
produção brasileira
de laranjas, que
tradicionalmente
está centralizada

no estado de São Paulo, co-
meça a se deslocar para outras
regiões do país. A estratégia
reflete a necessidade das in-
dústrias brasileiras de ampliar
a produção de suco de laranja
congelado e concentrado,
e, dessa maneira, manter a
liderança no mercado mun-
dial. Segundo a avaliação de
Ademerval Garcia, presidente
da Abecitrus - Associação
Brasileira dos Exportadores de
Cítricos, com o aumento dos
preços das terras em São Paulo
a expansão para novas áreas
tornou-se fundamental para o
crescimento da atividade.

"A produção de laranja do estado não
tem sido em volume suficiente para aten-
der à demanda da indústria, que atualmen-
te opera com ociosidade de 30% ao ano",
afirma Garcia. Em virtude disso, regiões
aptas à produção de laranja nos estados
do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná,
Santa Catarina e Sergipe começam a co-
lher suas primeiras safras, com destaque
para o Paraná, que elevou a safra em 152%
nos últimos dez anos.

O surgimento dos novos pomares
acompanha o movimento de grandes
processadores de laranja, que há dois
anos começaram a migrar para o Sul e
para o Nordeste através de aquisições ou

parcerias com empresas locais. "Além
das 17 indústrias de São Paulo, outras 21
processadoras já estão distribuídas em
sete estados brasileiros", afirma o execu-
tivo da Abecitrus.

Os números do segmento justificam
a estratégia. Nos últimos dez anos, a ex-
portação brasileira de suco concentrado
cresceu 30%. No mesmo período, apesar
da queda de 27% da área plantada no
estado de São Paulo, a produção de laranja
subiu cerca de um terço, como resultado
do aumento de produtividade, da ordem
de 70%. As perspectivas para o setor são
boas. A demanda é crescente nos merca-
dos interno e externo, e houve melhoria

da eficiência no campo e na indústria.
"Isso confirma a posição do Brasil como
o mais competitivo player do mundo",
diz Garcia, que aposta na expansão para
novos mercados. "Ásia, Leste Europeu
e América do Sul apresentam grande
potencial de crescimento", afirma.

O consumo de suco na América do
Sul, por exemplo, cresce a taxas médias
de 7,5% ao ano. Na avaliação de Garcia,
essas regiões estão adotando hábitos de
consumo mais naturais, e com isso o
suco de laranja ganha espaço na dieta em
detrimento dos refrigerantes e refrescos.
No Brasil também há um grande espaço
a ser preenchido, uma vez que o consu-



mo per capita se situa em seis litros de suco
por ano, enquanto o de refrigerantes é de
67 litros por habitante ao ano.

Dessa forma, a implantação de novos
pólos de produção tende a colaborar para
a consolidação do consumo também no
mercado interno. Juntos, os novos esta-
dos produtores exportaram cerca de 100
mil toneladas de suco concentrado em
2007, o que eqüivale a 7% da exportação
brasileira, estimada em 1,4 milhão de
toneladas para o período. "O caminhão
de suco deixou de ser privilégio das rodo-
vias paulistas", afirma Garcia.

Os estados interessados na produção
de laranja estão atentos às necessidades
do segmento. Sergipe, por exemplo,
adotou as mesmas leis fitossanitárias que
vigoram em território paulista. Lá, mais
de um milhão de mudas são cultivadas em
viveiros protegidos por telas. Em Minas
Gerais houve um investimento de 25 mi-
lhões de reais na região do Triângulo, com
o objetivo de possibilitar a irrigação dos
pomares. Já em São Paulo, o movimento
continua para o sul do estado, e a produ-
ção de mudas indica que a atividade per-
manece aquecida: em 2007 foram plan-
tadas 16 milhões de unidades, e outras 20
milhões estão em fase de produção.

A principal preocupação da indústria
em relação ao futuro da citricultura é a
evolução do greening, a mais séria doen-
ça de citros em todo o mundo. "Precisa-
mos de políticas bem-definidas e apoio
dos governos estaduais e federal para o
combate à doença a fim de que todo esse
esforço não seja comprometido", diz o
presidente da Abecitrus.
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