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PREÇOS 

Autora: KARIA LUCIA KAIA 

Orientador: Prol. Dr. JOS~ FERREIRA DE .OROIHA 

RESUKO 

o presente trabalho teve por ohjetivo analisar 

a estrutura da agroindústria de laranja para elahoraç~o de 

suco concentrado e o desenvolvimento do setor, dando ênfase 

às modalidades dos contratos de compra e venda adotados na 

citricultura paulista. 

Anallsou-se a localizaç~o dos pomares de 

laranja e indústria de suco em S~o Paulo, detectando que 

ambos segmentos est~o instalados nos municípios das Re9iOes 

de Campinas, Riheir~o P,eto e S~o José do Rio Preto, o que 

facilita e permite maior aproximaç~o entre os doi~ seçnentos. 

Os indicadores de concentraç~o no mercado de 

processamento de suco em 1970 monstrarar grande concentraç~o 

do setor pois, 63% da caFacidide instalada já perte~ciaa aos 

dois maiores grupos E os índices de Herfindahl calculados 

foram de O,25~O el 1970 e 0,2457 em 1990, indicando 

estabilidade nos índices no periodo. 

Analisou-se, o padr~o de variaç~o 

sazonal das quantidades processadas de laranja e quantidades 

exportadas de suco nos anos-s~fra nas déca~as de 70 e 80. 

Ohservou-se diferença no padr~o da sazonal idade das 



xv 

exportaçOes de suco na década de 60, podendo-se atribuí-la ao 

desenvolvimento da tecnologia de estocagem a frio. 

A mudança no tipo de contrato na compra e 

venda de laranja a partir da safra 1986/67, significou um 

avanço no ,álculo dos preços da c~ixa de laranja. Pelo 

Contrato de Participaç~o há maior transpar€ncia no cálculo 

dos preços da laranja e maior ader€ncia com os preços do suco 

praticados no mercado ~uternacional. 

A simulaçlo efetuada com o ohjetivo de estimar 

o preço médio anual da laranja a partir de 1980/81 segundo o 

método adotado no novo contrato, indicou que o setor 

citrícola poderia ter tido um ganho adicional de US$439 

milhOes no período de 1980/61 a 1986/87 e o preço da laranja 

um acréscimo de US$O,38/caixa considerando a média ponderada 

e de US$O,48/caixa considerando a média simples. 

O nivel organizacional do setor contrihuiu 

para seu fortalecimento e desenvolvimento, 

quanto ao poder de harganha de cada segmento. 

principalmente, 
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SAO PAULO STATE CITRICULTURE: DEVELOP!EIT, STRUCTURE AXD 
PRICE AGREEHEXTS 

Author: HARIA LUCIA HAIA 

Adviser: Dr. JOS~ FEF.REIRA DE XOROXHA 

SU)UiARY 

The purpose of this study was to analyse the 

structure and development oi the orange a9ribusíness ior the 

produclion of concentrated juice, placing emphasis upon ways 

oi buying and selling contracts adopted by Sao Paulo State 

citriculture. 

The location of the orange groves and the 

juice industr~ in the state were analys~d and the results 

showed that both segments are concentrated on the 

municipalities of the Re9ions of Campin6s, Ribeir~o Preto and 

S;o José do Rio Preto which allow a closer relationship 

between thes€ se9ments. 

Concentration índices in the jUlce processing 

market showed in 1970 hi9h concentration leveI. This was due 

the fact that 63 percent of the installed capacity already 

belonged to the two main groups and the calculated Herfindahl 

indices were 0,2510 in 1970 and 0,2457 in 1990 which reveled 

índices stability in the analysed period. 

Seasonal variation patterns oi processed 



orange aaounts were also analvsed, as well as the juice 

exported aaounts in the seasons of the 70 and 80 decades. A 

diflerence in the juice exports 

ohserved in the 80's which can 

seasonal patterns 

he attributed to 

developaent 01 Irozen storage ~echnologv. 

was 

the 

The change in the type 01 citrus buving and 

sellin9 contract Iroa the 1986/87 season, revealed an 

iaprovement in the calculus 01 the orange box price. Bv aeans 

of the Participation Contract there .as a hi~her transparency 

in the orange price calculus as well as a bigger adherence to 

juice prices carried on in the international aariet. 

A siaulation was conducted with the purpose of 

estiaating the orange annual average price Iroa 1980/81 under 

the aethod adopted bV the new contract. It showed that citrus 

9rovers could have obtained an additional gain of US$439 

aillion Iroa 1980/61 to 1966/87 and the orange price could 

have had a gain of US$0,3B per box as {ar as the whei9hted 

average is concerned and US$O,44 per box when arithaetic 

average is considered. 

The or9anizational leveI of the citrus 

industrv has contributed to its sten9thenin9 and developaent 

aainlv concerning the bargain power 01 each segaent. 
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1. IHTRODUÇ~O 

1.1. O Prohlema e sua 1.~ort~ncia 

A citricultura atividade de grande 

importância na economia brasileira. As primeIras plantas 

citricas foram introduzidas no Pais pelas 

colonizadoras, tanto assim que em 1540 já existiam laranjais 

espalhados pelo litoral, de norte a sul (MOREIRA, 1980). 

No inicio, a produç~o de citros destinava-se 

quase que exclusivamente ao consumo de subsistªncia, sendo 

comercializado apenas o excedente em mercados e feiras 

livres. Com o aumento da área cultivada esse excedente foi se 

tornando significativo, ao ponto de, em 1911, ser feita à 

primeira exportaç~o de laranja, que teve como destino a 

Argentina. A possibilidade de colocaç~o da laranja em 

mercados externos levou os citricultores a darem maior 

atençXo à cultura e aos problemas encontrados nas plantaçftes 

(VIEIRA et alii, 1976). 

Atualmente, Brasil e Estados Unidos da 

América s~o os maiores produtores de laranja, hem à frente 

dos demais paises. A partir de 1982, o Brasil ultrapassou os 



Estados Unidos que mantinha Q liderança na produçlo desde o 

final do século XIX. 

o cultivo da laranja está presente em vários 

Estados do Brasil, sendo que no caso de SXo Paulo se 

constitui como cultura alternativa ao café. Após passar por 

séria crise em 1937 com o aparecimento nos laranjais da 

doença denominada "tristeza" que eliminou grande parte das 

árvores no Estado e, com a eclos~o da 11 Guerra Mundial em 

1939 , que paralisou quase todo o tráie90 maritimo, a 

citricultura paulista ressurge a partir de meados da décadas 

de 50 e 60. 

o fator primordial para a expans~o da cultura 

na década de 60 deveu-se a instalaç~o de unidades 

processadoras de suco de laranja concentrado congelado, de 

larga aceitaç~o no exterior, marcando uma nova etapa em seu 

desenvolvilllento. A venda da fruta cítrica "in natura" estava, 

até ent~o, dirigida aos mercados interno e externo. 

o grande avanço da citricultura paulista está 

bastante relacionado com o desempenho nas exportaçCles 

brasileiras de sucos cítricos, que passaram de 33 mil 

toneladas no ano civil 1970 para 955 mil toneladas em 1990. 

o Brasil exportou pela primeira vez o suco 

concentrado congelado de laranja em 1962, com volume de 235 

toneladas, ~erando 84 mil dólares. A partir desse ano as 

exportaçCles se elevaram significativamente chegando a qerar 

em 1990, um valor de 1.538 milhGes de dólares, tendo-se 
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tornado desde 1982 o principal exportador de suco concentrado 

no mercado internacional. Os principais compradores s~o os 

Estados Unidos e a Comunidade Econômica Européia. 

No inicio da década de 70 a indÚstria de suco 

demandava circa de 20 a 25 milh6es de caixas de laranja para 

processamento, enquanto em 1980/81 a demanda passou para 138 

milh6es. Na safra a9rícola 1990/91, de um total da produçlo 

de 255 milh6es de caixas, 80% foi destinada para o 

processamento de suco e o restante para consumo "in natura" 

(Tabela 1). 

A determinaçlo dos preços da caixa de laranja 

é de fundamental importância para a rentabilidade dos 

citricultores e da indústria. A elevada participaçlo da 

matéria-prima principal no custo total de produçlo de sucos, 

é suficiente para jUstificarfo importância de 9arantir seu 

fornecimento nas quantidades e qualidades desejáveis e preços 

jul~ados convenientes para a indústria. 

o citricultor apresentava nas décadas de 60 e 

70 um pequeno poder de bar~anha. Como outros produtores 

agrícolas, podiam ser classificados como um reclamante 

residual, ou seja todos precedem o produtor na cadeia de 

comercializaçlo, tirando sua cota, e deixando-lhe o que 

restar. Entretanto, foi surgindo a criaçlo de uma força de 

sentido contrário através da efetiva' organizaçlo dos 

citricultores, para tentar melhorar essa situaçlo e auaentar 

seu poder de barganha (AMARO, 1980). Como resultado, 



4 

Tabela 1 - Laranja produ~~o e utilizaç~o - S~o Paulo, 
Periodo 1979/80 a 1990/91. 

ANO fresca Processada 

1979/80 31000 20,0 124000 

1980/81 32000 18,8 138000 

1981/82 25000 13,9 155000 

1982/83 34000 17,4 161000 

1983/84 35000 17,5 165000 

1984/85 20000 185000 

1985/86 19000 220000 

1986/87 50000 22,7 170000 

1987/88 40000 18,2 180000 

1988/89 35000 16,7 175000 

1989/90 44000 14,9 252000 

1990/91( 1) 51000 20,0 204000 

( 1.000 caixas) 

80,0 

81,2 

86,1 

82,6 

82,5 

92,1 

77,3 

81,8 

83,3 

85,1 

80,0 

Total 

155000 

170000 

180000 

195000 

200000 

205000 

239000 

220000 

220000 

210000 

296000 

255000 

Fonte: Instituto de Economia A~rícola (IEA, vários números). 
(1) Preliminar - Prognóstico Agrícola. 

ne~ociaç8es para determinaç!o do preço da caixa de laranja 

recebido pelo produtor e das normas a serem estabelecidas nos 

contratos de compra e venda da produç~o passaram a ser 

efetuadas entre as associaçaes representativas dos se~mentos 

envolvidos. 

Até a saíra 1985/86, estabelecia-se ua preço 

íixo por caixa de laranja, acertado ea reuni8es onde muitas 

vezes era necessária a intervenslo do Governo para se che~ar 
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a um acordo. No entanto, os citricultores questionavam os 

valores, tendo como argumento o fato de que só a indústria se 

favorecia com as elevaç5es moment~neas da cotaç~o do suco no 

mercado internacional, geralmente causadas pela ocorrência de 

geadas na Flórida. 

A partir da safra 1986/87 foi introduzido um 

"Contrato de Participai~o" que prev@ o atrelallle>:'~o dos preços 

da laranja recehidos pelos produtores ás cotaç5es 

internacionais do suco. Os pontos fundamentais do contrato 

s~o: as cotaç5es do suco concentrado de laranja na holsa de 

Nova Iorque que refletem o livre comércio internacional; a 

taxa de c~mhio no Brasil; as despesas industriais e 

comerciais que incorrem desde a fruta na árvore até o produto 

estar disponível no mercado americano (flórida) e o 

rendimento da fruta ou seja quantidade de caixas necessárias 

para se obter uma tonelada de suco concentrado congelado 

( AMARO, 1990), 

Esse contrato já era de conhecimento em outros 

países e houve uma tentativa para sua implantaçlo ea 510 

Paulo pela Citrohrasil, ea 1975, emhora sem sucesso. 

Al~uns trahalhos sohre o com~lexo citrícola 

ressaltam que as mudanças nos tipos de contratos foram hoas 

para os se~mentos envolvidos. No caso os citricultores 

passaram a conviver mais de perto com a realidade do mercado 

internacional de suco e até para o Governo foi interessante, 

pois passou a receher menor presslo para se envolver nas 
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reuni5es de negociaç5es onde muitas vezes era necessário 

arbitrar preços (AHARO, 1989). 

Além disso, espera-se através do contrato de 

participaç~o maior transparªncia no mercado e aderªncia com 

os preços de suco concentrado praticados no mercado 

internacional, resultando em melhor formaç~o de preços que 

nas safras anteriores à adoçlo do contrato. 

Xo entanto, as mudanças pela do 

"Contrato de Participaçlo" precisam ainda ser melhor 

analisadas, justificandO a realizaç~o desta pesquisa. Além 

disso, poderá também fornecer subsidios para o comércio de 

outros produtos agricolas, onde a fixaçlo de preços ê ainda 

muito discutida e de dificil acordo. 

1.2. Ortanizaçlo do Estudo 

o estudo subdivide-se em nove 

capitulos 1, 2 e 3 apresentam-se a importância 

objetivos e metodologia da pesquisa. 

capitulos. Xos 

do problema, 

Xo capitulo 4 analisa-se o desenvolvimento da 

citricultura no Estado de 510 Paulo, enfatizando as 

prinoipais regiRes produtoras, tamanho dos estabelecimentos 

citricolas, produtividade, variedades e custos de produçlo. 

O capitulo 5 apresenta uma análise setorial 

envolvendo o desenvolvimento da indústria de suco ea 510 

Paulo, e ainda discorre sobre a estrutura da indústria e 
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variaç5es estacionais das quantidades processadas de laranjas 

e quantidades exportadas de suco de laranja. 

No capitulo 6 se discorre sobre os aspectos 

organizacionais do setor citricola, descrevendo as 

associaç6es e suas áreas de atuaç6es e o poder de barganha do 

setor. 

No capitulo 7 analisa-se a relaç~o indústria 

de suco e produtores da matéria-prima, com ênfase nas 

discuss5es para a tixaç~o do preço da caixa de laranja e a 

evoluç~o dos tipos de contratos adotados entre os dois 

se~mentos. Ainda nesse item s~o apresentados os preços da 

caixa de laranja determinados sequndo o "Contrato de 

Participaç~olJ no período de 1986/87 a 1990/91 e a simulaç~o 

dos preços de 1980/81 a 1985/86. 

Xo capitulo 8 analisa-se as correlaç5es entre 

os preços do suco cotados por diferentes entidades e os 

preços da laranja, tendo sempre como referincia a safra 

1986/87, quando inicia o "Contrato de Participaç~o". 

Xo capitulo 9 apresenta-se os principais 

resultados encontrados na pesquisa e ainda, conclui-se 

quanto a import~ncia do Contrato de Particip&ç~o para o setor 

citricola. 

Os modelos de contratos encontram-se em 

anexos. 
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2. OBJETIVOS 

Este trahalho te. como ohjetivo ~eral analisar 

a estrutura da agroindústria de laranja para elahoraç:o de 

suco concentrado e o desenvolvimento do setor, dando ~nfase 

às modalidades dos contratos de compra e venda adotados na 

citricultura paulista. 

Especificamente pretende-se: 

a) avaliar ea contraposiç:o aos preços efetivaaente recehidos 

pelos citricultores desde 1980/81, quais teriam sido os 

valores ohtidos, caso já estivesse ea uso o "Contrato de 

Partioipaç:o" adotado a partir da safra 1986/87 na 

coaercializaç:o da laranja em S:o Paulo; 

h) analisar as correlaçGes entre a cotaçGes do suco de 

laranja na Bolsa de Nova Iorque, as cotaçGes do suco FOB 

Santos, 05 preços de re~istro do suoo na CACEX e os preços da 

caixa de laranja reoehidos pelos produtores; 

o) calcular o índioe sazonal do prooessaaento 

quantidades exportadas de suoo; 

d) analisar o n1vel or~anizacional do setor 

(indústria e produç:o). 

e das 

citr1cola 
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3. HATERIAL E HÉTODO 

Os dados das séries históricas com relaç~o às 

cotaç6es do suco na Bolsa de Nova Iorque, preços de 

exportaç6es do suco rOB Santos, quantidades exportadas de 

suco e quantidades processadas de matéria-prima slo 

publicados se~undo o ano cívil. Por sua vez, os preços da 

caixa de laranja slo determinados para o ano safra que 

abran~e o periodo de julho a junho. Nesse sentido, no 

presente trabalho, visando maior aderªncia às informaç6es de 

mercado e às práticas comerciais transformou-se todos os 

dados para ano-safra. 

Além disso, todos os preços e quantidades 

foram transformados para toneladas, utilizando-se índices de 

converslo fornecidos pelas próprias indústrias e literatura 

existente. 

Os dados utilizados no presente trabalho slo 

aqueles puhlicados pelo Instituto de Economia Agr1cola - IEA, 

Carteria de Comércio Exterior - CACEX. Associai~o Brasileira 

das indústrias de Sucos Cítricos - ABRASSUCOS, Associaçlo dos 
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Citricultores do Estado de S~o Paulo ACIESP e Fundaç~o 

Brasileira de Geoqrafia e Estatísticas - FIBGE. 

Com relaç~o as associaç6es do setor, as 

informaç6es foram obtidas através da de 

questionários junto às próprias entidades e entrevistas com 

pesquisadores da área. 

3.2. Instruaental Analítico 

3.2.1. Indice Sazonal 

Para a análise da sazonal idade e vari~ncia das 

quantidades processadas de laranja e quantidades exportadas 

de suco nas décadas de 70 e 80 utilizou-se a média móvel 

aritmética centrada seguindo a técnica sugerida pelo 

procedimento XlI, originalmente desenvolvido pelo U.S. Bureau 

of the Census (SAS, 1988, E.U.A. DEPT. COHHERCE, 1970). 

Dividiu-se as séries históricas 

períodos, considerando o mesmo número de anos. 

Os valores de correlaçlo entre 

ea dois 

índices 

sazonais dos periodos considerados foram testados, através da 

aplicaçlo do coeficiente de correlaçlo ordinal de Spearman 

(teste nlo paramétrico). 

Em sintese, o teste consiste ea se atribuir 

"postos" a cada elemento dos conjuntos a serem comparados, de 

modo a refletir sua posiçlo relativa dentro de cada série. A 
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prova se constitui na construslo de um coeficiente de 

correlaçlo (r s ) entre a série de postos dos conjuntos 

analisados, de forma que o valor obtido peraite verificar se 

as séries ea questlo apresentam correlaslo significativa. 

o coeficiente de correlaçlo de Spearman é dado 

por: 

= 1 -
6 r d. 2 

I 
i = 1, 

sendo: 

rs = coeficiente de SPEaraan 

n = número de "postos" 

d· = diferensa dos "postos" 
1 

• • • , 12 

Observaslo: os ele~entos foraa enumerados (posto~) e. ordem 

cre~cente de iaport~ncia. 

A si~nificância ~o nível de IX do valor do 

coeficiente (r s ) foi obtIda testando-se a probabilidade de rs 

tabulado ser maior que os valores calculados. 

o coeficiente de allplitude da variaçlo 

estacionai para os periodos foi deter~inado coa0 quociente da 

difereLça entre os indices máxiao e m1niao e õ aédia 

aritaética entre os respectivos índices aultiplicado por 100, 

cuja expresslo matemática é a seguinte (AMARO, 1972). 



Coeficiente de lnd Máximo - lnd Hinimo 
= X 100 

Amplitude lnd Máximo + Ind Minimo 

2 

o logaritmo do desvio padr~o e 109ar1tao do 

desvio absoluto m~dio para os períodos foram calculados 

se~undo o método apresentado por hoffllann( 1). 

3.2.2. Hedidas de Concentraslo 

)lesse trabalho, abordou-se os aspectos 

relacionados à concentraç10 da indústria de suco de laranja 

no Estado de 510 Paulo, ua dos indicadores da estrutura do 

mercado. 

Segundo MARQUES 4 AGUIA~ (1989), concentraslo 

é a mais conhecida e utilizada forma de lIedida de poder do 

mercado. Normalmente é definida coa0 a distribuiç~o dc. nÚmero 

e tamanho das firmas ou conjunto de firmas nua lIercado, 

Vários aétodos tem sido utilizados pira 

avaliar o grau de concentraçio: índice de Herfindahl, índice 

de Gini, razlo de concentraç~o e curva de Lorenz. 

Entretanto esses indices fornece~ apenas ulla 

primeiri e aproximada indicaçlo para o estudo das estruturas 

de mercado. Coa0 se pretende apenas detectar se a ind~stria 

(1) - fara .aíor~s d~talhes ver livro: tstatlsticas para tconOlistas - Rodolfo Hofflann -
fditora Pioneira, 1980. 
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citricola é mais ou menos concentrada, acredita-sE que o 

cálculo dos índices de concentra~:o será suficiente para 

avaliar essa situaslo. 

BARBOSA (1981>, menciona que alguaas dessas 

aedidas de concentra~to tem sido aplicadas aaior 

frequ@ncia em áreas especificas. O índice de Herfindahl e a 

razlo de concentra~lo slo aais familiares entre aqueles que 

se dedicaa a estudos de or~anizaslo industrial. O autor, 

salienta, entretanto, que do ponto de vista da teoria 

econSaica rarasente existe usa indicaçlo clara de qual a 

medida sais apropriada a ser eapregada ea uaa área especifica 

ea virtude do próprio está9io de desenvolvimento da teoria. 

Utilizou-se os seguintes aétodos: 

a) - Razlo de Concentrasto 

ES5a medida indica a parcela da capacidade 

instalada total detida pelas firaas lideres. As razOes de 

concentraslo empregadas s:o as de 2 e de 4 firaas. Para o 

cálculo as firmas slo, primeiramente, crdenadas de acordo COI 

seu lamanho ea toraa decrescente. Hatemáticaaente calcula-leI 

i = 1 • • • • . n 

onde 

Cr = Razlo de concentraçlo 

li = total da capacidadt instalada do aercado 

S· = soai das capacidades instaladas das firaas e 
1 

n = 2 e '1 ti raas aaiores 



14 

Uaa outra lor~a da razlo de concentraçlo ~ 

levantar o núaero de firmas necessárias ~ara se obter 75~ do 

total da capacidade instalada. 

Para o cálculo desse 1ndice nlo ~ neces5ário 

infor.açee~ do taaanho de todas as firmas do aercado. 

b> - Indice de Herlindahl 

o índice de Herfindahl é obtido por~ 

}{ = r ( x i / T )2 i = 1 • • • • n 

onde 

T = total da capacidade instalada do mercado 

Xi = capacidade instalada da firaa e 

n = total das firaas 

BARBOSA (1961) demonstra que o 1ndice de 

Herfindahl está compreendido entre: 

1 / n ,< }{ ,,< 1 

Quanto maior o seu valor maior a 

concentraçlo da éistribuiçlo. Para o cálculo desse m~todo é 

preciso dados de todas as firmas que atuam no mercado. 

Os dados de capacidade instalada por firmas 

proces5adoras foram obtidos no Instituto de Economia 

Agrícola. Os dados sto expressos ea númEro de extratoras, 

critério mais utilizado para aedir a capacidade d -~ ~-

indústrias de suco. A capacidade de produçlo por firaa foi 

obtida afre~ando-se todas a5 capacidades das unidades 

beneficiadoras sob uaa aesaa razlo social. 
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3.2.3. Estiaativas dos preços da caixa de laranja 

Para a si.ulaç~o dos preços da caixa de 

laranja que poderia~ ter sido obtidos pelos produtores nas 

safras de l~eO/el a 1~e5/e6, segundo o Contrato de 

Participas~o, deduziu-se do preço do suco na Bolsa de Nova 

Iorque os cu~tos industriais e de coaercializaçJo conforme 

detalhados a seguir: 

Despes.~ Externas 

- taxa alfandegária nos Estados Unidos 

- taxa de equalizaç~o da Flórida 

- despesas coa vendas 

- frete aarítiao até a rlórici~ 

- se~uro aarítiao 

- inspeç~o obrigatória pelo USDA 

- despesas portuárias na flótida 

- taxa de entradi/saida de fri90rifico e estocage~ ea 

frigorífico na flórida 

- frete terrestre (a~dia) do porto da flórida até a~ fábricas 

Esse sub-total peraite calculér-se ua preço 

fOB Santos para o suco concentrado de laranja exportado a 

partir de S~o Paulo. 

Despesas Internai 

- frete aédio das fábricas para o porto de Santos, 

araazenamento, seguro ~ despesas de despacho aduaneiro e. 

Santol 
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- impostos de exportaç:o, adicional de exportaç:o quando 

o destino é os Estados Unidos e PIS 

- colheita, transporte, adainistraçlo de compras, 

fiscalizaçlo no caspo 

- ICHS 

- custo de industrializaçto, menos valor dos suh-produtos 

Com esse suh-total ~e pode calcular o valor do suco 

pronto, ainda na fábrica restando apenas ettabelecer a 

remuneraç:o do c~pital (ou lucro operacional) da indústria. 

Uma vez somado os dois sub-totais e a remuneraçlo da fábrica, 

ou seja, total das despesas, resta apenas remunerar 

especificamente a matéria-prima a~ricola ou seja o Preço da 

Caixa de Laranja que é dado pela fÓrmula: 

P.C.L= 

Cotaç~o do suco na Bolsa de -- despesas 
Hova Iorque (C I r ) 

quantidade de caixas necessárias para 
fazer uma tonelada de suco 

Cahe ressaltar que algu~as dessas despesas s;o 

fixas dur2nte cada safra e várias delas tem sido mantidas 

pratica.ente inalteradas há anos. Para a estimativa dos 

preços da caixa de laranja forall feitos levantamentos de 

dados junto as indústrias processadoras, produtores, 

cooperativas, associaçCes de classe, CACEX e institutos de 

pesquisa. Para alguns itens foram adotados os mesaos valores 

constantes nos contratos de 1986/87 a 1990/91. 
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Os preços da caixa de laranja recebidos pelo5 

produtores que foram praticados nas safras de 1980/81 at~ 

1985/86 fora. levantados ea relatórios e trabalho5 publicados 

pelo Instituto de Economia A9ricola. 
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4. A CITRICULTURA EX S~O PAULO 

4.1. Iaplantaçlo 

A cultura comercial de citr05 no Estado de 510 

Paulo no século XX penetrou inicialmente no Vale do Paraíba e 

nas re~i~es ao lon~o d~s ~r11hos~a Coapahhia Paulisti de 

Estradas de Ferro até Limeira ou Rio Claro, constituindo-se 

numa cultura alternativa à do café. 

A expans~o reqional da citricultura seçuiu de 

perto a "rota cafeeira", aproveitando e ocupando as condiçbes 

básicas de infra-estrutura operacional e econ6~ico-financeira 

propiciadas pelo "complexo cafeeiro" (KARTINELLl, 1987), 

Nas décadas de 20 e de 30 o governo estadual 

Já apresentava certa preocupaçlo com a citricultura, tanto 

a~si~, que em 1928, nos municípios de LimeirE e dt Eorocaba 

foraa criadas a "Estaçro Experimental de Citricultura", 

dirigida pelo Instituto Ac;ron6aico da Secretaria da 

A~ricultura. Além do IAC, outros orglos estaduais começaram a 

realizar pesquisas co. citros, destacando-se a Escola 
-7 

Superior de Agricultura "Lui{ de Queiroz" - (ESALQ/USP) e o 

Instituto Biológico, taabé. da Secretaria da Agricultura. 
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Hesse periodo as perspectivas econ6micas d. 

paulista atraira. as principais firaas 

exportadoras de l.ranja instaladas no Rio de Janeiro, que 

pouco a pouco foram se transferindo para o interior de Slo 

Paulo, principalaente nos aunic1pios de Liaeira, Sorocaba e 

Araraquara. Alguns exportadores tinham seus próprios pomares 

e outros só negociavaa as frutas. Os citricultores de aaior 

porte entregavaa su,s safras a essas e.presas, assinando 

inclusive oontratos plurianuais, coa0 fez Kartinho da Silva 

Prado, de Araras que, ea 1934, vendeu para a exportadora A. 

Cocozza por quatro anos a produçl0 de seu poaar. 

1989 ). 

Em 1939 as exportaç5es atin~iali 

( HASSE, 

voluaes 

elevados, aas uaa grave crise devido a segunda Guerra Mundial 

e o ataque da doença "tristeza" nos poaares de todo o Estado, 

se iniciou sobre a atividade trazendo enoraes dificuldades 

para os produtorES de laranja. 

Coa a ~uerra, a citricultura paulista, teve 

seus voluaes de exportaçaes reduzidos e, a falta de um 

aercado consuaidor desaniaou os citricultores, que deixaraa 

de dispensar cuidados neceSSÁrios aos po.ares, auaentando a 

incid@ncia de doença5 e pragas (Tabela 2). 

Coa o surgiaento da "tristeza" nos laranjais 

paulistas constatada pela priaeira vez ea 1937 verificou-se o 

desapareciaento de iaportantes centros c1tricolas. 
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Tabela 2 - Exportaçlo de laranjas - Bra5il e Slo Paulo 
Período 1934 a 1945 <1.000 caixas) 

Ano Brasil Slo Paulo 

1934 2632 1096 

1935 2640 1033 

1936 3217 1291 

1937 4971 2169 

1938 5487 2226 

1939 5632 2791 

1940 2858 788 

1941 1950 217 

1942 1281 178 

1943 1342 229 

1944 1271 275 

1945 1397 135 

Fonte: Secretaria da Agricultura de Slo Paulo. 

Xo final da década de 40, coa a noraalizaçlo 

das relaçees entr~ 05 pafses europeus envolvidos no Conflito 

Mundial, restabeleceu-se novaaente o citros 

nessa área. Coa base na pOSSibilidade de recuperaçlo dos 

aercados e nos resultados das pesquisas desenvolvidas pelas 

instituiçBes ~overnaaentaisl a citricultura paulista pode 

prosseguir ea seu desenvolvi.ento. 

A doença "tristeza" estava controlada. coa a 

troca de porta enxertos. Alé. disso, ocorreu ua processo de 

substituísto das variedades de laranja, no sentido de 



ajustar-se melhor ao comportamento e às exi~incias do mercado 

internacional e à resistincia às doenças. 

Em Slo Paulo, a atividade ~anhou maior 

destaque econômico e, nesse período surge um novo município 

produtor de laranja - Behedouro que na época, tinha efetivo 

potencial para ultrapassar Limeira, pois era o município que 

apresentava o maior nÚmero de "pés novos plantados". Essa 

regilo investia em laranjais em moldes modernos, acatando 

sempre as inovaç~es técnicas sur~idas e se~uindo à risca 

novas orientaç5es no cultivo dos pomares. 

Ainda no final da década de 50, surge uma 

nova doença o "cancro cítrico", que tamhém contrihuiu para 

maior concentraçlo da produçlo no Estado pois o governo 

implantou harreiras sanitárias a partir de 1957, ea iunçlo do 

aparecimento da doença na regilo de Presidente Prudente. 

Coa0 forma de comhater o "cancro cítrico" o 

governo do Estado através do Instituto Biol6gico erradicou os 

pomares das regi6es afetadas, hea coa0 proihiu a plantaçlo de 

novos pomares cítricos. Esse procedimento delegou poderes aos 

orglos competentes, que criaram as chamadas "áreas próprias" 

e "área.s iaproprias" para a cultura. de citros. 

Kas décadas de 50 e de 60 a cultura se expande 

ea direçlo ao norte do Estado, acompanhando a construçlo das 

rodovias e os trilhos das ferrovias até Slo José do Rio Preto 

e Behedouro, passando por Araraquara, Taquaritinga e Hatlo l 

ao mesmo tempo que passavam a perder iaport3ncia relativa as 
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re9i5es do Vale do Paraíba e de Sorocaba, com a 
~ 

industrializaç~o que ent~o ai se iniciava mais intensamente. 

4.2. Citricultura para a lndãstria 

Com a instalaçlo das empresas processadoras de 

sucos cítrioos, inioia-se uma nova etapa no desenvolvimento 

da citricultura paulista. Volumes crescentes de laranjas slo 

demandados pela indústria, che~ando nas décadas de 70 e de 80 

a oonsumir mais de 80% do total de laranjas produzidas no 

Estado de 510 Paulo. 

Entre as frutas cítrioas produzidas no Estado 

predomina a laranja, oom tend@ncia cresoente de partioipaçlo 

em relaç~o às deaais espécies <Tabela 3), 

Em 1975, Slo Paulo participava com oerca de 

67% da área colhida de laranja no Brasil. A expanslo da 

atividade no Estado foi em tal ritmo, que em 1980 essa 

participaçlo passou para aproximadamente 74X e em 1985 e 1990 

foram de 76X e 78X, indicando taxas de orescimento da área 

colhida em 510 Paulo, superiores aos demais Estados 

brasileiros (Tabela 4). 

E. termos absolutos a área colhida co. laranja 

passou de 272 mil heotares ea 1975 para 671 mil heotares ea 

1990, coa uaa taxa média ~eométrica anual de crescimento de 

6,3X no periodo. 



Tabela 3 - Produç~o de frutas eitricas - Estado de S~O Paulo 1970/71 a 
1990/91 

Laranja Tangerina Li.~o Total 
Ano 

1000 ex ! 1000 ex ! 1000 ex % 1000 ex ! 

1970/71 46.000 81,17 7,300 12,88 3.370 5,95 56.670 100.00 

1975176 99,600 80,28 15.060 12,14 9.400 7,58 124.060 100,00 

1980/81 115.400 86,45 18.980 9,35 8.510 4,20 202.890 100,00 

1985/86 190.070 89,13 14.670 6,88 8.510 3,99 213.250 100,00 

1990/91(1) 319.200 91,77 H.05() 4,04 14.570 4,19 347,820 100,00 

fonte: Instituto de Eeono.ia Á9r1cola ( IEAi e Coordenadoria de 
Assitência Técnica Int~9ral (CATI). 

(1) Dados prelilinares, sujeitos a revis~o. 

Tabela 4 - Principais estados produtores de laranja - Area colhida, 
Per iodo 1975/90. 

Brasil, 

(e. ~ctares) 
------------------------------------------------------------------------------------
Estados 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
-----------------------------------------------
Ser9ipe 8449 23257 28309 28997 29462 30i137 32526 34374 

Bahia 8215 10452 16000 16540 16540 17500 27913 28691 

Minas Gerais 20719 25954 31758 31890 31866 31728 33007 33432 

Rio de Janeiro 35872 35082 3«29 36071 32574 32601 35020 34186 

510 Paulo 272440 427450 503~ 541855 563487 595674 641302 671163 

Rio G. do Sul 22270 22931 20480 21068 21464 21856 24872 25324 

SoUs (1) 2550 2680 2815 3000 2950 3580 
----------------------------------------------------------------
Sub-total 367965 545126 631155 679101 698S08 732996 797590 830750 

Outros 35227 30123 25158 28125 26558 27202 28080 28060 
---------------- --------
irasil 403192 575249 662313 707226 724766 760198 825670 858810 

--- ----
fontes: IBGE/IEA, 
(1) até 1984 incluido e. outros. 



Quanto à evoluç~o da quantidade produzida em 

caixas de laranja, observa-se a mesma tend€ncia pois, em 1975 

a participaç~o de 510 Paulo no total do Brasil era de 67%, 

passando para 77X em 1980 e 81% em 1990. Ko Estado a 

produçlo elevou-se de 84 milhlSes de caixas de laranjas em 

1975 para 262 milhlSes em 1990, correspondendo a acréscimo 

de 212% no período e taxa média ~eométrica anual de 7,BX, 

enquanto que a quantidade total de caixas de laranjas 

produzidas no Brasil apresentou UII acréscillo de 156% no 

»esmo periodo <Tabela 5). 

Tabtla 5 - Principais estados produtores de laranja - produç~o, Brasil, Per iodo 
1975/90. 

(1.000 caixas) (1) 
------------------------------------------------------------------------------------
Estados 1975 1980 1985 1986 1'87 1988 1989 1990 
------------------------------------------------------------------------------------
Sergipe 2248 9584 11694 12464 12594 13467 14119 14693 

Bahia 2364 3386 4992 5160 4631 4970 8232 8460 

Minas Gerais 6044 7258 7789 7796 8442 10060 8369 SOa0 

Rio de Janeiro 10772 9288 8817 9197 al35 8492 10040 9799 

S~o Paulo 84700 166790 218000 190070 234350 221000 296560 262710 

Rio G. do Sul 6388 7292 7085 6946 7671 6552 8247 8225 

Goiás (2) 754 813 826 911 858 1032 

---------------------------------------
Sub-total 112516 203598 25'131 232446 276649 265452 346425 313009 

Outros 14252 13789 8175 9328 8242 8965 10584 10427 
--------------------- --------
Brasil 126768 217387 267306 241774 284891 274417 357009 323436 
-----
r~tfS: IEA; rIDERJ; f IBGE. 
( ) Caixas COI 250 frutos (~Of8 kg). 
(2) atê 1984 incluido ea outros. 
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Os aumentos verificados na área colhida e 

quantidade produzida de laranja, em 510 Paulo, revelam 

aumento de produtividade dos pomares pois, as pesquisas e 

experimentaçftes levadas à eleito por or9~os governamentais 

estaduais, permitiram estabelecer o uso de modernos métodos 

de cultivo e de produç10 adotados pelos produtores. 

A localizaç10 dos pomares de laranja em 510 

Paulo abrange principalmente os municípios das DIRAs de 

Campinas, Ribeir~o Preto e 5~0 José do Rio Preto formando o 

chamado "cintur~o cítricola" (figura 1>' 

No ano agrícola de 1967/68, as participaç6es 

das DIRAs no nÚmero total de pés de laranja eram de 37,5X em 

Campinas, 39,5X em Ribeir10 Preto e 8,7X em 510 José do Rio 

Preto no total do Estado. Em 1990/91 observa-se que houve 

reduçlo na participaçlo da DIRA de Campinas, atingindo 23,3X, 

enquanto que na DIRA de 510 José do Rio Preto (33,7X), 

ocorreu acentuado crescimento da participaçlo no total do 

Estado. A participaç10 da DIRA de Ribeirlo Preto, ainda a 

mais importante, manteve-se estável ao redor de 43,QX 

(Tabela 6 >. 

No tinal da década de 6Q e início da de 70 as 

empresas estavam localizadas mais próximas das regiDes de 

Limeira e Bebedouro. Durante as décadas de 70 e de 80, várias 

empresas toram instaladas mais nos municípios a noroeste do 

Estado. 

O desenvolvimento das plantasftes de laranja, 
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passou, assim, a ocorrer tendo como polos de atraç!o as 

indústrias de suco. Ao mesmo tempo verificou-se nítida e 

significativa tendincia de plantio de variedades mais 

indicadas para o processamento, como Pera, Ha\al, Val@ncia e 

Hamlin, ea detrimento da Bahia, Bahianinha e Lima (AMARO, 

1984 ). 

A variedade Pira <S3X) e a Hatal (26X) em 

conjunto respondem por 79X do total das laranjeiras ea 

produçlo no Estado, enquanto a Valincia participa com llX e a 

Hamlin com 4X. 

"Ho referente ao nivel de tecnolo~ia dos 

pomares, pode-se dizer que eles passaram, em geral, de uma 

fase extensiva para outra eminentemente técnica e intensiva, 

tendo em vista os grandes mercados consumidores e a 

industrializaçlo"( AMARO, 1984), 

Ha década de 70, ao se considerar o número 

total de pés (novos e em produçlo) a produtividade média 

paulista variou de 1,0 a 1,5 caixas/pé, sendo que na década 

de 80, registrou-se uma elevaçlo de produtividade, entre 1,4 

e 1,8 caixas/pé. Contudo, levando-se em conta apenas os pés 

em produçlo, a produtividade nos anos 70 situou-se entre 1,5 

e 1,9 caixas/pé e na década seguinte entre 1,7 e 2,2 

caixas/pé (FERREIRA et alii, 1990). Ha safra 1990/91 a 

produtividade média do Estado foi de 1,6 caixas/pé 

considerando o número total de pés e 2,1 caixas/pé para 

somente pés em produçlo <Tahela 7). 
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ri~ura 1 - Localizaçlo dos pomares de laranja no Estado de 510 

Paulo - 1990/91. 



Tabela 6 - Participaç~o das DIRAs de Calpinas, Ribeir~o Preto e S. J. do Rio 
Preto no nÚliero total de pés e produç~o da cultura da 
laranja no Estado de São Paulo, 1967/68 - 1990/91. 

\ ea %) 

Caipinas Ribeir~o Preto S.J, do Rio Preto Total 
Ano ----------------- ----------------- ------------------ ------------------

Pés Produção Pés Produç~o Pés Produç~o Pés Produç~o 

1967/68 37,48 37,43 39,45 38,59 8,70 8,65 85,63 84,67 

1970171 32,95 38,26 43,64 4Q,87 14,89 10,65 91,48 89,78 

191'5/76 28,11 25,30 47,44 50,70 17,74 15,46 93,29 91,46 

1980/81 25,79 26,59 44,36 39,04 25,08 28.72 95,23 94,34 

1985/86 22,91 25,65 44,34 41,25 28,77 27,83 96,02 94,73 

1990/91 23,28 27,38 40,35 38.06 30.24 30,36 93.87 95,80 

fonte: Elaborado a partir de dados básicos do Instituto de Econolia Agrícola 
(IEA) e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI>. 

Tabela 7 - Núaero de pés, produç~o e produtividade da cultura da 
laranja, principais DIRAs e Estado de São Paulo, 1990/91. 

------------------------
Pés novos Pés ea produç~o Produção Produtividade 

DIRII (1000 pés) (lOOO PQs) <1000 ex) (C/b) 
(a) (b) (c) 

CalPinas 7,800 37,750 87.400 2,3 

Ribeirão Preto 14,450 64,500 121.500 1,9 

5.J. do Rio Preto 13.600 45,580 96,900 2,1 
-------------------------------------
Estado 42,380 153,300 319.200 2,1 

------------------ ------------------
fonte: Elaborado a partir de dados b~sicos do Instituto de Econoaia 

Agr1cola (IEA) e Coordenadoria de Assitência Técnica Integral 
(CATI>. 

::::8 
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Em termos re9ionais, a produtividade obtida em 

1990/91, nas principais regi8es produtoras considerando 

somente pés em produç~o foi de 2,3 caixas/pé para Campinas, 

1,9 caixas/pé para Ribeir~o Preto e 2,1 caixas/pé 5~0 José do 

Rio Preto. 

Para AMARO (1991), atualmente, um pomar com 

baixo nível tecnológico apresenta uma produtividade entre 1,5 

e 1,7 caixas/pé; naqueles com nível médio varia de 2,0 a 2,3 

caixas/pé e nos de alto nível tecnológico a produtividade é 

de 3,0 a 3,5 caixas/pé. 

Apesar de se ter registrado ganhos de 

produtividade nas últimas décadas, a produtividade média 

paulista, está abaixo do padrJo alcançado pela flórida onde, 

ea 1988, obteve-se produtivade aédia de 2,7 caixas/pé 

considerando-se o número total de pés e 4,1 caixas/pé 

levando-se ea conta somente os pés em produçJo (fERREIRA et 

alii, 1990). 

Em termos de caixas por hectare, a 

produtiVidade média entre o período 1979-80 a 1987-88 na 

flórida era de 754 caixas e ea 510 Paulo de 403 caixas 

(HURARO a AMARO, 1990). 

Entretanto, a média do custo total de produçlo 

por hectare na flórida no período de 1979-80 a 1987-88 loi de 

US$2.318,77 e em Slo Paulo foi de US$606,93, de modo que o 

custo aédio por caixa, na Flórida foi de US$3,11 e ea Slo 

Paulo de US$1,51 (MURARO & AMARO, 1990). 
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AHARO (1991), destaca que em 1991, em S~o 

Paulo, nos pomares com baixo nível tecnológico a estimativa 

de custo por caixa era de US$l,47, naqueles de médio nível o 

custo seria de US$l,19/caixa e de US$O,99/caixa nos pomares 

de alto nível tecnológico. 

KEVES et alii (1990), levantaram as planilhas 

de custos para a produç~o de laranja (regi~es de Campinas e 

S~o José do Rio Preto) onde os orçamentos de custos 

operacional foram de US$1,43 e US$l,77/caixa, considerando os 

rendimentos culturais de 2,5 e 2,7 caixa respectivamente. 

"Uma característica que comumente influi na 

compra de laranja por parte da indústria é o tamanho do 

pomar; em geral, as indústrias est~o mais propensas a dar 

preferincia na aquisiç~o de pomares maiores, visto que estes 

acusam menores custos unitários de pulverizaç~o contra a 

mosca das frutas, de colheita, de fiscalizaç~o e de despesas 

administrativas" (AHARO, 1984). 

Contudo, nXo existem até o momento 

diferenciais de preços na compra de pomares, feita comumente 

na condiç~o de fruta na árvore, em funçXo da dist~ncia até a 

fábrica ou da produtividade média, ou seja, dois par~metros 

que combinados com o tamanho do pomar permitiriam estabelecer 

pr@mios (ou ágios) aos produtores relativamente mais 

eficientes (de menor custo) do ponto de vista da empresa 

compradora. 
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Hlo há no Estado de Slo Paulo, ua cadastro que 

especifique o número total de propriedades c1tricolas com 

seus respectivos tamanhos. Trabalho desenvolvido por AMARO 

(1984), analisa as propriedades, aas segundo um cadastro de 

1980/81 elaborado pela Coordenadoria de 

Integral (CATI) e Instituto de Econoaia 

Assist'ncia Técnica 

pesquisa revelou que, ea 1980/81 o 

era de 18.277 (contra 11.242 ea 

núaero 

A9r1cola (lEA). A 

de citricultores 

1972 ) 1 dos quais 13.823 

tinham mais de 501 pés e portanto coa poaares que podea ser 

considerados coaerciais. O número total de plantas atingia a 

102.082.000, coa uaa média por poaar calculada de 5.585 pés 

(Figura 2>' 

Pode-se obsevar que nesse levantaaento 

existia. 331 propriedades coa aais de 40.000 pés e que e. 

conjunto detinham 28,0 ailhaes de plantas cítricas. Desses, 

apenas 75 detinha. 13,2 .ilh~es de péS, enquanto os demais 

256 possuiam ea média 57.900 pés. 

Na classe dos pequenos pomares, considerados 

até 12.000 plantas, constituindo a grande aaioria com 12.043 

propriedades, estavaa plantados 43,9 milhees de pés coa uaa 

aédia de 3.642 plantas, eabora no extrato aais frequente ou 

seja, naquele co. até 5.000 pés a aédia fosse bea aenor 2.286 

plantas. Outrossia, no extrato de poaares coa 5.000 a 12.000 

pés, a aédia era 7.722 pés para 3.004 propriedades. 

O aaior núaero de citricultores encontrava-se 

localizado na DIRA de Ribeirlo Preto: 7.604 coa 53,7 ailhees 
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de pés <aédia de 7.057 plantas/pomar>, seguida pela de 

Caapinas onde 4.056 propriedades detinhaa 24,6 ailhftes de pés 

(6.058 plantas/pomar), Em 510 José do Rio Preto localizavaa-

se 3.643 propriedades dedicadas ao cultivo de 17,7 milhaes de 

pés ou seja 4.864 plantas/poaar (Tabela 8). 

Em 1991 , as associaçftes do setor cttricola e 

orglos de pesquisa estimavam em 20 a 22 mil o número de 

propriedades cttricolas @ há indicios de ter havido 

aapliaçees dos pomares já existentes. 
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4.454 

29.357 

3.004 23.196 
20.660 
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não c~l"(jal 501 f 5.000 5.onl li 12.000 12.001 a 40.000 

-
Fi~ura 2 - Núaero de citricultor~s e número de 

cítricas - 510 Paulo - 1980/81. 

Fonte: AMARO (1984). 
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1abela 6 - HÚlero de citricultores e nÚlero total de pés, por DlRA e Estado, 1981, 
(continua) 

---------------------------------------------------------- ----------------------
Classe {lO Classe 01 Cl.sse 02 Classe 03 

DIRA ----------------- ---------- ------- --------
HÚlero Pés HÚlE'ro Pés Wi.l.tero Pés HÚlero Pé~ 

------------------------------------------------------------------------------------------
S~o Paulo 2~5 61,167 321 451,099 13 1~,404 6 89,500 

V, Paraiba 53 13,8~~ 55 89.645 3 17 .000 1 12.700 

Sorocaba 130 31,965 191 335,647 16 137.070 Ó 87,470 

Caapinas 994 154,916 1.992 4,704,577 668 5.141.061 180 2,815,423 

hbeü ~o heto 1.056 18~,320 3,950 9,795,222 1.601 1:,357,110 506 7,822.422 

Biuru 282 75,230 148 215,163 21 156.461 r. 348,000 , 

S.]. do Rio Preto 785 93.220 1.907 4.355,878 637 04.924,795 172 2.646,295 

Al'açatuw 218 63,130 87 lH.491 10 75,385 4 58,947 

f'. fruoentE' 2B3 21.988 31 48,770 9,940 O O 

i'lar1lia 405 121,487 357 549.857 ~ 270.339 2 30.859 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Eshào 4.454 821,287 9.039 20.660.370 3.00~ 22.195.570 

Class~s: 00 - ité 500 plantas. 
01 - SOl a 5.000 plantas, 
02 - 5.001 a 12.000 plantas 
03 - 12.001 j 20.000 plcntas. 

fonte: InstItuto dt tconotia Agricola. 

879 13.59B.~20 
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Tabela 8 - Hútero de citricultores e nÚlero total dE' pés, por {lIRA E' Estado, 1981, 
-----------------------------------_._------------

Clesse 04 Cltlsse OS Cltlsse 06 Total 
DIRA ---------- ---------- -------- -------------

Nútero Pés HÚlero Pés M-útero f'é-s Hútero Pés 
------------------------ ------------------
S~o P.ulo 3 89,409 2 107,300 O O 590 902,899 

V, f'artliba O (l Q O O O 112 133.189 

Sorocaba 15 410.566 4 278.160 6 937,920 368 2.218.798 

CalPinas 130 3.634.382 71 4.118.965 21 4.000.310 4.056 24.569.630 

Rit,eir~o f'reto 317 8.785.958 136 7.839.167 38 6.876.384 7.604 53.660.588 

llauru 4 96.492 4 248.712 f) 510.187 463 1.339.065 ... 

S.J. do Rio Preto 96 2.608.020 38 ~.189.661 S 900.823 3.643 17.718.700 

Araçatuba 4 112.082 40.3.60 O O 324 464.395 

f'. Prudente O O O O O O 31:1 80.698 

l'Iar1 lia 21.536 6 O v O 802 994.078 
-----------------------------------._------------------.-------------------------------.---
Estado 570 15.758.450 256 14.822.320 75 13.2:5.620 18.277 10~.082.038 

04 - 20.001 a 40.00Cl planttls. 
05 - 40.001 i 100.000 plantas. 
06 - tais de 100.001 plantas. 

fonte: Instituto d~ tconotli Âgrícola. 

35 
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5. A IXDuSTRIA DE SUCO EM S~O PAULO 

5.1. Desenvolvimento da Indústria 

o processamento industrial de citros em escala 

cosercial data de aproximadamente 170 anos, "quando em 1817 

Willian Sanderson, oficial da marinha in~lêsa, criou ea 

Hessina, na Itália, uaa unidade de processamento de produtos 

ci tr1cos, particularlflente o óleo essencial" (AHARO, 1973), 

Antes da 2ª guerra mundial, com o aumento nas 

vendas do suco de laranja enlatado, a indústria citrica 

passou a representar um novo canal de absorç10 da fruta. Has, 

é apÓs a guerra, que 

o 

o consumo de suco se expande 

rapidallente, pois avanço tecnológico levou ao 

desenvolvimento do produto concentrado congelado. 

"As transformaçOes estruturais de ordel'l 

econ6mica e social no pós-guerra, possibilitaraa o sur~i.ento 

do .ercado potencial para esse tipo de produto, co. o 

nascimento da "sociedade de consumo", inerente aos grandes 

centros urhanos e industrializados" (HARTIXELLI, 1987), 

Usa das principais diCiculdades no cos.rcio da 

fruta Cresca é o elevado custo de transportes e estocagell, 
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devido à perecibilidade do produto, o que obriga a que as 

vendas sejam rápidas, ocasionando serias flutuaç6es no 

mercado. Consequentemente, existe uaa demanda mundial 

crescente para produtos processados, mais fáceis de 

transportar, estocar e vender em mercados distantes e sob 

qualquer condiçlo climática (AMARO, 1973). 

Essa perspectiva representou a salvaçlo da 

citricultura ea diversas regi6es produtoras, ao absorver 

quantidades crescentes de fruta rejeitada na seleçlo cujo 

destino era a exportaçlo e o mercado se apresentava cada vez 

aais exigente. 

JlA exeaplo do que aconteceu em outros pa1ses 

produtores de laranja, também o Brasil tinha necessariamente 

de iniciar a industrializaçlo do produto. Incentivados pela 

queda da produçlo norte-aaericana, devldo à geada que, em 

deze~bro de 1962 acabou coro 16 milhCes de laranjeiras na 

Fl6rida, diversas firaas lnstalaram-se ea 510 Paulo visando à 

obtençlo de suco concentrado e derivados para a exportaç~o. 

Viria a produçlo dessas indústrIas preencher o vaZIO deixado 

pelas fábricas a~ericanas impossibilitadas de suprire. a 

procura de seus tradicionais clientes" (AMARO, 1973 {. "De 

115.979 ailh6es de 9a16es de suco concentrado e congelado na 

salra 1961/62, a produç~o aaericana caiu ~ara 51.387 milh6es 

na safra 1962/63 u.a reduçlo de 55X. Os pre~os quase 

dobraraa, passando da faixa de U5$2,00 a 2,50 por gal10 

(3,(95 litros) para U5$3,50 a 4,50. )ias safras 1963/64 e 
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1964/65, a citricultura americana ainda n~o tinha voltado ao 

normal, pois foram produzidos respectivamente 53,00 milhfies e 

SSJSS milhOes de 9alOes de suco. A recuperas~o da produs~o 

americana de suco foi bastante lentaH (HASSE, 1987). 

Os primeiros investimentos brasileiros na 

atividade processadora deu-se nas regiOes tradicionalmente 

citr1colas que, também, detinha. as condiçOes de infra-

estrutura econômica e social, elementos relevantes às 

decisOes empresariais de investir. 

Ea 1962, a Coapanhia Mineira de Conservas 

construiu no Estado de S~o Paulo, uma pequena unidade 

processadora de suco, localizada no meio de um laranjal 

<fazenda Nossa Senhora das Limas), no município de Bebedouro. 

Coa apenas uma extratora podia moer 750 caixas de laranja por 

24 horas, processando somente as frutas in-natura 

exportadas pela firma Cocozza durante o lnverno. No primeiro 

ano de funcionaaento, a fábrica enfrentou vários problemas 

por causa da pouca experi@ncia na área, mas que aos poucos 

foram superados coa a aquisiç~o de novos equipamentos. U. de 

seus principais compradores era o grupo italiano Sanderson, 

co. negócios na Argentina e no Paraguai que tinha grande 

interesse na indústria brasileira de sucos. Em 1967, esse 

grupo passou a ter 50~ de participaç~o da empresa e ea 1970 

transformou-se na Sanderson S/A Produtos Cítricos. Hos 

primeiros anos de sua atuaçlo no Brasil, a Sanderson co.prou 

vários pomares e projetou uaa grande expanslo de suas 
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instalaçtles industriais mas que 50 foi parcialmente 

realizada. 

Em 1963 o ~rupo Toddy do Brasil, 

concessionária da Toddy Internacional, construiu uma moderna 

fábrica em curto período de tempo na cidade de Araraquara, 

Suconasa S/A - tendo processado já na primeira safra acima de 

um ~ilhJo de caixas, cujo produto final foi totalmente 

exportado. Para sua instalaçlo, em apenas 6 meses, o grupo 

Toddy utilizou técnicos com conhecimentos adquiridos nas 

indústrias da Flórida e experiência na montagem da fábrica 

de suco do grupo na Venezuela( 2). A fábrica tinha 

inicialmente 10 extra toras fHC, um evaporador Gulf de 20.000 

lb/hora, centrifugas, secadoras de bagaço, ou seja, todos 

equipamentos importados. Foi a primeira fábrica de suco, nos 

moldes modernos, implantada no Brasil. As opçtles para sua 

localizaçJo eram Limeira, Araraquara e Bebedouro. Foi 

escolhida Araraquara pois, na época oferecia condiçtles mais 

favoráveis para sua instalaçJo e por localizar-se no centro 

da faixa de cultivo de citros no Estado de SJo Paulo. 

A Suconasa pertenceu a grupo Toddy até 1967, 

quando entrou em concordata, tendo sido entJo adquirida pelo 

citricultor, comerciante e exportador de laranjas José 

Cutrale, surgindo assim a Sucocitros Cutrale S/A, que viria a 

,., 
(~) Dr. Jacqu~s ~~nch~trit ~ri o dir~tor industrIal e lid~r da tqUlpe técnica. 
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ser uma das maiores unidades processadoras de sucos no final 

da década de 70. 

A partir da Suconasa, a indústria cítrica 

hrasileira transformou-se num exemplo da agroindústria. roi 

ela que trouxe para o país 

correspondente tecnologia(3): a 

ua novo conceito e sua 

finalidade primordial da 

laranja e ser matéria-prima de ua produto industrial, o suco 

concentrado e congelado. 

Desde a década de 30, a ahundância de laranja 

e os altos e haixos da exportaçlo de fruta "in-natura" vinham 

alimentando a idéia de que no Brasil dever-se-ia 

industrializar o excedente da produçlo. Iniciativas isoladas 

sempre tropeçaram na falta de tecnologia adequada ou na 

inexist~ncia de mercado consumidor. 

As condiçOes econ6micas favoráveis tanto 

internamente como externamente despertaram o interesse de 

outros ~rupos. Em 1963, o grupo Ec~es da Alemanha, importador 

e exportador de sucos na Europa, associado à sua tradicional 

fornecedora, a Pasco Pacling CompanYJ grande distribuidora e 

processadora de sucos nos Estados Unidos, decidiram investir 

numa moderna fáhrica no Brasil. Para isso, associara~-se a 

e.presa hrasileira fischer S/A, e.presa exportadora de 

laranja "in-natura", cujo proprietário o alemlo Carl fischer 

possuía longa experiência no setor citricola. 

(3) Inclusive o paor~o df caila co. 40,6 k9 de fruta equlvalente c 90 libras coa0 na flÓfid2. 
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A obra foi iniciada em março de 1964 e em 

setembro ou outubro a Citrosuco Paulista já estava operando 

com um evaporado r de 20.000 lb/hora. Para sua localizaç~o 

escolheu-se o municfpio de Hat~o que estava equidistante dos 

principais paIos citricolas Bebedouro e Limeira, e onde 

Carl Fischer possuía pomares e um packíng house. Fischer 

entrou com o terreno e sua estrutura de compra de laranja e 

os grupos americano e alem~o com capital, tecnologia e 

equipamentos. O controle acionário do empreendimento ficou 

distribuido em 25X para a Fischer S/A, 24X para o grupo Eckes 

e 51% para a Pasco Packing Company. Em 1969, a Pasco deixou a 

sociedade e a Citrosuco ficou com apenas os outros dois 

proprietários com participaçOes iguais e, em 1991 a empresa 

passou a ter único proprietário (Carlos Guilherme Eduardo 

Fischer). 

Com a mesma capacidade inicial da Suconasa, a 

Citrosuco tinha a garantia da compra de 10 mil toneladas 

anuais de suco por parte do grupo Ecxes. Has, deve-se 

destacar que ambas empresas demoraram para deslanchar. 

Em 1964, o belga Edmond Van Parys radicado no 

Brasil desde 1936, instalou a fábrica da Citrobrasil em 

Bebedouro. No inicio, com porte equivalente ao da Suconasa e 

da Citrosuco, a Citrobrasil funcionou bem. Entretanto, no 

começo da década de 70, em funç~o de problemas de capital de 

giro, o proprietário da empresa abriu seu capital. A operaçlo 

diluiu uma pequena parte do capital da empresa entre 
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investidores da região de Bebedouro, mas não atingiu os 

objetivos propostos e assim, em 1976 a Citrobrasil foi 

vendida ao grupo americano Car9ill. 

Ainda no munic1pio de Bebedouro, em 1965, 

houve a instalação de mais uma empresa processadora 1 a 

Universal Citrus S/A, com cerca de 8 extratoras e pertencente 

ao Moinho Universal de Sumaré de um grupo Chin@s e ao 

Frigor1fico Anglo de capital Ingl@s. A fábrica teve pouca 

duraç:oJ sendo 1090 fechada. 

Por essa época, todos os esforços industriais 

sofriam dos mesmos problemas, que eram t1picos do momento: 

falta de experi@nciai equipamento inadequado; dificuldades 

operacionais; baixa qualidade de produtos (STEGER, 1990). 

Nos anos 60, o último empreendimento de porte 

instalado foi a Frular/Sucolanja, implantado em Limeira, em 

1968, com projeto do ITAL por Egisto Ragazzo Junior. Foi a 

primeira vez que uma instituiç:o de pesquisa brasileira 

participou do projeto de instalaç:o de indústrias de suco. Em 

janeiro de 1970, a fábrica foi vendida a Avante S/A Produtos 

Aliment1cios e posteriormente, em 1977 

Citrosuco Paulista. 

adquirida pela 

"Até 1970/71, pode-se dizer que a indústria 

brasileira de suco cresceu ocupando espaços deixados pelos 

concorrentes no mercado internacional e aproveitando a 

legislaç:o criada no Brasil para beneficiar 

além dos incentivos financeiros e 

as exportaçGes, 

fiscais como: 
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1 - financiamento a curto prazo, até 180 dias, para a 

manufatura de artigos de exportaç~o e com adiantamentos sohre 

contratos de câmhio, a juros suhsidiados; 

2 - financiamento a médio e longo prazo (180 dias a cinco 

anos) para implantaç~o ou expans~o industrial, capital de 

giro e sustentaç~o de estoques, a juros suhsidiados; 

3 - Isenç~o de Impostos sohre Produtos Industrializados (IPI) 

e do Impostos sohre Circulaç~o de Hercadorias (ICH) sohre o 

valor das mercadorias exportadas; 

4 - Suhsidios fiscais à exportaç~o, ou seja, restituiç~o dos 

valores equivalentes aos impostos citados no item 3, num 

total de até 28%, e a exclus~o da hase de cálculo do imposto 

de renda do lucro auferido em exportaç~es; 

5 - Financiamento agricola a juros suhsidiados; 

6 - Incentivos fiscais para reflorestamento. 

Esses incentivos n~o eram especificas para a 

citricultura, mas as empresas de maior porte muito usufruiram 

deles. Sem essas facilidades, a indústria cítrica hrasileira 

provavelmente n~o teria alcançado t~o rapidamente o 

desenvolvimento que atingiu" (SUED, 1990). 

No início da década de 70 houve novos 

investimentos em indústrias e, já em 1971 entrava em operaçao 

a Citral S/A - Exportaç~o Indústria e Comércio, no município 

de Limeira, com recursos de 160 citricultores que nao 

quiseram criar uma cooperativa. 

inicial.ente com 6 extratoras. 

Essa empresa contava 
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Em 1972, foi construida a TropiSuco em Santo 

Antonio da Posse por um grupo de produtores e comerciantes 

ligados ao ramo de frutas cítricas com apoio comercial da 

Sanderson do Brasil. Durante a fase de projeto contou com a 

colaboraç~o dos técnicos do IEA e do ITAL e iniciou suas 

atividades com uma capacidade de processamento de 1.450 mil 

caixas/safra. 

Um grupo de Ribeir~o Preto, em 1968, 

aproveitando dos incentivos fiscais ao reflorestamento 

investiu na formaç~o de laranjais, que resultou na montagem 

da Indústria Sucorrico em Araras, iniciando suas atividades 

operacionais em 1973, com uaa capacidade instalada de 

processamento de 6 .ilh~es de caixas/safra. 

Em 1973, existiam 8 fáhricas processando 

laranja. Ea Behedouro, havia a Citrohrasil e a Sanderson. Em 

Hat~o, a Citrosuco. Em Araraquara a Sucocítrico Cutrale. Em 

Liaeira, a Avante e a Citral. Em Santo Antonio da Posse a 

TropiSuco e, ea Araras a Sucorrico. Entre 1973 e 1976 nXo 

ocorreram investimentos nas atividades de processamento do 

complexo citrlcola, devido a ua 

pelo setor. 

aoaento de crise soirido 

A iaplantaçXo e a expans~o de fáhricas de suco 

concentrado desencadearam intenso plantio de laranjais no 

interior paulista. Em meados de dezemhro de 1973, a disputa 

pela laranja nos pomares triplicou a cotaçXo do produto. 

Kuitos produtores já tinha. se coaprometido a entre~ar suas 
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maio do ano sequinte. 

A Sanderson chegara a contratar 

antecipadamente 8 milhOes de caixas de laranjas a pre~os 

elevados. Has no inicio da safra, a empresa começou 

processando as frutas de seus poaares, que foi interrompida 

pela falta de pagamento à Companhia Paulista de Força e Luz, 

que cortou-lhe o fornecimento de energia elétrica. Além 

disso, a empresa estava desde fevereiro sem pagar seus 

funcionários. Os citricultores começaram a ficar preocupados, 

pois as frutas já estavam caindo das árvores e a Sanderson 

nlo enviava seus funcionários para realizar a colheita. Por 

causa dos contratos assinados, os citricultores nlo podiam 

repassar suas frutas às outras fáhricas (4). 

Para agravar ainda mais a crise que estava 

coae~ando a Citrosuco foi proihida pelo governo hrasileiro de 

exportar seu suco, soh a alegaçlo de praticar "duaping" no 

aercado internacional pois, nos primeiros meses do ano, 

vendera suco a 400 dólares a tonelada, portanto ahaixo do 

preço estipulado pela CACEX que era de 5ÔO dólares. Coa isso, 

a Citrosuco deixou de coaprar laranjas, enfraquecendo ainda 

aais a posiçlo dos citricultores. 

(4) Hess~ eOl~nto surgee as prieeiras discussões para elaboraç~o de aelhores contratos e se possivel 
UI Ucontrato-padrloK

, 
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Em setembro de 1974, foi decretada a falªncia 

da Sanderson e os produtores obtiveram respaldo judicial para 

negociar seus pomares com as outras empresas, mas a preços 

bem abaixo do esperado. Além disso, a Citrosuco foi 

para exportar novamente. 

liberada 

Em 1975 a Sanderson voltou a operar, mas sob 

gest~o estatal. Ü Governador Paulo Egydio Hartins, baixou um 

decreto em maio, desapropriando por interesse social a maior 

parte dos bens da Sanderson mas n~o suas aç5es. Em junho, 

diversas empresas pÚblicas paulistas, lideradas pela CEAGESP, 

constituiram uma nova empresa - a Frutesp S/A Agro-industrial 

- para administrar a fábrica, sendo nomeada uma equipe de 

técnicos que colocou a unidade em operaç~o tr@s meses após 

a expropriaç~o. Os problemas operacionais foram lo~os 

resolvidos, mas haviam outras dificuldades, principalmente a 

morosidade característica das empresas púhlicas. Além disso 

os citricultores ainda estavam inseguros em relaç~o à 

empresa, preferindo ne~ociar sua produç~o junto às outras 

indústrias. Ka saíra de 1977/78 o processamento industrial da 

Frutesp alcançou 9 milhGes de caixas, pois tinha um contrato 

de fornecimento da fruta coa a Cooperativa dos Cafeicultores 

e Citricultores de S~o Paulo, cuja sede era em Catanduva. Os 

citricultores da cooperativa passaram a demonstrar interesse 

em assumir o controle acionário da empresa. 

A aproximaç~o entre a Coopercitrus e a Frutesp 

foi lenta e se nlo houvesse a PõrticiPõçlo de or9~os 
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oficiais, dificilmente a Coopercitrus adquiriria a Frutesp. 

Além das características especiais das duas partes, havia a 

press~o de grupos privados interessados em ahsorver a 

empresa. Em 1977 cinco empresas do setor, apresentaram uma 

proposta de arrendamento da FrutesPI mas a Coopercitrus havia 

se antecipado nessa proposta em 1976, 

preferência no negÓCio. 

ganhando assim, a 

A frutesp foi definitivamente transferida à 

Coopercitrus em 14 de mar~o de 1979, depois de quase trªs 

anos de intensa movimentaç~o enegociaç~o. 

Em 1970 no Brasil já existiam 7 unidades de 

processamento em operaç~oJ com um total de 76 extratoras, 

número esse que atingiu 299 extratoras em 1975 localizadas em 

9 unidades. Observe-se que as grandes empresas já despontavam 

nessa fase, pois em 1970 a Citrosuco Paulista e a Sucocitrico 

Cutrale controlavam mais 

processamento da indústria de 

de 60% da capacidade 

sucos no País (Tabela 9). 

de 

Algumas das fábricas instaladas, por motivos 

técnicos ou dificuldades finaceiras, mudaram de direç~o e 

passaram a pertencer a outros grupos que nlo os iniciais 

enquanto que outras encerraram suas atividades. Contudo, a 

maioria efetivou constantes aumentos nlo só das construçees 

civis como principalmente das capacidades operacionais de 

extra~~o e concentraç~o. 

Em 1977, os grupos Citrosuco e Cutrale se 

uniram para adquirir fábricas menores com problemas, 
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Tabela 9 - Empresas processadoras de sucos c1tricos, segundo 
o número de extratoras, 1970 e 1975. 

Empresas Localidade Ano de HQ Extratoras 
lnstalaç~o 1970 1975 

-------------------------------------------------------------
SUCOCITRICO CUTRALE(l) Araraquara 1963 18 84 

CITROSUCO PAULISTA Mat~o 1964 30 70 

CITROBRASIL Bebedouro 1964 12 28 

SAHDER50H( 2 ) Bebedouro 1962 6 32 

AVAHTE( 3) Limeira 1968 6 20 

AKGLO Barretos 3 

51 COLA( 4 ) 50rocaba 1929 1 1 

CITRAL Limeira 1971 24 

5UCORRICO Araras 1973 28 

TROPI5UCO Sto Ant. da 1972 12 
Posse 

TOTAL 76 299 

Fonte: IEA. 

(1) - ex 5uconasa. 
(2) - ex Companhia Mineira de Conservas. 
(3) - ex Frular /5ucolanja. 
(4) - produzia apenas óleo da casca de lim~o e de laranja; o 

suco n~o era concentrado e vendido para fábricas de 
refrigerantes. 
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principalmente de capital de giro para comprar laranja e 

financiar estoques de suco. Assim já no primeiro trimestre 

adquiriram a Citral, de Limeira, e a TropiSuco, de Santo 

Antonio da Posse. A Sucorrico, que chegou a participar das 

negocia~~esJ como possível compradora, 

adquirida. 

também acabou sendo 

Ainda em 1977, duas empresas implantaram 

unidades de processamento de sucos no município de Mat~o. A 

primeira foi a "Comercial de frutas Mat~o Ltda", ligada ao 

comércio de frutas em geral desde 1966, iniciando o 

processamento de sucos sob o nome de "Indústria e Comércio de 

Frutas Mat~o LtdaJle atualmente é Central Citrus. Os 

proprietários eram quatro agricultores-citricultores e 

comerciantes de frutas. A se~unda empresa foi a Frutropic 

Indústria e Comércio Ltda, liderada por um antigo diretor da 

Citrosuco Paulista, tendo como acionistas outros quatro 

empresários rurais do município, dois dos quais ligados a 

Indústria e Comércio de Frutas Mat~o Ltda. Em 1981, a empresa 

tornou-se Frutropic S/A pertencente ao grupo Iranc@s Drevlus. 

A Antartica, em 1978, também passou a 

processar suco de laranja para atender suas necessidades de 

matéria-prima para 

extratoras. 

Ea 

refri~erantes, 

1979, outras 

aas coa apenas 2 

empresas iniciaram o 

processaaento de sucos como a Citroaojiana Ltda no municipio 

de Conchal, constituld. por tr@s grandes grupos do setor 
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alimentício internacional: The Coca-cola Company (E.U.A.), 

Toddy International Company (E.U.A) e a Fazenda Sete Lasoas 

A~rícola, ligada ao grupo belga Leon Van Parys S/A. Em 1983 

essa empresa passou para o grupo Cutrale. 

Em março de 1979 surge a Citrovale S/A no 

município de Glímpia, sendo que 49% de suas açOes passaram em 

1983 para o grupo Cutrale que atualmente detem 100% do 

controle acionário da empresa. No mesmo ano, em Itápolis, 

entra em 

construída 

operaç~o a empresa 

pela iamília Branco 

Branco Peres Citrus 

Peres, comerciantes 

S/A, 

e 

beneficiadores de produtos agrícolas na regi~o de Adamantina 

e no município de Itápolis. Em 1985, 49% de suas aç~es foram 

transferidas para o grupo Cutrale. Ainda em 1979 começa a 

operar uma nova unidade industrial da Sucocítrico Cutrale, 

localizada no município de Colina. 

Em 1981, a Car9ill inova o 

transporte do suco substituindo os tradicionais 

sistella 

tambores 

aço por caminhDes-tanque e navios de carga a granel. 

de 

de 

EIl 1982, iniciou-se a construç~o ea Hirassol, 

re9iXo de 510 José do Rio Preto, da empresa Bascítros-

Agroindústria S/A, pela Bassit Comércio de Frutas Ltd., 

empresa ligada ao comércio atacadista de frutas, entrando em 

operaç~o em 1984. Nesse mesmo ano a Citrosuco adquiriu 49X do 

capital da empresa. 

A Citropectina, fundada em 1954, em Limeira, 

para produzir pectina, a partir de 1984 começou, também a 
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produzir o suco de laranja. No mesmo ano, entra em operasto 

uma nova unidade de processamento da Cargill Citrus no 

município de Uchoa, com capacidade de processamento de 15 

milhees de caixas por ano. 

Outras pequenas unidades foram instaladas fora 

da zona cítricola paulista como a frutene, criada em 1976, e 

a frutos Tropicais em 1977, ambas localizadas no Nordeste e a 

Suvalan, montada ea 1974 ea Bento Gonçalves. 

De 1975 até 1980 foram instaladas 5 fábricas e 

sais 5 entraram em operaçlo na década de 80. O número total 

de extratoras passou para 512 em 1980, para 710 em 1985 e 

para 817 ea 1990, sendo que es 1990 as fábricas instaladas e 

es operasto no Estado de 510 Paulo totalizavam 20 unidades. 

Entre 1985 e 1990 houve mais aapliasCes das capacidades 

instaladas das unidades já existentes sendo construída apenas 

uaa fábrica a Royal Citrus no município de Taquaritinga 

(Tabela 10 e figura 3). 

Em 1991 entra e~ funcionamento a empresa 

Citrovita em Catanduva, do 9rupo Votorantim. 

"Para alguns, a indústria cítrica brasileira 

era uma operaçlo transitória, que deveria encerrar-se quando 

os pomares da flórida, recuperados da geada, voltassem a 

abastecer as fábricas locais. Entretanto, as condiçees de 

produçto de laranja e de suco no Brasil eram diferentes das 

da flórida e coa o tempo começara. a prevalecer certas 

vantagens coaparativas. Apesar da menor produtividade dos 



Tabela 10 - Etpr~as proc~ssadoras de sucos c1tricos. S~9undo o nÚlero de ~ltratoras - 1980, 
1985, 1990, 

----------------------------------------------------
EtPr~sas localida~ Ano ô€- H! ~ tltratoras 

Inshlaç10 ----------------
1980 1985 1990 

---------------------
SUCOCITRICO CUTRALí Araraquara(l l/Colina 1963/1979 180 180 180 

CITROSUCO PAULISTA HaUo/Uteira( 2) 1964/1968 127 232 268 

fRUTíSP (3) F~uro 1962 72 
.,,.. 
." 86 

CARGIU lIe~ro( 4 )/Uchoa 1964/1985 80 120 120 

SUCORRICO/CITRAL/TROPISUCO(5} Araras/Liteira/Santo 1973/1971/1972 
Ântonio da Posse 

fRUTROPIC HaUo 1978 12 20 32 

CENTRAL CITRUS( 6) HaUo 1977 8 8 16 

BRANCO PiRtS( 7 ) Itár>olis 1979 6 16 20 

elA ANTARTlCA PAULISTA 510 Paulo 1978 2 2 4 

CITROVAw 8 ) Oliapia 1979 12 24 24 

CITRGMOJIAHA( 9 ) Conchal 1979 12 12 16 

SICOLA SOl'ocaoa 1929 1 

CITROPECTIAA Li~ira 1954 13 28 

MSCITRUS( 10) Mirassol 1984 10 10 

ROYAL CITRUS laquari tingi 1990 12 
-------
TOTAL 512 710 817 

------
fontt: IEA. 

( 1 ) ~l SuconaSi (~) ~l Ci troBrasil 
(2) ~l ÂVante (S) perttnc~t~ a Cutrale ~ Citrosuco (~atiuada) 
( 3) el Sander SOl1 ( 6) tI Ind. t COI, tlatao ltôa 

( 7) Cutrale 49% u 1985 
(8 ) Cutrale 49% .. 1983 • 100% ~ 1990 
(9J Cutr.lt' 100% .. 19B3 
(1 ) Citrosuco 49% 0\ 1984 
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Figura 3 - Localizaslo das indústrias de suco de laranja 

no Estado de Slo Paulo - 1~91. 

Fonte: IEA. 
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poaares, os custos de produçlo no Brasil eram mais baixos, em 

virtude do aenor valor das terras, do baixo custo da alo-de

obra e das facilidades oferecidas pelo ~overno para a 

expanslo da exportaçlo" (HASSE 1987). 

HEVES et alii (1991) leabra. ainda o amparo 

tecnológico e biológico 

Instituto Biológico da 

do Instituto 

Secretaria da 

Agrona.ico 

Agricultura 

e 

e 

Abastecimento, a disposiçlo dos agricultores ell investir ea 

novos plantios de citros coa variedades apropriadas ao 

processaaento e a existincia de produtores de cultura 

perene, herança cultural da agricultura cafeeira. 

5.2. Estrutura da Ind4stria 

o parque industrial de suco de laranja em 510 

Paulo constituí-se de fáhricas modernas, usando a aais 

avançada tecnologia de produçlo existente no mundo, operando 

coa extratoras FHC In Line (Food Hachinery Coapany). A grande 

aaioria usa evaporadores de adltipo efeito (duplo, triplo, 

até sextuplo) e secadores da Culf Hachinery, e centrifugas da 

Alfa-LavaI ou da Westtalia. Slo todos equipamentos de 

fabricaçlo nacional, hem coa0 os deaais coaponentes das 

fábricas. 

Praticaaente todas as f'bricas aproveitaa os 

subprodutos das frutas cítricas, coa produçlo de óleos 

esse~ciais da casca, essincias, d-liaoneno e pellets da polpa 



cítrica. 

Em 1970, existiam 7 empresas com um total de 

76 extratoras, número esse que passou ea 1990, para 12 

empresas com ua total de 817 extratoras, indicando uma 

grande expans~o do segmento ea termos de capacidade 

instalada, mas coa pequeno acrfsciao no número de e_presas. 

Ea 1990 do total de extra toras ea operaç~o b2X 

pertenciaa aos dois grandes grupos Citrosuco e Cutrale. 

Outras duas empresas, a Coopercitrus (Frutesp) e a Cargill, 

completavaa o quadro de empresas de maior destaque no setor 

cítricola. 

Esse ~rau de concentraçlo da produç~o de suco 

foi uaa constante no setor pois, ea 1970 da capacidade 

instalada 63X já pertencia. aos grupos Citrosuco e Cutrale 

<Tabelas 11 e 12). 

Xo período de 1970 a 1990, observa-se a 

eliminaç~o de pequenas 

fragilidades de ordem 

empresas, por causa de suas 

econSmico-financeiras, falta de 

recursos humanos principalaente no suprimento de fruta, e na 

distribuiç~o ou seja na comercializaç~o do produto no mercado 

internacional. 

A partir de 197b, houve significativa 

incorporaçlo das eapresas aenores aos grandes capitais do 

setor e a entrada da aultinacional Cargi11 Corporation, 

eapresa solidaaente estabelecida ea outras 

alta de adquirir a fábrica da Citrobrasil 

atividades, que 

S/A, construiu 
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Tabela 11 - Participa~lo dos grupos processadores de suco de 
laranja no total da capacidade instalada 
(extratoras) ea 510 Paulo, 1970 e 1975. 

(ea X) 

GRUPO~ 1970 1975 

CITROSUCO 39,47 23,41 

CUTRALE 23,68 28,09 

CITROBRASIL 15,79 9,36 

SAHDERSOH 7,89 10,70 

AVANTE 7,89 6,69 

AHGLO 3,96 

SICOLA 1,32 0,33 

5UCORRICO 

CITRAL 8,04 

TROPISUCO 

TOTAL 100,00 100,00 

fonte: Elaborado a partir de dados do IEA. 

Tabela 12 - Participa~lo dos 
processadoras de laranja 
instalada (extratoras) ea 
- 1990. 

GJWPOS 1990 

CITROSUCO 24,BO 

CUTRALE 35,16 

CARGILL 15,62 

COOPERCITRUS/FRUTESP 14,06 

OUTROS 10,36 

principais grupos 
no total da capacidade 
510 Paulo, 1980 - 1995 

(em %) 

1995 1990 

33,37 33,40 

29,80 28,13 

16,90 14,69 

10,14 10,53 

9,79 13,25 
-------------------------------------------------------------
Fonte: Elaborado a partir de dados do IEA. 



outra unidade em Uchoa, ampliando assim sua participaç;o no 

mercado de sucos. 

A Sucocitrico Cutrale e a Citrosuco Paulista 

além de suas respectivas fáhricas e participaçOes no capital 

de empresas menores, constituiram em 1977 uma "holdin~" A 

Sucorrico que detem trªs fáhricas de pequeno porte (Citral, 

TropiSuco e Sucorrico). 

A origem do capital é basicamente nacional, 

salvo o do grupo Cargill que e americano. 

Analisando-se os indicadores de concentraç;o 

no período de 1970 a 1990, ohserva-se que a parcela detida 

pelas duas maiores empresas, passou de 63,15% em 1970 para 

61,53X em 1990. Quanto as quatro maiores e.presas, estas 

tambem aumentaram suas participaçOes no periodo, che~ando a 

mais de 90X e~ 1985. O n~mero de empresas para processar 75% 

da produç~o de suco situou-se em 3, à exceç;o de 1975 quando 

foi de 5 empresas (Tabela 13). 

O indice de Heríindahl, mostrou ligeIra queda 

de 1970 Co 1990, pôssando de 0,2510 para 0,2457. 

Entretanto, e importante ressaltar que ea 1975 

houve reduç~o em todos os índices analisados, P01S {oi 

justamente entre 1970 e 1975 que surgiram várias pequenas 

empresas, apresentando em conjunto participaçlo na capacidade 

instalada bem mais elevada que nos demais anos. 

Excetuando-se 1975, os indicadores apontam uma 

tendincia de manutençlo dos níveis de concentraçlo da 



1ab~la 13 - lndicador~s O~ conc~ntraçdo o. lnoustrla O~ suco d~ laranja 
concentrado con9~lado no Estado dt- S~O Paulo, 1970, 1975, 1980, 
198'5 e 1990. 

Indicador 1970 1975 1980 1985 1990 

l~as aalores etpresas X 63,15 51,5{ 59,% 63.1i 61,53 

wuatro aaiores e,presas % 86.B3 71.56 89,64 90,21 B6.n· 

E,presas COI 7Sl da proáuç~o (n~) .:' t: 3 .-, 

" .,.; ~ J 

Indice df Herfindahl 0,2510 O,175~ O,2-482 0,2531 0,2457 
-----------------------------------------
Huaero d~ EIPresas 7 11 . .-, 11 1':' 

fonte: Elaborado a partir de dados do IEA. 

indústria de sucos no Estado de 510 Paulo, sendo visível a 

grande concentraçlo da capacidade de processamento entre os 

dois maiores grupos no periodo. 

Em resumo, a indústria de suco de laranja no 

Estado de S~o Paulo encontra-se em condiçCes de oligopólio 

competitivo. Apresenta elevado ~rau de concentraçlo da 

capacidade instalada, as e.presas slo interdependentes e em 

número reduzido e nlo há diferença significativa no produto 

final - o suco de laranja concentrado congelado a 65 graus 

brix. As barreiras à entrada de novas unidades 

geral.ente, representadas pelas grandes empresas já 

estabelecidas e co. algumas vantagens frente às concorrentes 

potenciais. 

WARD a KILHER (1989), estudando o nível de 

concentraçlo da indústria de citros na Flórida, de 1959/60 a 

1978/79, detectara. u. alto grau de estabilidade nos índices 
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de concentraç~o no período. A media do índice de Herfindahl 

foi de 0,0543, indicando pouca concentrai~o da indústria e o 

coeficiente de variaç~o foi de 7,55X. Outro índice calculado 

foi de Hall-Tideaan que taabém apresentou baixo valor de 

0,0515 <aédia do período) e ua coeficiente de variaç~o de 

apenas 5,80X. 

No México, país onde a expans~o da 

citricultura vem ocorrendo de foraa expressiva havia um total 

de 29 fábricas na safra 1990/91, sendo sete de pequeno porte. 

Boa parte (48,5X) da produç~o de suco porém se concentra em 4 

eapresas. O índice de Herfindahl calculado foi de 0,0770, 

baseado nos dados de capacidade de evaporaç~o de suco de 

laranja para 1990/91. 

5.3. Variasto Estacionai da Quantidade Processada 

Oficialmente, n~o se dispOe de dados a 

respeito das quantidades aensais de matéria-priaa prccessadas 

pelas fábricas de sucos instaladas en 5:0 Paulo. Pode-se, 

todavia, estiaá-las de acordo coa as quaLtidades exportadas 

de farelo de polpa cítrica e/ou das exportaçOes de suco de 

laranja, convertidas ea caixas e ajustadas parê os anos 

safras. Neste estudo utilizou-se os eabarques 

polpa cítrica, por ser UR produto de baixa 

de farelo 

estocagea. 

de 

Os 

dados foram estiaados ea ail caixas abrangendo o período de 

1970/71 a 1989/90. 
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As variedades mais consuaidas pelas 

indústrias, em ordem decrescente de iaportância, s;o Pera, 

Natal, Valencia e Hamlin. As fábricas processam também 

tangerinas e lim;o, este últi.o geral.ente ea aarço/abril, 

época de maior ociosidade das unidades processadoras. 

Pode-se observar que entre as safras 1974/75 e 

1977/78, as indústrias de suco processaram ao redor de 50 

ailhOes de caixas, voluae que na salra 1979/80 passou para 

100 milhees de caixas <Tahela 14). 

TabE-h 1~ - Quantidade d~ ci tros processados- Brasi 1- h·riodo 1S7:/71 - 1979/80 - ta ,il caizes d~ 
~O.8 t.g( 1). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
tltS 70171 71/72 n/73 73í74 7;./75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 

------------------------------------ -----------------------------------------
JULHO O 278 zes 4.011 3,357 2.386 t.019 3.142 3,961 lO.~53 

AGOSTú O 27~ 4~~ 2.489 2.099 4.U2 ;; .~54 6.516 12,233 H.572 
SETOíBF:G 49 448 889 2.156 3.710 4.~06 ... 769 6.786 12.54~ 11.301 
OUTUBt.O O 778 1.444 4,267 5.681 5,2f~ :.828 10,611 12,189 17 ,821 
HOVEl'iBF:~ 131 O 2.479 2,336 ~.741 6,937 :,21B 8.239 10.4~4 11.706 
DEZEMBRO 107 389 :::,9n 3.352 5.164 6.545 ::.276 10.061 7.110 18,164 
JAHEIRO 37B (, C 1.141 7.365 3.974 :.565 6.000 11.262 13,5:,6 
n::VERrIRO 157 156 2.566 2,038 2.061 6.J3~ ~.542 667 14.213 1.620 
KARÇO 36 456 bf~ 263 4.626 ~.951 3.94~ O 2.667 6.951 
ABRIL O O 331 530 1,723 2,255 370 S(I~ 667 93~ 

MAIO O 252 110 O 103 13 119 O ~.O47 O 
JUHHO O O 389 1.189 1.670 O O O O ~,913 

-------------------------------------------------------------------------_. -----------------------
TOTí1L a58 3,031 12.568 l)') ~~l) 

""""",,,Ir...;. 42.300 40,736 c: .104 5~.526 8S' .337 112.011 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
rmm: lEA, USll?t, CACEX 
(1) ~as~ado nas ~IPortaçõ~s d~ farelo de polpa c1trica e utilizano: o fator 4,5. 

Na década de 80 as quantidades de citros 

proces~adas ultrapassara& os 150 milhees de caixas, atingindo 

nas saíras de 1985/86 e 1989/90 aciaa de 200 silhCes <Tabela 

1S ). 



61 

Tab~la 15 - Quantldad~ DI? 
OI? 40.8 k '3( i ). 

citros proc~ssados - Brasil - PDrlodo 1980/81-1989/90 - E. ~il calxas 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
MtS 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
JULHO 7.123 10.278 4.978 25.689 26.112 22.727 15.481 15.183 13.522 13.529 
AGOSTO 18.311 22.244 17 .369 18.927 29.188 17.770 21.036 29.675 23.349 25.176 
SETEMBRO 25.562 30.072 18.339 24.703 26.360 39.690 19.994 30.826 30.356 25.230 
OUTUBRO 26.299 20.470 28.526 28.402 26.030 27.274 20.838 7.371 35.308 48.917 
NOVEtlBRO 21.316 27.715 23.677 21.771 25,207 45.322 12,967 35.013 23.925 43,453 
DEZEMBRO 19.380 28.112 19.586 22.930 22.769 43.525 15.268 26.193 15.380 36.215 
JANEIRO 9.380 8,889 12.744 3,367 6.529 14.532 9.753 16.618 20.256 26.976 
fEVEREIRO 10.291 2.378 18.338 8.584 3.992 5.817 18.772 6.645 5.878 18.851 
MARÇO 889 914 5.289 556 2.078 5.304 7.369 9.338 3.789 15.970 
ABRIL 200 1.733 4.033 O 1.906 4.073 11.534 2.112 4.798 7.900 
tlAIO 2.646 200 500 8.822 1.885 1.978 6.200 1.854 4.324 O 
JUNHO 3.333 222 778 14.311 7.334 3.390 4,586 1.549 2.900 4.456 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 144.730 153.227 154.157 178.062 179.390 231.402 163.798 i82.377 i83.785 266.673 
-------------------------------------------------~--------------------------------------------------
fONTE: IEA, USDA, CACEX 
(1) Baseado nas exportaçõ~s d~ farelo dI? polpa citrica I? utilizando o fator 4.5. 

Um aspecto impo~tante a se~ considerado na 

indust~ializaçXo do suco é a análise da sazonal idade das 

quantidades processadas durante o ano saf~a, bea como as 

mudanças no padrXo e intensidade dessa variaçXo ao longo de 

uma série hist6~ica. Nesse sentido, procu~ou-se detecta~ as 

variaçtJes da sazonal idade entre as décadas de 70 e 80, 

identificando os possíveis fatores explicativos dessas 

situaçtJes. 

A década de 70 caracte~izou-se po~ maiores 

quantidades de citros processados entre julho e dezembro, com 

79X do volume anual prooessado. Outubro e dezembro foram os 

meses de "pique", mas quantidades relativamente elevadas 

ooorreram, também, em setembro e novembro. Os aeses de menor 

prooessamento foram janeiro a junho (Tabela 16 e Figura 4). 



Tahela 16 - Indice sazonal da quantidade de citros 
processados, Brasil - Periodo: 1970/71 - 1979/80 

-------------------------------------------------------------
MtS Indice Indice Indice Amp li t ude 

Minimo Máximo Médio 
-------------------------------------------------------------
JULHO 76.480 121. 387 100.676 44.907 
AGOSTO 86.343 163.027 124.824 76.684 
SETEMBRO 131.147 188.461 160.875 57.314 
OUTUBRO 184.560 300.150 219.729 115.590 
NOVEMBRO 150.081 164.396 155. 135 14.315 
DEZEMBRO 146.741 228.165 188.001 81. 424 
JANEIRO 19.704 117.599 77.936 97.895 
fEVEREIRO 26.281 159.972 93.652 133.691 
MARÇO 22.776 67.121 51. 706 44.345 
ABRIL 6.294 28.572 16.856 22.278 
MAIO 1.094 3.431 2.134 3.337 
JUNHO 1.655 7.215 4.539 5.560 

A maior produç~o de citros, das variedades 

para processamento em Slo Paulo se dá entre julho e dezemhro, 

fazendo com que as indústrias procurem completar toda sua 

programaçlo nesses meses. t nesse periodo que ocorrem as 

saíras das variedades Pera (julho a dezemhro), Natal 

(novemhro a dezemhro) e Valência (dezemhro e janeiro). Nos 

meses de menor processamento ocorre a colheita da variedade 

Hamlin (maio e junho). Nesses meses ocorre tamhém, a safra da 

tangerina (ahril e maio). 

A análise da variância dos indices mensais das 

quantidades processadas de citros, no periodo de 1970/71 a 

1979/80, apresentou valor de "f" para meses significativo ao 

nivel de lX (Tahela 17). Assim, a evidincia estatística ê 

suficiente para indicar que as quantidades processadas 

mensalmente foram diferentes. 
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Tabela 17 - Análise da variância dos indices da quantidade 
de citros processados, 1970/71 a 1979/80 

Causa de Graus de Soma de Quadrado Valor de 
Variação Liberdade Quadrados Médio "fJt 

Heses 11 647.148,090 58.831,645 6,501< 1 ) 
Resíduo 108 977.348,806 9.049,526 
Total 119 1.624.496,900 

(1) Significante ao nível de 1X. 

Apesar do quociente da divisão do quadrado 

médio do residuo, neste caso, não ter distribuição de "Fu, 

pois os termos não slo independentes, esse quociente mostra a 

iaportincia da variação entre meses (variaç:o estacional) e. 

comparaçlo com a variaçlo residual (HOFfMAHK, 1980). 

Quanto a variação estacional da década de 80 

<Tabela 18 e figura 5), a concentraçlo das quantidades 

processadas de citros está, também entre julho a dezembro com 

82X da matéria-prima processada, indicando maior concentraç:o 

nesses meses que na década de 70. Outubro é o m@s de "pique", 

mas em setembro, novembro e dezembro as quantidades slo 

bastante elevadas. 

A análise da variância dos índices entre os 

meses, apresentou valor de "F" altamente significativo ao 

nível de 1X (Tabela 19). Desse modo, a evid@ncia estatística 

é suficiente para indicar que as quantidades processadas 

mensais também foram diferentes no período de 1980/81 a 

1989/90. 



Tabela 18 - lndice sazonal da quantidade de 
citros processados, Brasil - Periodo 
1980/81 - 1989/90 

MtS 

JULHO 
AGOSTO 
SETEMBRO 
OUTUBRO 
NOVEHBRO 
DEZEHBRO 
JAXEIRO 
FEVEREIRO 
HARÇO 
ABRIL 
HAlO 
JUNHO 

lndice 
Mínim.o 

67.652 
151. 207 
173.486 
187.689 
173.736 
132.164 
62.200 
49.911 
15.974 
24.606 
10.441 
14.175 

lndice 
Máxim.o 

116.591 
161.385 
195.774 
220.262 
187.866 
185.344 
89.872 
67. 186 
34.721 
29.927 
22.310 
20.556 

lndice Am.plitude 
Hédio 

96.853 
156.923 
185.324 
199.929 
180.104 
164.230 
73.380 
56.369 
26.077 
27.315 
16.809 
17.787 

48.939 
10.178 
22.288 
32.573 
14.130 
53.180 
27.672 
17.275 
18.747 
5.311 

11.869 
6.381 

6~.i 

Tabela 19 - Análise da vari!ncia dos índices da quantidade 
de citros processados, 1980/81 a 1989/90 

Causa de Graus de Soaa de Quadrado Valor de 
variaçao liberdade quadrados m.édio "r" 

Meses 11 547.693,343 49.790,304 40 I 088( 1 ) 

Residuo 108 134.137,997 1. 242,018 

Total 119 681.831,340 

(1) Significante ao nível de lX. 
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Comparando-se os índices sazonais referentes 

aos dois periodos, observa-se a ocorrência de modificaçOes na 

dispers~o dos valores dos índices. O coeficiente de amplitude 

diminuiu de 196,153 no periodo de julho de 1970 a junho de 

1980 para 168,978 no periodo de julho de 1980 a junho de 

1990. Do mesmo modo, o desvio padr~o do logaritmo do índice 

sazonal diminuiu de 1,6381 para 1,0327 e o desvio absoluto 

medio do logaritmo diminuiu de 1,0213 para 0,8259. Tais 

resultados indicam que houve reduy~o 

variay~o estacionaI na década de 80, 

na intensidade da 

ou seja pode-se 

considerar que o suprimento de fruta e seu processamento se 

tornou mais estável entre os meses de produy~o de suco. 

De modo geral, há uma tendincia de aumento dos 

índices a partir de julho atingindo o pique em outubro, a 

partir de quando se inicia o processo da reduy~o até atingir 

a entresaira da laranja, periodo ea que apresenta indices 

mais baixos (Figura 6). 

O coeficiente de correlay~o ordinal de 

Spearman (teste n10 paramétrico) igual a 0,9965 e ao nivel de 

signiiicincia de 1%, permite aceitar que estatisticamente os 

índices sazonais da década de 70 e 80 s10 correlacionados. A 

exist@ncia de correlaç10 indica que as quantidades 

processadas de citros tenderam a ocupar iguais posiçftes nos 

meses dos anos-saira, ou seja, implica em pouca alteraç~o no 

padr10 da variaç10 estacionaI entre os dois períodos. Esse 

comportamento é consistente coa a idéia de que as proporsGes 
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das variedades plantadas permaneceram praticamente (quase) as 

mesmas, nas duas décadas, embora se saiba que houve pequeno 

interesse no plantio da Hamlim e que no mercado 

internacional, particularmente no Jap~o, há grande interesse 

pelo suco concentrado de laranja Valªncia, cuja maturaç~o, em 

5:0 Paulo, é relativamente mais tardia do que a Pera. A 

ausªncia de outras variedades de matura~~o precoce limitam as 

opç~es que os produtores teriam para procurar ampliar a 

disponibilidade de frutas no inicio da safra. 

Com relaç~o à diminuiç~o da intensidade de 

variaç:o estacionaI no processamento na década de 80, pode-se 

admitir que passou a haver menores variaçOes na oferta da 

matéria-prima devido: local izaç~o ,de novas fábricas e 

ampliaç~o da área plantada em regi~es onde a maturaç~o ocorre 

mais cedo; dinamizaç:o e melhor administra~~o nas opera~Oes 

de colheita e maior integraç:o entre indÚstria e produtores 

da matéria-prima, no sentido de se ter um produto que 

atendesse as exigªncias do processamento. 

5.4. Variaç~o EstacionaI da Quantidade Exportada de Suco 
de Laranja 

As exportaçOes brasileiras de suco de laranja 

concentrado congelado, apresentaram acréscimos significativos 

no periodo 1970/71 a 1989/90 passando de 44 mil toneladas 

para 959 mil toneladas, um acréscimo de aproximadamente 

2.079X com uma taxa média geométrica anual de 17,6X. Na 



~écada de 70 o incremento foi ao redor de 760% (ao ~no), 

enquanto que na década de 80 foi de 95% (ao ano). indicando 

que o 9rande salto nas exportaç~es brasileiras de suco se deu 

principalmente na década de 70, fase em que foram instalada~ 

várias unidades de processamento, além das ~mpliaçUes das 

empresas já existentes <Tabelas 20 e 21). Nesse período. 

ocorreram fortes geadas na Flórida, nas safras de 1970/71, 

1976/77, 1980/81, 1984/85, 1988/89 e 1989/90. 

Para avaliar se ocorreram alteraç~es no padr~o 

e intensidade dos índices sazonais ao lonqo do periodo 

estudado analisou-se a sazonalidade das exportaç~es de suco. 

A década de 70 caracterizou-se por exportaçOe~ 

mais elevadas entre a~osto e Janeiro, com predominância de 

outubro e, dezembro, coincidindo com o das 

quantidades processadas. Fevereiro a julho foram meses de 

indices mais baixos. Desse modo, pode-se inferir que à 

medida que as indUstrias iam processando o produto, ele era 

embarcado sem que ocorresse a fDrmaç~o de qrandes estoques 

(Tabela 22 e Fi~ura 7). 

Os motivos de tal política devem-se a vários 

fatores, podendo-se destacar a falta de espaço fri~orítico 

suficiente para atender à produç~o e capital de ~iro 

insuficiente manter a estocagem por periodos 

prolon9ados obri~ando, muitas vezes, a liquidaç~o de estoques 

a preços mais baixos para fazer iace 

pendentes. 

a compromissos 
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Tabela 20 - Quantidade exportada de suco de laranja concentrado congelado. Brasil, t'l?riodo 1970/71 -
1979/80 

(e. tone ladas) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
JULHO 2.769 8.751 8.804 5.733 4,094 16,847 16.977 6.209 25.690 12,695 
AGOSTO 2,758 8.557 6.722 16,794 8.689 15.299 20.959 22,331 28.793 15.675 
SETEIiBRO 2,444 7.791 10,466 12.632 11,591 16.833 13,329 22,361 50.963 34,016 
OUTUBRO 5,347 11,512 14.067 18.612 5.451 13,887 26.354 25.432 51,074 43,800 
HOVEtlBRO 8,015 5.500 11.617 6.345 21.388 16,526 14.159 34.756 36.114 38.943 
DEZEMBRO 4,096 18,073 9,354 12,860 27,771 30,057 28,137 26.864 60.685 14,042 
JANEIRO 3.563 2.759 9,376 9.817 13.042 13,050 25.941 17.977 39.285 52,765 
fEVEREIRO 2.940 4,347 15,085 3,931 17,701 27.794 13.019 15.928 23,660 37,693 
MARCO 5.190 4.429 5,567 4,205 12,091 8.890 17 ,310 i7 .379 21.175 39.462 
ABRIL 2,156 3,968 6,656 3.747 8,737 14.705 9,375 9.830 26,052 31.818 
!lAIO 2.981 3,647 4.786 2.906 7.994 13.043 6.952 10,249 13,030 42.065 
JUNHO 1,854 6,977 6,544 4,870 11.889 12,461 3.003 10.962 9,991 17,369 
-------------------------------------------------------- ------------------------------

TOTAL 44,113 86,311 109.044 102.452 150,438 199,392 195.515 220.278 386,512 380.343 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
fonte: CACEX, 

Tabela 21 - Quantidade exportada de suco de laranja concentrado conqelado, Brasil, Periodo 1980/81 
- 1989/90 

(ea tone la das ) 
-------------------------------------------------

Ms 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
------------------------------------------------------------ ----------
JULHO 12.612 40.029 19,380 31,636 75.243 34.175 76,202 75.283 38.347 43,377 
AGOSTO 2~.481 42,097 57,569 48,183 102,096 56,370 115,838 78,122 73,699 53.543 
SETEIiBI\'() 43.365 62.771 33,609 44.932 50.836 46,879 134,040 74,394 85,205 75,651 
OUTUBRO 23,136 77.414 35.369 57,471 119.134 37.585 29.808 64,178 47,407 74,285 
MOVEtlBRO 20.333 59,772 53,748 86.575 74,011 41.735 23,797 56.807 68,343 91,083 
DEZEMBRO 57,045 45.596 61.939 43.121 129,465 56,613 8.847 102.800 75,507 79.376 
JANEIRO 68,434 115.520 48,589 92,948 22,055 118.081 74,128 60.071 64.248 134.276 
fEVEREIRO 60,505 56,198 39,311 77,307 22.149 12,938 58,419 55.612 60.110 144.886 
HARÇO 83,593 35.132 87.590 96.139 52.646 50.871 47,162 53,727 46,970 77.064 
ABRIL 45.921 33.273 34.951 26.649 41,271 88,377 43.597 42.134 18,656 68.188 
MAIO 34.065 7.822 22,570 11.664 33,529 54,931 24,184 36.069 56,081 61,979 
JUNHO 18.946 13,100 8,181 49,738 39.n5 89.338 55.806 27.478 66.792 55.618 
------------------------------------------------------------------------

TOTAL 491.436 588,724 502.806 666,363 762,210 687.893 691,828 726.763 701,365 959,326 
-----------------------------------------------------------------
fonte: CACEX. 



Tabela 22 - lndice sazonal da quantidade exportada de suco 
de laranja - Brasil - Periodo 1970/71 - 1979/80 

Mis 

JULHO 
AGOSTO 
SETEMBRO 
OUTUBRO 
KOVEHBRO 
DEZEHBRO 
JAKEIRO 
FEVEREIRO 
MARÇO 
ABRIL 
MAIO 
JUKHO 

lndice 
Mínimo 

70.398 
99.364 

116.927 
146.469 
108.323 
135.306 

88.902 
71.935 
66.093 
57.912 
51. 531 
38.898 

lndice 
Máximo 

122.205 
123.892 
134.960 
186.542 
116.408 
179.095 
123.817 
88.007 
85.738 
65.864 
54.977 
73.291 

Indice 
Médio 

90.631 
113.044 
123.015 
162.373 
112.068 
163.149 
104.283 
82.239 
75.333 
62.972 
53.024 
59.577 

A análise da variância dos índices 

Amplitude 

51.807 
24.528 
18.033 
40.073 

8.085 
43.789 
34.915 
16.072 
19.645 
7.952 
3.446 

34.393 

sazonais das 

quantidades exportadas de sucos para o período 1970/71 a 

1979/80, apresentou "F II para meses significativo ao nível de 

1X. Assim sendo, a evidincia estatística é suficiente para 

indicar diferenças entre os índices mensais (Tabela 23). 

Tabela 23 - Análise da variância dos índices da quantidade 
exportada de suco de laranja, 1970/71 a 1979/80 

CV Graus de Soma de Quadrado Valor de 
Liberdade Quadrados Hédio "F" 

Heses 11 151.639,966 13.785,361 1(), 045( 1 ) 

Residuo 108 148.228,146 1.372,427 

Total 119 299.861,112 

(1) Significante ao nível de lX. 
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laranja, Periodo 1970/71 - 1979/80. 
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Na década de 80, os índices foram mais 

elevados entre agosto e março, salvo em outubro cujo índice 

foi abaixo de 100. Abril, maio, junho e julho foram os meses 

de menores embarques do produto para o mercado externo. Os 

meses de "pique" foram agosto e janeiro <Tabela 24 e figura 

8>. 

Tabela 24 - lndice sazonal da quantidade exportada de suco 
de laranja - Brasil - Periodo 1980/81 - 1989/90 

-------------------------------------------------------------
Kis 

lndice 
lUnimo 

lndice 
Káximo 

Indice Amplitude 
Kédio 

-------------------------------------------------------------
JULHO 62.724 94.375 82.094 31. 651 

AGOSTO 109.771 138.732 124.875 28.961 

SETEMBRO 95.415 123.109 109.151 27.694 

OUTUBRO 84.429 112.469 98.574 28.040 

NOVEMBRO 90.345 119.224 104.432 28.879 

DEZEMBRO 106.084 121.976 114.311 15.892 

JANEIRO 124.649 154.209 139.482 29.560 

FEVEREIRO 92.775 118.852 105.961 26.077 

MARÇO 87.056 146.422 112.632 59.366 

ABRIL 74.994 82.604 78.823 7.610 

MAIO 41. 289 71. 654 57.398 30.365 

JUlHO 42.949 88.602 72.096 45.653 

A análise de variância dos indices apresentou 

ur tt para meses significativo ao nível de 1X <Tabela 25), o 

que indica diferenças entre os índices mensais do periodo 

1980/81 a 1989/90. 
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Fi~ura 8 - Indice sazonal da quantidade exportada de suoo de 

laranja, Periodo 1980/81 - 1989/90. 
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Tabela 25 - Análise da variância dos índices da quantidade 
exportada de suco de laranja, 1980/81 a 1989/90 

CV Graus de Soma de Quadrado valor de 
Liberdade Quadrados Médio jlFtJ 

Meses 11 69.100,271 6.281,843 4, 163( 1 ) 

Residuo 108 162.959,125 1.508,881 

Total 119 232.059,346 

(1) Si1nificante ao nivel de 1%. 

Comparando-se os índices sazonais dos dois 

periodos (Figura 9), os testes estatísticos indicam reduç~o 

na intensidade da variaç~o estacional na década de 80, pois o 

coeficiente de amplitude de 101,886 no período de julho de 

1970 a junho de 1980 passou para 83,385 no periodo de Julho 

de 1980 a junho de 1990. O mesmo se verificou com o desvio 

padr~o do logaritmo do índice, que foi reduzido de 0,3765 

para 0,2551 e o desvio absoluto médio do logaritmo que 

diminuiu de 0,3043 para 0,1941, respectivamente. 

o padr~o estacionaI n~o se manteve ao longo 

das duas décadas, pois o teste n~o paramétrica de Spearman de 

0,6154 indicou que ao nivel de si9nificância de 1X n~o existe 

correlaç~o entre os índices da década de 70 e 80. 

Além disso, no periodo de 1970/71 a 1979/80, 

do volume anual exportado 65X ocorreu entre a90sto e janeiro 

enquanto que no periodo de 1980/81 a 1989/90 essa percentagem 
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foi reduzida para 57%, implicando numa maior distribuiç~o das 

quantidades exportadas durante o ano, ou seja, sem grandes 

concentraç5es em determinados meses, como se verificara nos 

anos 70. 

Nota-se que houve sensível reduç~o nos índices 

nos m.eses de "pique". O contrário ocorreu nos Ineses de 

índices baixos. Com.o n~o houve alteraç~o no padr~o de 

processamento da fruta, essa situaç~o poderá encontrar 

explicações nos seguintes fatores: maior disponibilidade de 

armazenagem a frio; desenvolvimento no sistema de transporte 

e modernizaç~o do sistema portuário; transporte direto do 

produto para os grandes mercados de consumo no norte dos 

Estados Unidos, sem passar pelas indústrias da Flórida. 

Quanto aos preços médios das exportaçOes de 

suco nas décadas de 70 e 80 <Tabelas 26 e 27), a análise do 

índice sazonal indica pouca variaç~o durante o ano safra. Na 

década de 70, o coeficiente de amplitude do índice sazonal 

médio foi de 6,233 e na década de 80 foi da ordem de 2,368 

(Tabelas 28 e 29). 

Tanto numa coa0 noutra década o teste F para 

meses revela a nível de lX que n~o há diferenças entre meses, 

o que se pode atribuir a sistemática de vendas adotada pelas 

fábricas que, em. boa parte, estipulam em.barques mensais 

programados anteriormente a preços fixados. A mais provável 

explicaç~o se encontra no fato de que a parcela de suco 

vendida no "mercado spot" (disponível>, para o conjunto das 
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T"bo?la 26 - Preço lII~dio fOB santos ,jO ~·uco do? laran la conc€'ntraao congelado Brasli -
Período 1971/72 - 1979/80 i US$ i tl 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Mês 71/72 72/73 73/74 74175 75/76 76/77 77178 78i79 79/80 
-------------------------------------------------------------------------------------------
JULHO 482 493 '531 570 432 473 809 987 967 
AGOSTO 477 466 551 542 427 479 923 972 966 
SETEMBRO 450 476 555 605 461 481 1.011 976 958 
OUTUBRO 484 466 575 '552 467 482 1.019 979 954 
NOVEMBRO 480 460 '538 558 472 494 1.041 974 955 
DEZEMBRO 478 458 '573 480 476 482 1.034 973 970 
JANEIRO 477 457 550 497 483 4B8 1.061 972 941 
fEVEREIRO 459 459 567 437 478 488 1.048 972 903 
MARCO 497 456 589 438 481 514 1.010 974 906 
ABRIL 491 4BO 572 436 480 515 1.047 9ó4 903 
hAlO '515 '520 597 432 475 520 1.041 962 905 
JUNHO 505 519 582 443 481 947 1.041 937 898 
-------------------------------------------------------------------------------------------
MtDIA 483 476 '565 499 468 522 1.007 970 936 
--------------------------------------------------------------------------------------------
fONTE: CACEX. 

Tabela 27 - Preço tédio rOB Santos do suco de laranja concentrado congelado Brasil - Per iodo 1980/81 
- 1989/90 (US$/ t) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mês 80/81 91/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
JULHO 902 1.084 1.094 1.099 1.598 1.571 797 1.118 1.693 1.801 
AGOSTO 899 1.099 1.100 1.101 1.683 1.408 799 1.116 1.820 1.610 
SETEMBRO 898 1.103 1.098 1.098 1.670 1.408 791 1.105 1.969 1.522 
OUTUBRO 900 1.099 1.099 1.099 1.758 1.403 838 1.082 1.870 1.377 
NOVEMBRO 797 1.096 1.098 1.102 1.787 1.230 864 1.194 1.854 1.167 
DEZEMBRO 497 1.102 1.100 1.101 1.801 1.148 910 1.315 1.720 1.026 
JANEIRO 888 1.104 1.097 1.116 1.798 1.062 906 1.546 1.599 1.189 
fEVEREIRO 910 1.097 1.099 1.248 1.806 999 964 1.447 1.375 1.412 
MARCO 988 1.101 1.098 1.376 1.800 818 982 1.589 1.250 1.949 
ABRIL 987 1.100 1.099 1.379 1.800 801 1.072 1.629 1.174 2.003 
IiAIO 1.036 1.104 1.099 1.404 1.803 798 1.076 1.648 1.344 2.018 
JUNHO 1.077 1.100 1.082 1.567 1.800 797 1.107 1.652 1.612 2.060 
--------------------------------------------------------------------
KtDIA 898 1.099 1.097 1.22~ 1.759 1.120 926 1.370 1.607 1.595 
------------------------------------------------------------------------------------------
fONTE: CACEX. 



Tabela 28 - Indice sazonal do preço médio rOB 
Santos do suco de laranja 
concentrado congelado, Brasil 
Período 1971/72 - 1979/80 

---------------------------------------------
H@s lndice lndice lndice Allplitude 

Hínimo Máximo Hédio 
---------------------------------------------
JULHO 99,790 101,356 100,400 1,566 
AGOSTO 99,335 101,37ú 100,216 2,035 
SETEHBRO 101,618 103,039 102,445 1,421 
OUTUBRO 101,948 103,042 102,562 1,094 
NOVEHBRO 100,541 102,619 101,863 2,078 
DEZEHBRO 99,616 100,451 100,165 0,835 
JANEIRO 98,111 99,932 99,307 1,821 
FEVEREIRO 95,627 97,270 96,362 1,643 
HARCO 96,865 98,400 97,400 1,535 
ABRIL 97,428 98,278 97,784 0,850 
HAlO 98,593 102,805 100,059 4,212 
JUNHO 100,611 101,780 101,135 1,169 
---------------------------------------------

Tabela 29 - lndice sazonal do preço médio FOB 
Santos do suco de laranja 
concentrado congelado, Brasil 
Período 1980/81 - 1988/89 

H@s Indice Indice lndice Aaplitude 
Hínimo Háximo Hédio 

---------------------------------------------
JULHO 99,403 100,796 100,254 1,393 
AGOSTO 100,306 101,189 100,844 0,883 
SETEHBRO 98,770 101,388 99,668 2,618 
OUTUBRO 99,120 99,741 99,458 0,621 
NOVEHBRO 98,745 100,135 99,363 1,390 
DEZEHBRO 96,924 101,209 99,081 4,285 
JANEIRO 97,194 101,089 98,967 3,895 
FEVEREIRO 99,559 100,283 99,947 0,724 
HARCO 98,153 100,948 99,422 2,795 
ABRIL 100,174 100,745 100,364 0,571 
HAlO 100,266 102,011 101,339 1,745 
JUNHO 100,447 101,860 101,265 1,413 
---------------------------------------------

80 
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empresas, nesse período, foi insuficiente para provocar 

varia~nes estatisticamente significativas entre os meses. 

Também n:o houve alteraç:o no padr:o estacionaI de preços 

entre as duas décadas (teste n:o paramétrico). 

Entretanto, como as varia~nes de quantidades 

mensais s:o visivelmente diferentes e o aesmo n:o ocorrendo 

com os preços médios, isso indica que as variaç8es 

verificadas na receita total auferida pelo setor é funçlo das 

quantidades vendidas e embarcadas a cada mis (Figuras 10 e 

11 ). 
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Fi~ura 10 - Indice sazonal da quantidade exportada de suco de 

laranja (1970/71 - 1979/80) e preço aédio FOB 

Santos (1971/72 - 1979/80). 
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Figura 11 - Indice sazonal da quantidade exportada de suco de 

laranja (1980/81 - 1989/90) e preço .~dio FOB 

Santos (1980/81 - 1988/89). 



Ó. ASPECTOS ORGAKIZACIOIAIS DOS PRODUTORES DE 
IKDóSTRIA DE SUCO 

84 

LARAKJA E 

Neste capitulo, procura-se eshoçar 

características essenciais dos participantes institucionais 

no processo de compra e venda da laranja, dando infase 

especial as or~anizaç~es dos citricultores e da indústria de 

suco de laranja e que se refletem na variaçlo do poder de 

har~anha. 

ó.l. Poder de Barganha 

"O poder de barganha está relacionado com a 

capacidade de ua individuo ou de u. grupo de reforçar sua 

posiçlo ea relaçlo àqueles coa que. mantem negociaç~es. Sua 

distrihuiçlo entre os envolvidos condiciona o que caherá a 

cada parte nas transaç8es. 

Produtores individuais, e. alguns casos, 

conse~uem harganhar preços mais altos e condiçCes mais 

vantajosas, entretanto o poder efetivo de barganha está 

geralmente associado à açlo de ua grupo organizado. A 

possibilidade de aglutinar produtores que produze. ua mesao 

produto depende de uaa série de Iatores, inclusive da 
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natureza do produto, os objetivos da organizaç~o e as 

altenativas existentes" <THAHE a. AHARO, 1982). 

Segundo estes autores diversas condiçOes tia sido 

sugeridas como necessárias para haver suficiente pressllo 

econ6mica no processo de barganha e trazer ganhos para os 

segmentos interessados. Nesse sentido, as or9anizaçOes devem: 

a) representar suficiente volume de mercadorias; b) ter poder 

de manter a disciplina e a coes~o de seus membros; c) obter 

reconhecimento de sua capacidade de infligir perdas; d) ter 

disposiçllo e preparo para arcar com custos de retençllo, se 

necessário; e) serem hábeis para se adaptarem à demanda a 

preços desejados numa base contínua. 

Essas condiç8es, ea essincia, implicam em 

controle da oferta por parte das or9anizaçOes, mas que os 

produtores relutam em submeter-se. 

"Algumas dessas características sllo 

encontradas nas associaçCes de produtores de pessegos e de 

peras em conserva da California. Os produtores, através de 

contrato concedem o controle da venda de suas mercadorias as 

associaçOes respectivas. Os processadores reconhecem as 

associaç8es coa0 intermediárias na barganha. 

O principal propósito de cada uma dessas 

organizaçCes americanas é negociar seus produtos ao mais 

alto preço. Para isso, durante o inverno os lideres das 

associaç8es estudam e avaliam a demanda e a situaçllo do 

fornecimento. Essas inforaaçDes 510 colocadas à disposiçlo 



dos associados e processadores. Os Clssociados, 

individualmente, escolhem seus compradores e as associaç~es, 

com a ajuda das previs~es da safra, informam cada comprador à 

respeito da quantidade estimada e o preço esperado. 

Essas associaçaes tem al~umas características 

úteis para a harganha em grupo: a) um alto ~rau de 

especializaç!o e produç!o localizada; b) um canal simples e 

direto de comercializaç!o do produtor ao processador; c) 

todos os compradores tem desempenho comercial semelhante e 

interesses comun~. 

Entretanto, enfrentam prohlemas relacionados 

ao controle do volume de produç!o dos associados enIo 

associados" (BABB et alii, s.d.). 

"Na aus@ncia de uma associaçlo de bar~anha, o 

lado de venda dos mercados aqrícolas é caracterizado por 

competiç!o atom1stica, sem barreiras à entrada de novos 

produtores (ou aumento da produç!o dos já existentes). Ao 

sur~irem associaçaes ou grupos de bar~anha, sob diversas 

formas jurídicas, os produtores se inteqram horizontalmente e 

ocorre uma mudança na estrutura, o que pode implicar em 

conduta diferente e alteraçOes no desempenho (ou efici@ncia) 

do mercado" (THAHE a AMARO, 1982). 

Para estes autores, é nos mercados com 

características oli~ops6nicas que parecem existir os maiores 

potenciais, de longo prazo, para soluçaes via organizaç10 dos 

produtores ou de bar~anha coletiva de forma a evitar-se 
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práticas conspiratórias para manter preços ahaixos daqueles 

que seriam ohtidos em comportamento puramente competitivo ou 

seja, evitando a formaç~o de cotas entre os compradores. 

Além disso, as harganhas coletivas podem 

oferecer vantagens às partes ou seja, reduçOes nos custos 

operacionais, a qual pode ser acrescida total ou parcialmente 

ao preço de venda e do lado do comprador ter um fornecimento 

do produto assegurado e um melhor controle de qualidade. 

No caso do setor cítricola, em vários países 

existem organizaç8es que influem no comércio, na produç~o ou 

det@m funç8es de compra e venda da laranja, como ocorre em 

Israel e Africa do Sul. "Xo primeiro, o governo através do 

Israel Citrus Harxeting Board controla vendas, fretes, 

organiza o transporte, supervisiona a propaganda e orienta os 

produtores. firmas privadas fazem a coordenaç~o entre 

produtores e o Board, e s~o na maioria cooperativas que 

coletam a fruta e emhalam para enviá-la ao ICH Board, que 

controla a qualidade. Os preços s~o estahelecidos com priaios 

e penalidades ea funç:o das vendas e da performance de cada 

empresa. 

Na Africa do Sul, as operaçOes estIo 

centralizadas no South African Citrus Harieting Board e na 

Citrus Exchange, responsável por toda comercializaç:o 

externa. O Board é composto de produtores, consumidores, 

industriais e atacadistas, que define. as políticas a serem 

implementadas pela Bolsa (Exchange). As atividades principais 
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slo: direcionamento de todo comércio, conduz pesquisas, 

coordena suprimentos aos packing-houses, estahelecer preços 

em pool para serem pagos aos packing-houses, faz programas de 

desenvolvimento de mercados, inspeciona e controla qualidade, 

faz pesquisas de mercado e providencia informaçees de 

mercado" (AMARO, 1985), 

Nos Estados Unidos <Flórida), o setor 

cítricola se ea organizaçties bastantes 

representativas coa0 é o caso da Flórida Citrus Hutual que 

surgiu em 1948, com o propósito de unificar esforços em prol 

do desenvolvimento do setor. A entidade iniciou suas 

atividades coa a divulgaçlo de dados estatísticos de preços 

dos produtos agrícolas e, atualmente, tea dispendido esforços 

na questlo da representatividade do setor junto à Assembléia 

Estadual da flórida e Congresso Americano (MACK, 1991). 

Cada segmento da citricultura na flórida 

mantém, tamhéa, organizaçaes que atuam em defesa de seus 

interesses como a Flórida Citrus Processors Assn <FCPA) e a 

Flórida Citrus Packers <fCP)(HARDY, 1981). 

A FCPA conta com quase cea por cento das 

empresas de processamento no cadastro de associados e é 

frequentemente chamada a fornecer intoraaçties técnicas sobre 

o processamento de produtos. 

Quanto a fCP, atua com o Departamento de 

Citrus na toraulaçlo de programas de marieting para truta 

fresca e na área de controle de qualidade. 
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Nesse sentido, as organizaçCes cítricolas da 

Flórida estto mais voltadas à prestaçJo de serviços para seus 

memhros e para o setor como um todo. 

No Brasil, nJo há organizaçftes que detenham 

funçftes de compra e venda de laranja. As associaçftes 

existentes sempre tiveram suas participaçftes mais voltadas às 

ne~ociaçCes dos preços da fruta, 

de informaçftes 

internacional e orientaçJo geral 

comercializaçto de seus produtos. 

haseadas em ohtençto e 

a respeito do mercado 

dos associados quanto a 

No início da década de 70, como as compras de 

laranja junto aos citricultores eram feitas 

desor~anizadamenteJ foi criado junto à CACEX um Comiti de 

Citros, com a finalidade de facilitar o diálogo entre os 

produtores de citros e as indústrias de suco, durante as 

negociaçftes dos preços da caixa de laranja. 

Como forum de negociaçto a CACEX procurava 

administrar tris tipos de conflitos que, às vezes apareciam 

simultaneamente: entre os citricultores e as indústrias, 

entre as indústrias grandes e as indústrias pequenas, e entre 

as duas maiores indústrias (Citrosuco e Sucocítrico Cutrale). 

Hesmo assim, era possível ohter decisftes por consenso, que a 

CACEX apenas homolo~ava. Foi dessa forma que surgiu o preço 

interno único para a caixa de laranja (HASSE, 1987). 

Nesse sentido, de um guichi de licenças para 

exportaçlo, a CACEX evoluiu para forúm de dehates e árhitro 
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dos presos de laranja pois, no comeso, as indústrias iam a 

CACEX individualmente para apenas obter guias de exportasão. 

Com o crescimento do setor, passaram a fazer queixas, 

especialmente contra os produtores de laranja. Com o tempo, 

estes também comesaram a aparecer na CACEX para reclamar das 

indústrias. 

A Secretaria de Agricultura do Estado de S~o 

Paulo, também, criou um Comiti de Citros em 10 de junho de 

1976, através do decreto 8027, com a finalidade de sugerir ao 

Governo ados~o de política que atendesse os interesses da 

citricultura. O Comit@, sob a presidincia do Secretário da 

Agricultura reunia representantes de várias entidades ligadas 

ao setor, mas sua atuaç~o foi muito restrita. 

O Comit@ é o ambiente onde representantes dos 

agricultores, da indústria e outros interessados, juntamente 

com técnicos de governo se reunem para identificar problemas 

do setor e procurar, em conjunto, soluçOes mais ágeis, 

oportunas e acertadas. De um modo geral, os Comit@s t@m como 

objetivo básico aprimorar o relacionamento entre agricultores 

e firmas de processamento e garantir que possíveis vantagens 

econ6micas sejam equitativamente compartilhadas entre as 

partes. 

Em 18 de maio de 1977, oficializou-se, também, 

o Comit@ de Agroindústria da Secretaria da Agricultura, 

através do Decreto nº 9.808, do Senhor Governador do Estado, 

integrado por representantes das seguintes entidades: 



Federaçlo da Agricultura dO Estado ~e 310 ?aulo 

Federaçlo da Indústria do Estado de s~o Paulo 

Associaçlo Brasileira das Indústrias Alimentícias 

Organizaçlo das Cooperativas do Estado de Slo Paulo 
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FAESP, 

FIESP, 

ABIA, 

OCESP, 

Presidentes das Comissões de Programaçlo de Frutas de Clima 

Temperado, de Frutas de Clima Tropical, de Tomate e de 

Olericultura da Secretaria da Agricultura do Estado de S~o 

Paulo. Atualmente, esse comitê têm atuado somente nas 

ne90ciaçOes dos preços do tomate, pessego, figo e goiaba, com 

a participaçlo direta das indústrias processadoras e 

associaçOes dos produtores, além das entidades dos setores 

envolvidos e sob a coordenaç~o de um pesquisador do Instituto 

de Economia Agrícola. 

Em 1983, o Ministério da Ag~icultu~a c~iou a 

Comisslo Consultiva de Citrus (COHCITRUS), cujo objetivo 

básico era coordenar toda a política cítricola brasileira, 

mas sua atuaçlo foi efêmera. 

Com o fortalecimento das associações do setor 

citricola, as negociaçOes dos preços da laranja, tipos de 

contratos e outros assuntos referentes ao setor tem sido 

tratados intensamente por essas organizaçOes que, slo cinco 

nos dias de hoje, duas do lado dos produtores e três do lado 

das indústrias. 

A Federaçlo da Agricultura do Estado de 510 

Paulo - FAESP, também representava os citricultores nas 

reuniOes de negociaçOes da safra da laranja, mas reduziu sua 



participação com o surgimento das associações especificas do 

setor. 

6.2. As Associações do Setor Citricola 

Pode-se dizer que o nível or9anizacionaldosetor 

cítricola já vem de várias décadas pois em 1933 foi criadana 

cidade de S~o Paulo a primeira associaç~ocítricola,formadapor 

produtores, 

finalidade 

comerciantes e interessados no ramo, com a 

de incentivar e proteger as atividades 

concernentes ao cultivo e coaércio das frutas cítricas, 

visando aaparar a expans;o desses produtos tanto nos mercados 

externos como internos. Pelo seu estatuto, a associaç;o 

deveria atuar nas seguintes áreas: 

a) obter o barateamento de mudas, enxertos, instrumentos 

agrícolas, ingredientes, adubos e outros; 

b) publicar instruçOes sobre as formas de combater as ~ragas 

e moléstias de árvores frutíferas; 

c) orientar a cultura e o preparo das frutas cítricas; 

d) colaborar com os poderes públicos e com particulares nos 

empreendimentos favoráveis aos seus associados; 

e) promover a uni~o en~e seus associados e entre eles e 

associações congeneres nacionais e estrangeiras; 

f) fazer sugestOes aos poderes competentes, referentes aos 

regulamentos e 

necessidades; 

leis em vigor que n;o correspondem às 
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g) conseguir das empresas de transportes ferroviários, 

rodoviários e maritimos reduç~o de fretes; 

h> reunir dados estatísticos sobre a produç~o e comércio 

mundial de frutas citricas, criando uma biblioteca de 

obras sobre a fruticultura, assinando revistas e jornais 

especializados. 

Observa-se já nessa época preocupaçOes com a 

formaç~o de pomares tecnicamente conduzidos, reduçOes de 

custos para viabilizar a venda do produto no mercado externo 

e interno e a formaç~o de banco de dados de estatísticas do 

setor. Entretanto, a associaç~o reduziu suas atividades a 

partir de 1943, em virtude do declínio da citricultura, a 

qual se manteve sem express~o por muitos anos. 

Somente a partir da década de 60, com a 

instalaç~o das várias unidades de processamento de suco de 

laranja, o setor cítricola iniciou uma outra fase de 

desenvolvimento, com o sur~imento do mercado da laranja para 

indústria. 

A citricultura passa a se constituir em 

importante atividade agrícola, apoiada no tripé indústria

exportaç~o-consumo interno, representando uma das principais 

fontes de renda na agricultura paulista. 

Xo início da década de 70, no Banco Antonio de 

Queiroz ("0 Banco dos Laranjeiros") localizado na cidade de 

510 Paulo, eram realizadas as primeiras reuniGes para 

discutirem a formaç~o de uaa associaç~o citricola do Estado 



de S~o Paulo. Nessas reuniões participavam citricultores e 

especialistas da área como: Paulo de Queiroz (citricultor e 

banqueiro), Carlos Eduardo Prudente Corrêa (citricultor), 

Paulo Guilherme de Almeida (assessor técnico da fAESP), Jo1!o 

Sapienza (diretor executivo da Sanderson), Antonio Amhrosio 

Amaro (pesquisador do IEA e especialista em citros), 

Washin~ton de Andrade (jornalista) e Adib Aidar 

(ci tricul tor). 

Inicialmente, discutia-se a criaç~o de uma 

associaç1!o formada por citricultores, exportadores de citros, 

comerciantes, indústrias de suco, viveiristas e fahricantes 

de equipamentos. Mas dado os interesses antagônicos dos 

vários grupos que poderiam participar de tal associaç~oJ em 

junho de 1974 criou-se a Paulista de 

Citricultores" (ASSOCITRUS), formada apenas por produtores de 

citros. 

A assemhléia de fundaç~o foi realizada na 

Estaç~o Experimental de Limeira, com a presença de mais de 

cem citricultores, exatamente no dia em que os produtores 

pediam ajuda ao Ministro da Agricultura, presente na cidade 

para prestigiar o Dia do Citricultor. Os citricultores 

encontravam-se ent1!o em pânico 

econômico-financeira de 1974-1976, 

agroindustrial, advinda ea parte 

em consequincia da crise 

que afetava o complexo 

das medidas restritivas 

impostas às importaçaes por vários países, afetados pela 

suhstancial elevaç~o dos preços do petróleo (Hartinelli, 
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1987). Nesse período, ocorreu também a falência da Sanderson. 

Os produtores de laranjas se uniram na 

ASSOCITRUS, com sede em Bebedouro inicialmente presidida por 

Carlos Eduardo Prudente Correa, que ficou oito anos no cargo. 

Pelo seu Estatuto a associação não proporciona aos seus 

sócios quaisquer participaçaes ou vantagens de caráter 

econômico-financeiro, não tem caráter mercantil e não 

distribui dividendos. Tem um Conselho Deliberativo 

constituido por 15 sócios efetivos e um Conselho Fiscal 

constituido por 3 membros efetivos, com mandato de 3 anos. A 

Diretoria Executiva é composta por um Presidente, Vice

Presidente, 1Q Secretário, 2Q Secretário, Tesoureiro e 2Q 

Tesoureiro, eleita por 3 anos e todos seus membros são 

citricultores. 

Sua área de atuaç~o consiste em: 

a) assistir e defender os legítimos interesses de seus 

associados; 

b) incentivar a melhoria técnica da citricultura em Slo 

Paulo, atráves de pesquisa e da divulgaçlo das técnicas 

científicas de aprimoramento da cultura; 

c) colaborar com os poderes pÚblicos na equacionamento e 

soluçlo de problemas da citricultura e os da 

comercializaçlo, interna e externa dos produtos e sub

produtos cítricos; 

d) promover, por todos os meios possíveis, o maior consumo de 

trutas cítricas ao natural e industrializadas, bem como 
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seus subprodutos no Brasil e no exterior; 

e) reunir e divulgar dados estatísticos sobre a produç~o, 

industrializaç!o e comércio de frutas, produtos e sub

produtos cítricos; 

f) promover o aprimoramento de mudas de citros, criando à 

medida do possível, campo experimental em re9i~0 adequada, 

visando entre outras a seleç!o de variedades adaptáveis 

aos diferentes tipos de solo; 

g) manter serviço de defesa fitossanitário especializado bem 

como rigorosa fiscalizaç~o no combate ao cancro cítrico e 

outras moléstias que atacam os pomares; 

h) manter serviço de assist@ncia técnica, comercial e 

jurídica para os associados. 

No inicio, uma das atividades da A550CITRU5 

era representar os citricultores no Comit@ de Citros da 

CACEX, sendo esse um dos motivos de sua criaç~o, pois o 

governo insistia que tanto os citricultores quantc as 

indústrias participassem do Comit@ via entidades. 

Desde sua criaç!o, a associaç!o tem trabalhado 

no sentido de conscientizar os produtores quanto aos 

problemas da classe, atráves de reuniDes e publicaçDes em 

jornais. 

Apesar da abrang@ncia das áreas de atuaçlo da 

A550CITRU5, ela sempre esteve voltada aos problemas de curto 

prazo, como às negociaçGes dos preços da laranja om as 

indústrias no inicio das safras. 
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Atualmente, tem despendido grande esforço para 

alterar várias cláusulas do contrato de compra e venda da 

laranja, adotado entre os citricultores e inddstrias. Desde a 

adoç~o desse contrato algumas cláusulas já foram modificadas 

e isso deve-se ao trabalho das organizaçaes. 

A ASSOCITRUS dispõe de forte "lobby" junto 

a esfera estadual e federal pois mais de 100 prefeitos 

eleitos contaram com apoio da classe citricola, além de 

vereadores e deputados, o que implica numa grande força para 

suas reivindicaçOes. 

A associaç~o tem procurado realizar trabalho 

de arregimentaç~o no interior, atrav~s da organizaç;o de 

escritórios regionais, uma antiga idéia de seus fundadores. 

Está em funcionamento um escritório no município de Limeira. 

Quanto ao numero de sócios s~o poucos os que 

est~o ativos na associaç~o. Após Carlos P. Correa, foram 

presidentes da Associtrus: Nelson Harquezelli, Osvaldo 

Velocci e José Nicolau. 

Até 1988, a ASSOCITRUS era a dnica entidade de 

classe que representava especificamente os produtores de 

citros, mas a partir de 29 de outubro de 1988, surgiu uma 

nova associaç;o também com uma proposta de fortalecer o 

setor, a Associaç!o dos Citricultores do Estado de S!o Paulo 

(AC IESP) 1 com sede em Araraquara. 

Essa nova entidade foi criada por 

citricultores de diversas regiftes do Estado descontentes com 



a condução que se fazla (àquela época) das reivindicações do 

setor produtivo. i uma sociedade civil, sem fins lucrativos e 

seu primeiro presidente foi o engenheiro Roberto Campanelli. 

Segundo seu organograma é constituida de 

Vice-Fresidentes, 1 Diretor Financeiro, 

1 

1 

presidente, 2 

Vice-Diretor 

Financeiro, 1 Diretor Secretário, 1 Vice-Diretor Secretário, 

1 Diretor de Fatrim6nio, 1 Vice-Diretor de Fatrim6nio 15 

membros do conselho Deliberativo e 3 membros do Conselho 

Fiscal. Todos membros da Diretoria s~o citricultores e o 

mandato é de 2 anos. 

Roberto Paulino. 

Seu sucessor e atual presidente é 

A ACIESP conta com 8.000 citricultores 

cadastrados no Estado, mas apenas 611 sócios ativos. Pelos 

estatutos seus objetivos fundamentais s!o: 

a) assitir e defender os interesses comuns de seus associados; 

b) incentivar a melhoria técnica da citricultura, o 

beneficamento, a comercializaç~o, a distribuiç~o e o 

consumo de produtos citricos, promovendo o desenvolvimento 

de pesquisas, estudos e a divul9aç~o de informaçOes; 

c) colaborar com os poderes públicos, entidades autárquicas, 

sociedades de economia mista, associaçftes de classe, 

cooperativas 

identificaç~o 

citricultura; 

e 

e 

empresas privadas 

equacionamento dos 

em geral, 

problemas 

d) promover a maior conscientizaç~o dos citricultores. 

na 

da 



A associaç~o tem trabalhado ativamente na 

formaç~o de um banco de dados sobre a citricultura paulista e 

participado das negociações atinentes ao setor, sejam elas 

políticas ou comerciais. Além disso, promovem palestras nas 

diversas regiões produtoras, com relaç~o aos problemas do 

setor. 

Quanto ao aspecto geográfico a ACIESP 

concentra seu maior nümero de sócios em regiões como 

Bebedouro e Araraquara, onde existe uma citricultura mais 

recente. 

As associações dos citricultores slo 

administradas pelos próprios produtores e o número de 

associados ativos é muito baixo em relaçlo ao número total de 

produtores do Estado, estiaados ao redor de vinte mil. Nesse 

panorama, as associações tem despendido grande parte de seu 

tempo no trabalho de conscientizaçlo do citricultor quanto a 

importância da uni~o da classe. 

Do lado do setor industrial existiam e. 1991 

tr@s associações, sendo que a primeira a ABRASSUCOS surgiu na 

mesma época em que foi criada a associaçlo dos citricultores 

( ASSOC I TRUS ). 

A movimentaçlo dos citricultores 1090 

propiciou um ambiente para aglutinaçlo das fábricas de suco, 

e no dia 10 de dezembro de 1974 as indústrias de suco se 

reuniram para deliberarem a respeito da constituiçlo de uma 

associaçlo do setor já que encontravam dispersa.ente 
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associadas a vários sindicatos da indústria tais como o de 

bebidas, o de frios e o de alimentos. Participaram da reuni~o 

as seguintes empresas: Avante S.A Produtos Alimentícios; 

Citral S.A Exportaç~o Indústria e Comercio; Citrobrasil S.Ai 

Citrosuco Paulista; Sucorrico e TropiSuco. Nesse mesmo dia 

foi discutido e aprovado o estatuto da Associaç~o 

das Indústrias de Sucos Cítricos (ABRASSUCOS), 

Brasileira 

sob a 

presidªncia do EngQ Pedro Moraes Siqueira, diretor da Citral. 

Sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede social e foro 

jurídico na cidade de S~o Paulo é constituida de indústrias 

de sucos cítricos e sub-produtos. 

A área de atuaç~o, segundo seu estatuto ficou 

assim definida: 

a) promover e estimular a colaboraç~o das indústrias de sucos 

cítricos e sub-produtos para a defesa dos respectivos 

interesses; 

b) assistir os associados em todos os interesses comuns, 

maior desenvolvimento, maior proteç!o e maior valorizaç~o 

de seus produtos; 

c) representar os associados perante os poderes públicos da 

e Municípios, entidades Uni~o, Estados 

sociedades de economias mista, associaç~o 

entidades congªneres; 

d) promover estudos e oferecer sUgestGes 

públicos; 

autárquicas e 

de classe e 

aos poderes 

e) propor o estabelecimento de normas técnicas com o objetivo 



101 

de permitir que as indústrias do ramo possam manter 

elevado padr~o de qualidade de seus produtos, tanto no 

mercado interno como no externo. 

Em 23 de janeiro de 1975, foi realizada a 

primeira assembléia da ABRASSUCOS, onde seu presidente 

detalhou a respeito da reuni~o realizada na CACEX no Rio de 

Janeiro, na qual foram apresentados oficialmente ao ent~o 

diretor da Carteira de Comércio Exterior, Dr. Benedito 

Fonseca Moreira, os estatutos sociais da associaç:o, que 

declarou que a partir daquela data toda e qualquer 

reivindicaç~o das indústrias seria atendida somente através 

da associaç~o que passaria a ser ela a le~itima representante 

da classe. O diretor declarou, ainda, que qualquer mudança de 

política do setor SÓ seria levada a efeito após conhecimento 

prévio e aprovaç~o da associaç~o. 

A representaç~o das indústrias na CACEX 

através de uma entidade foi um dos principais motivos da 

formalizaç~o da ABRASSUCOS. Na época, a CACEX havia se 

tornado uma espécie de cartório para apaziguar as brigas 

entre produtores de laranja e indústria de suco, bem como 

para acomodar as disputas das empresas para obterem melhor 

posiç~o no mercado externo. 

Atualmente, o presidente executivo da 

ABRASSUCOS é o economista José Carlos Gonçalves, após terem 

sido presidentes Hans Krauss, Ademerval Garcia e Mario Branco 

Peres. 



o Conselho de Administraç~o é 

quatro empresas associadas escolhidas dentre 

J. ():~: 

formado por 

as cinco 

empresas localizadas no Estado de S~o Paulo: Branco Peres 

Citrus S.A, Central Citrus Ind. e Com Ltda, Frutropic S.A; 

Hontecitrus Ind. e Com. Ltda (5) e Citrovita A~ricola S.A. e 

outras cinco localizadas em vários Estados: Utiara S.A Agro. 

Ind. e Com (BA), Frutene lnd de Frutas do Nordeste S.A. 

(SE), Frutos Tropicais S.A. ( SE ), Indústrias Alimentícias 

Haguary S.A. (RG)(6), Cooperativa central Oeste Catarinense 

Ltda (Se). 

Um dos trabalhos pioneiros da ABRAS SUCOS foi 

a formaç~o de um banco de dados sobre o setor que diariamente 

é consultado por seus associados, pesquisadores e organismos 

nacionais e internacionais. Atua nas negociaçOes de preços na 

compra e venda da laranja, nas convençOes trabalhistas com 

colhedores de frutas, bem como junto aos org~os nacionais e 

internacionais, no sentido de reduzir barreiras tarifárias e 

n~o tarifárias em relaç~o ao suco. 

Ha esfera internacional a associação coordena, 

desde 1991, a Rede lnteramericana de Cítricos, organizada 

pela FAO, com a participaçlo de 21 países da América Latina e 

do Caribe, mais os Estados Unidos. Essa rede poderá ser um 

forum internacional para o setor cítricola, particularmente 

(5) H~o possui fábrica própria e trabalha arrendando serviços de outras eapresas. 

( 6) Suva lan • 



103 

quanto à transferªncia de tecnolo~iaJ e de intercâmbio de 

informaçOes economicas e mercadológicas entre paises. 

Até 1985, as empresas de sucos eram 

representadas somente atráves da ABRASSUCOS. Insatisfeitos 

com o tipo de atuaç~o da entidade, principalmente em relaç~o 

ao grau de interveniªncia do governo no setor, a Citrosuco 

Paulista S.A., a Cargill Citrus Ltda, 

lndústria S.A e Citropectina S.A. Exp. Ind. 

uma nova associaç~o. 

a Bascitrus Agro 

e Com, criaram 

Assim, em reuni~o realizada no dia 20 de 

novembro de 1985 foi aprovado o estatuto da Associaç~o 

Nacional das Indústrias Cítricas (AXIC), sociedade civil, sem 

fins lucrativos, com sede e foro na capital do Estado de Slo 

Paulo e com a seguinte área de atuaç~o: 

a) promover a interaç~o das indústrias de sucos citricos e a 

reciproca colaboraç~o com vistas ao aperfeiçoamento e 

desenvolvimento do setor bem como à defesa dos interesses 

dos associados; 

b) empreender estudos a respeito das atividades pertinentes 

ao setor com vistas ao desenvolvimento e à formulayJo de 

sugestaes aos Poderes Públicos competentes, de soluçCes 

para os problemas concernetes ao setor e aos associados; 

c) prestar aos associados toda assistªncia possivel quer de 

natureza técnica, quer comercial ou econamica, seja em 

caráter individual, seja em relaçJo aos interesses comuns, 

visando propiciar-lhes subsidios para seu desenvolvimento 
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e valorizaç~o dos respectivos produtos; 

d) representar os associados perante órgãos pÚblicos 

federais, estaduais, municipais e autárquicos, associaçOes 

de classe e entidades cong@neres; 

e) defender e estimular os principios da livre iniciativa em 

todos os setores do comércio e indústria, especialmente no 

que tange ao setor c1trico. 

A associaç~o tem um Conselho Deliberativo, 

iormado por todos associados. A ger@ncia 

direta da entidade cabe a uma Diretoria 

e administraç~o 

Executiva, cujos 

membros s~o especialmente contratados. O primeiro presidente 

da ANtC foi Dr. Francisco Sanches <trabalhava na área de 

mercado de capitais) e foi sucedido por Dr. Roberto D'Andrea. 

Um dos primeiros trabalhos da AHIC, foi a 

implementaç~o do atual contrato adotado na compra e venda da 

laranja o qual já vinha sendo discutido por pesquisadores da 

área e pelas associaçOes existentes. Desde sua adoç~o, o 

governo n~o foi mas chamado a intervir nas negociaçOes entre 

produtores e indústrias, onde muitas vezes arbitrava os 

preços da caixa de laranja. 

Segundo a ANtC, o contrato era uma antiga 

aspiraç~o dos produtores que reivindicavam por participaçOes 

nas elevaçOes das cotaçOes do suco de laranja no mercado 

externo, que eventualmente ocorriam após fortes geadas na 

Flórida e depois de ter sido acertado o preço da matéria

prima. 



105 

A ANIC participa do Grupo de Comércio Exterior 

da Associa~ão dos Exportadores Brasileiros, Federação 

Internacional dos Produtores de Sucos de Frutas e Câmara 

lnteramericana de Comércio. Mantém contato permanente com 

vários orgãos nacionais e internacionais no sentido de 

reduzir impostos ou qualquer tipo de restriç5es que possam 

prejudicar as exportaç6es brasileiras de suco de laranja. 

Em outubro de 1988, o grupo Cutrale retirou-

se, da ABRASSUCOS e fundou uma nova associação, denominada 

C1tricos Brasileira dos Exportadores de 

(ABECITRUS). t também uma sociedade civil, sem fins 

lucrativos e com sede na cidade de S10 Paulo. A Assembléia 

Geral é o orgl0 supremo da associação e se constitui pela 

reunil0 dos associados. A cada associado cabe um voto nas 

deliberaç6es das Assembléias Gerais. 

A ABECITRUS é administrada por um Diretor 

Presidente remunerado e nomeado pela Assembléia Geral. Desde 

sua fundaçl0, o Diretor Presidente é o advogado Ademerval 

Garcia (ex-presidente da ABRASSUCOS). S10 cinco indnstrias 

filiadas, mas todas pertencentes ao grupo Cutrale. 

Segundo o estatuto da associaç~o são seus 

objetivos: 

a) congregar, defender e coordenar os interesses dos seus 

associado, promovendo o estudo e solução dos problemas da 

classe no âmbito do Poder Pnblico em todos os seus org~os 

ou no âmbito da iniciativa privada; 
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b) promover e estimular a cooperaç~o entre os seus 

associados, visando o desenvolvimento do ramo de sua 

atividade e dos respectivos interesses; 

c) assistir aos associados em seus interesses comuns, 

forma de propiciar maior desenvolvimento, 

valorizaç~o de seus produtos e atividades; 

como 

d) representar os interesses gerais de seus 

perante os Poderes Pnblicos; 

associados 

e) promover e divulgar, de forma institucional, seus 

associados e suas atividades; 

f) representar os interesses individuais dos associados, 

somente quando expressamente solicitado e desde que nlo 

conflitem com os interesses dos demais associados; 

g) promover estudos e oferecer sugestCes aos poderes pnblicos 

para a soluç~o dos problemas que afetem os interesses dos 

associados e suas atividades e para propiciar seu 

desenvolvimento; 

h) elaborar e manter atualizados levantamentos estatísticos 

das atividades do setor e atividades que os associados 

participam; 

i) organizar e oferecer aos associados, bem como aos orglos 

públicos, serviços e assessoria técnica relacionados aos 

interesses da atividade dos associados e propor em 

consequ@ncia a adoçlo de normas e procedimentos técnicos 

com o objetivo de melhor equacionar as soluç8es para 

permitir e assegurar a manutençlo do elevado padrlo dos 
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produtos e serviços; 

j) interceder, em caráter conciliatório, quando solicitada, 

parasuperar diver9@ncias entre seus associados ou entre 

estes e outras pessoas. 

A preocupaç~o central da ABECITRUS tem sido a 

de remover barreiras, sejam elas tarifárias ou n~o, e abrir 

novos mercados para o suco de laranja. A associaçlo tem 

vocaçlo mais comercial e esse foi um dos motivos que levou o 

grupo Cutrale a sair da ABRASSUCOS. Durante vários anos 

tentaram implementar esse trabalho na ABRASSUCOS, mas houve 

resist@ncia por parte de alguns associados. 

A ABECITRUS tem concentrado seus esforços para 

reduzir ou acabar com o imposto aduaneiro norte-americano. 

Para tanto, tem participado das reuni~es do Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio (GATT), e estIo atentos ao acordo Estados 

Unidos, Canadá e Kéxico que poderá afetar diretamente as 

exportaç~es brasileiras de suco de laranja. 

Outra área de atuaç~o da associaç!o, refere-se 

ao sistema portuário brasileiro pois o custo de estiva <de 

embarque do suco), é um dos mais elevados do mundo, 

acaba inviabilizando vários produtos exportáveis. 

o que 

Nesse 

sentido, estIo trabalhando, junto ao Congresso para aprovaçlo 

do projeto de privatizaçlo do sistema portuário brasileiro. 

Em resumo, as associaçCes das empresas 

industriais slo profissionalizadas, com técnicos contratados 

em periodo de dedicaç!o integral. A ABRASSUCOS ê a mais 
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antiga e com maior número de associados, porém em têrmos de 

volume exportado de suco seu quadro associativo representa a 

menor parcela. As quatro empresas associadas a ANIC detêm 

conjuntamente mais ou menos 40% das exporta~ftesl enquanto que 

apenas o lrupo de empresas associadas da ABECITRUS responde 

por aproximadamente 39X das exportaçftes brasileiras de suco. 

Praticamente, todas as empresas do setor industrial estIo 

associados a uma das tr@s associaçOes, com exceçlo da FRUTESP 

(Cooperativa) que não iaz parte do quadro social de nenhuma 

delas. 

6.3. Outras Entidades do Setor 

No setor c1tricola existem associaç8es com 

menor poder de representaçlo, embora venham prestando 

importantes serviços para as coletividades que representam, 

como é o caso da Associaç10 dos Produtores de Huda de Limeira 

(ASSOHUDAS) e a Associaç10 Proiissional do Comércio 

Ataoadista de Citrus (ATACITRUS), atualmente desativada. 

A ATACITRUS foi criada em 26 de março de 1982, 

na Estaç10 Experimental de Limeira, onde se reuniram os 

oomeroiantes de frutas cítricas para deliberaçlo da 

oonstituiç10 da associaç10. Ela atuou até meados de 1988 e a 

partir dessa data foi reduzindo suas atividades, em raz10 dos 

diferentes interesses de seus assooiados difioultando, assim, 

o trabalho da assooiaslo. 
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A ASSOHUDAS sur9iu em 1986 no município de 

Limeira e conta atualmente com 113 associados. Sua diretoria 

é formada por um Presidente, Secretário e Tesoureiro, e o 

Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Seus menbros s~o 

todos produtores de mudas. A associaç~o fez um importante 

trabalho na formaç~o de "borbulheira", que produz material 

genético a ser usado em porta enxerto para multiplicaç~o das 

plantas. Além disso, realizam trabalho de t~iagem entre os 

associados, quando há interesse na compra de grande 

quantidade de mudas por parte ue citricultores. 

Outras entidades devem ser destacadas 

trabalho que tlm desenvolvido em prol do setor, como o 

pelo 

Fundo 

Paulista de Defesa da Citricultura <FUNDECITRUS), a Fundaç~o 

de Pesquisas Agroindustriais de Bebedouro <rUPAB) e a 

FundaçJo para o Desenvolvimento da Citricultura no Brasil 

( PROC I TRUS ) • 

O PROCITRUS foi criado ~ecentemente e tlm a 

participaç~o de apenas trls grupos da indústria de suco: 

Sucocitrico Cutrale, Citrosuco Paulista e Cargill Citrus. Seu 

objetivo principal é financiar projetos de pesquisa que 

possam contribuir para maior desenvolvimento do setor. Da 

mesma forma, os propósitos básicos da FUPAB criada em 1978, é 

dar apoio e condiç8es financei~as para o desenvolvimento de 

pesquisa realizadas, principalmente, em sua 

experimental de Bebedouro. 
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o fUNDECITRUS foi constituido em 1977, com o 

objetivo inicial de arrecadar fundos, através de 

contribuições dos setores a~ricola e industrial, para a 

erradicaç~o do Cancro Cítrico. Em 1974 criou-se a Campanha 

Nacional de Erradicaç~o do Cancro Cítrico (CAXECC), vinculada 

à Secretaria da Defesa Sanitária Vegetal do Ministério da 

Agricultura. . Porém, a colaboraç:to financeira dos 

citricultores à CAXECC somente se tornou sistemática com a 

criaç:to do FUNDECITRUS. 

Com o passar dos anos o FUXDECITRUS 

consolidou-se como org~o de defesa dos interesses da 

Citricultura e, além de se preocupar com o Cancro Cítrico e 

outros problemas iitossanitários, como o IIDeclínio", tem 

estado sempre presente nas decis6es de importância dentro do 

setor citricola. Sua grande mensagem no momento é procurar 

transmitir aos citricultores as mais modernas técnicas de 

produç~o e que permitam elevar a produtividade média dos 

pomares com menor uso de defensivos através do manejo 

integrado de pragas (MIP), além da prevenç~o de doenças e 

melhores tratos culturais. Os presidentes do Fundecitrus 

foram: Glauco P. Viegas, José Roberto Gullo, Hans G. Krauss, 

Domingos Fasanella, Osório de Almeida H. Costa e José Carlos 

Fava. O atual presidente é Osvaldo Veloci com mandato até 31 

de dezembro de 1992. 
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7. COITRATOS DE COHPRA E VEXDA DA LARAXJA 

7.1. Con\ratos 

JJO s contratos consistem ea transa~Ges firmadas 

entre agricultores e indústria processadora, especificando 

uma ou mais condi~Ges de produ~lo e/ou comercializa~lo de 

determinado produto agrícola" (THAKE & AKARO, 1987). 

A necessidade mercadológica de prover u. fluxo 

continuo de produ~lo que permita atender aos clientes 

tradicionais e conquistar novos mercados, faz com que as 

empresas processadoras se utilizam de contratos co. 

produtores agricolas, para se assegurarem de um fornecimento 

de matérias-primas em quantidades pré-estimadas 

qualidade e caracteristicas especificas. 

e com 

lesse sentido, THAKE & AKARO (1987) destacam as 

principais razGes que levam as empresas 

agrícolas à adoçlo dos contratos. 

Às empresas: 

e 

- conquista de posiçlo de mercado, 

produtores 

mantendo 

fornecedores fixos que garantam o suprimento de 

matéria-priaa; 
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- reduçlo de custos, através de suprimento continuo para 

manter a economia de escala; 

- necessidades das empresas processadoras oferecerem 

produtos em quantidade e qualidade requeridas pela 

demandai 

permite à empresa comprometer-se com um número menor 

de agricultores de maior escala, obtendo reduçlo nos 

custos de coleta da matéria-prima e facilidade no 

acompanhamento dos pomares. 

Aos produtores agrícolas: 

- maior facilidade de se aumentar a produç;o e 

introduzir tecnologia; 

- necessidade por parte do agricultor de capital e/ou de 

orientaçlo técnica; 

reduçlo dos riscos do agricultor e oportunidade de 

produzir para um mercado assegurado; 

- menos incerteza em aplicar e adquirir insumos. 

Xo entanto, o contrato pode, limitar as 

iniciativas do agricultor, além de poder faz@-lo perder o 

contato com o mercado, mas reune, ea contrapartida, a 

segurança de um retorno para seus investimentos e trabalho. 

A dificuldade em se classificar os contratos é 

grande, devido à multiplicidade de aspectos envolvidos. 

KOHLS et alii (1985), distinguem tris 

modalidades de contratos: 

- Contrato de especificaçlo de mercado: especifica algumas 
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caracter1sticas do produto a ser entregue ao contratante e 

estabelece algumas bases de pagamento ao produtor. O manejo 

da produç~o e administraç!o é de responsabilidade do 

produtor que recebe pouca assist@ncia técnica e credit1cia 

do contratante. Os riscos de preço e renda ficam com o 

produtor, mas este garante um comprador para seu produto. 

- Contrato de provis!o de recursos: geralmente especifica os 

insumos de produç~o a usar e o lugar de compra desses 

insumos. O contratante geralmente fornece financiamento, 

auxilio e supervis~o de ad.inistraç~o. Os preços e renda 

s~o assumidos pelo produtor. O contratante influincia a 

tecnologia e a quantidade produzida pelos produtores, para 

incrementar e estabilizar o mercado para seus produtos. 

- Contrato de administraç~o e garantia de renda: geralmente 

inclui as caracter1sticas dos dois tipos de contratos 

citados anteriormente, somando-se a estas a transfer@ncia 

dos riscos de preços e renda do produtor para o 

contratante. Isso é geralmente feito pagando ao produtor um 

retorno pré-estabelecido por unidade do produto. O 

contratante assume uma parte substancial da 

responsabilidade administrativa do produtor. Este tipo de 

contrato é o mais fechado entre as partes. 

THAHE a AHARO (1987), classificam dois tipos de 

contratos: 

- Contrato limitado: nlo fixa o preço, mas assegura ao 

agricultor um mercado junto às empresas, desde que ele 
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produza soh determinadas especificações. Excluidas essa 

restriçlles, 

produçllo. 

cahe ao agricultor todas as decisees na 

- Contrato 

produto, 

integral: fixados preços por unidade de 

programas e prazos a serem cumpridos, podendo 

inclusive estipular a supervislo de atividades do 

agricultor. Slo mais rigorosos e mais especificos que os 

contratos limitados, havendo situaçOes em que o agricultor 

recehe todos os insumos necessários. 

Os contratos podem ainda ser classificados em 

contratos de produçro e de comercializaçlo. No primeiro, o 

agricultor se compromete a plantar determinada área e tem 

assegurada a venda da produçlo, soh determinado preço por 

unidade; no segundo, firmados mais próximos da época de 

colheita, visa-se a compra e venda da produçllo pendente. 

Outra modalidade de contrato é o "Plano de 

Participaçlo", que permite ao produtor da matéria-prima 

participar dos resultados financeiros na venda do produto 

industrializado. As responsahilidades se estahelecem através 

de "Acordos" que detalham os custos de processamento e 

comercializaçllo que sllo estimados no inicio da safra e 

recalculados no seu final (esperados e ohservados), e como 

serllo apuradas as receitas das vendas durante o ano saíra. 

Trahalho de THAME a AMARO (lq87) coloca, 

tamhém, que a maioria da produçro de legumes para 

processamento é produzida sob contratos na França, na Holanda 
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e no Reino ünido, e que estes contratos n~o s~o meramente 

contratos de entrega e venda, mas se constituem em "contrato 

de transferência administrativa ou empresarial". As firmas 

contratantes s;o as responsáveis por quase todas as tomadas 

de decis;o, ou pela execuç~o de atividades do processo de 

produç;o agrícola, e até mesmo realizando a colheita e 

transporte. Esse tipo de contrato deixa o produtor como um 

contratante de m~o-de-ohra e fornecedor de terra. 

GRAZIANO NETO (1977), estudando o caso do 

tomate e. Taquaritinga, analisou as relaçees entre os 

produtores rurais e a indústria processadora. Segundo o 

autor, o agricultor que se dedicava ao plantio de tomate 

firmava um contrato de compra e venda com a indústria, no 

qual era estabelecida a àrea a ser plantada, as épocas de 

plantio, a qualidade exigida para processamento, o preço a 

ser pago pelo tomate e a obrigaç~o da 

transportar o produto em tempo tal que 

deteriorasse. 

indústria 

ele n~o 

de 

se 

A fixaç~o do preço m1nimo a ser pago pelo 

tomate era discutida entre os representantes da indústria 

processadora e os produtores representados pela FAESP e 

Sindicatos Rurais das duas ou trés principais 

produtoras e algumas cooperativas (Cotia, Sul Brasil) co. a 

participaç~o mediadora de técnicos das instituiçees 

governamentais, uma vez que n;o existia uma entidade 

representativa dos tomaticultores. 
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MARQUES (1991), destaca que o relacionamento 

inte~rado-integrador (7) na avicultura de corte do Estado de 

5'0 Paulo, rege-se por alguma forma de contrato. Embora os 

tipos de contratos variem, a característica comum é que o 

produtor é mero fornecedor de m'o-de-obra e infrestrutura, 

tendo pouca ou nenhuma atuaç~o nas decisftes técnicas e 

administrativas. Pelo contrato, sua remuneraçlo é feita de 

acordo com o desempenho dos lotes no que diz respeito à 

mortalidade, taxa de convers'o e ~anho diário. Atualmente, a 

forma de contrato mais utilizada na avicultura integrada é a 

de pagamento de acordo com a taxa de converslo e mortalidade. 

Nos Estados Unidos uma estimativa percentual 

para vários produtos agrícolas indica que 60X das frutas 

cítricas em 1960 foram produzidas sob contrato e que em 1980 

essa percentagem elevou-se para 65X. 

7.2 - Contratos na Citricultura 

No setor cítricola paulista, a compra da 

matéria-prima por parte da indústria processadora de suco de 

laranja sempre foi através de contratos assinados antes da 

colheita. Os preços eram acertados e fixados antecipadamente, 

com base na estimativa da produçlo da safra ea negociaçlo. 

í 7) A ~tPr~sa contrata o insuto dir~ta.ente junto ao produtor rural, proc~ssando-o ~ colocando-o no 
tercado. 
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Para o produtor esse tipo de contrato faz 

desaparecer as incertezas de mercado pois, além do preço já 

estabelecido tem a se~urança de colocaç~o para sua produç~o. 

Porém, isso implica numa perda de flexibilidade para ele e, 

se os preços se elevam posteriormente, si~niiica menor renda. 

Para a indústria, o contrato implica no 

controle do suprimento de sua mat~ria-prima, um dos 

principais motivos que estimula a indústria em estabelecer 

relaç~es dessa natureza com o citricultor. O preço pa~o pela 

laranja é de grande importincia para o desempenho do setor 

industrial, já que do custo total de produçlo de uma tonelada 

de suco concentrado congelado, a fruta é responsável por mais 

da metade. 

t importante ressaltar, que o contrato a preço 

fixo poderia trazer baixa remuneraçlo ao setor rural, seja 

por nlo se beneficiar com a elevaçlo do preço do suco durante 

o período de safra, seja pelas elevadas taxas de inflaçlo 

presentes na economia que faziam com que o preço pago pela 

laranja perdesse boa parte de seu valor real. 

Além disso, as discussDes entre os se9mentos 

envolvidos com a intermediaçlo da CACEX para a fixaçlo dos 

preços das saíras se estendiam por vários meses, pois n~o 

havia um método transparente para o seu cálculo. 

Nas claúsulas do contrato a preço fixo, consta 

que a colheita das frutas, o transporte e pulverizaç~o contra 

moscas é de responsabilidade da coapradora e a partir de sua 
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assinatura os pomares passam a ser responsabilidade das 

compradoras (vide Apêndice 1 para cópia de contrato a preço 

f i xo ). 

Hoje, a CACEX n!o atua mais como mediadora de 

preços da laranja e as reuniftes para tais acordos s!o bem 

menos conflitantes, com o critério adotado desde a safra 

1986/87 para o pagamento da caixa de laranja, pelo chamado 

"Contrato de ParticipaçXo", um contrato padr!o adotado por 

quase todas as indÚstrias do setor. 

Essa nova forma prevê o atrelamento dos preços 

pagos pela laranja às cotaçftes do suco na Bolsa de Nova 

Iorque por um período de doze meses ou seja, de 01 de julho a 

30 de junho subsequente, definido como "ano-exportaç!o". O 

que ocorre é a participação dos produtores nas variaç8es dos 

preços advindas da comercializaçlo do suco no 

externo. 

mercado 

Nesse contrato o produtor tem seu preço 

diferido, uma vez que o preço final SÓ será determinado 

quando as vendas do suco do período estiverem encerradas. O 

produtor nlo tem controle sobre o preço que irá receber, mas 

é informado do que está ocorrendo no mercado do suco. 

As principais vantagens do Contrato de 

Participaç!o para os produtores e 

produtor a condição de exportador; 

indústrias 

o produtor 

slo: dá 

conhece 

ao 

os 

custos até o destino do produto final; o produtor tem a 

oportunidade de se apropriar de parte da margem de lucro que 
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qualquer outro revendedor teria em condiç8es comuns de compra 

e venda e, há evid@ncias de resultar em menores custos 

financeiros por parte da indüstria que n~o necessita de 

~rande capital de ~iro para adquirir e pagar toda a matéria

prima por ocasi~o da colheita. 

Em resumo, o Contrato de Participaç~o que veio 

substituir a antiga sistemática do preço fixo da caixa de 

laranja tem como procedimento repassar aos produtores parte 

das variaçCes dos preços internacionais do suco durante ao 

periodo estabelecido. Os beneficios diretos das oscilaç8es do 

suco no mercado internacional nem sempre eram transferidos na 

mesma intensidade aos preços pagos pelo fruto no campo. 

Pelo atual contrato <vide Ap@ndices 2 e 3 para 

cópia do contrato de participaç~o para as safras 1988/89 e 

1990/91), estima-se inicialmente a produçlo de laranja por 

variedades para a saIra em negociaç~o para o cálculo do 

pagamento das duas primeiras parcelas do preço provisório. As 

parcelas seguintes serlo liberadas com base em novas 

estimativas de produçlo que v:o sendo realizadas no decorrer 

do "ano-exportaç~o". 

O "saldo final do preço da laranja" será 

apurado no final do periodo, deduzindo do "preço de venda do 

suco" em tonelada <média aritmética das cotaç8es diárias para 

suco concentrado e congelado de laranja na Bolsa de 

Hercadorias de Xova Iorque) a remuneraç~o de produç~o e 

comercializaçlo <despesas internas e externas), dividido pelo 
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numero de caixas de laranja necessárias para processar uma 

tonelada de suco. Desse resultado deduz as parcelas 

intermediárias recebidas pelos produtores. 

Caso o saldo supere o que já foi pa~o aos 

a~ricultoresl o produtor receberá a diferença. Note-se que 

pode ocorrer o oposto, isto é, os agricultores terem saldo 

ne~ativo com a indústria, o que poderá ser pago com dinheiro 

corrigido e acrescido de juros de mora ou em laranja da safra 

seguinte, conforme consta no contrato. Outras cláusulas do 

contrato estipulam que a partir da data de sua assinatura as 

frutas passam a ser de propriedade das compradoras, ficando 

os vendedores fiéis depositários das mesmas. A colheita das 

frutas é realizada pelas compradoras. 

Na safra 1986/87 quando foi introduzido o 

Contrato de Participaç~ol a indústria apresentou aos 

citricultores tris opçOes de contratos de venda de seus 

produtos: 

a) Contrato Tradicional: a das safras 

anteriores, que era vender o pomar por um preço fixo, 

válido para toda saíra. 

b) Contrato Misto (Tradicional e Participaç~o): o produtor 

participaria da variaç~o das cotaçCes QO suco na Bolsa de 

Nova Iorque, e receberia um preço garantido por caixa 

pago em duas vezes, sendo a primeira no ato da assinatura 

do contrato e a segunda na colheita. 

c) Contrato de Participaç~o: n~o havia valor pré-fixado a 



pagar e o citricultor teria seu preço com base em 100% da 

cotaçlo internacional do suco de acordo com a fórmula 

estabelecida no contrato. Nessa opçlo o citricultor teria 

maior risco e seu pagamento acertado no final da safra, 

transformando o valor em cruzados com base no dólar médio 

do período. 

Se~undo a ABRASSUCOS, cerca de 20% dos 

produtores assinaram o contrato de participaçlo na safra 

1986/87 à taxa de rendimento da fruta ou seja, o número de 

caixas de laranja de 40,8 quil~s de peso, necessárias para a 

produçlo de uma tonelada de suco a 652 brix ficou 

estabelecida em 280. 

A converslo do preço calculado para a caixa de 

laranja de dólares para cruzados foi feita pelo valor da 

média aritmética do dólar, calculada entre 01 de julhO de 

1986 a 30 de junho de 1987 (CAHPAKELLI et alii, 1988). 

Para os produtores e organizaçOes do segmento, 

o "Contrato de Participaçlo", significava um avanço na 

comercializaçlo de citros, mas deveria ser aprimorado com 

alteraç6es em várias cláusulas. Na safra 1987/88 prevaleceu 

somente o contrato de participaçlo, com cláusulas identicas 

ao contrato apresentado na saíra anterior, 

utilizado pela totalidade dos citricultores. 

tendo sido 

As organizaçftes intensificaram seus trabalhos 

no aprimoramento do contrato e assim, na safra 1988/89 várias 

cláusulas foram modificadas a favor dos citricultores 
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destacando-se: 

- a taxa de rendimento da fruta, expressa em caixas de 40,8 

Kg por tonelada de suco passa de 280 para 272 pois, segundo 

as associações, a média ponderada dos rendimentos de cinco 

safras processadas pela Frutesp S/A, calculada a partir de 

relatórios publicados pela empresa, foi de aproximadamente 

252 caixas por tonelada de suco. 

- o preço da laranja seria convertido para cruzados através 

da cotaç!o oficial de compra do dólar na data dos pagamentos 

e não mais pela média das cotações do dólar durante o periodo 

de um ano, como ocorrera nas duas últimas safras. 

Os citricultores continuaram qUestiona~o a taxa 

de rendimento e assim, nas safras 1989/90 e 1990/91 essa foi 

fixada em 270 caixas e para 1991/92 ser!o consideradas 260 

caixas para uma tonelada de suco. 

Pelo contrato padr10 de 1990/91, considerou-se 

um preço provisório de US$2,65 por caixa de laranja, 

recebendo o produtor US$l,OO no ato da assinatura do contrato 

e US$0,15 ao longo dos 11 meses, a partir de 13 de agosto. 

Pela contrato é facultado ao produtor n!o receber as parcelas 

antecipadas, transferindo todo seu crédito junto à indústria 

para o final da saíra. 

No entanto, após a liberaç10 da terceira 

parcela, com a reduç10 da cotaç!o do suco na Bolsa de Nova 

Iorque, os produtores preocupados com o preço final da caixa 

de laranja que poderia ficar abaixo do preço provisório, 
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evitaram receber novos adiantamentos. Pela primeira vez desde 

sua implantaç~o verificou-se esse fato. 

o preço da laranja, apÓs o encerramento da 

safra, ficou em US$1,11 e, como vários produtores receberam 

adiantamentos entre US$l,15 e US$2,65/caixa, 

como devedores da indústria. 

permaneceram 

Para a safra 1991/92, o contrato traz mudanças 

em várias cláusulas, como a possibilidade de ser firmado por 

prazo de um, dois ou tr@s anos. Além disso, o custo fixo de 

remuneraç~o de capital que era um valor constante no 

contrato, passa a ser determinado pela se~uinte fórmula: se a 

cotaç~o do suco for inferior a US$l,lO por libra peso, esse 

item de custo será zero. A medida que a cotaç:o distancia-se 

desse piso, a indústria remunera-se gradativamente até o teto 

de US$90,OO por tonel~da. Quanto maior o prazo do contrato 

mais lentamente evolui a remuneraç~o da indústria. 

Atualmente as associaçnes c1tricolas 

questionam o fato da cotaç~o do suco na Bolsa de Xova Iorque 

ser o único indicador para o cálculo do preço final da caixa 

de laranja e além disso, o contrato considera que toda a 

venda do suco ocorre somente para o mercado americano pois, 

as despesas com aliquotas, fretes e outras s~o as verificadas 

nos Estados ~nidos. 

Os produtores reivindicam a adoç~o do critério 

de sólido solúvel para determinaç~o do rendimento da fruta, 

enquanto outros pesquisadores e técnicos julgam mais oportuno 
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no momento, diferenciar pre~os estabelecendo prêmios aos 

produtores mais próximos de cada fábrica. 

7.3. Preço da Caixa de Laranja segundo o Contrato de 

Participaçlo 

Os preços da caixa de laranja a partir da 

safra 1986/87 toram calculados pela fÓrmula apresentada no 

contrato, que considera a cotaçlo da Bolsa de Nova Iorque, a 

remuneraç~o ou custo de produçlo e comercializaçlo do suco e 

uma taxa de rendimento industrial da fruta pré-estabelecida 

no inicio da safra. 

A remuneraç~o da produçlo e comercializaçlo do 

suco fixada em dólares, apresentou crescimento de 28,5% de 

1986/87 a 1990/91, sendo que as despesas externas cresceram 

8,7X e as despesas internas 68,7X. Os aumentos verificados 

nos custos de industrializaçlo e de colheita foram mais 

si~nificativos com taxas de 91,8% e 67,8% (Tabela 30). 

Al~uns valores das despesas permaneceram 

constantes ou variaram muito pouco como: 

- taxa alfandegária nos Estados Unidos e remuneraçlo do 

capital <constantes de 1986/87 a 1990/91 com exceçlo de 

1989/90 que variou entre 45 e 90 dólares de acordo com a 

cotaç~o do suco); 

- inspeçlo obri~atória pelo USDAj despesas portuárias na 

Flóridaj taxa de entrada/saída de frigorífico na Flóridaj 



Tabl?la 30 - Rl?lIunl?raçào da produção I? cOlllercializaçào dI? suco dI? laranía - S~O Paulo - 1986/87 -
1990/91. 

\ VALOR rOB (US$} 
DESPESA \ 

A - EXTERNAS 

1 - Taxa a lf andegár ia nos 
Estados Unidos--------------

2 - Taxa dI? ",qua lização na 
Flórida---------------------

3 - Dl?Spesas COI vendas---------
4 - Frete lIaritillo até a 

Flórida---------------------
5 - Seguro lIIaritiao-------------
6 - Inspeção obrigatória p",10 

USDA------------------------
7 - Despesas portuárias na 

Flórida---------------------
8 - Taxa de entrada/saida d", 

frigorifico, mais t?stocagl?li 
I?I frigorífico na Flórida---

9 - Frete terrestre (liédia) do 
porto da Flórida atá as 
fábricas--------------------

US$889 
1986/87 

492,00 

41,00 
35,56 

95,75 
n "'t: i.A,(".J 

3,35 

9,20 

11,35 

14' ,60 

U5$1.365 U8$1.703 U8$1.538 U5$1.172 
1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 

492,00 492,00 492,00 492,00 

47,00 47,00 47,98 45,06 
54,60 68,12 61,53 46,88 

95,75 95,75 115,00 135,00 
2,75 3,75 3,00 3,85 

3,35 3,35 3,35 3,55 

9,20 9,20 9,20 9,80 

11,35 11,35 11,35 13,50 

14,60 14,60 14,60 16,50 
------------------------------------------------------------------------------
SUB-TOTAL----------------------- 705,06 730,60 745,12 758,01 766,14 

B - INTERNAS 

10 - Frete para Santos armazena-
lento, seguro e despesas de 
despacho Santos------------- 27,00 27,OÓ 27,00 ' 27,00 60,96 

11 - Iaposto e adicional de 
exportaç~o e PIS----------- 40,76 62,58 78,09 70,52 52,86 

12 - Colheita, transporte, adli-
nistraç~o de compras, fisca-
lilaç~o no caIPo------------ 140,00 174,00 202,00 209,00 234,89 

13 - ICM sobre a fruta----------- 75,56 116,02 144,76 130,75 99,62 
14 - Custo de industrializaç~o 

lenos valor dos sub-produtos 129,00 153,00 173,00 190,00 247,44 
------------------------------ -------
SUB-TOTAL---------------------- 412,32 532,60 624,85 627,27 695,77 

------------------- -----------
C - REHUNERAçaG DO CAPITAL-------- 90,00 90,00 90,00 84,29 90,00 

TOTAL (AtUe )-------------- 1207,38 1353,20 1459,97 1469,67 1551.91 

fonte: ABRASSUCOS, IEA. 



frete terrestre do porto da Flórida até as fábricas e frete 

para Santos (constantes de 1986/87 a 1989/90); 

- frete marítimo até a Flórida (valores constantes de 

1986/87 a 1988/89 e variáveis nas duas ultimas safras). 

Os valores das demais despesas acompanharam os 

preços do suco FOB Santos, por serem calculados com base 

nesse dado, com exceç~o dos custos de colheita da fruta e da 

industrializaç~o determinados pela industria. 

As taxas de rendimento da fruta foram 

decrescentes no período, passando de 280 caixas nas safras 

1986/87 e 1987/88 para 272 ea 1988/89 e 270 nas safras 

1989/90 e 1990/91. 

Com base nesses dados obteve-se os preços da 

caixa de laranja para 1986/87 a 1990/91, conforme equaç~o que 

re~e o contrato. 

Preço da 
Caixa de = 
Laranja 

Preço de venda 
do suco ( ) 

Remuneraç~o da Produç~o e 
Comercializaç~o 

Taxa de rendimento da fruta 

1.724,04 - 1.207,38 
1986/87 - peL = ------------ = 1,84 

280 

2.251,53 - 1.353,20 
1987/88 - peL = ---------------------- = 3,21 

280 

(8) Média aritlética das cotações diárias para suco concentrado e congelado de laranja na Bolsa de 
Mercadorias de Hova Iorque, durante o "ano exportaç~o" adotando-se os par3Betros de convers~o da 
libra peso de Sólidos, ledida na qual é inforaada a citada cotaç~o para a tonelada aétrica de suco 
de 65! brix de concentraç~o ou seja: 1.433 libras peso de solidos equivalel a ula tonelada tétrica 
de suco. 



1988/89 - ?CL = = 3,73 
272 

2.425,92 - 1.469,57 
1989/90 - PCL = = 3,54 

270 

1.851,72(9) - 1.551,91 
1990/91 - PCL = ------------------------------- = 1,11 

270 

Objetivando simular o cálculo dos preços da 

caixa de laranja que teriam sido recebido pelo produtor nas 

safras 1980/81 a 1985/86 , segundo o modelo adotado no atual 

contrato foram considerados os_ seguintes procedimentos: 

Remuneraç~o da Produç~o e Comercializaç~o: 

- Considerou-se os mesmos valores que permanecem constantes 

nas safras de 1986/87 a 1990/91; 

- para as despesas com vendas adotou-se a taxa de 4% sobre o 

preço de venda rOB do suco que seria calculado de julho a 

junho a partir das cotaç~es da Bolsa de Nova Iorque; 

- para o seguro marítimo utilizou-se a seguinte fórmula: 

preço de venda rOB + custos de frete multiplicado por 0,22% 

que é a média da tarifa considerada no período de 1986/87 a 

1990/91; 

- taxa de equalizaç~o na rlórida - obteve-se junto à Cargill 

Citrus Ltda.; 

- PIS: taxa de 0,75% sobre valor rOB que vigora desde março 

de 1976; 

(9) Dado forn~ciào pela ABRASSUCOS. 



impostos e adicional de exportação: 

- impostos: considerou-se a legislação vigente no período 

( SUED 1 1990) : 

04/06/80 Resolução do Banco Central nQ 620 (substitui 
alíquota por quotas de contribuição US$/t rOB) 

28/01/81 Resolução do Banco Central nQ 682 (10% sobre PVH de 
US$900, (H)/t rOB) 

17/06/81 Resolução do Banco Central nQ 696 (10% sobre PVH de 
US$1.100,00/t rOB) 

16/06/82 Resolução do Banco Central nQ 742 (1% sobre PVH de 
US$1.100,OO/t rOB) 

18/02/83 Resolução do Banco Central nQ 799 (20% sobre valor 
rOB) 

09/06/83 Resolução do Banco Central nQ 837 (16,49% sobre 
valor rOB) 

09/06/83 Resolução do Banco Central nQ 838 (adicional de 
3,51% para exportaçCes destinadas aos EUA) 

08/07/83 Resolução do Banco Central nQ 843 (1% sobre valor 
rOB) 

01/12/83 Resolução do Banco Central nQ 866 ( 1% sobre valor 
rOB) 

20/12/83 Resolução do Banco Central nQ 877 ( 1% sobre valor 
rOB) 

20/12/83 Resolução do Banco Central nQ 878 (adicional de 
3,51% para exportaç~es destinadas aos EUA) 

06/05/85 Resolução do Banco Central nQ 1011 (adicional de 
3,51% para exportaçftes destinadas aos EUA) 

- para o cálculo do IeH sobre a fruta, cabe assinalar que até 

1985 o produto era isento e, a partir de janeiro desse ano 

começou a vigorar uma aliquota de 8,5% sobre o valor rOB do 

suco(10) que passou a ser cobrado no final da safra 1984/85; 

(10) VArias e.presas passaral a questionar e a depositá-lo e. juizo, tendo COlO argulento o conceito 
de produto se.i-processado. 



- para colheita, t.ransporte, administração de compras e 

fiscalização no campo calculou-se 33% do total das despesas 

internas. Essa taxa é a média verificada no periodo de 

1986/87 a 1990/91 e foi usado como "proxi H
; 

- para o custo de industrialização menos valor dos sub-

produtos, considerou o custo levantado pelo ITAL em outubro 

de 1980 cujo valor era de US$129,35. Considerou-se esse custo 

como constante, uma vez que a ind~stria fixou o valor em 

US$129,OO para a safra 1986/87. 

Os resultados desse levantamento s!o 

apresentados na Tabela 31. 

Taxa de rendimento da fruta: considerou-se 

como taxa de rendimento 275 caixas por tonelada, valor médio 

do periodo 1986/87 a 1990/91. 

Com base nos dados levantados e estimados, 

calculou-se os preços da caixa de laranja que teriam sido 

recebidos pelo produtor para o periodo de 1980/81 a 

1985/86, conforme a equaç!o do contrato: 

1. 628 , 03( 11) - 1.147,80 
1980/81 PCL = = 1,74 

275 

1.803,72 - 1.200,29 
1981/82 peL = = 2,20 

275 

(11) Ver Tabelas 40 e 41 do Apªndice 4. 



J.JO 

Tab~la 31 - Silulaçào da r~.uneraçao da produçao e comercializaçao d~ suco de laranja - Sao Paulo -
1980/81 - 1985/86. 

\ Valor rOB (U5$) 
DESPESA \ 

A - EXTERHAS 

1 - Taxa alfandegária nos 
Estados Unidos--------------

2 - Taxa dI? equalizaç~o da 
Flôrida---------------------

3 - Despesas COI vendas---------
4 - Frete lIaritillllo ~té a 

flórida---------------------
5 - Seguro laritilo-------------
6 - Inspeç~o obrigatória pelo 

USDA------------------------
7 - Desp~sas portuárias na 

Flórida---------------------
8 - Taxa de entrada/saída de 

friqorif ico, lais estocagel 
o?l friqorifico na Flórida---

9 - Frete terrestre ( lIédia ) do 
porto da flórida até as 
fábricas--------------------

US$SBB 
1980/81 

492,00 

25.79 
35,52 

95,75 
2.16 

3.35 -

9.20 

11,35 

14,60 

US$1.099 U5$1.098 US$1.211 U5$1.748 US$1.072 
1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 

38,69 42.99 45,86 54,45 37,26 
43,96 43,92 48.44 69,92 42,88 

'15,75 95,75 95,75 95.75 95,75 
2,63 2.63 2,87 4,05 2,56 

3.35 3,35 3,35 3,35 3,35 

9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 

11.35 11,35 11,35 11,35 11,35 

14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

SUB-TOTAL 689,72 711,53 715,79 723,42 754,67 708,95 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11 - IHTtRHAS 

10 - Frete para Santos arlazena
lento, seguro e de$pezas de 
despacho Santos-------------

11 - IIIPosto e adicional de 
exportaç~o e PIS------------

12 - Colheita transporte, adli
nistraç~o de COlpras, fisca
lilaç~o no caIPo------------

13 - ICM sobre a fruta-----------
14 - Custo de industrializaç~o 

lenos valor dos sub-produtos 

27,00 

90,67 

121,06 
0,00 

129,35 

27,OQ 

ilO,82 

131,59 
0,00 

129,35 

27,00 

95,53 

124,06 
0,00 

129,35 

27,00 

55,53 

104,36 
0,00 

129,35 

27,00 

80,14 

153,07 
74,29 

129,35 

27,00 

49,15 

146,09 
91,12 

129,35 
------------------------------------------------------------------,------------

SUB-TOTAL 368,08 398,76 375,94 316,24 463,85 442,71 

c - REMUHERACAO DO CAPITAL 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
------------------_._---

TOTAL (AfBtc) 1.147,80 1.200,29 1.181,73 1.129,66 1.308,52 1.241,66 
-------------------------------------------



1.707,99 - 1.181,73 
1982/83 FeL = = l,Si 

275 

2.070,25 - 1.129,6b 
1983/84 FeL = = 3,42 

275 

2.351,55 - 1.308,52 
1984/85 peL = = 3,79 

275 

1.581,03 - 1.241,66 
1985/86 peL = = 1,23 

275 

Comparando-se os preços recebidos por caixa de 

laranja com os preços simulados no periodo de 1980/81 a 

1986/87, observa-se com exceç;o da safra 1985/86, que os 

preços simulados foram acima dos preços obtidos, 

principalmente nas safras 1983/84 e 1984/85. Considerando as 

diferenças entre os preços, obteve-se usa média de 

US$O,48/caixa no período, valor esse que o produtor poderia 

ter conseguido a mais se estivesse adotado o contrato de 

participaç;o (Tabela 32). 

No entanto, essa média passa para 

US$O,38/caixa ao considerar o valor ponderado ou seja, as 

quantidades de laranjas compradas pela indústria em cada ano 

safra. Analisando o valor agregado, se o setor citrícola 

estivesse utilizando o novo contrato no período de 1980/81 a 

1986/87 poderia ter obtido US$439 milhftes ~ mais do que 

realmente recebeu pela venda da laranja ao setor industrial 

(Tabela 33), 



Tabela 32 - Preço da caixa de laranja recebido pelo produtor 
e preço simulado - Periodo 1980/81 - 1986/87 

Simulaç~o do Contrato Preço Fixo 
Ano Safra US$/caixa 40J8k~ US$/caixa 

( A ) ( B ) ( A )-( B ) 

1980/81 1,74 1,65 0,09 

1981/82 2,20 2,12 0,08 

1982/83 1,91 1,27 0,64 

1983/84 3,42 0 , 97 2,45 

1984/85 3,79 2,10 1,69 

1985/86 1,23 3 , 50 -2,27 

1986/87( 1 ) 1,84 1,15 0 , 69 

( 1 ) Na safra 1986/87 a maior parte dos citricultores recebeu 
o preço fixo, acertado antes da colheita. 

Tabela 33 - Valor rl?cl?bido fll?la citricultura e valor siaulado fll?lo Contrato dI? Partidpaç~o 

- Pl?riodo 1980/81 - 1986/87 

Safras 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

1985/86 

1986/87( 1) 

Quantidade dI? 
laranja processo 

\1.000 ex i 

138.000 

155.000 

161.000 

165.000 

185.000 

220.000 

136.000 

Va lor sillu lado 
US$1.000 

(A) 

240.120,00 

341.000,00 

301.510,00 

564.300,00 

701.150,00 

210.600,00 

250.240,00 

Valor Recebido 
US$1.000 

(B) 

227.700,00 

328.600,00 

204.470,00 

160.050,00 

388.500,00 

770.000,00 

156.400,00 

US$1.000 
(AHB) 

12.420,00 

i2.400,00 

103.040.00 

404.250,00 

312.650,00 

-499.400,00 

93.840,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Total 1.160.000 2.674.920,00 2.235.720,00 439.200.00 

(1) Considerou-se a safra 1986/87, uaa vez que aproxiaadaaente 80% da laranja foi adquirida 
pelo contrato a preço fixo. 



Diante do pequeno n~mero de observações e 

grande variabilidade das diferenças de médias não faz sentido 

efetuar o teste t < teste de diferenças médias) entre os 

valores registrados e aqueles que teriam sido obtidos com a 

adoç;o do sistema ligado às cotaç6es do suco na Bolsa de Nova 

Iorque, ou seja, com o Contrato de Participaç;o. 

Entretanto, analisando-se as correlações entre 

os preços da caixa de laranja (observados e simulados) com os 

preços reoebidos pelos citricultores na Flórida, observa-se 

correlaç;o de 0,86454 para os valores simulados de 1980/81 a 

1986/87, enquanto os preços observados apresentam 

correlaç~o negativa (-0,39284). Isso indioa que os preços da 

laranja calculados pelo Contrato de Participaç~o apresentam 

aderªncia com os valores do mercado internaoional, 

representados pelos preços da Flórida (Tabela 34). 

Se n~o houvesse a tarifa aduaneira americana de 

US$492 por tonelada (valor fixo independente da cotaç;o do 

suco), haveria a hipótese desse valor por caixa ser 

repassado ao preço recebido pelo citricultor, de modo que o 

preço simulado se aproximaria ainda mais do preço recebido 

pelo produtor na Flórida, embora também no preço observado 

poderia ter esse acréscimo. 



Tahela 34 - Preços da caixa de laranja - Brasil e Flórida
Periodo 1980/81 - 1990/91 

Preços Proteç~o 

Ano Safra ----------------------------------- Aduane i ra( 3 ) 
Ohservado Simulado( 1) Flórida 
US$/caixa US$/caixa US$/caixa US$/caixa 

-------------------------------------------------------------
1980/81 1,65 1,74 3,96 1,76 
1981/82 2,12 2,20 /4,14 1,76 
1982/83 1,27 1,91 5,08 1,76 
1983/84 0,97 3,42 5,61 1,76 
1984/85 2,10 3,79 0,83 1,76 
1985/86 3,50 1,23 3,83 1,76 
1986/87 1,15 1,84 5,14 1,76 
1987/88 3,21 3,21 7,56 1,76 
1988/89 3,73 3,73 7,26 1,81 
1989/90 3,54 3,54 5,51 

'" 
1,82 

1990/91 1,11 1,11 6,15 ( ~ ) 1,82 

Fonte: IEA. 

(1) A partir da safra 1986/87 os preços s~o os ohservados e 
calculados segundo "Contrato da Participaç~o". 

(2) Estimativa. 

(3) Considerou-se 280 caixas para uma tonelada de suco no 
periodo de 1980/81 a 1987/88; 272 caixas na safra 1988/89 
e 270 caixas nas safras 1989/90 e 1990/91. 



8. AKÁLISE DE PREÇOS DA LARAKJA E SUCO DE LARAKJA 

Neste capitulo, analisa-se as correlaçUes 

entre os preços da laranja recehidos pelos produtores e os 

preços do suco divul~ados por diferentes fontes de 

in[ormaçUes, calculados por safra, que compreende o periodo 

de 12 julho de um ano a 30 de junho do ano suhsequente. 

Comparando-se a evoluç~o do preço da laranja 

com a cotaç~o do suco na Bolsa de Nova Iorque na década de 

80, ohserva-se correlaç~o negativa de 0,30287 de 1980/81 a 

1985/86, periodo em que o preço da laranja era fixado no 

inicio da safra e permanecendo constante até a entrega final 

da fruta. Portanto, nessas safras as flutuaçOes das cotaçOes 

do suco no mercado e refletidas pela Bolsa que ocorriam 

principalmente em funç~o das geadas na Flórida, n~o eram 

repassadas aos preços da laranja. Entretanto, entre 1986/87 e 

1990/91 ohteve-se uma correlaç~o de 0,93331, o que se pode 

atrihuir a introduç~o do "Contrato de Participaç~o" a partir 

da safra 1986/87 pois o cálculo do preço da laranja passa a 

ser determinado tendo como referincia a média da cotaç~o do 

suco na Bolsa no "ano exportaç~o" definido no contrato. A 

correlaç~o entre os dois niveis de preços para a década de 80 
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foi de 0,46990 (Tabela 35 e figura 12). 

Tabela 35: Preço da caixa de laranja e cotaç~o do suco na 
Bolsa de Nova Iorque, Periodo 1980/81-1990/91 

-------------------------------------------------------------
Preço da Preço da ( 1 ) Cotaç~o na 

PERiODO Laranja Laranja em Suco Bolsa 
US$/cx 40,8k9 Eqvt. US$/t US$/t 

-------------------------------------------------------------
1980/81 1,65 445,50 1628 

1981/82 2,12 572,40 1804 

1982/83 1,27 342,90 1708 

1883/84 0,97 261,90 2070 

1984/85 2,10 567,00 2351 

1985/86 3,50 945,00 1581 

1986/87 1,84 491,14 1724 

1987/88 3,21 872,10 2254 

1988/89 3,73 1001,70 2472 

1989/90 3,54 953,10 2423 

1990/91 1,11 299,70 1853 

FONTE: IEA, ABRASSUCOS. 

(1) Considerou-se 270 caixas de laranja para uma tonelada de 
suco. 

Comparando-se a evoluç~o dos preços da laranja 

com o preço de exportaç~o FOB - Santos nas décadas de 70 e 

80, observa-se maior oscilaç~o nos preços na década de 80 

devido principalmente a maior ocorr@ncia de geadas na Flórida 

nesse periodo. Na década de 70 verificou-se correlaç~o entre 
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os preços analisados da ordem de 0,92426, podendo-se destacar 

que as alterações nos preços do suco foram acompanhadas pelas 

variações nos preços da laranja. No entanto, a correlaç~o 

verificada para os anos 80 foi bem menor ou seja de 0,48712, 

influenciada, principalmente, pelas safras de 1980/81 a 

1985/86, cuja correlaç~o foi de apenas 0,01338. Essa baixa 

correlação deve-se ao método de cálculo dos preços da laranja 

no periodo, que eram determinados antes da colheita n~o 

acompanhando os preços do produto final. Nesse sentido, os 

preços da fruta permaneciam fixos, não sofrendo alterações em 

função das geadas na flórida que praticamente elevam os 

preços do suco. Entretanto, obteve-se correlaç~o de 0,93331 a 

partir de 1986/87 devido ao novo contrato introduzido no 

setor citricola <Tabela 36 e figuras 13 e 14). 

Comparando os preços do suco cotados por 

diferentes fontes, observa-se as seguintes correlações: 

- Para o preço de registro do suco na CACEX e cotação do suco 

na Bolsa de Nova Iorque calculou-se um índice de correlaç~o 

de 0 , 93827 no periodo de 1982/83 a 1989/90, apresentando as 

mesmas oscilações no periodo, com exceção da safra 1986/87. 

Nessa safra, enquanto a cotaç~o média anual do suco na Bolsa 

apresentou taxa de crescimento positiva em relaç~o a da safra 

anterior, a variação do preço de registro foi decrescente. 

Supõe-se que os motivos para tal comportamento possam ser 

atribuidos ao congelamento do câmbio em 1986 e cumprimento 

dos contratos que haviam sido fechados. Pode-se, tamhém, 



Tabela 36: Preço da caixa de laranja e preço médio rOE Santos 
do suco de laranja concentrado congelado, Periodo: 
1971/72-1990/91 

PERiODO 

1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/91 

Preço da 
Laranja 
US$/cx 40,8kg 

1,01 
1,10 
1,48 
0,85 
1,00 
0,85 
2,00 
1,72 
1,70 
1,65 
2,12 
1,27 
0,97 
2,10 
3,50 
1,84 
3,23 
3,73 
3,54 
1,11 

Preço de 
Exportaç;l(o 
rOB SAllTOS 
US$/TOll 

481 
472 
562 
494 
468 
494 

1.014 
973 
932 
~888 

1.099 
1.098 
1. 211 
1. 748 
1.072 

889 
1.369 
1. 703 
1.538 
1.172 

Preço da (1) 
Laranja em 
suco equiva 
lente US$/ton 

272,70 
297,00 
399,60 
229,50 
270,00 
229,50 
540,00 
464,40 
459,00 
445,50 
572,40 
342,90 
261,90 
567,00 
945,00 
491,14 
872,10 

1.001,70 
955,80 
299,70 

F~llTE: IEA, CACEX, USDA 
( ) Considerando 270 caixas de laranja para uma tonelada de 

suco 

admitir que a CACEX n!o foi suficientemente ágil na !ixaç!o 

da pauta minima, levando a ilaçlo de que a indústria nlo 

teria transferido a elevaçlo das cotaçaes externas do suco 

para o faturamento no preço de registro, significando 
I 

eventual menor transferincia de moeda para o pais. 

Atualmente, o preço de registro é calculado pela média das 

cotações do suco na Bolsa de Nova Iorque, com reajustes 

ocorrendo sempre que a média de 20 observaç8es sofre 
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variaç~o positiva ou negativa de US$25/t ou multiplo <Tabela 

37 e F i qura 15), 

Tabela 37: Cotaç~o do suco na Bolsa de Nova Iorque e preço 
de registro na CACEX - Periodo 1980/81 - 1989/90 

Periodo 

1980/81 
1981/82 
1982/83 
1963/64 
1984/85 
1965/86 
1966/87 
1967/66 
1986/89 
1969/90 

Cotaç~o 

na 
Bolsa 

(US$/t) 

1.628 
1.804 
1. 708 
2.070 
2.351 
1.581 
1.724 
2.254 
2.472 
2.423 

FOBTE: CACEX, ABRASSUCOS. 

- Preço de exportaçào do suco FOB 

Preço 
de 

Reqistro 
( US$/ t ) 

1.100 
1.263 
1.766 
1.117 

935 
1.471 
1.724 
1.680 

Santos com preço de 

registro da CACEX, como era esperado obteve-se correlaçlo de 

0,98924, com valores praticamente i~uais, tendo em vista que 

a CACEX procura manter esse valor constantemente atualizado e 

alinhado com as cotaçOes de mercado, procurando assim evitar 

o subfaturaaento nas exportaçOes de suco concentrado (Tabela 

38 e F i ~ura 16), 

- Preço de exportaç~o do suco FOB - Santos com cotaçlo do 

suco na Bolsa de Nova Iorque no periodo de 1980/81 a 1990/91 

apresentou correlaçlo de 0,92672. Com exceçlo da safra 

1966/87 o sentido das oscilaçOes tora. os mesmos <Tabela 39 

e Figura 17>' 
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Tabela 38: Preço médio FOB Santos do suco de iaranja 
concentrado congelado e pre~o de registro na 
CACEX - Periodo 1980/81-1989/90 

PERiODO 

1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
1989/90 

FONTE: CACEX, USDA 

Preço de 
Exportaç~o 

FOB Santos 
US$/t 

888 
1099 
1098 
1211 
1748 
1072 
889 

1365 
1703 
1538 

Preço de 
Registro 
CACEX 

US$/t 

1100 
1263 
1766 
1117 
935 

1471 
1724 
1680 
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Tabela 39 - Pre~o médio FOBSantos do suco de laranja 
concentrado congelado e cotaç~o do suco na 
Bolsa de Nova Iorque Período: 1980/81-1990/91 

PERiODO 

1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/91 

Pre~o de 
Exportaç~o 

FOB Santos 
USS/t 

888 
1099 
1098 
1211 
1748 
1072 
889 

1365 
1703 
1538 
1172 

FONTE: CACEX, USDA, ABRASSUCOS. 

Cota~~o 
na Bolsa 

USS/t 

1628 
1804 
1708 
2070 
2351 
1581 
1724 
2254 
2472 
2423 
1853 
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q. RESULTADOS E COXCLUS~O 

Uma das formas da indústria de suco se 

garantir quanto ao fornecimento de sua matéria-prima 

principal, a laranja, em quantidades pré-estimadas e com 

qualidades e características especificas para atender o 

mercado já existente e conquistar novos mercados é através de 

contratos de compra e venda de laranja. 

Para os citricultores, o contrato era ua 

antigo instrumento utilizado na comercialiazaç~o de 'suas 

frutas com as empresas exportadoras, cuja 

ampliada com o surgimento do setor industrial. 

adoç~o foi 

Para os 

produtores, o contrato implicava na venda assegurada de seu 

produto e a preços pré-determinados, o que lhes 

possibilitava, inclusive, saber a receita auíerida. 

No modelo de contrato adotado até a safra 

1Q86/87, os preços da laranja eram determinados com base ea 

estimativas da produç~o da laranja e da oferta e demanda do 

suco na saíra em ne90ciaç~0. As entidades representativas 

dos setores se reuniam para acertarem um preço único (ou de 

reíerincia) e, durante as ne90ciaçees que eram intensas e 

conflituosas, várias vezes o governo teve que intervir, 



acabando por ~rbitrar os preços. 

Descontentes com a forma de cai~ulo dos preços 

da laranja e com algumas cláusulas constantes no tipo de 

contrato em os citricultores reinvindicavam 

participaçOes nas elevaçOes das cotaçOes do suco no mercado 

externo, que event.ualmente ocorriam apÓs forte 

FIÓrida e que não eram repassadas aos preços da 

fixados no inicio da safra, 

geada na 

laranja, 

Em 1986/87 foi introduzido o contrato de 

participação, com inovaçtles na metodologia de cálculo do 

preço da laranja, que passou a ter como parâmetro a média das 

cotaçtles do suco na Bolsa de N.ova Iorque no "ano exportação", 

Com esse contrato, os citricultores tim participaç~o nas 

variações de preços advindas da comercializaç~o de suco 

os externo, De outra parte, como indica a teoria, 

citricultores passam a ter maiores riscos, na medida em que 

também visam maiores ganhos, pois os preços são determinados 

no íinal da saíra. 

Entretanto, passou a haver maior transparincia 

de mercado como também maior aderincia dos preços da laranja 

com os preços do suco praticados no mercado externo, 

constatada nas altas correlaçCes entre os preços da laranja e 

as cotações do suco na bolsa de Nova Iorque e com os preços 

de suco rOB Santos a partir da saíra 1986/87. 

Nesse sentido procurou-se simular os preços da 

laranja que teriam sido recebidos de 1980/81 a 1986/87, 



aplicando-se o novo método de contrato. Esses valores 

simulados foram cotejados com aqueles eietivamente recebidos 

pelos produtores e mostraram-se superiores àqueles recebidos 

pelo contrato a pre~o fixo, com exce~ão da safra 1985/86. ~ 

importante ressaltar que essa foi uma safra atipica em que as 

indústrias pagaram altos preços pela matéria-prima no inicio 

da safra e posteriormente venderam por baixas cotaç~es o 

produ to f inai. 

o exercício realizado indica que o setor 

citricola poderia ter um ganho adicional de US$439 milh5es de 

dólares se o "Contrato de Participação" estivesse adotado no 

periodo de 1980/81 a 1986/87. A média ponderada dos preços 

(pela quantidade processada por safra), no periodo, 

ter um acréscimo de US$ O,38/caixa e, considerando 

poderia 

a média 

simples das diferenças dos preços, o acréscimo passaria para 

US$ O,48/caixa. 

Uma das conclusOes que se pode tirar é que o 

contrato significou um avanço nas relaçOes entre indústriais 

e citricultores na medida em que se reduziram os conflitos. 

Hoje há maior transparªncia nos cálculos e os preços 

acompanham as cotaçOes do produto final. Em outras palavras 

significa que a agroindústria da laranja está assentada em 

condiçOes mais firmes e paritarias para ambos os segmentos. 

Porém o Contrato de Participaç:o ainda é no Brasil um 

instrumento novo que deve ser aperfeiçoado, como vem 

ocorrendo com as alteraçOes de várias cláusulas desde sua 
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implantação. 

As inovações que foram ocorrendo nas relações 

entre ind~stria e citricultores são atribuídas principalmente 

ao maior nível organizacional do setor, à aproximação nos 

diálogos entre os dois segaentos e ao elevado grau de 

concentraç~o da ind~stria. 

Com relação à localizaç~o observa-se uma 

grande concentração tanto dos citricultores quanto da 

ind~stria nas regiões de Campinas, Ribeir~o Preto e S~o José 

do Rio Preto, o que facilita e permite maior aproximaç~o 

entre os dois segmentos. 

Quanto ao grau de concentraç~o da indústria, 

observa-se que sempre foi elevado pois 63% da capacidade 

instalada em 1970 já pertencia às duas maiores empresas do 

setor, Citrosuco e Cutrale, pouco se alterando nos ~ltimos 

anos. O fato de se ter poucas empresas viabilizou a adoção 

de contrato padr~o na citricultura. 

As associaçOes do setor contribuíram para seu 

fortalecimento e desenvolvimento, principalmente, quanto ao 

poder de barganha de cada segmento. Sempre atuaram nas 

negociaçaes para a determinaç~o nos preços da laranja e 

atualmente tim despendido esforços no aprimoramento do 

contrato. 

o contrato n~o influenciou os 

mudanças de variedades de laranja de modo que 

variaç~o sazonal das quantidades processadas 

produtores nas 

o padr~o de 

permaneceu o 
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mesmo nas décadas de 70 e 80. Entretanto, o mesmo nlo 

ocorreu com o padrlo de variaçlo sazonal das quantidades 

exportadas de suco, cuja mudança está mais relacionada com o 

desenvolvimento da tecnologia de estocagem a frio. 

Diante do panorama apresentado sugere-se que 

um melhor relacionamento entre os agentes econômicos passa 

obrigatoriamente pela 

estratégico do setor, 

demanda internacionais. 

necessidade de um planejamento 

baseado em previsftes de oferta e 

O Contrato de Participaçlo já foi um avanço 

para amenizar a má distribuição dos benefícios advindos da 

exportação de suco. A busca de um aprimoramento e maior 

transparência nos cálculos dos custos dará mais confiança e 

credibilidade a um setor que hegemonicamente se mantem em 

posiç!o previlegiada mundialmente tanto na produç!o de 

laranja como na exportaç!o de suco. 

Sugere-se, também, a adoç!o desse tipo de 

contrato por outros segmentos agroindustriais, cujos acordos 

de preços da matéria-prima tem sido difíceis de serem obtidos 

e frequentemente com pouca transparência, mesmo com a atuaçlo 

do Comitê de Agroindústria da SAA. Para alguns, entretanto, a 

grande dificuldade seria a de se dispor de um valor de 

referência a ser aceito pelas partes e representativo das 

condiçOes de mercado em cada safra. 
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APtllDICE 1 

Contrato a Preço Fixo 



Iaatruaeate particular de ceatrate de c •• pra e ~eada de trut~D 

P.r este iastruaeate particular de ceRtra
te de c eapra e ~eada ,de :!rutas a terae -, que ea tre aí :!azea 
üe ua lade, e.a. "eeapraderal" e selidariaaeate re8peas~Tei8,t 
aa :!iraaa , eea sede aa Rua " 
aI! alldar, eja. . a , CGC. , Iasc. 
Est. r dtravante deat.iaada, aeste eeatrate, de COM-' 
PRADORA UM e _, eea sede aa Rua 

t CGC. , Iasc. Est. aI! 

I , 

, ,de agtra ea iia:a:te deaeainada, aeate illstruaeat., t 

de COMPRADORA DOIS, aabas leealizadas aa cidade de sã. Paul.,· 
atraTés da represeatante legal que a aabas r&presea~a. e de a~ 
tre lade, eeae Teadedar(ea) •••• 

têa, justa e ceatratade, e seguiate-: 

"0(8) Teadeder(es) eXJllera(a), c ••• sellhor 
(es) e leg!tia.(a) passuid'Í'(ês) de iahel rural deae,aiaade •• 
••••••••••••••••••••••••• , e1tua~ • ••• umicípi. de .~~ ••• ~ ••.• 
•••••••••••••••• , a preduçae de :!rutas, pesauiade, A~ re:!eriõ. 
ia'vel, p.aares c.astituídls de: 

E, ea senda pessuidor das ptaare~Gupra r~ 
lacioaadts, se caapreaete a. vender e as e.aprad.raa ~ cnapra-' 
rea, teda a prlduçãe aIs aff!'lae~ exi~tellteSt 'aediaate .as aegui~ 
tes cláusulas e ceadiç.es Q,.u~_t' !,utuaaeRte, ace~ ta .. ;,e.~ ~ut.rgQ.a, 
a saber-: 

12)._ A preduçã" 'dli!. -ql1G.n:b1.dade de -' 
pés aciaa re1ac1OJl.adas, Clrrespa.de à safra d. ane, d!t, •••••••• 
cuj I tera., para 1'1ns d~ ç.lbe1 ta 'e dé: c.lfriat,,-. fica 1'~xade ' 
para • dia 31 de dezea~;. (11 Eeaae 8Jl'~" ' . 

22) ... - Ficaa estabetecid.'s ta seguill-
tes prazes para celheitas 
a) - ~era •••••••• _. 

das frutas: 
até e 'dia 

. r· j • 

b) - •••• ••••••. '!"..... '. A~' • dia 
§ Un~c~-- Eatende-se que I praze das c. 

lheitas ac1aa fixad,s, ceK~, sellde aque~e estabelecide ap's as' 
~ -~' 

t'rutas apresentarell I "peate" lU', ~reacb" llara a' cllbe1ta. 



3 11 ).-

truaento e .elhor ftraa de direitt o(a} veDdedor(es) ye~dc(a)' 
QS ctapradoras, ea conjuato e sob a ftraa de retirada das fru
ta., ea caráter irrevogável e irretratável, a totalidade da -' 
prldução de frutas d, pa.ar descrito .e preAabula deste ins-' 
truaenta, duraate IS períadas CtDstaates aa ítea 22 deste c •• -
trata, aediaate a preço de Cr$ ••••••••••••• ( ••••••••••••••••• 
•••••••• ), cerresp •• de.te a UI •........•..• ( ........•.....•.• 
••••••• ) aolares, per caixa de 40,8 quilos, a ser paga quinze
nal.eate, ea aoeda carrente 110 Paie.' 

§ w..1co Tendo ea vista, que o preço ,é 

dectrrente do valor de dellar e. nosso Pals, fica estabelecido 
asaia, que tada e qualquer Tariaçãa acarrida, implicará neceo
sar1aaellte, na alteração da preço da caixa da fruta. 

4 R).- 0(8) Tendeder(es) recebe(a), ' 
aeste ate, u. sinal e princlpie de paga.ente, ne Talar de Cr$. 
• • .• . • . . . . . . •• ( •.•.•...•.....••. ). clrreepoJtdellte a •••.••••• 

caixas de frutas, de qual dãe plella e geral quitação, para .ã. 
aa1s reclaaare. au recebere., ea qualquer teapo au instância,' 
iaportancia essa a ser deduzida daa pagaae.to. a serea efetua
doa :pelas caapradtras, até a aa.tallte de sinal 'ra realizada. 

52).- A partir da presente data, es' 
pe.ares passaI a ser responsabilidade das c.apraderae, .etiva' 
pele qual, a colheita das frutas. a transparte, a pulverização 
contra .ascas, serãe realizadas por sua canta e risco, se. _" 
qualquer ellUS para ~(s) Tendeder(es). 

§ III - As ca.predaras recebe. neste I 

~te es pe.ares, declarando inexaitir ataque de .ascaa, be~ ca
•• trutas n. chã., .etive pele qual, a partir da preseate data 
assuae. tedas .s risces da presellte praduçãe, respo.sabilizaa
de-se, illclusive, pelas frutas que Yierea a se perder, sal~. • 
~s caslS de ferça aaiar (~aniza, te.peral, etc.) devida.ente' 
c •• pr'ICad.s. 

§ 2g - C •• pravada a perda das trutas' 
p~r •• issã. das ce.prad.ras, .(s)~ve.ded.r(ea), através ie la~ 
de pericial, tará(ã.) jús à indenizaçãe c.rrespa.dente ae Ta-' 
ler das frutas perdidas. 

6 R)._ o(s) vendedar(es) se ebriga(a) 
a ~aAter eo p •• ares se.pre li.paa, acessíveis e transitáveis ' 
para caainbaes, afia de p~ssibilitar, na épIca pr'pria, tant.' 
a c.lheita cene a pulverização centra •• scaa per parte das ca~ 
prad.raa. 

7 11 ) ••• As ct.praderas ficall, desde já 



auterizao.as lO. trauaferir li prese:a.te cl.>ntrlõlto Q terce:l ('SB. eu 
ceder parte das frutas IiId'l.uiridaB, ficande, Il\i elltlO.lI:t~, j:UI.

ta.e.te ce. e(a) adquire.te(s) eu cessi.nárie(s) respe.aá -' 
Teia pele integral cuapri.ente de prese.te centrat •• 

8a)._ Para .a efe1tes de retirada' 
das frutas e a necessária e.issã. das Netas Fiscais, as COM
PRADORAS, entre sí, co.venciena. e o(s) VENDEDOR(ES) anue{.) 
ae segu111.te-: 

1) - A "COMPRADORA DOIS" precederá a re
tirada das trutas, lles prazee estabelecides .e preâabule de~ 
te c •• trate, segui.de a erde. estabelecida para cada tipe de 
frut;,l.; 

2) - ÁS COMPRADORAS darãe, na Iportunid!! 
de, as i1\flraaçees Jl.ecessáriaa à. eaiasã. das Netas F.1.8caia • 
para trânsite de trutas de pe.ar ae estabeleci.eate desigua
de; 

3) - Sellpre que li pagaaente al(s) veade
der{es) tenha sid. feita per uaa s' daa c.apradlr~s, Q eutra 
pr= •• verá a si.ples reposição financeira, cea base ea qua -' 
droR de.enstrativos da recepçãe de frutas que fernecerá D.aa

salnellte. 
9a ).- O(s) vendedlr(es) se cbrigan 

ne casl de alienaçãe de(a) i.'vel(eis) ea que se situa(.) 
.(0) po.ar(es), a dar ci~:a.cia aos adquirentes, da exist~ncia 
do presente c.ntratl, para que o aes.e Heja respeitada e cU!! 
prida eQ t,dlS la seus terRas. 

10).- Ás cgmpradlras se ,br~gaa &' 

respeitar es regulallent.s da(s) pnpriedade{s) do{s) 'V'ende-' 
d.r{es) quanta ~ entrada e saída de veicules déatinades à c~ 
lheita das frutas e pulv'erizaçãe centro. aescas. 

11).- O presente centrate é feite e. ca
ráter irretratável e irrevegável, ebriganda as par~es cantr~ 

tantes, per si, seus herdeiras e eu sucess.res, a. seu iatel 
re cuapr1.enta, respondellde eeapre, a parte que por d,le eu' 
culpa, deixar de cumprir qualquer das qàáusulas eu 1teDS dei 
present~ ajuste, pela indeDização por perdas e danos, lucres 
~essantes, que causar a lutra, 1nclusiTe pàas despesas e he
neráries advecatícios da parte 1necente. 

§ únice - IRdependenteaeDte disse, as' 
ce.pradoras p.derãe sustQr es pagaaentls IS pagaaentes das • 
parcelas devidas, .es aeguiRtes cases: 

1) - Se o(a) vendeder(ea} se recusar(e.) 
a perRit1r, se. justa causa, a retirada das trutas eu a e.-' 

J.óO 



trada das co.pradoras ou seus prepestos aos poaares; 
2) - No caso fortuito eu força aaior im

previsivel e deTida.e.te ce.preado, previato .0 C&digo Civil' 
e C'dlge Ce.ercial, entre oa quais, os probleaas de granizo,' 
tear oral oU vendaval, etc. 

12).- As ce.pradoraa fioa. autari-
zadas e a(s) vendedor(ea) cancorda(a) que seja descantado do' 
:preçe aci.a fixado a i.portbcia de Cr$ 0,10 (dez centavas) I t 

p,r caixa de 40,8 kg. que será levado a crédito da "FUNDICrm' 

TRUS" , dest1nadl à CAMPANHA NACIONAL DE IRRADICAÇÃO DO CANCRO 
ctTRICO - "CANECC". 

13).- ÀS partes elegea o Feri da • 
Comarca de Araraquara, para diriair quaisquer dúvidas e lití
giOS eriundos do presente contrato. 

E por estare. 4ssi. justos e contratados 
firma. o prese.te, e. duas vias de igual teor e para ua s' -' 
efeito jurídico, na presença de duas teste.unhas. 

Araraquara, 

i.61 
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'Contrato de Participaçlo - Safra 1988/89 



CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

SAFRA 19B1lJ69 

POR 8.18 .notru_mo p~"'CtJlar de ""' .... to d. compra • venda dn 1ruI..1. <Mh! por1es. de um IdcfO. na qua/,dade de Iornecedof(CS) " '1ENDEDORIES). 0(5).r.($) __ 

• do OUllO. ne qualldado de COMPRADO~S)1. '., .mb.u com_ .... Mal.io. /'I,,./.E.I;/(1O 
1'10 CGClMF. /nscnçócs Est.1au .... /11" de SIoo P .. ulO, .: - IfIscnlasre$pedl.·. __ SOb N". .... 

. r .• te. JU$IO • convcncronado o Sl.JgUMIe: 

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO DE CONTRATO 

luado(s) 110 irn6ve1 rural denominado _______________________ • silO em ____________ _ 

Jnsc. Prod. " .. ______________________ • igualmente de sua propnedsda. com" quanúdsde de pés e seguir d,scrmxnada. 

e prevrstJo de tespec/lva pro<1lJÇIo: 

ç,. VARIEDADES P~S PRODUçAD,OTAL 
COD. VARIEDADES 

I'E5 PRODUÇÀO T:J f,\L 
PRODUZINDO EST. EM ex. 40.8 KG PRODUZINDO EST. EM ex. 40.8 ICG .. -

01 PE RA RIO ou COROA 20 BAIA/BAIANINHA --
.~1 NATAL 3( lIMA/PIRAlIMA --cnAVOIMEXIRICA 03 VALENCIA 50 CLEMENTINA 

10 HAMUWOARÃO 51 PONKAN 
WESTIN/RUIlVStLEl A 

11 OANCY 52 MUReOT 

TOTAL ESTIMATIVAS 

1.2 A c,"ma',va de produçilo aCIma ~ /e,ta Pll>lIisonamenlfl. para o /im de cAlculo do pagamento das dulS p""",,,,,. parcelas do preço provisório. nos lermos 0iJ 
CLAUSULA 1"E.RCEIRA ad/an/e. 

1.3 O obiela desl. contraIO ti • .entla e _nto Ais) COMPRADORAfS) de ___ % ( por 1:0(1/(,) d •• cada venadade ac,,".' aa. /Tvla. 
prodUZlf:JoS nesse{~} pomal'ts}. relerentes .. satrll 198811989. na COtJOIÇAo "na áIVOfe", BbranQflnc10 t.",nto BS hulas do ma'uraC' .. '~) normal. dtJnorwned."t!õ.· 110 tam
po", como .fi de maruraçAo tarOIS, lSrnt»m Chamadas "tompords". ou ".al6mpotAI1ftBS ". aflUis ~ Indusl1l.,,znç40 e/ou rfJwnda. 

CLAUSULA S~GUNCA - DAS CONDIÇÓES DE VENDA E FORNECIMENTO 

2. I A ro/h""., das ltu"'. 5e,il (etra petàl<) COMPRADORAIS}. att! a dala de • oblloand",se o/s) VENDE"OORIES). alt!rr. d~ .,,,,,n,,,.,ntrar a 
exp.cuç~o da me:ml.l. a perm'ltr a bvre entrada c1e veicuJos. tunnas De coIl»eda na prop"eaBde. e B manler tJnJ condfÇóe$ normars de uso 05 camtnhO~ mu"mDS. 

~ qradeando O(s} potIk.tjesl na época ClOIs) Irllbalhols/.-

2.2 A paror desta data as /ru'.s passam a ser de prop"edade dai.) COMPRADORAISI. I/Caoco O(s) VENDEDORIES} corno I,e/leis' de".,,,,lIIrIO(5) da. "" .. ""s "'" 
pon<'"HfI1CSO contuoo pelO~ danos ou petOa$ Que vennam a oconer pcw sua culpa ou o*"ussáC'. calX'ncJo.lhe'sJ zelar pelo's) ptlm..1rt(.·sJ amar. f&JrfO 0;.1 ftlutJo. J,w,,(.~ 
-c.l'fIM~tamBnJa pt04lJK1a a W"nN ou C8'SSáO tIO qUt9.squCH quanllCJDcHn de Irul..1s .. lfHrellos • .sob ptJna de responUbllld.tC1e cnnvnal 

2.3 0;,5/ \/éNDEVOR(ESJ SE" obnga(m) a pulvenzaçlo das trutas cOfllla áCSfOS e trOScas. com ITJdlellal e quantK1ade adeauados. A:; trutas abn9'das por "mu!..J1a" OU 
"kJt)Ia'~ seria t16s.wt.!JlZad.:is. se colhIdaS. juntamente com.$ rtrIPreslável$ à produçAo de suco e/ou terenaa sem qualquer N1don,~açAo. 

2.4 CRSO as frvtas S<' cnN1mrem alacadas por mosca ou Acaros. ou nelas M}8/T1C1dénCla da "/CProse'~ lItS) COMPnAOORAIS) pode,aI6o) se '.cusar a roll"'-las ou. 
se co/hiddS. e na s61".,jo conS/"",adas KJ4P/as para e ... vaç~o de suco elou 'evendlf. procedo/AtA0} I ou. C1Csv/tal.uçllo. s<·m llu.Jlquer /nde/'lllnç'o. 

2.5 O nsco IH f)tJfPC1mcnlo das trufas lJor causas naturaiS, mcluSl1ft~ [:1,an,zo. Quoda ou maluraç'áo ptecoce e/ou ltrcgular. corre (X.Jt conta -dOis) VENDEDOR(ES1. o 
O -"'f me"" ocorrendo se IJOuver caso IotIwlo ou k>tCII IT'IiJlOr. hlpóleses em Que hca B Of)t;Ao dais) COMPRAOORAISJ 8 teSClsão da prc.·scmIC contr."o. ou o prosseguI

mento da eXf!CUÇ';J" QCt nJr"OSI11O csm rclaçáo aos trutos não ahnalCios. 
P,ará9ralo 1~'. Em CdSO cU! ocorréncra!1e !Nana0. a(5) COMPRADORA(S) ,nClp.ntrar81.iCl} D(!.} VENDEDOR(ES) peJos preços rotfC5{)OndCnlI1S de ItUt..1S 3(1f:7C

, f" 

na mcosma fonna de paqffrnenlO uestas, em B(Y.. {o,'!ml.] por cemoi DO VOlume d.1 üll,md esllfTWllva ou fp.CS1,rna',v:f 3nf(lnor A oco"ÓnCla. d~düZlaa 
destd;t t1u~,ntla.1de c1e IoJtas lá rolhtOas. As frutas asslfrJ mdenuadas/lcaráo;t ilVre d,sPOSIÇt,o dp(s,l COMPRADOnA(SJ, 

PatéJgrilfo zr ~ A qamnll.:l do Palágralo Pnmclfo, aClfna. SOIllCnte ler~ validade para as l;uanjiJS OclS vaneo.1C1f:"S "Pera", "Nal:1il" e "Valénc3" no pe,lodo cxrmf'f'tl· 
eMlao {mire 1 r ae Julho cJ!! .9811 e o IérlTllM eottlr;ttual da colhella. c polia as Cem.tls vaneoades de laranja. no /Jpnhdo comprecndloo ,'III:~ f·' de: 
nra,o d<, 1988 e" lérmtno CO<Itatual d.3 colho,la. 

2.6 Par,J os ffl('snns ('k~"(ls do "C.10U'" do ilcm2.5. soma. co,'1SIderam li!' panes lam~m CC'lmo 1ofC'., malOl tJ ocofr{ncla de paróJl,zticá., dos SEttvJ('Os de roJl)f..~tt:: e'ov 
~.·msporf' (greves ou aIos: .$SemelhadosJ. OU lJlluJ.a aIOS djc.!OS que 6IlpCÇBm 9 norrr,dl kJnclOnamE"<:lo aos e~latJ(.lIoClmenIOS data) COMPRADORA(SJ. 

::,7 A(SJ C0A1pnAi)OI1A(~} $(' obrl(JlI(mj 11 caOilr ~/e RS /rul;.5 "Nas pmB 11 (ld",.ÇÃo d" ~II(O e,'OillCV(>ndJI, r~ltn '.l/l/o ti f:,r:l'tado sol,,) V'FNfJrnCJlhf!lJ v 

s[.'(".:,V'."Ir:h.1nl('r'i'" 0(1 " .. ,IC('!'S<-' efe' 5I'f('Uio (1.15. ,,'(*~,n.l~, qUf' ~('r.=i ~('n'Otf' IC'I'U nu:; t'~.t.lücltYllT,('n'ct ,1.1(. .. , C(JMPRADOfll\:~';J, o(t .... endo e/cUJ. !:III t:nt.o aI] 

('\'t?tlftl.ll O('.~:J(.uroC', 1~1:j,'If((·Sl.illt',") no a;:J.1 !oU.l ptcttms,lo. soll ,,('n.l tJ~ fcnUfk:l.l eJfrlf('s,r:.l n QutlltlUl'r I(*CJi'lm:lrAo PO!>Wfllll, 

Pa,Jgral.J UIJICU • (~.l':;'O a QU.JlIlldadt· uc ltul.1S rt'/C1t.1rJ.'1 paI C'S!>c1 sek.lrC,M) ~}l.Ct.'d."t , .... flltml pcr ('CllloJ dO IUl,ll 0.15 Irul.1S 100flr.Cl(f.l!: rwlO(S) VENDF lJOn,€Si, o 

Ct:CCOf!llt~ úcsse percentual 'f)C's sC'rá mdf..'m.racJ() ao !JI('ÇO cor/(!~oonncnt(' de /lUtas "(Ij.1S, Illo/,muJO',? com o piJgamcnlO ao ··J;.,lidn Iri1.11 do 
Pfcço" dev,oo dOISJ VENDEDOR(ESJ. prews'l' no "em 4. 9 da CLAJSULA QUARTA deSlt' conllal(J, 
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2.' L:tn (:l-"\"f .. .,nt> .. .....".41(".1:> .. " ... 1..,'.,,*,,.,, f'1'$ld"',.,t li. *"'3' coIINf1.u .. &_ quo n,1o lotem _(ltQdnt lIOI~a pa'"" ...... '" da.1ICt' -'OU revondn 
" _otoitlUltht.,d"sp;JfJ"" Aro. ... 10",,_ 4O/s) Vl NOEOOR/ES} Quollqucr .""dt> """' ...... ,çoto n<,m6nus 110' If_ aeMÇO. 

2.9 Os compnw"nIf'S tN IK'$<'(IN'I """"'.10" d'spostC.1o dOIsl VCNDEOORIESI nos CStabC/t'c:ImonlO. da/$} COMPRACJORAlSI /10 N...--_ segucnlr1 ... da 
&uIIenttcp. no. me ....... Ape"!1f1mpod<V"s", .. ~nltaddpetolsl VENDEDORlfSI 

2.10 De _11110 OS """"tpOS do colhetla" ".nst>Ot1O dJ' tu .... _11> 4/.1 COMPRADORA/S}. O risCO por ..:>oe .... IOdo .. Ario /10 ~b dois) _li •• } atl OS seus 
".Ia~ ltIdusltllJ •• co".." ... c_msnlO por conla oo/ll/sl. 

2.11 As /nJfa$ ~ /»IOIS} VENDEDOR/ESI urAo u.'trlldaS ptWdotrwwt_ na ptOOuç'o de SUCO concenndO" -",do de /lrat1ja ....... "..,_. 

2.12 AiSI COMI'RAOORA/SI .. ncon/ra/ml-se devidamsnle .pare/haaIt. para 1111 im. cabendo • • Ia/.I.'_'_ • coIhetIlI. _1I.r~o. esbcagern c:otn01' 
aallz .. jo • •• ÇJOtIa#iO desse. ptOOlIIOS. -

CtÂUSIAA TERCEIRA. DO PRECOPROVlSÓRIO E 04 SUA FORMA DE CÁLCUlO E PAGAMENTO. 

O~·. con-.1oenn •• paMS.lendotomaobjeI00""_detulllspreMstonaCtÂUSIAAPRIMEIRA. .... ,.3 .• _umoona_da 
Wl.i$IAA SEGUNDA. tJem 2.2 _ connlO. tendo .'nda ._ como _ • QI'" de co/ltBtla,,-1o, tNl40.8 QUIto .. ~. ___ ... """s. emauza. 
dos, das paJreIU abai.ro dtst;nmutat1aS, • Que _lo paga. nas ae~ clltlU: 

ai No.toda • ..."."". do presanre _to. Cz$ (-..,----.,.-...,..-...,..-:----....,..--=='T."=::-:-===-:-":--~7'""...,..--
)por ca .... com base na f'SIUnlIll •• flltCJlJl. pro ... "'" de ptOduçjo. consignada na cLlusuUI PRIMEIRA. ilem I. I. do mesmo; 

bl Em 12 d. se_ do 1_ setA paga • qu.n/!a tNI cruzados equrv."",re • USS 0.15 (qulllZ. cen ...... tNI d61ar norIII.~I. por cal ... com ba" na 
mesma .. tima.", "._, de ptOOuçlo, __ "'lenda; 

cJ Em 10 de OUlUbto de 1988. ap6s leftem) a(sl COMPRAOOR(AS} recalculadO ... ItmIlAva iniCiaI de ptOtItJÇIo. o que setA leito.'" 30 de .. 1em/Ito df' 1988 ..... 
IA paga" quan •• tNI cruzadoS equivalenre a USS O. 15 (qUinz. cenlll""s de d61ar ~.nrencllllOl. por cal ... com ba .. "" ... ,...._ .... lazenoo-u OI 
e ..... ,uais ajusres nec:oss4nos com OS pagamentos :J_ ... 

ti) Em 1 d" fIO+'CmlIto de 1988 será papa. Quanl •• tNI c:rurados _ivlllen/e. US$ O. 15 (quinze cen ...... de d6lal notfft.amenuno). por ca""a. com ba .. nu .. 
es,.,...k." de pr.x1tJÇ40 relenc'a naterr. ~c" ..:>ma. /uttndo-S8 da mesma _ os .... n'u./S IIjus/eS _mItOS com os pag&menlO$ ._: 

fi) Em 12 de dezembtO de 1988 setil paga. quan .... de cruza~s equlValenle " USS O. 15 (qu,nze cen .. vos tNI dellar ~). porca .... com basr em 
nova _SItn1ah.a tNI p1OJuçlO. ptf)CfHitdIl.'" 30 tNllIOWImÓI'O de 1988 pelalsl COMPRADORA(S). laz.ndI>-... da mesma *'tmI. OS ~." aJUstes _5' 
Wíos com OS pagamenlos snrenores: 

O Em 9 de janeuo tNI 1989 serl paga • QUIln .... de cruzados equi •• lenle • USS O. 15 (quinze ""n/a"" de d6Iar _merica/lO). poT caix .. com boIse na no", 
"""sAmah"" tNI produÇSo relfttida na te/Ta ",," "Ctm/I. ou no to/llltNI ca,«as .te .... mente ,eceblda .. ae. colhe". ~ • ___ condulda. lUa_ fia me ..... 
/ormlt os e_is .Jus .... necess.1OS com,)S pagRrnantos .nlenort!s: 

g) em 13 de /e...,.lfOfle 1989setll pag". Quanh. tIC cruzados flQu",.,.."re. USS 0.15 (qulnz.e,wa .... de_r norre-americano). ptXQlUIII. com base na no •• 
....esmnarw. tNI ptOtIuç40 preVlS/a na "' ... "s· ._. ou no to/altNI caraa •• ,." •• __ .... a CO/".i .. J4.-"dO _1da.1U • .-." eút n .. "". 
/ooma. os • ..,.,.,..is .,u''''' necrssllnos com os pagame_ IInlelJOrft: 

hJ Fm_m.. em 13tN1marçotNIl989setApagaa QuanhetNIcruzadosequi •• /itn"'. USS O. IS(QUIJ1Z.oema_deddlllfnorre-amencanol. ptXca •••• comt>a
" .inda na """" ffIoe$tunaU •• d .. ptOdtJÇjo preVlSla na IItIrIl ..... -. ou no tolal de ca,,,, .,.."'_ recetJida4l. .. a colhei,. J4 _ llldo concIulda. Ia
ze~se da _Iotma. os e ..... /uII/S .jUSles neces5llnos com os pagamentos ._es: 

Pmgra/o único • Para li CDfJIIf!tUO em cruzado. do vator das parcelas ",tondas nas Ie"as "b" .'1 "h". inclusive • • cima. /nIormIK1 •• em d6lar ~amoric.tno. 
setA ubllzada • cotaç&o tNI con",. tNI$SIJ ntOIlda. o_ ...... re .... belectda peto Oanca Centr., dO Bnlsi' wgen/e nas da .... pa,a PIlQa" .. n/t) .k_ 

3.2 T oaas as eS'"",,bvas de proatJÇIo ,..lenda. no irem 3. 1. supra. na. Ie"'S •••• ·c· • .... se,'o "",visdtias. e senlifAo ""a e .JCCIus.",me~ para o fim de ""leulo 
das pa,celao do "preço pro.lSÓloO" e seus eventuais IJ}Ustes. tNI_ esse mesmo .'pteÇo proV/$<!no': .m qualquer /IipclI .... co""sponder ao to'" <I<> caIXas ete· 
.,_'e COlhidas .1113 tNI rnJ'fO tNl11189. 

CtÁ'lJSULA QUARTA. DO SALDO FINAL DO PREço E DA SUA FORMA DE CÁLCILO 

4.1 Pa,e o ""'eule do "Sdldo l/IIal dO preço" devido &OIsl VENDEDOR(ESJ .s partes Observ,/lIo rigorosa_. com lealdade C! boa 16. 0$ princIpios />ási::os a seguir 
delalhaOOs. I"" ela. d,SCUlldoS e aceilos •• preSSlllRetlte. 

4.2 De~ .. • .. no .. xpottaç~(t. ".r. os .. /~nO$ de,re conlralO. o perfodo ~ndiclo entre OI de julho de 1988 .. 30 rJe jun!'<' tNll~ 

4.3 De"" ..... "preço de I/f/nda do suco". para os eleilO5 desle conrrBIO. " média .ntn/!/ICIl da. COIB<:des dl4rias para suco concenb'&<IO. congelado fie la 'anis na 
Bolsa oe AlctCJJdonas de No.a Yorl< /esllldoS UntdoS da Am<§rteaJ. sempre usando o més presen/e. Qu,."te o "ano-e.pOrUlÇjo" adO,a'ldO-se os pa"ITIC/ros de 
""" .... rsAo da hbta peS<l de SÓlIdOS. medida na qual I rnlOm1ada • Olada colaçlo. pa,a • ",",,/lida rn4/nca de SUCO tNl65' bri. de COt1C_açIo; ou seJa; 1.433"· 
/)fãS'peSO ce stiliclos equ •• alom B uma «me_ rn4I'lCIl tNI sua> concen/Tado a 65' b/la; 

4.4 O,"[;ne-.e "raxn do "'ndlmenlo da /rula': para OS ele.tos deSte contrero. O número de caIXas do laranJa, de'O 8 Quilos de peso, necesslnas para a pt(>cuçáo elO 
uma Ionelada rn4*>ca fie suCO concen .. adO 11 65' bna. e Que aquI " IurJlda pela. parres. de comum IicardO. em.2BO ea ... s: 

4,' Jel,ne-se ",emunptacáo de produÇ40 e contfH"CtahZar~a". par. 0$ efolros dttsle .con~alo. lOdas 85 desoesss dIretas fJ Incluatss. 41. ""'Ufer •• dminisu"'hlif. md'fS
toa/, remeteu,', oe ~JfpOrtacáo. ,,,bul.inss #I hnanceKas IIlCfCl(tnlflJ aotJ(ft a colheIta, Ifk1US'''.'I1BÇáo. eSlOCagem. comeraahzaçáO _ f!l(pOttscão 00 suco concentra, 
dO d. laranl' /NEJM n' 2007 O, OS} ali o TeceOtmen/O do preço Anal tNI ... tltla ao Ea,enor. bam como • r_ .. 'o de ca",'" dais} COMPRADORA/SI. IIK10 
conlOrrru'!- oemanstt-:.;..!.:,. 3m ane1(O.O PfBSflnttJ contrato, e para .. QUal as panes clahnem aQUI O valor de USS 1.418.00 (um mil. QU8Il'tX»nlO$ #I anzoll:J ctótare, 
r,.J..c." a,'ffI',..,.UUS). para cada tone/.a. 1Nf.-.ca pt'tH1UlIda. ~l'CIaltZ.t1 • • •• porIBda. fCssa/vadas •• vlnBC6es ptewslJJs na cLAUSULA OUINTA. adIante. A 
,,"'" mon'anre. convert.1lO em cruzados. nos """"'~ da CLAusUUI QUARTA. ilem 4. T. desre co""a,o ••• .",ltscenla,1I o vator d. co"C>Ç1Io cambtSl rolal tnctdenre 
$Obre ro.:Ias as paref'l.s do "preço """"$ÓnO': convenctOnllOO tI. CLAUSULA TERCEIRA ti todOS os se ... "'O$, fI • ...,.do paio "UmeIO de ca ••• , elah.an,.",,,,~,.. 
.. egues e mulhl,/rcatlO pela "Ia'. tNI __ da /ru,. ". sendo que /aI cormç40 u,,1 e.IeUISeIa pelO Indrce de v."aç'o do .ator Olteial ela COtnIHa dO lIó1ar notll>
.mencano, deSfie •• a ..... s ela pagamento conSIgMlJas na mesma CLAUSULA TERCEIRA" IodOS os ..... _ atl o dta 30 tNI JUnhO de 1989. No caso d:JS va· 
fiedades preVIstas nas /eiras "b" e "c" da CLÁUSULA QUARTA. /tem 4.8 ad,anre •• relentla colT8Ç40 "/li caleUlada respecW_me na proporçjo ".oel$6 dos 
petCflnluars ah ",.ncion&doS. 

4.6 DeAn ...... ''resultadO de venda ". para os ele.tos deste oonltlllO. a diferença pOslh_a ou nege'.va eflCOnlrad. para cada tonelada rn4/nCl1"" ... o "preço fie I/f/nda 
do suco" e a "re"'uneTaç~o fio ptOOuç~o e comeroallZaçlo". soma """""",,"""'dos. d • ...,oda pala "taxa de ",tItI_nlO da /ru"". 

4.1 Para. oonvers.io em croraClOs da "preço de vendR do suco". dellnido no nem 4.3 ... erma. e informado em ddIJr fIOI1e-smeric&"". &D16 uhltrlleút • a> ... çao de 
_a dess. moeda ol.Clatmen,e II.aaa pelo &nco Cenltal dO B'.$I~ ... genle no d .. 30 de JunhO de 1989. 

4.8 O "saldO Itnal do pr<'Ço" doVtc/O ao(sl VENDEDOR/ES}. e a ser pago so(sl mesmo/sI. serll: 
a) Para as IJranlas das varlCdJoos ·Pera". "Nalal". "Valénc,a" •• Ie ...... "'pr ..... nrado pela dl/efer>Ça""'" O "resu/lado tNllIfIfIIia·. O .preço proVIscltio", ~ 

"slO na CLAUSULA TCRCElIlA. pOr ele/si IA lecebtdo: 
o) Pata 8! dl'm..1I$ liIran,.1S f1e C.l~ca our.l t"Hamlm': "Bar5~". "Westtn'~ "Rubi", "Baia". ·'B;utJmnhs", "LIma", ·'P,ral'ma". e -Murco'j ele será rCDrcs{'n'ilLlO 

pelo .,"0' correspona"ll/e a 85!./0.,onla. onca poT cenlOl do "resultadO de I/f/nda': .ba~dO o "p,eço "", ... <!no". pre .. SIO na CLÁUSUUI TEnCEI/IA. poT 
'('/PIs] J.1If.."'Cebldo. "~ 

c) flnatmente!. p.1r.! as laran,a!> do casca maio (Tanpcnnas em çeralJ. ele ser4 representadO Pf!IO valor cotrcspondenlf1. 15,. (SdlBnlB e crnco pot C&nIOJ do ""re
sult.do d~ venda ". abal.do O "",eço pro ... $ÓttO·: preVlSIO na cLAuslJU\ TE RCEIFIA. poT .leIS) JI recebtOo. 

4.9 O ",.,/rio I,na' do prN;o" dcoodO .'0/51 VfNDCDOR(ESI sr.,,i apurado em , r de JulhO de 1989. conto...." O convenc.onado nas cLAusuUls TERCE/FIA. OVART A 
e OUINrA e 1000S os seus ,'('ns. cio pU~SNJlc contmlO. e no caso De 5~' txJSdlVO será paço so(~) mc"mOlsl a,~ o dt-c,mtJ dIa Clcsse If'Jresmo~. est.:JndO "11 valor, 
sua (r'sI70~lç.io nos (>sl,lúe/('cllw"olos d.JiS} COMPRADORA(S/, Caso $fO/;) apuflJdO $.,'(10 negallVO. a cMbdO cio/s} VfNDEOORtESJ. o mesmo. A Ot'.1Ç.1o dMs} 
CQMI1I1/HJO! IA(S}. deVf'fÂ $(" 11Q1JI(J:J(lO em d,nhcllo. ac-vldamenlc com9'ao e 8CU~$C'dO dOs IlJfOS de mota. ou coberto pela 6n118g8' oas 5uaspnme"as colhCllas 
da SG/ra '909/90 dos poma,es ,/lenblIC8Ilos na cLÁUSULA PRIMEIRA. "",,, f. I. nas mesma. condlÇ6es do presen'l.' conltalO. 
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cLAusVUI OWNIA - DAS VARIAÇOCS DA REMVNCIIAÇAo Df rnOOlJÇAO C CO/.ffRCIALlZACAO 

5. 1 l de plr110 conhF-fmCrllo (t aa:vt1O das pilrws Que.a ronlfJ051Ç',1t' dO 'ator "rcmune,a;~o c1p prodV(\;O c COllwrcl.1/L.:'.1Ç'do': ctobnldO no tltVfI 4.50.1 CLÁuSULA 
QUARTA üe/tlLll.'iO US$ t." flt,()(l {um mil. QIl,"'t1C, 'nlo$ C' !1C'IOIft.> dót.1t("'S 1l("'''~dmCllC~lnoU f X).' 10nrl.10.1 mé;ocil, iJl.V,HI.1l' OS sC>qwnk'S ttnClIfQ(t!' LrlbulJ:m (I 
all.lnd~gJ .. ,Os que. por sua ndfuf&?.l3. lIldepcnacm 1O'.l/".,enl(· CIo seucom,ol" \IOlumJt:o: aI T ant.1 aJ t.Jn'WQ.1nil coOt,iDa pelOS Est.Jdàs Unu:tos tia Ã.m6nca no "alO: 

oe USS 0.3434 por hb<a-poso De s6l1do.: bl Taxa dp EQua'lZaç~o. OOb<ada poln Es'MO do FlóflCla. no va/orde USS 0.032Bpor "b<apeSOClesól,CIOs: "'~SI,· 
lJC1f(lOl1:J1 de ExflOl1.Jc.1o. rl'CClh,d.,"'t r-c1.:J Urn~o Ff.'rlf'tiJl. na V.lla, ar- 3.!>' .... sobre cada IOnl'I.I'J.1 nlt.~"lCii alNfL,lda para 0$ Est8dOs UnIdOS da Amérl,.l. por /oIca 
ele &CO/do como mcsmoPiJ(:" ali c,llculacJO sobre o valor ti(' US$ 1.400,00 por tlnef.laa mt!lllc.a. dI Impostodu f1Cporta,ão. c1cvlOoA UmAofedeliJl. llCi vak,)f!1c 
1C;ô po." t>nC"adél métrica e.rttOlT.,OJ. nu calroféfOo sotxe o v~llOr de USS 1.400,00 f)OIIOnel.l0.1 ~tflca, lflICAf. cobradO pt'1O Estado da 5.10 PBukJ. no valor l». 
8. 5~. por IOIll'Llda mélflca CJtPOrWdol, 11" calCuladO no valOr de USS 1.400,00; f) PIS InClC1ente soare o suCO eA{JOrtddO. no .,.40' tis O. 75~. por lOnelnOd m(:IIICA. Sli 

ClIIcuI.cI<IlIO va/cf <I" USS I. 4(}O. 00. 

5.2 Em lace dessas incldfSnt:1BS. COI'l\'8'nc.onam a5 pr1ncs o seguinte-: 
.; QU.lISQuttr "Ct~sc,mos ou óocrkr.1ITJOS MlllllQuOlas .IOU perc-ttnUJgpns "XIS .. ama menclOMdas. uMI~adlJs parlt o c&lculo do valor convenCIOnado /'JCI t/~m 4. 5 

na cLAUSULA QUARTA IIC",.,. qu~ wmham a lX'O""rClurank' o "ano-ex/X>naç/JO". s.,rdo acr .. scldos ou subuaiClOs dO lalar "remun",~4o DO prodoX/JO. 
come~,.hl.çlo", nos me$lfOS monrantes: .vcn'UlIlmenlfl .u.,.aos .• p'ancJo." pll • .... a/u.,a • mcldla .flt'Jwltlc. ctoa v • ."... ~fIO& oconldOS nou.". 
riocJo: 

bl con~lde/anc;o.se. outross"n Quta na ~/,"lÇlo desse mesmo lalOr ",pmuneraç40 de lXOduçãa ti comsI'CJ.'lracAo" bt provlsonsmenfe utll.rlJda o valor de US$ 
1.400.00 (um nvl. qu.arf'OC'fl'nlO5 c1ó1aresl pOI tonelada mérnca eJfpott;Ja,1, acordan, a5 partes que o VfllOr base da mesma ton~lIId. expottsda • • sor cor;~lcp.(ada 
p."a o dlculO cio Ia,or "'emNK'laçào de procJuçAo" comelClallZaçâo" .erá o corre.ponClente ao preço mt<Joo ponderadO. FOB SanlOs. por IOnelada Clas ex
portaçõe. braslleora. do suco oe IaranJII INBM N" 20 07 OI 051. de acordO com os reglslro' de GuUlS de E.potf8ÇAClaver_ pela CACEX - Cane"a <lo c.,. 
mérciO EK,enor dO Banco cio BrasIL 'lUtante O "ano e.por1aÇlo". 

5.3 Tendo em ",.Ia aInda Que a srSlern.1tlCa de dlculo do preço da oa .. a de laranis. converc'ooacJa nas cLÁUSULAS TERCEIRA, QUARTA e OUINTA dOpr .. sente 
contraIO tem como prrssupostos básicos a .nexlstêncla de Qualquer cotltlngenc,amonto e/ou reslrlÇão nos volumes eA.porIlJctos. lanlO por pane tias auton'MC1es 
brilSllelfas. como por p.1rte dos pa,ses ,l'f1t)OttadOrC'!i. bem como li InexIstêncIa dtf preç05 mimmos ae compra de nt:Jtdns-ptltnll e/ou nagtsrros dtt eX(XInscao. 01.1 
.,nda do confISCO camblc11 ou m.,~IO.1S IISsemslhllt4,U. Qualquer 'rrJPOS'rAo de!iS" nalurttla que ~nhll'" fflCff1/f elou grava,.5 e1CportaçóD. 01'1 $UCO conccntado 
.041 O sou cuSIO. de qVAlQuer espécf8 ou grau de mronsldadC!'. tle D"ello ou fie lalO, 4csneta,â #Mr. as panes 45 S6gumleS consftQu4ncl.s: 
li) em re'~,;So à. truta. IA enbcgu .... oon'lderar-SE-~ encerradO. por amecrpaçáo. na data desse even'o. o "Bno-expor.aç'o·; apurancJo.se CI preço Irnal dessas 

flvla. na forma eSlabeleclda nas cLÁUSULAS TERCEIRA. QUARTA e QUINTA de.'p comrato; 
b) em telaç~o ao "",!ume de tru!J$ Blfld/l n~Q ennepue. Iral OUfOfçilda dlsl COMPRADORA(S) a /acuidade de consraerar ~SC1ndrcJO CI presente confiam. sem 

qualquer ónus para $I; de qualquer natureza PU espéCIe. bastando pata lanto • nololrcsçáo dO lalO aO/s} VENDEDOR(ES} por qualquet meIO, JUdICIal ou ex
/ra-jucJiaa. 

:USULA SEXTA - DAS CONDICÕES GERAIS DO CONTRA TO 

6.1 QIM VENDEDORIESI "",ardido! com •• oon/nburç/l~. cJe,wa. 110 FUNDECITRUS. d~.,onac1 ... A Campanha Nacronal Cle Errad,.,."o dO Cancro Cllrrco ICA
NECC}. bctmcomo com os rnc.1t9',)s ao FUNRURAL, COntrlbwçÚCS eS$BS Qu,...erlorecoltlloas pttllf(sJ COMPRADORA(S} 40S Ófgio. COf'I'/PCtltmtes. 
Par'grlJfo Umco .. Tendo BnJ '1St.! a escassez e li irregularIdade na dotação e l,beraçAo de lecufSOS pl;bllCOS destmados A prevtJnç~o e *rrBdlcaçAo do canao cI

tnco. e tende em ~S1a, a,nda. o reaUOesc'"lento da ororrimas aP.SSS moldslla nos pomales de JarsnjIJ do E:.Slado deS60 Paulo. bem como Os 
n.oo. ""rmanentes a que os mesmo. estilo sU/flIIOS. em deGOrr~ncr. de tal laia. alsl COMPRADORAISI ClecJllrlllfJ QUII. 'sua. PrOprr;u expen-
sas. e sem [VeJuizo da sua contnbtuçAo normaJ ao FUNDECITRUS. . 

a) C.,ns,",uirrf(é1o} um fundo (1(' reserva. no valOt de ezs 3,00 (,,6s cruzados) por caIxa de laran,a adqulflda. comgldos de lIam10 com o Indlce mensa: da vatUlçAo 
Do valor nonwnal Clss'ObflgaçÓl"!f do 7 esouro NacI"nal, .a parordo más de mlclO da aqUlsrç40 da ssfra 1988.'89: 

b} Ap/rcar~láo; lars vaiare. na prc"erlÇáo D e"BDrcaçáo ctn cancro crlnco. suprindO recursos ao FUNDECITRUS. "CANECC OI! a outros 6rgAos, ollCla's "" IXr •• -
do •• para essa ~nallClade. 

6.2 OuiJJauer IolerAncl3 pt'las partes, reJatlVamenle ao cumpnmento das ObrigsCóes assumdas neste Instrumento MO Import;Jr4 ~m novaçJo OU .a1l8,aç.áo conlfatrulll. 
tkI'8 ou expressa. nem ImbuA li f!'XIg6ncrB aos demaIS ",[ftllOs onul1dOs f1csto CX)mmto. 

6.3 O presente contraIO ~ '"flvcgável ~ JrrelTa!4vel e ob"ga nlo só as panps. como a seus $UC'!SS('lleS, a lIlula umversal ou itJdfviduat obriQ.afldoostt alt1da C'(s) VEN· 
DEOOR(ESI, em caro fie venc1a dB propnedacJe, li not,IIcaro AdQUIrente da 81CISltJnc1B dB~ Obng3ÇÓf!'S aqUI BSSumtdlJ$. 

6.4 Alsl COMPRADORAISllrcalml aulanradalsl a Iran"e"r eSle oon/ralO a /erceirps. independen,emenl .. de anuo!ncra dOlsl VENDEDORIESI. res/X>1lsab"lZanclo-se. 
flnO'etanfO. rotldanamente. pelOs pagarnenlOs aquI tldtacJoS. 

6.5 r IC.cI elello o toro na comarra de Matão tEstado de Seio Paulo}, com exclusão de qualquer outro. por maIs privrleglado que seJS. par. dmfTJr quaIsquer penc1énel ds 
ununczj$ deste contra tu. 

lr Gss:m have:em IlIlremcnte com-cnclonsdo. ass.nam esfe Instrumento em Ót.J8!i VIas de Igualleor. par. um só elellO peranf8 as dua5 tsslemunhas abaIxo: 

MaláolSp. em de <1.,988 

VENDEDORICSI _____________________________________ ___ 
COMPRADORA(SI _ 

t' TESTEMUNHA, 

2' TESTEMUN.YA ________________________ _ 
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APt:KDICE 3 

Contrato de Participaç~o - Safra 1990/91 



VERSAo: 00l-1/1jc 

cm~TRATO DE COMPRA E VENDA 

SAFRA 1990/91 

NOMERO: 

Por este instrumento particular de contrato de compra e venda de 

frutas entre partes, de um lado, na qualidade de fornecedor (~S) 

e VENDEDOR (esl.o{s) Sr.(s) ------------------------------------

e de outro, na qualidade de COMPRADORA , _____________ _ 

~ ________________________ , fica justo e convencionado o se 

guinte: 

cLAUSULA PRIM.ElRA - DO OBJETO DE CONTRATO 

1.1 - O(S) fornecedor (es) e VENDEDOR(ES) declara (m) ser legítimo 

(s) possuidor (es) , sem ônus de qualquer natureza, doIs} pomar (es) 

abaixo descriminado(s), situado(s} no imóvel rural denominado 

, sito --------------------------------------------------------em _______________________ Inscr.Prod.NO 

, igualmente de sua propriedade, com a quan-

tidade de pés a seguir discriminada, e previsão de 

producão: 

respp.ctiva 

COD 

01 

02 

03 

10 

11 

20 

30 

50 

VARIEDADES 

PERA RIO OU COROA 

NATAL 

VALENCIA 

HAMLIN/BAR1í.O 

WESTIN/RUBI/SELETA 

DANCY 

BAIA/BAIANINHA 

LlMA/PlRALlMA 

CRAVO/MEXERIClt. 

CLEMENTINA 

P~S 

PRODUZINDO 

PRODUÇAo TOTAL 

EST.em CX.40.8KG 
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COD VARIEDADES 

51 PONKAM 

52 MURCOT 

P~S 

PRODUZINDO 

TOTAL Estimativas 

PRODUÇÃO TOTAL 

EST.em CX.40.BKG 

=============== 

1.2 - A estimativa de produção acima é feita provisóriamente, para 

o fim de cálculo do pagamento da primeira parcela do preço provis~ 

rio, nos termos da CLAUSULA TERCEIRA adiante. 

1.3 - O objeto deste contrato é a venda e fornecimento à COMPRADO

RA de % por cento) de 

cada variedade acima dos frutos produzidos nesse(s) pomar(es), re

ferentes i Safra 90/91, na condicio "na árvore", abrangendo tanto 

as frutas de maturação normal, denominadas "do tempo", como as de 

maturacão tardia, também chamadas "temporãs", ou "extemporâneas", 

aptas a industrialização e/ou revenda. 

cLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇOES DE VENDA E FORNECIMENTO 

2.1 - A colheita das frutas de maturação normal, denominadas "do 

tempo", será feita pela COMPRADORA, até a data de 15 de janeiro dp. 

1991, e a colheita das frutas de maturação tardia, também chamadas 

"temporãs", ou "extemporãneas", será feita até a data de 31 de ma!. 

ço de 1991. Obrigam-se oIs) VENDEDOR(ES), a acompanhar a execução 

das referidas colheitas, bem como, a permitir a livre entrada de 

veiculos e turmas de colheita na propriedade, e a manter em condi

ções normais de uso os caminhos internos, limpos e roçados os ta

lhões para acesso à colheita e/ou transporte, na época doIs) tra

balho(s) • 

2.2 - A partir desta data as frutas passam a ser de propriedade da 

COMPRADORA ficando oIs) VENDEDOR(ES) como fiel(eis) depositário(s) 

das mesmas, repondendo con~udo pelos danos ou perdas que venham a 

ocorrer por sua culpa ou omissão, cabendo-lhe(s) zelar pelo(s) 

pomar (es) contra furto ou roubo, ficando expressamente proibida a 

venda ou cessão de quaisquer quantidades de frutas a tercp.iros, 

sob pena de responsabilidade criminal. 
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2.3 - OIs) VBNDEDOR{ES} se obriga(m) à pulverização das frutas co~ 

tra ácaros e moscas, com material e quantidade adequados. As fru
tas ntingidas por "mulata" ou "lepra", serio desvitalizadas, se co 

lhidas, juntamente com as imprestáveis à produção de suco elou re
venda sem qualquer indenização. 

2.4 - Caso as frutas se encontrem atacadas por mosca ou ácaros, ou 
nelas haja incidência da "leprose", a COMPRADORA poderá se recusar 
a colhê-las ou, se colhidas, e na seleção consideradas inaptas pa
ra extração de suco e/ou revenda, procederá à sua desvitalização. 
sem qualquer indenização. 

2.5 - O ri5co de perecimento das frutas por causas naturais, in
clusive granizo, queda ou maturação precoce e/ou irregular, corre 

por conta doIs) VENDEDOR(ES}, o mesmo ocorrendo se houver caso for 
tuito ou força maior, hipóteses em que fica à opção da COMPRADORA 
a rescisão do presente contrato, ou o prosseguimento da execução do 
mesmo em relação aos frutos. não atingidos. 

ParágrafO 10 - Em caso de ocorrência de granizo, a COMPRADORA 

indenizará oIs) VENDEDOR (ES) pelos preços correspondentes de frutas 
aptas, e na mesma forma de pagamento destas, em 80\ (oitenta por 

cento) do volume da última estimativa ou re-estimativa anterior à 
ocorrência, deduzida desta, a quantidade de frutas já colhidas. As 
frutas assim indenizadas ficarão à livre disposição da COMPRADORA. 

ParágrafO 20 - A garantia do Parágrafo Primeiro, acima, some~ 

te terá validade para os pomares integralmente adquiridos, pela COM 

PRADORA, e nos seguintes períodos: 
a) Para as laranjas das variedades "Pera", "Natal" e "Valen

cia" no periodo compreendido entre 10 de agosto de 1990 e o término 

contratual da colheita: 
b} Para as demais variedades de laranja, no período compreen

dido entre 10 de junho de 1990 e o término contratual da colheita. 

2.6 - Para os mesmos efeitos do "caput" do item 2.5, acima, consid~ 
ram as partes também como força maior a ocorrência de paralização 
dos serviços de colheita e/ou transporte (greves ou atos assemelha
dos), ou ainda atos ilicitos que impeçam o normal funcionamento dos 
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estabelecimentos da COMPRADORA. 

2.7 - A COMPRADORA se obriga a pagar somente as frutas aptas pâra 

a extração de suco elou revenda. Para tanto é facultado ao (n) VI':rl

DEDOR(ES) o acompanhamento do processo de seleção das mesmas, qu~ 

será sempre feito nos estabelecimentos da COMPRADORA devendo ele 

(s), em caso de eventual desacordo, manifestarlem) no ato a sua 

pretensão, sob pena de renúncia expressa a qualquer reclamação po~ 

terior. 

Parágrafo único - Caso a quantidade de frutas rejeitada por 

essa seleção exceda 1% (hum por cento) do total das frutas forneci 

das pelols) VENDEDOR(ES}, o excedente desse percentual lhes será 

indenizado ao preço correspondente de frutas aptas, juntamente com 

o pagamento do "saldo final do preço", devido aols) VENDEDOR(ESI, 

previsto no item 4.9 da CLAUSULA QUARTA deste contrato. 

2.8 - Em cumprimento à legislacão sanitária federal e estadual, as 

frutas colhidas e entregues que não forem consideradas aptas para 

a extração de suco e/ou revenda serão inutilizadas para tal 

não cabendo ao(s) VENDEDOR (ES) qualquer tipo de indenização 

ônus por esse serviço. 

fim, 

nem 

2.9 - Os comprovantes de pesagem estarão à disposição doIs} VENDE

DOR(ES) nos estabelecimentos da COMPRADORA no dia imediatamente s~ 

guinte ao da sua entrega nos mesmos. A pesagem poderá ser acom

panhada pelo(s) VENDEDOR(ES). 

2.10 - De vez que os encargos de colheita e transporte das frutas 

compete à COMPRADORA, o risco por acidente rodoviário no trajeto 

doIs) pomarles) até os seus estabelecimentos industriais correm ex 

clusivamente por conta dela. 

2.11 - As frutas fornecidas pelols) VENDEDOR(ES) seráo utilizadas 

predominantemente na produção de suco concentrado e congelado de 

laranja e seus derivados. 

2.12 - A COMPRADORA encontra-se devidamente aparelhada para tal 
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fim, cabendo'a ela exclusivamente a colheita, industrialização, es 

tocagem, comercialização e exportação desses produtos. 

CLAus~ TERCEIRA - DO PREÇO PROVISORIO E DA SUA FORMA DE 

cALcULO E PAGAMENTO 

3.1 - O "preço provisório", convencionado entre as partes, tendo 

como objeto o volume de frutas previsto na CLAUSULA PRIMEIRA, ítem 

1.3, e adquirido na forma da CLAuSULA SEGUNDA, item 2.2 deste con

trato, tendo ainda sempre como unidade a caixa de colheita padrão, 

de ·40,8 quilos, é a soma dos valores, em dólares norte-americanos, 

das parcelas abaixo discriminadas, e que serão pagas nas seguintes 

datas: 

a) No ato da assinatura do presente contrato, será 

quantia de cruzeiros equivalentes a US$ 

paga a 

-------------------l, por caixa, com base na estimativa inicial e 

provisória de produção, consignada na CLAUSULA PRIMEIRA, item 1.1, 

do mesmo: 

bl Em 13 de agosto de 1990, após ter a COMPRADORA recalcula

do a estimativa inicial de produção, o que será feito até 30 de 

julho de 1990, será paga a quantia de cruzeiros equivalentes à US$ 

---------------------------------------------------------) , 
por caixa, com base nessa nova re-estimativa, fazendo-se os even-

tu,ais ajustes necessários com o pagamento anterior: 

c) Em 10 de setembro de 1990, será paga a quantia de cruzei-
ros equi va lentes à US$ ( _________________________________ _ 

-------l, por caixa, com base na re-estimativa de produção 

referida na letra "b" acima, fazendo-se os eventuais ajustes neces 

sários com os pagamentos anteriores: 

d) Em 15 de outubro de 1990, será paga a quantia de cruzei

ros equivalentes à US$ 
________________ l,·por caixa, com base em nova re-estimativa de pro

dução procedida até 30 de setembro de 1990, pela COMPRADORA, fazen 

do-se da mesma forma os eventuais ajustes necessários com os paga

mentos anteriores: 



e) Em 12 de novembro de 1990 será paga a quantia de cruzei-
ros equivalente à U5$ ( _________________ _ 

____________ ), por caixa, com base na re-estimativa de produção, 

referida na letra "d n acima, fazendo-se os eventuais ajustes neces 

sários com os pagamentos anteriores I 

f) Em 10 de dezembro de 1990, será paga a quantia de cruzei

ros equivalente à U5$ 

______________ 1, por caixa, com base na nova re-estimativa de pro

dução procedida até 25 de novembro de 1990, pela COMPRADORA, fazen 

do-se da mesma forma os eventuais ajustes necessários com os paga

mentos anteriores: 

g) E~ 14 de janeiro de 1991, será paga a quantia de cruzei

ros equivalente à U5$ 

___________ ), por caixa, com base na nova re-estimativa de pr.9. 

dução prevista na letra "f" acima, ou no total de caixas efetiva

mente recebidas, se a colheita já tiver sido concluida, fazendo-se 

da mesma forma, os eventuais ajustes necessários com os pagamentos 

anteriores: 

h) Em 11 de fevereiro de 1991, será paga a quantia de cruzei 

ros equivalente à U5$ 

_______________ ), por caixa, com base ainda na nova re-estirna 

tiva de produção prevista na letra "f" acima, ou no total de caixas 

efetivamente recebidas, se a colheita já tiver sido concluida, fa

zendo-se da mesma forma, os eventuais ajustes necessários com os 

pagamentos anteriores; 

i) Em 11 de março de 1991, será paga a quantia de cruzeiros 

equivalente à US$ 

_______ ), por caixa, com base ainda na nova re-estimativa de pr~ 

dução prevista na letra "f" acima, ou no total de caixas efetiva

mente recebidas, se a colheita já tiver sido concluida, fazendo-se 

da mesma forma, os eventuais ajustes necessários com os pagamentos 

anteriores; 

j) Em 15 de abril de 1991, será paga a quantia de cruzeiros 

equivalente à US$ 
_________ ), por caixa, com base ainda na nova re-estimativa de 

produção prevista na letra "fN acima, ou no total de caixas efeti-



vamente rece~idas, se a colheita já tiver sido concluida, fazendo

se da mesma forma, os eventuais ajustes necessários com os pagame~ 

tos anteriores, 

kl Em 13 de maio de 1991, será paga a quantia de 

equivalente à US$ 

cruzp.iros 

----l, por caixa, com base ainda na nova re-estimativa de pro-

dução prevista na letra "f" acima, ou no total de caixas efetiva

mente recebidas, se a colheita já tiver sido concluida, fazendo-se 

da mesma forma, os eventuais ajustes necessários com os pagamentos 

anteriores; 

1) Finalmente em 10 de junho de 1991, será paga a quantia de 

cru~eiros equivalente i US$ 

-------I, por caixa, com base ainda na nova re-estimativa 

de produção prevista na letra "f" acima, ou no total de caixas efe 

tivamente recebidas, se a colheita já tiver sido concluida, fazen

do-se da mesma forma, os eventuais ajustes necessários com os pag~ 

mentos anteriores. 

parágrafo único - Para a conversão em cruzeiros do valor das 

parcelas referidas nas letras "a" até "1", inclusive, acima, infor 

madas em dólar norte-americano, será utilizada a taxa média das 

operações de compra dessa moeda, válidas para as operações de expo.!: 

tação, divulgada pelo Banco Central do Brasil, referente ao último 

dia útil imediatamente anterior às datas de pagamento ali conven

cionadas. Tais valores estarão à disposição doIs) VENDEDOR (ES) nos 

estabelecimentos da COMPRADORA nas respectivas datas de pagamento, 

e os que não forem reclamados, não vencerão juros nem qualquer es

pécie de correção monetária e/ou cambial. 

3.2 - Todas as estimativas de produção referidas no item 3.1, su

pra, nas letras "a", "b", Md" e "f" serão provisórias, e servirão 

única e exclusivamente para o fim de cálculo das parcelas do "Pre

ço provisório" e seus eventuais ajustes, devendo esse mesmo "Preço 

Provisório·, em qualquer hipótese, corresponder ao total de caixas 

efetivamente colhidas até 31 de marÇo de 1991. 
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Cr.t.USULA QUARTA - DO SALDO FINAL DO PREÇO E DA 

SUA FORMA DE cALCULO 

4.1 - Tendo em vista que o "preço final" da caixa de laranja, {)Ilj~! 

to deste. contrato, será determinado em função das cotações em d61a 

res norte-americanos do suco industrializado, na Bolsa de Mercado

rias de Nova York ("New York Cotton Exchange n ), as partes observa

rão, nessa determinação. rigorasamente, com lealdade e boa fé, os 

principios básicos a seguir detalhados, por elas discutidos e acei 

tos expressamente: 

4.2. - Define-se "ano-exportação", para os efeitos deste contrato,o 

per iodo co~preendido entre 01 de julho de 1990 e 30 de junho de 

1991. 

4.3 - Define-se "preço de venda do suco", para os efeitos destp. con 

trato, a média aritmética das cotações diárias do suco concentrado 

e congelado de laranja, para entrega em armazens licenciados do E~ 

tado da Flórida (Estados Unidos da América), na Bolsa de Mercado

rias de Nova York ("New York Cotton Exchange"), sempre usando o 

mês presente, durante o "ano-exportação" adotando-se os parâme

tros de conversão da libra peso de sólidos, medida na qual é in for 

mada a citada cotação, para a tonelada métrica de suco 650 brix de 

concentração: ou seja: 1.433 libras-peso de sólidos equivalem a uma 

tonelada métrica de suco concentrado a 650 brix. 

4.4 - Define-se "taxa de rendimento da fruta", para os efeitos des 

te contrato, o número de caixas de laranja de 40,8 quilos de peso. 

necessárias para a produção de uma tonelada métrica do suco concen 

trado a 650 brix, e que aqui é fixada pelas partes, de comum acor

do, em 270 caixas. 

4.5 - Define-se ftremuneração de produção e comercialização", para 

os efeitos deste contrato, todas as despesas diretas e indiretas, 

de natureza administrativas, industrial, comercial, de exportação, 

tributárias e financeiras incidentes sobre a colheita, industrial! 

zação, estocagem, comercializacão e exportação do suco concentrado 
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de laranja (NBM nO 20 09 11 01 00) até o recebimento do preço final 

de venda ao Exterior, bem como a remuneração de capi tal da COMPHl\

DORA tudo conforme demonstração do ANEXO "A" do presente contr;11 (', 

e para a qual as partes definem aqui o valor de US$ 1.655,00 (Hum 

mil, sei~centos e cinquenta e cinco dólares norte-americanosl,para 

cada tonelada métrica produzida, comercializada e exportada, res

salvadas as variações previstas na CLAuSULA QUINTA, adiante. 

4.6 - Define-se "resultado de venda", para os efeitos deste contr~ 

to, a diferença positiva ou negativa encontrada para cada tonelada 

métrica entre o "preço de venda do suco" e a "remuneração de prod~ 

cão e comercialização", acima convencionados, dividida pela "taxa 

de rendimento da fruta". 

4.7 - O "saldo final óo preço" devido ao(s) VENDEDOR(ES), e a SQr 

pago ao(s) mesmo(s), será: 

aI Para as laranjas das variedades "Pera", "Natal", e nValê~ 

cia", ele será representado pela diferença entre o "resultado de 

venda" e o "preço provisório", previsto na CLAUSULA 'fERCElRA, por 

ele(s) já recebido; 

b) Para as demais laranjas de casca dura ("Hamlin", "Barão", 

"Westin", "Rubi", "Baia", "Baianinha", "Lima", "Piralima", e "r-lur

cot") ele será representado pelo valor correspondente a 85\ (oite~ 

ta e cinco por cento) do "resultado de venda", abatido o "preço 

provisório", previsto na cLAUSULA TERCEIRA, por ele(s) já rece

bido; 

c) Finalmente, para as laranjas de casca mole (Tangerinas em 

geral), ele será representado pelo valor correspondente a 75\ (se

tenta e cinco por cento) do "resultado de venda", abatido o "preço 

provisório", previsto na cLAUSULA TERCEIRA, por ele (s) já recebido. 

4.8 - O "saldo final do preço" devido ao(s) VENDEDOR(ES), será ap~ 

rado em 4 de Julho de 1991, conforme o convencionado nas cLAUSULAS 

TERCEIRA, QUARTA e QUINTA e todos os seus itens do presente contr~ 

to, e no caso de ser positivo será pago ao(s) mesmo(s) até o déci

mo dia desse mesmo mês, estando tal valor à sua disposição nos es-
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tabelecimentos da COMPRADORA. Caso seja apurado saldo negativo, à 

débito do(sl VENDEDORIES), deverá ser liquidado em dinheiro, devi

damente corrigido pelo indico oficial vigento e acrescido dos JU

ros de mora, ou por desconto, até sua liquidação final, nessa m~s

ma data" nos valores a receber da COMPRADORA pelaIs) VENDEDOn(ES) 

a titulo de "preço provisório", ou de adiantamento por conta do 

preço, ~onforme "for o caso, de contrato padrão de fornecimento de 

fruta que a COMPRADORA estiver utilizando para aquisicão de laran

ja na Safra 1991/92 e que oIs} VENDEDOR (ES) se compromete(m) ,desde 

agora, em firmar com a COMPRADORA. 

Parágrafo único - O "saldo final do preço", informado em dó

lar norte-americano, será convertido em cruzeiros, utilizando-se a 

taxa média das operações de compra daquela moeda, válidas para as 

operacões de exportação, divulgada pelo Banco Central do Brasil, 

referente ao dia 4 de julho de 1991. Tal valor, se positivo, e da 

mesma forma que as parcelas do "Preço Provisório", se não reclama

do no seu vencimento, não vencerá juros nem qualquer espécie de 

correção monetária e/ou cambial. 

cLAUSULA QUINTA - DAS VARIACOES DA REMUNERAcAo DE 
PRODUçAO E COMERCIALIZAÇAO 

5.1 - E de pleno conhecimento e acordo das partes que a composição 

do fator "remuneração de produção e comercialização", definido no 

item 4.5 da cLAUSULA QUARTA acima em US$ 1.655,00 (Hum mil, snis

centos e cinquenta e cinco dólares norte-americanos) por tonelada 

métrica, abrange os seguintes encargos tributários, alfandegárioH 

e comerciais que, por sua natureza, independem totalmente do seu 

controle voluntário: 

a} Tarifa alfandegária cobrada pelos Estados Unidos da Améri 

ca no valor de US$ 0,3434 por libra-peso de sólidos, 

b) Taxa de Equalização, cobrada pelo Estado da Flórida, no 

valor de US$ 0,032995 por libra peso de sólidos 1 

c) Impostos adicional de Exportação, recolhido pela União F~ 

dera1, no valor de 3,51\ sobre cada tonelada métrica exportada pa-

ra os Estados Unidos da América, por força de acordo com o mesmo 
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Pais, ali calculado sobre o valor de US$ 1.400,00 por tonelada me-

trica: 

d) Imposto de Exportaçio, devido i Uniio Federal, no valor 

de 1% por tonelada métrica exportada, ali calculado sobre o valor 

de US$ 1~400,00 por tonelada mitrica; 

e) ICl>1S, c,obrado pelo Estado de sio Paulo, no valor de 13'1. 

por tonelada mitrica exportada, calculado nobre 65% GO valor da to 

nelada métrica, ali calculado no valor de US$ 1.400,00; 

fI ICI1S sobre a fruta, cobrado pelo Estado de são Paulo, no 

valor de 0,00% por tonelada mitrica de suco exportada, ali calcula 

do sobre o valor de US$ 1.400,00; 

g) Comissio de agente de 4% sobre o preço F.O.S médio ponde-

rado. 

5.2 - Quaisquer alterações legais que acarretem a criação de novo" 

tributos ou contribuicões, ou quaisquer acréscimos ou decréscimos 

nos tributos ou contribuições e no anexo acima referidos, que 

venham a ocorrer, ou venham a entrar em vigor durante o "ano-exp0E. 

tação", serão acrescidos ou subtraidos do fator "remuneracão de 

produção e comercialização", nos mesmos montantes eventualmente (ll 

terados, aplicando-se esse ajuste proporcionalmente à sua efetiva 

incidência no periodo. 

Parágrafo único Considerando-se, outrossim, que na defini-

ção desse mesmo fator "remuneração de produ cão e comercialização", 

foi provisóriamente utilizado o valor de US$ 1. 400,00 (Hum mil , 

quatrocentos dólares norte-americanos I por tonelada métrica expor

tada, acordam as partes que o valor base da mesma tonelada exporL~ 

da, a ser considerada para o cálculo do fator "remuneração de pro

dução e comercialização" será o correspondente ao preço médio pon

derado, FOB Santos, por tonelada das exportacões brasileiras de su 

co de laranja (NBM nO 20 09 11 01 DO), de acordo com os registros 

de Guias de Exportacio averbadas pela Coordenadoria de Interciniliio 

Comercial do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, duran 

te o "ano-exportação". 

5.3 - Tendo em vista ainda que a nistcmãtica de cilculo do preço 
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da caixa de iaranja, convencionada nas CLAUSULAS TERCEIRA, QUIIRTi\ 

e QUINTA do presente contrato tem como pressupostos básicos a inp

xist~ncia de qualquer contingenciamento e/ou restrição nos volun~'S 

exportados, tanto por parte das autoridades brasileiras, como por 

parte dos países importadores, bem como a inexist~ncia de pr~ços 

mínimos de compra de matéria-prima e/ou registros de exportação,ou 

ainda de confisco cambial ou medidas assemelhadas, qualquer imposi 

cão dessa natureza que venha a incidir e/ou agravar as exportações 

de suco concentrado e/ou o seu custo, de qualquer espécie ou grau 

de intensidade de Direito ou de fato, acarretará para as partes as 

seguintes consequências: 

a) em relação às frutas já entregues, considerar-se-à encer

rado, por antecipação, na data desse evento, o "ano-exportação", 

apurando-se o preço final dessas frutas na forma estabelecida nas 

i:::LÂUSULAS TERCEIRA, QUARTA e QUINTA deste contrato: 

b) em relação ao volume de frutas ainda não entregues, fica 

outorgada à COMPRADORA a faculdade de considerar rescindido o pre

sente contrato, sem qualquer ônus para si, de qualquer natureza ou 

espécie, bastando para tanto a notificação do fato ao(s) VENDEDOR 

(ES) por qualquer meio, judicial ou extra-judicial. 

5.4 - Tendo em vista, finalmente, que a implantação do mercado Jc 

câmbio livre no País, desvinculou da variação cambial a variação 

do valor das despesas internas, definidas em dólar norte-americano, 

nos ítens 10, 12 e 14 do "ANEXO A" ao presente contrato, compreen

dendo, respectivamente, frete para Santos, armazenagem, seguro, de~ 

pacho em Santos, colheita, transporte, administração de compras, 

fiscalização no campo e custos de industrializacão, menos o valor 

dos sub-produtos, tais despesas terão seus valores corrigidos, para 

mais ou para menos, de acôrdo com a forma de reajustamento constan

te do "ANEXO B", ao presente contrato. 

cLAUSULA SEXTA - DO PREÇO DA CAIXA DE LARANJA 

6.1 - O "preco da caixa de laranja" para os efeitos deste contrato 
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e que será pago ao(s) VENDEDOR(ES) será resultado da soma, em moe

da nacional. dos valores em cruzeiros das parcelas do "Preço Provi 

sério" pagos nessa moeda ao(s) VENDEDOR(ES), na forma da CLflU!;UL/\ 

TERCEIRA e o valor em cruzeiros do "saldo final do preço", apurado 

e pago ao{s) VENDEDOR{ES) na forma das CL~USULAS QUARTA e QUINT/\ 

acima. 

cLAUSULA s2'l'IHA - DAS CONDIÇOES GERAIS DO CONTRATO 

7.1 - OIs) VENDEDOR (ES) e a COMPRADORA arcarao com as contriLui-

ções devidas ao FUNDECITRUS, destinadas à Campanha Nacional de Er

radicação <lo Canco Cítrico (CANECC) no valor de cruzeiros egui'.·a

lentes à US$ 0,01 (Hum centavo de dólar norte-americD.no) por C.:liXil 

processada. cada um. Os encargos do FUNRURAL serão suportados pelo 

(s) VENDEDOR(ES) e recolhidos pela COMPRADORA aos ór'gâos compcten-

teso 

Parágrafo único - A COMPRADORA constituirá, às suas próprias 

expensas, um fundo de reserva na valor em c!uzeiros equivalentes a 

US$ 0,03 (tres centavos de dólar norte-americano), por caixa de la 

ranja processada, que se destinará a auxiliar órgãos, oficiais ou 

privados, que se dediquem à defesa e aperfeiçoamento da citricult~ 

rOl brasileira, e se compremetem a empregar o montante de cruzeiros 

equivalentes a US$ 0,05 (cinco centavos de dólar norte-americano), 

por caixa de laranja processada, na melhoria do transporte coleti

vo dos colhedores de laranja. 

7.2 - Qualquer tolerância pelas partes, relativamente ao cumprime~ 

to das obrigações assumidas neste instrumento não importará em no

vação ou alteração contratual, tácita ou expressa, nem inibirá a 

exigência dos demais direitos oriundos deste contrato. 

7.3 - O presente contrato é irrevogável e irretratável e obriga não 

só as partes, como a seus sucessores, a título universal ou indivi 

dual, Obrigando-se ainda oIs) VENDEDOR(ES), em caso de venda da 

propriedade, a notificar o adquirente de existência das obrigações 



aqui assumid'i-s. 

7.4 - A COMPRADORA fica autorizada a transferir este contrato a 

terceiros, independentemente de anuência doIs) VENDEDOR(ESl, res-

ponsabilizando-se, entretanto, solidariamente, pelos 

aqui tratados. 

pagamentos 

7.5 - Fica eleito o foro da comarca de I, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, p~ 

ra dirimir quaisquer pendências oriundas deste contrato. 

E, P?r assim haverem livremente convencionado, assinam Aste 

instrumento em duas vias de igual teor, para um só efeito perante 

as duas testemunhas abaixo: 

____________________ , em ______ __ de ______________ _ 
de 1990. 

VENDEDOR(ES) COMPRADORA 

10 Testumunha 

20 Testemunha 
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DEMONSTRACÂO DA REMUNERACÂO DE PRODUCÂO E COMERCIALIZAÇÃO 

DESPESAS EXTERNAS 

POR TONELADA MtTRrCA 

EM US$ 

01 - Tax~ alfandegária nos Estados Unidos .•.•.•. 

02 - Taxa de Equalização da Flórida ..•.•••.••.•. 

03 - Despesas com Venda. (4% s/F.O.B mêdio ponder~ 

do) ••••••••••••••••••••..•••••.••••••.••••. 

04 - Frete marítimo até F1órida •.•.••.•••..••••. 

05 - Seguro Marítimo •.••••••..•••••.•.•••.••••.• 

06 - Inspeção Obrigatória pelo USDA •••••••.••••• 

07 - Despesas Portuárias na F1órida .....••.••••• 

08 - Taxa de Entrada/saída de frigorífico mais e~ 

tocagem em frigorífico na Flórida ....•.•••• 

09 - Frete terrestre (midia) do porto da Flórida 

até as fábricas 

Sub-total ••••.•••••••••• 

DESPESAS INTERNAS 

10 - Frete para Santos, armazenagem, seguro e de~ 

pesas de despacho em Santos ••••••.••••••••• 

11 - Impostos de exportação, adicional de export~ 

ção (1%+3,51%) sobre US$ 1.400,00 ••••.••••• 

I.C.M.S sobre Exportação (13% s/(65% de US$ 

1.400,00» ••.•.•••••••••••••••.••••••.••••• 

12 - Colheita, transporte, administração de com

pras, fiscalização no campo .••••••.••••.••• 

13 - I.C.M.S sobre a fruta (0,00% sobre o valor 

F.O.B provisório de US$ 1.400,00 

14 - Custo de Industrialização, menos valor de 

sub-produtos •.•••••••••••••••••••••••.••••• 

Sub-total ••.•••••••••••• 

15 - Remuneração do Capital •••••••••••.••••••.•• 

Total 

* Itens 11 e 13 dependem de regulamentação legal. 
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TERMO ADITIVO DE CONTRATO 

Por este instrumento particular de Têrmo Aditivo ao Contrato de 

Compra e Venda de Laranjas NO 

91, celebrado entre 

qualidade de COMPRADORA e de 

___________________________ ,Safra jQ90/ 

na 

na qualidade de VENDEDOR(ES) fica justo e convencionado que iI pil!::. 

cela inicial do ,"Preço Provisório", prevista na CLAuSULA TERCE1IV\, 

item 3.1, letra "a" do mesmo pOderá ser recebida pelo(s) VENDEDOH 

(ESI até a data de 31 de dezembro de 1990, calculada pela taxa m.§. 
dia das operações de compra do dólar norte-americano, válidas pu

ra as operações, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, do últ~ 

mo dia útil imediatamente anterior à data do seu efetivo rp.sgat~. 

Após essa ?ata, a referida parcela, se não reclamada, permanecern 

à disposicão doIs) mesmo(s), nos estabelecimentos da COMPRADORA, 

não vencendo qualquer espécie de correção monetária e/ou cambial 

ou juros. 

E, por estarem contratados, assinam o presente Têrmo Aditivo na 

presença das duas testemunhas abaixo: 

de de 1990. 

VENDEDOR (ES) COMPRADORA 

1~ testemunha 

20 testemunha 

J ........ 
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o presente Anexo define a forma de reajustamento dos valores das 

despesas internas constantes dos Itens la, 12 e 14 do "l\NEXO rI", 

compreendendo, respectivamente, frete para Santos, armazenagcnl. s~ 

guro, despesas de despacho em Santos, colheita, transport~. admj-

nistraçio de compras, fiscalizaçio no campo de 

menos o valor do~ sub-produtos. 

industrializ~ç5Q. 

FORMA DE REAJUSTAMENTO 

Os valores acima mencionados serao reajustados para mais ou 

~enos, mediante a aplicacio da seguinte forma de cilculo: 

P 

Em que: 

Po x TCo 

12 x IGPo 
x IGP 1 + •••••• + IGP 12 

TC 1 TC 12 

pLlril 

P Soma dos valores das despesas internas devidamente reajus-

tadas, e consideradas em dólar norte-americanos; 

Po • Soma dos valores das despesas interna0 em dólares 

americanos constantes dos itens 10, 12 e 14 do "ANEXO A"; 

norle-

IGPn !ndice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, publica

do pela revista Conjuntura Econômica do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundacio Getúlio Vargas, referente ao mes encerrado em 

"ntl; 

TCn = Taxa de Câmbio de compra média válida para as operacões de 

exportações, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, válida para 

a data "n"; 

n '" data3 conforme tabela abaixo: 

o 31/05/90 6 30/11/90 

I 30/06/90 7 .. 31/12/90 

2 31/07/90 8 '" 31/01/91 

3 31/08/90 9 28/02/91 

4 = 30/09/90 10 31/03/91 

5 31/10/90 11 30/04/91 

12 31/05/91 
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Tabela 40 - Cotações do suco de Iaran Ja concentrado congelado na Bolsa de Nova Iorque. Período 
í 980/81 - i 989/90 (US$ cent s/libr a peso só lidos so lúveí si 

----------------------------------------------------------------------------------------~------------

I1tS 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
JULHO 88.49 129,73 125.12 115.91 172,84 137,29 101.74 129,32 190,06 166.48 
AGOSTO 92,18 130.91 i27,49 115,98 171,99 134,08 101.49 i29.51 193.34 158,86 
SETEMBRO 97,56 130,01 127,84 115.84 175,63 136,46 103,73 134,64 184,98 148,29 
OUTUBRO 95,46 124.21 125,54 118,42 170,13 121,03 112.01 142,48 185,24 133,01-
NOVEMBRO 92,11 121,77 126,31 122.82 164,43 i13,81 121,73 163.10 177,91 128,97 
DEZEMBRO 86,39 124,84 124,98 125,54 161,96 116,61 126,84 167,65 iM,20 135,61 
JANEIRO 104,12 136.01 112,07 146.11 160,36 100.27 122,23 169,99 148,08 191 ,30 
FEVEREIRO 141,52 138,10 107,75 161,08 170,96 86,83 123,40 168,05 138,39 197,74 
MARÇO 137,61 118,49 110,61 166.77 164,50 86,38 132,59 166,37 149,22 192,01 
ABRIL 146,20 117,86 113,05 179,87 157,68 93,33 133,52 170,20 171,90 196,04 
MAIO 143,40 120,10 114,24 187,61 156,21 96,83 131.74 169,36 186,42 194,92 
JUNHO 138,24 118,42 115,28 177,73 142,56 101,07 132,62 176,70 180,65 186,05 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KtDIA 113,61 i25,87 119,19 144,47 164,10 110,33 120,30 157,28 172,53 169,11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
fonte: ABRASSUCOS, ACIESP. 

Tab~la 41 - Cotações do suco de laranja concentrado congelado na Bolsa de Nova Iorque, Per1odo 
1980/81 - 1989/90 (US$/t) 

MtS 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 

JULHO 
AGOSTO 
SETEHBRO 
OUTUBRO 
NOVEHBRO 
DEZEMBRO 
JANEIRO 
FEVEREIRO 
HARCO 
ABRIL 
MAIO 
JUNHO 

1.268,06 1.859,03 1.792,97 1.660,992,476,80 1,967,37 1.457,93 1,853,162,723,562,385.66 
1.320.94 1,875,94 1.826,93 1.661,99 2,464,62 1,921,37 1,454,35 1,855,88 2.770,56 2.276,46 
1.398,03 1,863,04 1,831,95 1,659,99 2,516,78 1.955,47 1.486,45 1.929,39 2.650,76 2.125,00 
1.367,94 1,779,93 1,798,99 1,696,962.437,96 1,734,36 1,605,10 2.041,74 2.654,49 1.906,89 
1.319,94 1.744,96 1.810,02 1.760,01 2.356,28 1.630,90 1.744,39 2.337,22 2.549,45 1.848,14 
1,237,97 1.788,96 1,790,96 1.798,99 2.320,89 1.671,02 1,817,62 2,402,42 2,352,99 1.943,29 
1.492,04 1.949,02 1,605,96 2,093,76 2.297,96 1.436,87 1.751,56 2.435,96 2.121,99 2.741,33 
2,027,98 1.978,97 1.544.062,308.28 2,449,86 1.244,27 1.768,322,408,16 1,983,13 2.833,61 
1.971,95 1.697,96 1.585,042.389,81 2,357,29 1.237,83 1,900,01 2.384,082,138,32' 2,751.50 
2.095,05 1.688,93 1.620,01 2.577,54 2.259,55 1.337,42 1,913,34 2.438,97 2.463,33 2.809,25 
2.054,92 1.721,03 1.637,062,688,452.238,49 1,387,57 1.887,83 2.426,93 2.671,40 2.793,20 
1.980,98 1.696,96 1.651,96 2.546,87 2.042,88 1.448,33 1.900,44 2.532,11 2.58B,71 2.666,10 

HtDIA 1.628,03 1.803,72 1,707,99 2.070,25 2.351,55 1.581,03 1.724,04 2.251,53 2.477,23 2.425,92 

Fonte: ABRASSUCOS, ACIESP. 




