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Da crise nascem as oportunida-
des. A indústria brasileira de su-
co de laranja — leia-se Cutrale, 
Louis Dreyfus e Citrosuco/Ci-
trovita — está levando o ditado 
a sério ao buscar alternativas 
para reverter as constantes que-
das de consumo da bebida em 
todo o mundo. Por isso, estuda 
a criação de um consórcio en-
tre governo, produtores de la-
ranja e processadoras de suco 
para conceber a primeira mar-
ca de suco de laranja brasileiro 
100% natural para abastecer o 
mercado interno. 

A ideia é obter no início isen-
ção fiscal para a bebida, que te-
rá preço mais competitivo fren-
te aos néctares de multinacio-
nais, compostos por suco, água 
e açúcar. "Vai estimular a com-
petitividade do mercado e me-
lhorar a qualidade das bebidas. 
Quem quiser vender algo natu-
ral, vai poder comprar das nos-
sas indústrias", explica Chris-
tian Lohbauer, presidente da 
Associação Brasileira dos Expor-
tadores de Cítricos (CitrusBR). 
Segundo a proposta, seriam ne-
cessários investimentos de R$ 
20 milhões anuais, por cinco 
anos, em ações de marketing 
para fortalecer a marca genui-
namente brasileira. 

A proposta está em discus-
são e poderá dar um fôlego pa-
ra o setor, ao tirar 150 mil tone-
ladas de laranja dos estoques 
por ano. "Já apresentamos a 
ideia ao governo, ao BNDES e 
queremos levá-la aos produto-
res, que são fundamentais no 
processo"diz Lohbauer. Segun-
do o executivo, viabilizar esse 
diálogo por meio do Conseci-
trus é fundamental. 

É justamente no Consecitrus 
que está um dos entraves do se-
tor. A entidade, criada no início 
do ano, nasceu com o intuito de 
estabelecer o diálogo entre os 
elos da cadeia ao buscar preços 
mais equilibrados para a laran-
ja. Mas a Associação Brasileira 
de Citricultores (Associtrus) e 
da Federação de Agricultura do 

Estado de São Paulo (Faesp) -
acabaram saindo da mesa de ne-
gociação antes mesmo da cria-
ção do estatuto, por divergên-
cias. No mês passado, as entida-
des entraram com pedido de im-
pugnação do Consecitrus, acata-
do pelo Conselho de Defesa Eco-
nômica (Cade), o que vem prote-
lando as conversas. 

Lohbauer explica que isso pre-
judica principalmente o produ-
tor, que vê sua laranja cair e apo-
drecer, enquanto ações judi-
ciais atrasam a busca por solu-
ções . "Não conseguimos ter lun 
diálogo com o produtor de laran-
ja brasileiro, que é um solitário. 
Quem fala por eles são entida-
des jurássicas, porque o próprio 

produtor não toma a frente e se 
representa", diz. 

Segimdo Lohbauer, o setor 
tem problemas muito antigos e 
o que mais aflige é que a situa-
ção não esta melhorando. Para 
ele, ao tentar bloquear as bus-
cas por soluções, as entidades 
pioram o cenário. "O resultado 
será um salve se quem puder. Is-
so é tão evidente, que chega a 
ser assustador que o pessoal dei-
xe a coisa como está", diz. 

Se viabilizado, o projeto de 
construção de uma marca pró-
pria deverá amenizar a proble-
mática situação pela qual passa 
a citricultura brasileira. Segun-
do Lohbauer, neste ano, 40 mi-
lhões de caixas caíram dos pés e 
foram perdidas, graças às cons-
tantes quedas no consumo mun-
dial do suco, somados ao au-
mento dos estoques da bebida, 
que já bateram as 600 mil tone-
ladas. "Se nada for feito rápido, 
no próximo ano, os produtores 
poderão amargar ainda mais 
perdas", alerta. 

Em outra frente de combate à 
crise, um estudo com os 10 paí-
ses que mais compram o suco 
brasileiro está identificando as 
razões pelas quais o consumo da 
bebida cai. "Já estamos apresen-
tando os primeiros resultados 
para a indústria e baseados nis-
so, deveremos criar uma campa-
nha mundial em prol do suco", 
explica Lohbauer. 

Segundo ele, o intuito é con-
tar com a participação de toda a 
cadeia produtiva na campanha. 
Nesse movimento pela recupe-
ração do mercado, Lohbauer 
considera fundamental traba-
lhar a imagem da bebida. "É um 
produto natural, saudável e não 
essa mistura maluca de sabores 
e aromas artificiais que colo-
cam no mercado". • 
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