores eficientes ganhassem mais?
SANTOS – No País, a laranja sempre foi vendida por cai-
xa-peso. Não interessa se ela é da variedade pera, hami-
lin, valência ou natal, frutas com rendimento e qualida-
de do suco diferentes. Os Estados Unidos trabalham com 
o conceito de sólido solúvel, ou seja, o produtor ganha 
sobre o rendimento da fruta. No Brasil, o modelo esbarra 
na cultura do “deixa pra lá”, principalmente dos que 

perderiam por entregar 
uma fruta menos produ-
tiva para a indústria. 
 
RURAL – Mas a indústria 
estaria disposta a pagar 
pela fruta de qualidade?
SANTOS – Sim, mas é 
preciso formular as pro-
postas e os mecanismos 
de como se daria esse 
novo modelo. Isso já está 
contemplado no 
Consecitrus para discus-
são. Para as variedades 
de fruta precoce, por 
exemplo, a indústria já 
paga um diferencial.  
 
RURAL – Até quando os 
brasileiros vão consumir 
suco industrializado com 
sabor a quilômetros de 

distância da bebida de fruta fresca?
SANTOS – Essa é uma briga boa. Foi encaminhado um 
projeto ao governo federal propondo a isenção de PIS e 
Cofins para o suco integral, 100% fruta e saboroso. Com 
isso, o suco viria para a faixa de R$ 4 para o consumidor, 
enquanto hoje está na faixa de R$ 9 o litro. Com a isen-
ção ganharíamos competitividade frente a outras bebi-
das, como os energéticos e as águas com sabor. Mas, 
como a proposta acabou em um pacote que tratava de 
camarão a fralda geriátrica, itens sobre os quais o gover-
no perderia receita com impostos, a presidenta Dilma 
Rousseff vetou tudo. 

NA eSTRADA: caminhão da Cutrale que transporta o suco de 
laranja pode ter seu custo conhecido pelos produtores da fruta 

“A indústria está abrindo suas 
contas para os produtores”
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 RURAL – Se essa dívida é impagável, quer dizer que vem 
calote por aí? 
SANTOS – Não queremos dar calote. Queremos negocia-
ção e juros de longo prazo. O correto seria fazer uma secu-
ritização exclusiva para a laranja, e não num pacote com 
tomate, soja, etc. Há processos de oito anos de produtores 
que tiveram seus pomares erradicados por questões sani-
tárias e até hoje não receberam um único centavo. 
 
RURAL – O sr. recomendaria a alguém plantar laranja?
SANTOS – Recomendaria, mas há uma série de questões a 

serem levadas em conta: em 
que região, qual variedade e 
a vizinhança. Hoje, nosso 
maior inimigo não é o preço 
e sim como manter a árvore 
produzindo. 

RURAL – Em relação aos cus-
tos de produção, o que mais 
tem pesado para o setor?
SANTOS – Nosso grande pro-
blema é a mão de obra. Não 
temos máquinas de colheita, 
precisamos de gente e as 
questões trabalhistas pesam 
cada vez mais. O patrulha-
mento do Ministério do 
Trabalho é fortíssimo. A 
colheita é uma atividade 
sazonal, mas não há legisla-
ção específica. Às vezes, em 
30 dias se faz o serviço, ou 
mesmo em um único dia. 
Como gerenciar isso? 
 

RURAL – Os condomínios de colheita não conseguiram res-
ponder a essa demanda dos produtores?
SANTOS – Os condomínios de colhedores de laranja, que 
funcionam como num prédio em que todos pagam por 
tudo, estão devendo uma fortuna em encargos trabalhis-
tas. A inadimplência estourou no fim de 2013 e as dívidas 
passam de R$ 20 milhões.
 
RURAL – Que peso tem a gestão nessa história?
SANTOS –  Total. Sempre orientamos para que o produtor 
participasse ativamente dos condomínios, e que não os 
deixassem nas mãos de pessoas sem vínculo com o grupo 
contratante. Mas chega à propriedade um gerente de con-
domínio oferecendo R$ 2,80 por caixa colhida e outro ofe-
recendo R$ 2,40. Com a laranja valendo R$ 6 no mercado, 
muitos produtores caíram na mão de desonestos. Quem 
não se envolveu agora está pagando a conta. 

RURAL – E não havia ninguém com capacidade para con-
vencer o governo do contrário?
SANTOS – Nessa hora, o setor deveria estar em peso em 
Brasília. Mas a indústria e o produtor não comparece-
ram juntos. A única medida que conseguimos aprovar 
foi o aumento de 30% para 50% da presença da fruta na 
bebida, no caso dos néctares. Se o suco integral fosse 
desonerado, em cerca de oito anos haveria um aumento 
do consumo de 50 milhões de caixas da fruta por ano, 
equivalente a 100 milhões de litros, ante um consumo 
atual de cerca de 18 milhões de litros. Enquanto isso, o 
consumo de néctares 
passa de um bilhão de 
litros, porque consegue 
preço competitivo. 
 
RURAL – Até quando o mer-
cado interno será marginali-
zado, em favor do merca-
do externo?
SANTOS – O setor se pau-
tou nas exportações por-
que sempre houve um 
mercado enorme lá fora e 
vai continuar existindo. 
Somos os maiores produ-
tores de laranja do 
mundo, responsáveis por 
25% do total de suco con-
sumido. As exportações 
geram US$ 2 bilhões, 
enquanto o mercado 
interno sempre foi muito 
pequeno, hoje estimado 
em 70 milhões de caixas. 
Nunca tivemos ações 
definidas para ele. Mas, com o poder de compra aumen-
tando no País, está na hora de pensar um pouco mais 
nesse filão.
 
RURAL – Quais políticas públicas seriam boas ao setor?
SANTOS – A política pública mais correta seria 
discutir a dívida do produtor. São dívidas que vêm 
rolando há mais de uma década, avaliadas atual-
mente em cerca de R$ 1 bilhão e impagáveis nos 
moldes atuais. São nove mil contratos. O governo 
federal diz que não há inadimplência no setor, mas 
ela não aparece por causa das operações mata-
mata. O produtor vai até o banco e troca uma dívi-
da velha por uma nova, em geral dando a fazenda 
em garantia. As cooperativas até incentivam, por-
que elas têm uma integralização de capital de até 
3% em cada operação. 

e n t r e v i s t a

“As questões trabalhistas na 
lavoura pesam cada vez mais”

MãO De ObRA: condomínios de colhedores podem resolver 
o problema de produtor, desde que sejam organizados e 

fiscalizados
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