
FAESP continua buscando soluções para o citricultor 

 

Na última segunda, 25, representantes da FAESP se reuniram com 

técnicos da CONAB e do próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) para discutir três propostas para o escoamento 

da safra, principalmente das frutas precoces que estão amadurecendo 

no pé, diante da ausência da indústria de suco de laranja no mercado. 

 

A alegação do setor industrial para não comprar a fruta é de que 

os estoques estão altos, a produção será elevada e o mercado retraído. 

Por consequência, citricultores que teriam de renovar seus contratos 

nesta safra estão sem mercado e sem perspectiva de fornecimento da 

fruta, que já está caindo no chão. 

 

Diante desse quadro, o setor produtivo tem tentando direcionar 

parte da produção para o mercado de mesa ou outros destinos, bem 

como, tem dialogado com o Governo para encontrar caminhos 

alternativos para o aproveitamento da fruta que está pronta, pois 

contou com os investimentos e tratos dos citricultores em 2011, para 

somente agora tomarem conhecimento de que não há mercado comprador. 

 

     Foram discutidas propostas de envasamento e distribuição de suco 

de laranja via programas de Governo, processamento e armazenamento de 

suco concentrado para distribuição ou venda em período mais propício 

e mecanismos de subvenção ao citricultor, por meio dos instrumentos 

de política agrícola, como o PEP – Prêmio para o Escoamento do 

Produto e PEPRO – Prêmio Equalizador Pago ao Produtor. Também foi 

ventilado o lançamento de uma nova LEC – Linha Especial de Crédito 

para a estocagem de suco, uma vez que a simples prorrogação das 

operações do ano anterior não garantiria referência de preço na 

comercialização desta safra. 

 

    A criação de uma subvenção por caixa para compensar as perdas 

dessa safra também foi sugerida, mas essa alternativa além de depender 

da apresentação de lei específica no Congresso Nacional, o que poderia 

ser muito moroso, exigiria um amplo apoio político, inclusive de 

parlamentares de outros Estados. 

 

Em síntese, a CONAB descartou a possibilidade de distribuir suco 

nos programas de ajuda alimentar do Governo Federal, assim como 

avaliou ser inviável armazenar a quantidade equivalente a 40-50 



milhões de caixas de laranja nos seus armazéns refrigerados na região 

Sul. 

 

A comercialização da laranja como fruta de mesa é difícil, 

dependendo da variedade, pois a fruta é tipo indústria, mas mesmo 

assim o escoamento via PEP e PEPRO são alternativas que serão 

estudadas. Entretanto, elas requerem a inclusão da laranja na PGPM – 

Política de Garantia de Preço Mínimo, ação que demanda, no mínimo, 45 

dias, pois envolve voto do CMN – Conselho Monetário Nacional, Portaria 

Interministerial e o estabelecimento de regras para a 

operacionalização dos programas. 

 

Desse modo, o MAPA comprometeu-se a estudar alguma outra medida 

de alívio aos citricultores, manifestando que a tendência é ajudar os 

pequenos produtores que estejam sem contrato com a indústria.  

 

Segundo a FAESP, o processo de concentração industrial, 

verticalização( pomares próprios da indústria que somente em 2011 

plantou mais 21 milhões de pés de laranja, além dos já existentes) e a 

consequente cartelização está levando à exclusão do processo produtivo 

mais de 9 mil produtores de laranja. Essa concentração é latente neste 

momento, onde o setor industrial vai processar primeiramente a sua 

própria produção, 

estimada em 130 milhões de caixas de laranja e mais de 120 milhões de 

caixas contratadas dos grandes produtores, como vem ocorrendo segundo 

informações obtidas por esta Federação junto aos citricultores. 

 

Enquanto nos países desenvolvidos, o Governo incentiva o produtor a 

permanecer no campo; na citricultura, vem ocorrendo o contrário, pois 

sem apoio governamental, os citricultores estão sendo alijados do 

processo produtivo. 


