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RESUMO 

A indústria processadora de laranja brasileira se destaca no mercado internacional pelo 
seu elevado volume de exportações. A agroindústria da laranja produz e exporta 
diversos subprodutos da laranja, sendo os principais o suco de laranja, o farelo cítrico e 
o óleo essencial. Dentre os produtos citados o suco de laranja é o carro chefe das 
exportações desta agroindústria, sendo que o Brasil é líder nas exportações mundiais 
deste produto. A indústria processadora da laranja e a produção nos pomares são os 
segmentos mais importantes do complexo agroindustrial da laranja. De todos os 
segmentos produtivos que compõem o complexo agroindustrial da laranja, o de maior 
relevância para as atividades produtivas da agroindústria da laranja é a produção nos 
laranjais, uma vez que a laranja é o principal insumo desta indústria. Assim baseado 
nas teorias sobre comércio exterior, competitividade e inovação, este trabalho busca 
identificar os determinantes da inserção da agroindústria brasileira nos fluxos de 
comércio mundial. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente monografia tem como objeto de estudo a indústria processadora de 

laranja brasileira e sua inserção no comércio mundial. Essa indústria se instalou no 

Brasil por volta de 1960 após uma abrupta redução na oferta mundial de suco, 

provocada pela forte geada que destruiu com os pomares dos EUA e Espanha, 

principais produtores de laranja e seus subprodutos industrializados na época. O 

principal objetivo desta monografia é identificar os principais determinantes que. 

permitiram a agroindústria da laranja brasileira se inserir no comércio internacional 

dos subprodutos da laranja. 

A indústria processadora da laranja é o mais importante segmento do complexo 

agroindustrial da laranja. A qualidade e o custo dos serviços e produtos fornecidos 

pelos outros segmentos deste complexo agroindustrial têm um importante impacto 

para o processo produtivo da agroindústria da laranja. Isso pode ser visto através da 

importância da produção agrícola, para a garantia de um fluxo estável de laranja de 

boa qualidade. 

O processamento industrial da laranja dá origem a diversos tipos de produtos 

comercializáveis por esta indústria, como os diversos tipos de suco de laranja, o farelo 

de polpa cítrica e os óleos essenciais. O principal produto desta agroindústria é o suco 

de laranja concentrado e congelado, no qual o Brasil é líder mundial de vendas. 

Desta forma, visando atingir o objetivo mencionado acima, este trabalho 

irá se basear em um corpo teórico relacionado ao comércio exterior, à competitividade 

e inovação. 

Com isso o trabalho se encontra organizado da seguinte maneira. No capítulo 2 

é realizada uma revisão da literatura sobre as teorias mencionadas acima, com o intuito 

de formar a base teórica sobre o qual o trabalho está apoiado. No capítulo 3 será 

apresentado um histórico da evolução desta agroindústria no Brasil. No capítulo 

seguinte serão analisadas as principais características deste setor bem como seus 

principais produtos e mercados. O último capítulo contém, uma discussão sobre os 

determinantes da competitividade desta agroindústria. 
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2 R E F E R E N C I A L TEÓRICO 

Neste capítulo serão apresentadas as teorias que servirão de base, para analisar a 

competitividade e a inserção do complexo da laranja brasileira no mercado 

internacional. Tal base teórica fundamentada nas teorias sobre o comércio exterior, 

competitividade e inovação irá fornecer os elementos que possibilitarão entender os 

determinantes da competitividade do complexo da laranja brasileiro no comércio 

internacional. 

Os elementos que formam a base teórica apresentam uma importante conexão 

entre si, que é representada pela complementaridade e a sinergia entre essas teorias, 

uma vez que as exportações de um país e de suas indústrias dependem entre outros 

elementos da sua competitividade e, a sua maior produtividade ou competitividade do 

seu potencial de inovar em produtos e/ou processos. Desta forma essas teorias podem 

ser combinadas para explicar o sucesso de uma indústria de determinado país no 

mercado internacional, ou ainda serem utilizadas separadamente para evidenciar 

problemas que estão dificultando a expansão das vantagens competitivas de uma 

indústria. 

2 .1 TEORIAS SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR 

O desenvolvimento e a consolidação do complexo agroindustrial da laranja 

brasileiro estão fortemente relacionados com o mercado externo e o aumento das 

vendas para este. Por isso é relevante entender os elementos da inserção de uma 

indústria ou setor produtivo naquele mercado através das exportações. 

Desde os economistas clássicos tem havido grande preocupação em determinar 

o que leva as nações a comerciarem entre si, e também determinar o impacto de tal 
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comércio para o desenvolvimento das nações. De uma maneira geral os economistas 

estão sempre tentando demonstrar de que forma o comércio exterior pode melhorar a 

vida das pessoas, que segundo Krugman e Obstfeld (2005) ocorreria na medida em que 

as sociedades identificam alternativas mais eficientes para a produção dos bens que 

necessita, bem como conseguem diversificar a oferta de produtos para o consumo. 

Os conceitos das vantagens absolutas e comparativas formuladas por Adam 

Smith (1996) e David Ricardo (1985), buscaram mostrar os fatores que levaram os 

países a realizarem comércio externo, assim como a tendência de que cada um se 

especialize na produção de determinado bem. Assim a teoria de Smith determina que 

aquele país que possui uma produtividade na produção de um determinado bem, 

comparado à de outro país pode obter benefícios com o comércio exterior, trocando o 

bem no qual é menos eficiente, por aquele em que é eficiente. Por sua vez as vantagens 

comparativas significam que um número maior de países pode ganhar com o comércio 

exterior, ao afirmar que mesmo os países que não possuam vantagem absoluta na 

produção de algum produto, podem participar do comércio exterior. Segundo 

Krugman e Obstfeld (2005, p.8) um país obtém vantagem comparativa quando "na 

produção de um bem se o custo de oportunidade da produção desse bem em relação 

aos demais é mais baixo nesse país do que em outros.". Desta forma o fato de um país 

não ter vantagem absoluta num bem, não significa que não possa participar do 

comércio. 

Desta forma essas teorias tentam mostrar, cada uma a sua maneira, que os 

países poderão ser mais ricos e se beneficiar do comércio externo, quando alocarem 

seus recursos para produzir apenas aqueles bens produzidos com níveis mais elevados 

de produtividade. 

Nestas duas teorias fica clara a importância de se dispor de uma forma de 

produzir que seja mais eficiente, ou seja, de se possuir uma tecnologia que seja 

poupadora de recursos, para se inserir no mercado externo. Porém essas teorias, não 

dizem nada sobre como os insumos de produção e sua disponibilidade afetam os 

fluxos e padrões do comércio exterior. Para tanto pode-se recorrer ao modelo de 
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proporção de fatores de Heckscher-Ohlin (KRUGMAN; OBSTFELD, 2005). Este 

modelo tem como uma de suas premissas que a tecnologia é igual e está disponível 

para todos os países e, que os países possuem estoques relativos de fatores diferentes. 

Com isso os países tenderão a exportar aqueles bens cuja produção utiliza uma maior 

quantidade dos fatores relativamente mais abundantes e, a importar os bens que 

necessitam de uma maior quantidade de fatores que sejam relativamente escassos 

(SAVASINI; M A L A N ; BAER, 1979). 

A abundância relativa de fatores pode ser vista como uma fonte de vantagem 

competitiva para um país, uma vez que, antes de haver comércio entre os países, os 

preços do fator abundante seriam mais baixos no país relativamente abundante 

(SAVASINI; M A L A N ; BAER, 1979). Porém dois fatores podem reduzir ou eliminar a 

vantagem competitiva obtida desta forma. Segundo Porter (1993), as vantagens 

competitivas baseadas em custos de fatores são passageiras, porque são facilmente 

reproduzidas pelos concorrentes através do acesso a fontes mais baratas destes fatores, 

ou através de tecnologias que eliminem as vantagens de custo deste fator que o país 

abundante detém. 

Com isso as indústrias de um país para conseguir se inserir e se manter em 

mercados internacionais, devem buscar elementos que possibilitem a elas expandirem 

a suas vantagens competitivas. Desta forma podem basear sua competitividade em 

fatores que sejam mais difíceis de serem reproduzidas pelos seus concorrentes. Essa 

busca por uma base competitiva maior será apresentada na próxima seção. 

2.2 COMPETITIVIDADE 

O estudo da competitividade das nações e de suas empresas é importante para 

analisar a inserção e sucesso de indústrias, empresas e países no comércio exterior. 

Isso ocorre porque é através das estratégias competitivas desenvolvidas por um país ou 
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suas indústrias que é possível conquistar fundamentos competitivos não passageiros no 

sentido mencionado por Porter (1993). Ou seja, basear a expansão nos mercados 

internacionais em fontes mais complexas do que simplesmente em fatores de produção 

baratos. 

A capacidade das empresas e nações em adquirir e manter vantagens 

competitivas tem se tornado cada vez mais importante para paises e empresas. Tal 

relevância advém do fato de que, é através dessas vantagens que, países e empresas 

podem fazer frente as barreiras comerciais, e assim conquistar ou manter mercados. 

Mas afinal o que é competitividade? 

conforme a comissão da presidência dos EUA para competitividade industrial é: 

"Competitividade para uma nação é o grau pelo qual ela pode, sob condições livres e 

justas de mercado, produzir bens e serviços que se submetam satisfatoriamente ao teste 

dos mercados internacionais enquanto, simultaneamente, mantenha e expanda a renda 

real de seus cidadões. Competitividade é a base para o nível de vida de uma nação." 

(COUTINHO; FERRAZ, 1994, pg.17) 

Conforme a citação acima podemos concluir que a competitividade além de ter 

um papel fundamental para a expansão do comércio exterior, também é um importante 

instrumento para aumentar o nível de renda e emprego de um país. Segundo Porter 

(1993). para que um país consiga fornecer aos seus habitantes uma melhor qualidade 

de vida é necessário que o processo de produção de bens e serviços seja o mais 

eficiente possível na combinação dos insumos requeridos para tal produção. E através 

da maior produtividade da mão de obra e do capital que, empresas e trabalhadores 

podem receber maiores retornos sobre os recursos que entregaram no processo 

produtivo. Desta forma com maiores salários e lucros é que o padrão de vida nacional 

pode melhorar, e as indústrias nacionais conseguirem ser mais competitivas no 

mercado internacional. 

A produtividade das indústrias bem como a eficiência na alocação dos insumos 

necessários à produção, representam um dos elementos chave para a conquista da 

competitividade. Segundo Countiho e Ferraz (1994) a competitividade de um país está 



6 

relacionada à competitividade das indústrias presentes neste país e. que por fim estão 

relacionadas com o ambiente sócio-econômico no qual estas indústrias estão inseridas. 

As vantagens competitivas no sentido do que foi exposto por Ricardo (1985) e 

Smith (1996), podem ser caracterizadas como vantagens competitivas estáticas, uma 

vez que tal vantagem está dada pela maior produtividade dos seus insumos, ou pela 

abundância relativa destes conforme o modelo de Heckscher-Ohlin (KRUGMAN; 

OBSTFELD, 2005). Já o conceito de vantagem competitiva dinâmica, mostra que os 

países podem obter ou perder suas vantagens competitivas com o passar do tempo, isso 

é demonstrado pela teoria do ciclo do produto de Raymond Vernon, apud Savasini. 

Malan e Baer (1979). Conforme o ciclo do produto avança em direção a sua fase de 

estagnação, as vantagens competitivas vão mudando e com isso os países que são os 

detentores dessas novas vantagens passam a dominar o comércio deste produto. 

Importante dizer que nas etapas iniciais do ciclo do produto as vantagens competitivas 

que dominam estão relacionadas à inovação e diferenciação, enquanto que na etapa 

onde o ciclo do produto se encontra em sua fase de estagnação ou crescimento mais 

lento do consumo, o fator competitivo que é relevante são os custos dos fatores como 

mão de obra e recursos naturais disponíveis. 

Segundo Porter (1993) a vantagem competitiva baseada nos custos de mão de 

obra e matéria prima está ligada ao que ele chamou de '"fatores básicos" e 

conseqüentemente leva a uma vantagem competitiva inferior. Ou seja, uma vantagem 

competitiva baseada em custos de fatores pode ser mais facilmente superada pelos 

concorrentes internacionais. No entanto com o avanço da biotecnologia e o progresso 

técnico na formulação de produtos e processos, os complexos agroindustriais tem uma 

nova ferramenta para buscar outros tipos de vantagens competitivas, que diferente das 

vantagens estáticas definidas no parágrafo acima não podem ser facilmente superadas 

pela concorrência (COUNTIHO; FERRAZ, 1994). 

Por último às vantagens competitivas ou determinantes da competitividade 

podem ser agrupados em dois grandes âmbitos. No primeiro âmbito, estão os 

determinantes internos que, estão diretamente relacionados com a indústria e que 
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sofrem influência desta, como por exemplo, a produtividade da mão de obra e do 

capital utilizados por uma determinada indústria, o conhecimento do mercado e a 

capacidade de se adequar as necessidades deste, e por fim o tipo de relacionamento 

que mantêm com seus fornecedores. No segundo âmbito estão os fatores externos que. 

estão indiretamente ligados a indústria e, que sofrem pouca ou nenhuma influência 

desta. Com isso os determinantes externos da competitividade são representados pelas 

condições de fatores de produção, como qualificação da mão de obra, custo de energia 

e matéria prima; condições de demanda, aqui se referindo ao mercado interno, esse 

ponto será melhor estudado na seção seguinte; indústrias correlatas e de apoio, como a 

presença de fornecedores com elevada produtividade; estrutura de rivalidade entre as 

empresas, que está relacionada com a o tipo de concorrência que as empresas 

enfrentam no mercado (PORTER, 1993). 

2.3 A IMPORTÂNCIA DO MERCADO INTERNO COMO FONTE DE 

COMPETITIVIDADE 

A existência de um mercado interno que por seu dinamismo e diversidade, 

consiga atrair produtos e produtores é de grande importância para a competitividade de 

um país. Tal fato ficou claro com a revolução agroalimentar no pós guerra que, 

propiciou as nações avançadas a iniciarem um processo de descomotização dos bens 

de consumo básico. Isso em resposta ao declínio do consumo das commodities em seu 

mercado. Já os países menos avançados e que não contavam com um mercado tão 

dinâmico avançaram mais lentamente rumo a este novo padrão de consumo e produção 

(COUTINHO; FERAZ, 1994). 

Um mercado interno amplo e diversificado estimula os produtores a lançarem e 

a melhorarem seus produtos. Com isso passam a investir em novas tecnologias e 

melhorias de produtos e processos, com o fim de atingir nichos específicos de mercado 

através da segmentação destes (COUNTINHO; FERRAZ, 1994). Desta forma criam 
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novos instrumentos para competir no mercado. Com isso a concorrência nesses 

mercados passa por uma transformação uma vez que em tais ambientes a competição 

não se dá apenas pelos velhos instrumentos de preço e custos e sim por qualidade e 

fidelização do consumidor a determinadas marcas que, de tão poderosas e vivas na 

cabeça do consumidor se tornam sinônimos de produtos, como por exemplo o caso da 

esponja de aço "BOM BRIL". 

Segundo Linder, apud Savasini, Malan e Baer (1979) para que determinado 

produto ultrapasse as fronteiras nacionais e seja comercializado em outros países, é 

necessário, porém não suficiente, que este primeiro passe pelo crivo do mercado 

interno. Para Linder a importância do mercado interno é a de prover grande parte dos 

elementos necessários para se ingressar no mercado externo, ou seja, ter a opinião dos 

consumidores sobre as qualidades e deficiências do produto, para assim traçar uma 

estratégia competitiva que permita o lançamento deste no mercado estrangeiro. Isto 

ocorre porque o mercado interno pode evidenciar oportunidades de investimento para 

os produtores que o observam. Assim os produtores nacionais pela sua familiarização 

com o mercado, tem melhores chances de ver a oportunidade para o lançamento de um 

novo produto do que aquele que está fora deste mercado. Além de facilitar o processo 

de invenção e inovação o mercado interno, é importante também que o produtor possa 

receber mais rapidamente a resposta do consumidor quanto ao desempenho do seu 

produto e assim fazer as correções necessárias Linder, apud Savasini, Malan e Baer 

(1979). 

Um mercado interno amplo e dinâmico está relacionado à quantidade e 

variedade de produtos existentes, além da capacidade de crescimento deste através da 

incorporação de novos consumidores e ou exigências (COUNTINHO; FERRAZ, 

1994). Porém a formação de tal mercado está ligada à possibilidade de que, os 

consumidores de tal mercado sejam exigentes e que possam fazer valer suas 

preferências por produtos de qualidade. Ou seja, além de terem informação e 

qualificação para exigirem certos padrões de qualidade é necessário que tenham como 
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pagar por isso. Desta forma podemos ver mais uma vez a importância dos 

fundamentos sociais citados acima para a competitividade. 

Por último um mercado dinâmico que forneça aos produtores nacionais várias 

oportunidades de mercado, pode ser útil para a fidelização dos consumidores a marcas, 

produtos e produtores. Isso pode funcionar como um importante barreira a entrada de 

produtos estrangeiros no mercado nacional (COUNTINHO; FERRAZ, 1994). 

2.4 ECONOMIA E TECNOLOGIA 

Para se entender como a tecnologia afeta os fluxos de comércio internacional, é 

preciso compreender como a tecnologia pode ajudar uma indústria local obter sucesso 

no mercado externo. A tecnologia é um importante instrumento para explicar o grau de 

sucesso de determinadas indústrias no comércio internacional. E através do progresso 

tecnológico que um país ou indústria consegue se tornar mais competitivo, e também 

reduzir sua dependência de insumos primários (naturais), através da substituição 

desses por fatores sintéticos produzidos pela indústria e não extraídos da natureza. 

Com isso pode-se afirmar que o progresso tecnológico possibilita uma reestruturação 

do processo de produção, que tende a tornar este mais eficiente. 

Para SCHUMPETER (1982) a tecnologia define como uma determinada firma 

irá organizar seu processo de produção, combinando os insumos para conseguir 

determinado produto. Assim a tecnologia permite não só produzir de uma forma 

diferente, mas também confeccionar outros tipos de produtos através da nova 

combinação de insumos possibilitada por esta. Com isso a tecnologia se torna 

relevante a partir do momento que permite ao inovador, no sentido schumpeteriano, 

superar vantagens competitivas que seu concorrente possa ter através de uma mudança 

em sua forma de produzir. Desta forma, mercados onde o padrão de concorrência 

esteja baseado em fatores que remetam as vantagens comparativas estáticas, como 
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dotação de fatores, podem ser mais facilmente superadas por indústrias inovadoras. A 

mudança na forma de produzir é também um importante instrumento para que 

determinada indústria possa competir em seus mercados. Isso porque a tecnologia 

permite a tal indústria desenvolver vantagens como, por exemplo, economias de escala 

e escopo, que permite a esta ganhar poder de mercado ou reduzir o poder da 

concorrência. 

A vantagem competitiva que deriva da tecnologia está relacionada aos dois 

grandes âmbitos em que esta se processa, ou seja, a tecnologia de produto e a 

tecnologia de processo. Por tecnologia de produto entende-se o desenvolvimento de 

novos produtos bem como a introdução de melhorias em determinado produto. 

Tecnologia de processo está associada a busca de melhorias no processo produtivo 

bem como a introdução de novos processos, através de novas combinações de recursos 

e utilização de novos insumos para produção do bem. Assim, através da evolução 

tecnológica de produto e/ou processo a indústria inovadora pode adquirir vantagens 

relacionadas a custo e qualidade, que permitirão a esta se inserir em determinado 

mercado ou manter sua posição nele. 

A relevância da tecnologia, seja de produto ou processo, para tornar uma 

indústria mais competitiva está relacionada a oportunidade, cumulatividade e 

apropriabilidade que contribuem para determinar sua elaboração e difusão. Esses 

fatores definem o poder de determinada inovação em gerar produtos e/ou processos, 

que dêem ao seu detentor singularidades do ponto de vista de custo e/ou qualidade, ou 

seja, vantagens competitivas. Por oportunidade entende-se os ganhos de produtividade 

que uma inovação pode permitir a uma indústria; cumulatividade ocorre quando 

apartir de uma inovação inicial abre-se espaço para que o processo continue até os 

limites da fronteira tecnológica existente; por fim apropriabilidade está relacionada a 

capacidade de quem iniciou o processo de inovação reter os lucros oriundos de tal 

pioneirismo. Desta forma a indústria pode utilizar a tecnologia para interferir no 

ambiente em que está localizada, com intuito de conquistar vantagens competitivas 
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que mantenham suas posições de mercado ou permitam sua entrada em outros 

mercados (POSSAS, 2006). 

Conforme dito acima a tecnologia é um importante instrumento para que a 

indústria consiga obter diferenciais competitivos. Esses diferenciais ou vantagens estão 

materializados na forma de novos produtos e processos, que garantem a indústria 

ganhos extras sobre esses fatores enquanto eles não forem produzidos pela 

concorrência, ou seja, enquanto tal tecnologia não é difundida. Assim segundo 

Guimarães (2007), a tecnologia ao permitir que as indústrias consigam obter vantagens 

absolutas na execução de certos processos ou fabricação de produtos, permite que 

ocorra um fluxo de comércio em direção a essas indústrias. Enquanto elas mantiverem 

tais monopólios, e quanto mais forte for a presença dos fatores de oportunidade, 

cumulatividade e apropriabilidade maior será a intensidade e duração deste fluxo de 

comércio. 

No entanto, dois acontecimentos podem levar a superação das vantagens 

competitivas obtidas por uma certa indústria via tecnologia. O primeiro e mais comum 

é o processo de difusão tecnológico, onde outras indústrias passam a dominar a 

tecnologia que antes era utilizada por apenas uma empresa. O segundo acontecimento 

está relacionado à mudança de paradigma tecnológico que ocorre quando o progresso 

tecnológico rompe suas fronteiras e impõem um novo campo para expansão da 

tecnologia. Segundo Possas (2006) quando há mudança de paradigma os diferenciais 

competitivos acumulados anteriormente a esse acontecimento perdem sua eficácia. 

Percebe-se assim que se por um lado a tecnologia ajuda a criar vantagens 

competitivas essas não são perenes, uma vez que elas perdem sua importância no 

tempo na medida que há difusão ou mudança do paradigma tecnológico. 

Desta forma a tecnologia e os seus processos de difusão e mudança de 

paradigma poderiam ajudar a explicar os fluxos de comércio internacional, através da 

idéia das vantagens comparativas dinâmicas. Assim, inicialmente aquelas indústrias 

que conseguirem inovar obterão vantagens competitivas que não poderiam ser 

exploradas por outras empresas. Isso geraria para o país sede de tal indústria um fluxo 
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de comércio baseado no monopólio da tecnologia que esta indústria detém. Outrora, 

com a difusão tecnológica outras indústrias de outros países também podiam ter acesso 

à inovação produzida inicialmente. Isso levaria à superação da vantagem tecnológica 

obtida pela indústria inovadora e a concorrência entre as indústrias se basearia em 

outras variáveis como dotação de fatores, beneficiando assim aqueles que fossem 

detentores da nova vantagem competitiva relevante, e com isso deslocando o fluxo de 

comércio para esses países (GUIMARÃES, 2007). 

3 HISTÓRICO 

A formação e a consolidação do complexo agroindustrial da laranja são 

marcadas por períodos de auge e declínio tanto do segmento agrícola quanto industrial. 

Assim, é possível afirmar que o período de expansão das exportações de laranja, 

propiciou a esta cultura o incentivo e o capital necessário para ampliação da área 

cultivada, bem como a consolidação da laranja como um dos principais produtos da 

pauta de exportações brasileiras. Porém, os períodos de crise da cultura citrícola e a 

forma como foram superados permitiram a esta se tornar mais competitiva, além de 

abrir os caminhos para uma relação mais intensa com os setores de ciência e 

tecnologia. Na mesma direção as fases de expansão e declínio da indústria, 

funcionaram como variáveis de estímulo e ajuste desta atividade. 

A expansão dos pomares de laranja bem como o aumento da sua produtividade 

representam um importante fator para a formação do sistema agroindustrial da laranja. 

O desenvolvimento da agricultura ajudou a pavimentar o caminho para a construção de 

uma indústria que pudesse se inserir competitivãmente no mercado internacional. 

Apesar de a laranja ter sido trazida para o país pelos colonizadores portugueses por 

volta de 1500, a produção brasileira só consegue atingir maior grau de organização e 

escala por volta de 1920. Nas duas décadas que se seguem a esta o Brasil observa um 
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grande aumento da área plantada, assim como do volume das suas exportações. O 

período compreendido entre 1920 e 1940 pode ser definido para a fruticultura, como o 

lançamento e consolidação daquele que viria a ser o seu principal produto no mercado 

externo, isso é demonstrado pela décima posição que a laranja ocupou neste tempo 

entre os produtos brasileiros mais vendidos para o exterior. 

O grande desenvolvimento que a laranja pode experimentar neste período está 

ligado a alguns fatos. O primeiro diz respeito ao movimento de diversificação da pauta 

de exportações brasileiras, e o grande esforço para o aprendizado de técnicas de 

cultivo que incluiu a importação de técnicos e tecnologias. O segundo fato se refere à 

forte crise que a cultura do café atravessou entre fins da década de 20 e início da 

década de 30 do século passado, que favoreceu o aumento dos laranjais 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPORTADORES DE CÍTRICOS, 2007). Por 

último o apoio do governo, das escolas e institutos desempenharam um papel relevante 

para o estímulo e formação de uma base de conhecimentos que favoreceram a 

expansão da cultura da laranja no Brasil. 

A I I Guerra Mundial e o aparecimento de uma doença denominada "tristeza" 

representaram um duro golpe para o cultivo de laranja no país. A guerra travada 

principalmente em território europeu, fez com que houvesse uma forte redução no 

transporte marítimo de mercadorias, isso levou a redução das exportações brasileiras 

de laranja. A guerra também contribui de forma indireta para o agravamento da doença 

nos laranjais brasileiros. Isso devido ao desestimulo que provocou nos produtores para 

colher a fruta e cuidar de seus pomares, ao criar uma situação onde havia excesso de 

oferta, assim laranjais abandonados tornaram se vetores para disseminação da doença 

"tristeza" que, atingiu principalmente o estado de São Paulo e quase dizimou com a 

produção nacional. 

O gráfico abaixo mostra o período de expansão das exportações e também a 

brusca redução desta em virtude dos fatores citados acima. 
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GRÁFICO 1 - EXPORTAÇÃO D E L A R A N J A "IN N A T U R A " - 1932/1967 
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F O N T E : F I L H O , O.R. M. O papel da pesquisa cientifica e tecnológica no desenvolvimento da 
citricultura paulista : analise histórica da atuação do intituto agronômico de Campinas (1920¬
1960). Disponível em: < http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000189184> Acesso em: 20 

Através deste gráfico, é possível perceber que embora as exportações tenham se 

recuperado ao fim da I I Guerra Mundial, as vendas externas não conseguiram mais 

voltar aos patamares da década de 30, por último temos a nova redução nas 

exportações no início de 1950 que, em parte reflete as conseqüências da doença 

tristeza sobre a produção nacional, que neste período atingiu seu menor nível de 

produção com 98000 ton Filho (2007). Esses acontecimentos representam desta forma 

a primeira grande provação por que passou a cultura de laranja no país. A forma como 

os produtores de laranja enfrentaram este problema somado ao apoio que tiveram do 

governo e institutos de pesquisa, pavimentaram o caminho da cooperação entre o 

campo e a ciência que, ajudou a reforçar a competitividade dos pomares nacionais bem 

como eliminar a doença tristeza. 

A crise por que passou a produção de laranja entre o fim da década de 30 e 

início da de 40 do séc. passado, propiciou os primeiros estímulos à formação de uma 

indústria processadora de laranja no país. A paralisação do comércio marítimo devido 

à I I Guerra Mundial e a conseqüente brusca redução das exportações do país tiveram 

como efeito, o surgimento de um elevado estoque de laranjas que, devido às 

dimensões do mercado interno de laranja ' in natura' não poderia ser totalmente 

absorvido por este. Assim com o propósito de se tornar um mercado, para onde 

set. 2007. 

http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000189184
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pudesse escoar parte do excesso da produção dos pomares de laranja, foi que se 

iniciaram as primeiras tentativas de instalar uma indústria de processamento de laranja 

no país. Apesar da instalação de algumas unidades fabris e até a realização de algumas 

vendas externas, a indústria processadora de laranja não conseguiu se firmar, devido a 

forte concorrência externa e ao reduzido mercado interno. Apesar da crise que quase 

dizimou com os pomares brasileiros e do fracasso da consolidação de uma indústria 

processadora de laranja, essas experiências e o aprendizado que foi conquistado com 

elas, possibilitaram ao Brasil começar a formar as bases de um dos sistemas 

agroindustriais mais dinâmicos do país. 

Em 1960 uma forte geada atingiu os principais laranjais do hemisfério norte. 

Nesse período os principais produtores de laranja e suco de laranja, eram os EUA e a 

Espanha. Os EUA tinham sua produção de laranja concentrada no estado da 

Flórida, região esta que foi duramente castigada pela geada, com isso sua produção de 

laranja entrou em colapso. Um fato importante é que nessa época os americanos já 

eram grandes consumidores de suco de laranja. Com isso boa parte da sua produção 

visava atender o imenso mercado doméstico e o restante era enviado para o Canadá e a 

Europa. A Espanha também teve seus pomares duramente castigados, embora não 

mesma magnitude dos norte americanos. Os espanhóis nessa época atendiam o 

mercado Europeu, o que os colocava em vantagem devido a sua proximidade ao 

mercado consumidor e a proteção tarifária que encontrava no bloco europeu. 

A adversidade climática que se abateu sobre os dois países descritos acima fez 

com que o mercado mundial de suco de laranja que, antes era dominado por estes, 

tivesse sua parte ofertante desarticulada, pressionando os preços do suco de laranja 

para cima. Tal aumento nos preços do suco de laranja no mercado mundial combinado 

com a saída temporária dos seus principais produtores, fez com que alguns países 

procurassem construir indústrias processadoras de laranja em seus territórios, com o 

intuito de ingressarem em um mercado que temporariamente apresentava baixas 

barreiras à entrada. 
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Com o colapso dos grandes produtores mundiais no início de 1960, os 

investidores internacionais viram no Brasil um grande potencial para seus 

investimentos na formação de um parque industrial para o processamento da laranja. 

Desta forma as primeiras indústrias processadoras de suco foram fruto de 

investimentos direto em fábricas, ou associação de investidores externos com 

produtores nacionais (NEVES et al., 2007). 

No início de 1960 o Brasil já havia se recuperado da grande crise pela qual 

havia passado os seus laranjais e, se firmava como um grande produtor de laranja, 

além disso, havia o fato da experiência brasileira no processamento de laranja somado 

a experiência e capital dos produtores externos que aqui vieram se instalar. Tais fatores 

faziam do Brasil um excelente lugar para se implantar uma indústria produtora suco de 

laranja, e então investimentos em construção de plantas industriais bem como a 

compra de maquinários destinados a extração do suco começaram a se multiplicar 

pelas regiões produtoras de laranja. O resultado de tal esforço foi a consolidação no 

país do complexo agroindustrial da laranja. 

4 INDÚSTRIA DO SUCO DE LARANJA 

Antes de se iniciar a análise da agroindústria da laranja é preciso ter bem 

definidos os conceitos de agroindústria e complexo agroindustrial. Agroindústria pode 

ser definida como a empresa que industrializa para o consumo intermediário ou final 

os produtos e subprodutos advindos das atividades agrícolas Lauschner apud Araújo, 

Wedekin e Pinazza, (1990). Porém o conceito de complexo agroindustrial (CAI) é 

mais abrangente podendo ser visto e entendido como a união vários segmentos 

produtivos da sociedade, sendo que esses se encontram agrupados em três grupos. O 

primeiro grupo se refere aos segmentos que estão na retaguarda de todo o processo e 

que contribuem para o início do processo produtivo do CAI, bem como para sua 

qualidade e produtividade. Neste primeiro grupo estão inseridas as empresas que 
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produzem os insumos e máquinas que serão utilizadas pelos agentes do segundo 

segmento. As instituições de pesquisa também fazem parte deste primeiro grupo. O 

segundo grupo é composto pelos fazendeiros, industriais e representantes dos setores 

de distribuição. Desta forma é neste grupo que se processa toda a produção, 

processamento e circulação do produto fabricado por este complexo agroindustrial. O 

terceiro segmento é formado pelas organizações e instituições que ajudam a coordenar 

todo esse sistema como governo, sindicatos e associações. Neste segmento é que as 

regras de funcionamento do CAI, como preços pagos pela indústria a agricultura, são 

definidos (ARAÚJO; WEDEKIN; PINAZZA, 1990, p.6). Com isso podemos concluir 

que a indústria processadora da laranja é parte de um sistema produtivo agroindustrial. 

Isso tem um importante impacto para a competitividade desta indústria, como 

observado no próximo capítulo. 

A indústria processadora de laranja conforme expresso no capítulo anterior 

surgiu no país por volta de 1960, tendo suas operações concentradas no estado de São 

Paulo e neste estado permanecem concentradas até os dias atuais (ABECITRUS. 

2007). O estado de São Paulo também é o maior produtor nacional de laranja detendo 

80,36% da produção nacional (IBGE, 2007). Esse alto valor da produção paulista 

explica em parte a concentração da indústria processadora em seu território, devido à 

redução dos custos transportes que a indústrias que se instalam nesse estado 

conseguem obter. 

A indústria processadora de laranja além de estar concentrada regionalmente 

também se encontra concentra economicamente, como pode ser visto através da tabela 

abaixo. 
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T A B E L A 1 - PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES C I T R I C O L A S DAS PRINCIPAIS 
INDÚSTRIAS P R O C E S S A D O R A S - 2000 A 2003. 

ANO 2001 2002 2003 

E M P R E S A US$ % US$ % US$ % 
Sucocítrico Cutrale 348.765 35,84 315.741 27,03 424.101 30,96 

Citrosuco Paulista 222.299 22,84 261.132 22,35 331.646 24,21 

Citrovita 68.428 7,03 98.816 8,46 163.852 11,96 

Cargill Juice n/d n/d 156.558 13,4 151.815 11,08 

Outros 333.608 34 336.053 29 298.486 22 

Total 973.100 100 1.168.300 100 1.369.900 100 
F O N T E : N E V E S , M. F. et al. E S T R A T É G I A S P A R A L A R A N J A N O B R A S I L . São Paulo: 
A T L A S , 2005. 

E possível perceber que quatro grandes companhias dominam as exportações 

citrícolas brasileiras, com destaque para a Sucocítrico Cutrale e a Citrosuco Paulista 

que foram responsáveis por 50% do total das exportações citrícolas. A concentração 

das exportações está ligada à distribuição da capacidade produtiva, que segundo a qual 

em 2004, as quatro maiores empresas processadoras de laranja detinham 90% do total 

das extratoras1 instaladas, ou seja, 90% da capacidade instalada da agroindústria da 

laranja (NEVES et al., 2005). 

Outra característica importante da indústria processadora de laranja é a grande 

participação de capital nacional sendo apenas a Cargill Juice de origem estrangeira. 

Paralelamente a isso, há o fato das empresas Cutrale e Paulista possuírem unidades 

processadoras de laranja nos EUA, que tem o maior consumo mundial per capita de 

sucos de fruta. Desta forma a indústria processadora de laranja do Brasil conseguiu se 

internacionalizar tanto pelas suas exportações como pelo investimento em unidades 

processadoras em outro país 

Os produtos da agroindústria da laranja são obtidos através do processamento 

da laranja "in natura", sendo que o principal produto é o suco. A figura 1 apresenta os 

principais produtos que podem ser obtidos através do processamento da laranja. 

' NOTA: extratoras são as máquinas responsáve i s pela extração do suco da laranja através do 
esmagamento desta. 
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F I G U R A 1 - S U B P R O D U T O S DA L A R A N J A 

^ ^ ^ ^ 

F O N T E : ASSOCIAÇÃO DOS E X P O R T A D O R E S D E CÍTRICOS. S U B P R O D U T O S DA 
L A R A N J A . Disponível em: < http://www.abecitrus.com.br/subprodutos_br.html> Acesso em: 20 Jun. 
2007. 

Conforme podemos perceber pela figura 1 existem pelo menos seis subprodutos 

que podem ser obtidos através do processamento da laranja. O primeiro é o suco da 

laranja, que depois de extraído da fruta pode ser transformado em diversos tipos de 

suco de laranja com diferentes graus de concentração. O segundo subproduto são as 

células congeladas, recuperadas após o processo de extração do suco. O terceiro 

produto são os óleos essenciais, retirados da casca da fruta e utilizados por diversas 

indústrias como a farmacêutica e alimentícia. Na produção de sabonetes e 

aromatizantes especificamente. O quarto subproduto é o DMimonene que é um tipo de 

solvente orgânico muito utilizado pelas indústrias alimentícia e farmacêutica, podendo 

ser utilizado também na produção de tintas. Os líquidos aromáticos são obtidos 

durante a concentração do suco e também são utilizados pela indústria alimentícia. O 

último subproduto abordado aqui é o farelo da polpa cítrica, obtido através do 

tratamento dos resíduos sólidos e líquidos e utilizado para fabricação de rações 

(ABECITRUS, 2007). 

Conforme mencionado acima o suco extraído da laranja é o principal produto 

obtido do processamento da laranja, a partir do qual são produzidos vários tipos de 

suco, sendo que estes se encontram agrupados em duas categorias. A primeiro 

categoria é do suco concentrado, onde está inserido o SLCC. Este tipo de suco, devido 

ao seu estado de concentração não pode ser prontamente consumido, sendo que para 

isso é necessário efetuar a desconcentração de tal produto. Em virtude do processo de 

http://www.abecitrus.com.br/subprodutos_br.html
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concentração o suco obtido do SLCC apresenta um padrão de qualidade inferior ao do 

suco que não sofre nenhum processo após a sua extração como o feito em casa. Apesar 

da diferença de qualidade dita acima o SLCC é o principal produto citrícola como 

poderá ser visto na tabela 2. 

A segunda categoria refere-se ao suco pronto para beber, cuja concentração 

permite seu consumo imediato. A categoria do suco pronto para beber pode ser ainda 

subdividida em três tipos. O primeiro refere-se ao suco fresco que não sofre qualquer 

tipo de tratamento após sua extração, produzido em casa ou em estabelecimentos como 

bares e lanchonetes. A principal característica deste suco é sua elevada qualidade que 

supera o suco industrializado, embora esse tipo de suco tenha um prazo de validade 

muito curto. O segundo tipo de suco é o reconstituído, produzido a partir do suco de 

laranja concentrado através da adição de água e essência de fruta. Este tipo de suco é 

produzido pelas indústrias que se encontram a jusante da agroindústria da laranja. Por 

fim o terceiro tipo de suco é o não concentrado, o qual após sua extração passa por um 

processo de pasteurização e por não sofrer concentração pode ser prontamente 

consumido. Por fim a indústria processadora de laranja produz o SLCC e o suco 

pasteurizado ou não concentrado. 

A tabela 2 apresenta a participação dos subprodutos da laranja no valor das 

exportações do setor citrícola brasileiro, bem como a participação deste setor nas 

exportações do agronegócio do Brasil. Os dados apresentados na tabela abaixo 

mostram que para o período de 2000 a 2003, a participação do setor citrícola nas 

exportações do agronegócio brasileiro manteve uma média acima de 4%, porém ao 

longo deste período o setor citrícola vem perdendo sua importância para as 

exportações do agronegócio. Isso está relacionado em parte com o menor crescimento 

das exportações citrícolas, que no período apresentado pela tabela dois apresentou um 

aumento de cerca de 20% ante um crescimento do valor das exportações do 

agronegócio de cerca de 50%. 

Através da tabela abaixo é possível perceber a importância dos subprodutos da 

laranja para as exportações citrícolas. Tais produtos foram responsáveis por mais de 

90% das exportações citrícolas no período mostrado na tabela. Apesar da grande 

importância dos subprodutos da laranja para o setor citrícola, a participação destes 
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produtos se reduziu no período demonstrado. Com isso a participação de subprodutos 

de outros cítricos no valor das exportações citrícolas aumentou de 3% para 8%. Isso se 

deve ao aumento no valor das exportações destes outros cítricos assim como a redução 

no valor das exportações de SLCC. 

O SLCC é o principal produto da citrícola em termos de valor exportado, o que 

pode ser comprovado pela sua importante participação no valor total das exportações 

citrícolas que durante o período apresentado estiveram acima de 60%. No entanto, o 

SLCC vem perdendo sua importância para as exportações citrícolas, enquanto que a 

participação do suco não concentrado e do óleo essencial vem aumentando. Como 

pode ser visto através da tabela 2 isso se deve ao rápido crescimento do valor das 

exportações do suco não concentrado ou pasteurizado e do óleo essencial, face a um 

crescimento mais lento das exportações do SLCC. 

T A B E L A 2 - PARTICIPAÇÃO DOS S U B P R O D U T O S DA L A R A N J A NO V A L O R T O T A L 
E X P O R T A D O PE LO S E T O R C I T R I C O L A E M % - 2000 A 2003 

ANO 2000 2001 2002 2003 

PRODUTOS 
MILHÕES 

US$ 
% MILHÕES 

US$ % MILHÕES 
US$ 

% MILHÕES 
US$ 

% 

S L C C 1.019,26 90,67 812,55 83,50 869,31 74,41 910,23 66,44 

NFC 14,39 1,28 32,54 3,34 137,91 11,80 219,17 16,00 

ÓEO 
E S S E N C I A L 17,18 1,53 23,33 2,40 38,91 3,33 63,94 4,67 

F A R E L O 
CITRICO 38,30 3,41 61,90 6,36 54,16 4,64 64,97 4,74 

OUTROS 
CÍTRICOS 

35 3 43 4 68 6 112 8 

TOTAL EXP. 
CITRÍCOLA 1.124,10 100 973,10 100 1.168,30 100 1.369,90 100 

PARTICIPAÇÃO 
CITRÍCOLA NAS 

EXP. 
AGRONEGÓCIO 

20.610,20 5,45 23.863,20 4,08 24.838,90 4,70 30.638,90 4,47 

F O N T E : N E V E S , M. F. et al E S T R A T É G I A S P A R A L A R A N J A N O B R A S I L , São Paulo: 
A T L A S , 2005. - S E C E X (2007) 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

A composição das exportações do setor citrícola sofreu uma importante 

mudança no período apresentado, com o aumento da importância de alguns produtos e 
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redução de outros nas exportações citrícolas. A elevada participação do SLCC nas 

exportações citrícolas se deve principalmente ao fato de que o Brasil é o maior produto 

mundial deste produto além de ser também o maior exportador mundial, sendo que no 

período de 1995 a 2000 o país exportou mais de 75% das vendas mundiais de SLCC, e 

foi responsável em 2000 por mais de 45% da produção mundial deste tipo de suco 

(TRIBES; TADINI, 2007). Com isso é possível ter a dimensão da importância deste 

produto não só para o setor citrícola, mas também para o complexo agroindustrial do 

qual faz parte, uma vez que tal volume de exportações representou em 2003 quase um 

terço do valor gerado pelo complexo agroindustrial da laranja (NEVES et al., 2005). 

O SLCC tem apresentado uma tendência de queda tanto no volume quanto no 

valor de suas exportações. Através do gráfico 2 pode-se perceber que as exportações 

de SLCC apresentou oscilação no período de 1995 a 2005, sendo que a partir de 1999 

as exportações de SLCC apresentaram uma queda acentuada em seu valor, enquanto 

que o volume exportado se manteve. Isso contribui para a redução da participação do 

SLCC nas exportações totais do setor citrícola, como apresentado na tabela 2. Tal 

redução no valor das exportações de SLCC pode ser explicada em parte pela evolução 

negativa dos preço de SLCC no período de 1996 a 2005 que segundo Neves e Jank 

(2007) foi de menos 7%. Por outro lado a demanda por este tipo de suco nos principais 

países importadores no período observado se manteve, enquanto que a produção do 

principal rival do SLCC brasileiro, os EUA, registrou crescimento fazendo assim 

com que houvesse uma elevação da oferta de SLCC (BOTEON, 2007). 
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G R A F I C O 2 - EXPORTAÇÃO D E S L C C E M M I L T O N E L A D A S E E M MILHÕES US$ 
2005 

1995 A 

o,* o £ c # cs* # c??3 t& 

-•—MILTON 
- * - US$ MILHÕES FOB 

F O N T E : S E C E X (2007) 

Conforme mostrado pela tabela 2 e o gráfico 3, o suco pasteurizado ou não 

concentrado apresentou um elevado crescimento tanto no volume quanto no valor de 

suas exportações. Tal crescimento nas exportações do suco não concentrado contribui 

para que este se tornasse o segundo produto mais exportado pelo setor citrícola. O 

crescimento das exportações deste produto reflete de um lado processo de 

diversificação da agroindústria da laranja, bem como a existência de um nicho de 

mercado com grande potencial de desenvolvimento. 

A principal vantagem do suco pasteurizado para indústria é a de ter uma 

qualidade muito próxima ao do confeccionado em casa, permitindo desta forma o 

acesso a um mercado mais amplo e exigente. Com tais características esse tipo de suco 

tem apresentado altas taxas de crescimento em seu consumo, quando comparadas ao 

do SLCC que está praticamente estagnada conforme discutido acima. Nos EUA o 

consumo de suco não concentrado já representa metade do mercado de suco de laranja, 

enquanto que na Europa espera-se um crescimento da demanda de 7% a 9% para o 

período de 2002 a 2006 (TRIBES; TADINI, 2007). Isso tem colaborado para o 

aumento das exportações brasileiras de suco não concentrado, conforme pode ser 

observado no gráfico abaixo. 
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Apesar do crescimento das exportações de suco não concentrado a agroindústria 

brasileira participa apenas marginalmente deste mercado, sendo que as exportações 

brasileiras até o início do ano 2000 não chegava a 1% do total das exportações 

mundiais deste tipo de suco (TRIBES; TADINI, 2007). A reduzida participação do 

Brasil neste mercado pode ser atribuída a dois fatores. O primeiro é que este mercado é 

relativamente novo e o segundo é que a indústria brasileira processadora de laranja não 

dispõe de logística adequada para o transporte para este tipo de suco, uma vez que o 

não concentrado apresenta características diferentes da do SLCC para o qual já existe 

uma logística adequada. Apesar disso o mercado de suco não concentrado apresenta 

uma grande oportunidade para a agroindústria brasileira. 

GRÁFICO 3 - EXPORTAÇÕES D E S U C O D E L A R A N J A N Ã O C O N C E N T R A D O - 2000 A 2002 
NFC 
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F O N T E : V I L E L A , P. S.; B I C A L H O , E . M U D A N Ç A S N O P E R F I L NO C O N S U M O DA 
L A R A N J A N O B R A S I L . Disponível em: 
<www.faemg.org.br/arquivos/Mudanças%20no 0/o20perfil 0/o20do%20consumo 0/o20da%201aranja%20n 
o%20Brasil.pdf> Acesso em: 20 set. 2007. 

O último produto a ser analisado é o óleo essencial, cuja participação nas 

exportações citrícolas, aumentou significativamente (tabela 2). O óleo essencial assim 

como o farelo de polpa cítrica são produtos obtidos em conjunto com o suco de 

laranja, como resíduos do processo de esmagamento da laranja. Desta forma a 

produção e comercialização destes produtos contribuem para redução dos custos de 

obtenção do suco. O crescimento das vendas para o exterior do óleo essencial que 

culminaram na sua maior participação no valor total das exportações citrícolas, é 

reflexo da melhora tanto da demanda quanto dos preços internacionais deste produto, 

http://www.faemg.org.br/arquivos/Mudan%c3%a7as%20no0/o20perfil0/o20do%20consumo0/o20da%201aranja%20no%20Brasil.pdf
http://www.faemg.org.br/arquivos/Mudan%c3%a7as%20no0/o20perfil0/o20do%20consumo0/o20da%201aranja%20no%20Brasil.pdf
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que a partir de 2000 passaram a se elevar chegando em 2002 a ser o dobro do que tinha 

sido no período de 1995 a 2000. No entanto, a recuperação dos preços no início do séc. 

XXI combinado com a elevação no volume físico exportado contribuíram para o 

aumento do valor das exportações de óleos essenciais. Importante destacar que dentre 

os óleos essenciais exportados pelo Brasil o extraído da laranja é o que traz mais 

divisas para o país, sendo responsável por mais de 80% das exportações de óleo 

essencial cítrico (SILVA et al., 2007). 

A agroindústria da laranja desde o início de suas atividades no Brasil, por volta 

de 1960, tem se voltado para o exterior, sendo que as primeiras plantas processadoras 

de laranja instaladas no país foram fruto de investimento externo direto com o objetivo 

de atender a demanda do mercado externo. Como demonstrado adiante o mercado 

externo ainda é o principal demandante da indústria brasileira processadora de laranja. 

Os principais mercados consumidores de SLCC do Brasil são os EUA e a União 

Européias - EU. Juntos esses dois mercados foram responsáveis por mais de 80% das 

exportações brasileiras de SLCC em 2000. O mercado asiático desponta como a nova 

aposta dos produtores brasileiros de suco. Isso se deve ao crescimento das vendas para 

essa região, que ao contrário do que acontecido com as outras regiões consumidoras 

tem aumentado sua demanda. Desta forma segundo dados da SECEX (2007) a 

participação deste mercado nas exportações brasileiras de suco saltou de 10% em 1996 

para mais de 15% em 2004. 

Uma vez que já foi identificado quem são os principais consumidores do SLCC 

produzido no Brasil, iremos agora analisar os principais aspectos de cada um desses 

mercados. 

O primeiro mercado a ser visto é o americano. Os EUA apesar de serem um dos 

principais países produtores de SLCC do mundo também são grandes importadores 

mundiais deste produto. Isso ocorre devido ao grande consumo interno de suco que 

ocorre neste país. Outro fator que faz com que os EUA sejam importadores de SLCC 

está relacionado aos problemas de ordem climática. O estado da Flórida principal 

produtor americano de laranja, tem sido castigado de forma recorrente por problemas 

climáticos. O resultado dessas adversidades climáticas foram as quebras na produção 
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de laranja e conseqüentemente do SLCC, além do aumento considerável nas 

exportações brasileiras deste tipo de suco. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Frutas (2007) o mercado americano é o maior 

consumidor mundial de suco de frutas, com um consumo per capita de mais de 50 

litros, sendo que o consumo de suco de laranja industrializado chegou a 21 litros 

(ABECITRUS, 2007). Tal número explica em parte o elevado valor das importações 

de suco norte americanas. O mercado americano de SLCC é abastecido por vários 

países, sendo os principais Brasil, México e Costa Rica com 58%, 16% e 14% de 

participação no total das exportações respectivamente (TRIBES; TADINI, 2007). 

México e Costa Rica apresentam preços para o SLCC superiores aos do SLCC 

exportado pelo Brasil, porém a existência de acordos comerciais entre aqueles países e 

o governo americano lhes possibilitam concorrer com o produto brasileiro de menor 

preço. 

Na década de 90 o lançamento de novos tipos de suco produzido através da 

laranja fez surgir importantes concorrentes para o SLCC. Destes sucos o principal é o 

não concentrado que conforme exposto acima já ocupa um considerável espaço no 

mercado americano. O Brasil, porém participa deste novo mercado apenas 

marginalmente como foi demonstrado, mas isso está mudando graças a investimentos 

das empresas brasileiras na construção de uma logística adequada para o transporte 

deste tipo de suco, que tem um prazo de vida útil bem menor que o SLCC. 

Por último cabe destacar que a importância do mercado norte americano, para 

as exportações brasileiras de SLCC sofreu uma forte redução no período de 1996 a 

2004, passando de quase 20% para 12,95% do total das exportações brasileiras de 

SLCC (SECEX, 2007). A redução da importância do mercado para americano para 

agroindústria da laranja brasileira está relacionada ao crescimento das exportações 

mexicanas que, vem aumentando devido aos benefícios tarifários que obtém no 

mercado americano, além de outros fatores como diversificação dos mercados 

consumidores com a Ásia ganhando maior importância, e os elevados estoques 

americanos de SLCC que vinham crescendo desde 1995. 

O mercado europeu é o principal destino das exportações brasileiras de SLCC, 

sendo que de 1998 a 1999 este mercado foi responsável por mais de 70% das 
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exportações de SLCC (SECEX, 2007). Alemanha, Bélgica e Holanda são ao mesmo 

tempo os principais fornecedores e importadores de SLCC da Europa, isto demonstra 

uma prática de reexportação do suco brasileiro por parte dos países mencionados. 

Porém a demanda Européia por SLCC, com exceção dos países do leste 

europeu, dá sinais de estagnação em seu crescimento. Tal fato contribui para a redução 

da participação européia no total exportado pelo Brasil de SLCC. 

O mercado Asiático tem ganhado importância para as exportações brasileiras de 

suco, conforme podemos a tabela 3, sendo o Japão e a China os principais mercados 

desta região. A importância do mercado japonês para o SLCC brasileiro está ligada a 

sua grande participação no valor total importado por esta região que gira em torno de 

60%. Já a importância do mercado chinês refere-se mais ao seu potencial de se tornar 

um grande consumidor deste tipo de suco. No entanto a inserção neste mercado 

também assim como nos demais também sofre restrições tarifárias, no Japão essa 

barreira chega a 25,5% ad valorem, na China é de 7,5% ad valorem, na Europa 12,2% 

ad valorem e nos EUA de US$418,00/ton (SECEX, 2007). 

Com a estabilização da demanda por SLCC nos principais mercados 

consumidores, os produtores brasileiros se viram diante da necessidade de buscar 

novos mercados para manter ou até mesmo aumentar sua produção de SLCC. Desta 

forma os produtores nacionais buscaram intensificar sua participação naqueles 

mercados com maior potencial de expansão, como o Asiático e o do leste europeu que 

apresentaram taxas de crescimento superiores aos dos mercados tradicionais. Tal 

diversificação dos mercados está representada na tabela abaixo. 



28 

T A B E L A 3 - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS M E R C A D O S N A S EXPORTAÇÕES TOTAIS 
D E S L C C - 1996 A 2004. 

ANO UE EUA ASIA OUTROS TOTAL 

1996 66,95 19,80 10,28 2,97 100,00 

1997 67,22 18,36 10,87 3,55 100,00 

1998 73,03 16,13 7,73 3,11 100,00 

1999 71,65 16,65 8,39 3,32 100,00 

2000 66,78 18,43 10,43 4,36 100,00 

2001 69,27 13,47 12,08 5,18 100,00 

2002 64,79 16,35 13,14 5,72 100,00 

2003 60,72 19,01 14,23 6,05 100,00 

2004 64,83 12,95 15,46 6,75 100,00 
F O N T E : S E C E X (2007) 

O mercado interno de SLCC ainda é pouco desenvolvido se comparado ao 

externo ficando com apenas 3% do total da produção de SLCC. Em parte isso deve ao 

fato de que o consumidor brasileiro prefere os sucos que possuam características 

semelhantes ao produzido em casa. Desta forma o mercado de sucos prontos é o que 

mais tem crescido no Brasil, pois é o tipo de suco que mais se aproxima do 

confeccionado em casa, que não sofre nenhum tipo de concentração ou qualquer outro 

tipo de tratamento. Desta forma do total consumido de suco no país que é de 

aproximadamente de 20 litros per capita apenas 2% é de suco industrializado, sendo 

que a maior parte deste é de suco de laranja. No período de 1998 a 2004 o mercado 

interno de suco pronto teve um crescimento perto de 100% . Com isso podemos 

perceber que o mercado nacional apresenta um grande potencial de crescimento 

(NEVES et al., 2005). 
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5 DETERMINANTES DA COMPETITIVIDADE DA AGROINDÚSTRIA DA 

LARANJA 

É possível afirmar que a inegável hegemonia da agroindústria brasileira da 

laranja no mercado mundial, teve seu início pelo menos dez anos antes da geada de 

1960. Isto está relacionado ao evento citado no capítulo um, onde o surgimento de uma 

doença quase dizimou os laranjais brasileiros, e o modo como se eliminou tal doença, 

que deu início a uma importante uma relação entre agricultura e ciência. Com isso a 

produção de laranja brasileira voltou a crescer, e assim pode fornecer o apoio 

necessário para implantação de uma indústria processadora. Com isso é possível 

perceber que desde o início a competitividade da agroindústria da laranja não está 

ligada apenas aos seus processos internos, mas também a produtividade de outros 

segmentos como, por exemplo, da agricultura que é seu principal fornecedor. Assim 

neste capítulo os fatores determinantes da competitividade da agroindústria da laranja 

serão divididos em dois tipos, um interno e outro externo. Na parte dos determinantes 

internos da competitividade, serão analisados aqueles fatores internos a indústria e que 

estão mais diretamente sob seu controle e influencia. Na parte seguinte serão 

abordados os fatores externos da competitividade, sendo analisados aqueles elementos 

que não estão diretamente relacionados com a agroindústria da laranja, ou seja, será 

demonstrada a importância de alguns segmentos do complexo agroindustrial da laranja 

para a competitividade da indústria processadora. 

Os determinantes internos da competitividade da agroindústria brasileira da 

laranja estão relacionados à elevada concentração desta indústria, ao relacionamento 

entre agroindustriais e citricultores, e por fim a logística utilizada por este ramo 

industrial. Esses fatores influenciam os custos de produção e distribuição desta 

agroindústria. 

Além de forte mundialmente a agroindústria da laranja do Brasil é bastante 

concentrada. A elevada concentração da agroindústria brasileira acabou criando uma 

situação onde esta pode ser classificada como um oligopólio. A estrutura de mercado 
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de oligopólio está relacionada ao mercado externo. Isso decorre do fato do Brasil ser 

maior exportador mundial de SLCC como foi demonstrado acima, e também do fato 

dessas exportações estarem concentradas nas mãos de poucas empresas, onde as duas 

maiores empresas do setor, Cutrale e Citrosuco, foram responsáveis por mais de 50% 

das exportações brasileiras de SLCC em 2000 (MARINO, 2001). 

Tal concentração da indústria brasileira pode ser visto como um fator que 

contribui para sua competitividade. Isso porque confere a agroindústria brasileira um 

maior poder de negociação frente aos seus mercados de insumos e consumidor. Desta 

forma a indústria processadora consegue reduzir os preços que paga pelo seu principal 

insumo a laranja "in natura" ao mesmo tempo em que, busca influenciar os preços 

internacionais de SLCC. Por último a existência de um oligopólio no mercado de 

SLCC permite a indústria brasileira aumentar suas economias de escala, uma vez que 

cada empresa atende uma parcela maior do mercado do que seria no caso em que 

houvesse mais indústrias concorrentes. 

O tipo de relação que os industriais mantêm com a agricultura é um importante 

determinante para a competitividade desta agroindústria, uma vez que a laranja "in 

natura" é o principal insumo e fonte de custos produtivos para tal atividade industrial. 

Com isso os empresários agroindustriais buscaram desenvolver várias formas de 

relacionamento com os citricultores, no intuito de garantir uma estabilidade e também 

qualidade no fornecimento de laranja "in natura". 

Essas formas de relacionamento diferenciam-se no grau de risco e capital 

imobilizado pelo industrial, assim como pelo controle deste da atividade desenvolvida 

nos pomares. Existem três principais formas de relacionamento entre industriais e 

agricultores. A primeira se refere à produção de laranja em pomares próprios da 

indústria, respondendo por cerca de 20% da produção de laranja, cabe destacar que 

este tipo de pomar garante ao industrial um maior controle sobre a produção e a 

qualidade da fruta, assim como permite a este ter um maior conhecimento da estrutura 

de custo de produção dos pomares. A desvantagem deste tipo de produção para o 

industrial se refere os dois elementos. O primeiro está associado ao grande volume de 

capital imobilizado nos pomares e o segundo ao risco de quebra de produção em 

virtude de uma doença ou adversidade climática. A segunda forma de relacionamento 
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entre indústria e citricultores está ligada aos contratos para venda de laranja. Esse tipo 

de relacionamento ocorre em cerca de 70% da produção de laranja brasileira, sendo 

por tanto a forma de integração entre industriais e agricultores mais importante. Nesta 

forma de relação os preços e as quantidades a serem comercializadas são fixados por 

prazos de um a cinco anos. Neste tipo de relacionamento a indústria apresenta uma 

importante vantagem na hora de negociar tais contratos, uma vez que sua estrutura 

altamente concentrada permite a esta pressionar os citricultores para aceitarem preços 

mais baixos. A vantagem para a indústria neste tipo de relacionamento está na redução 

do risco e do capital que teria de ser investido em pomares, além do poder de 

negociação descrito acima. A desvantagem deste tipo de relacionamento se refere ao 

menor controle das atividades nos pomares por parte da indústria. O último tipo de 

relacionamento a ser destacado se refere a venda da laranja "in natura" em mercados 

do tipo spot, a produção de laranja destinada a este mercado gira em torno de 10%, 

sendo que a principal desvantagem deste tipo de relacionamento para indústria é a falta 

de garantias de estabilidade do fluxo deste insumo para a agroindústria (NEVES et al., 

2007). 

O custo de transporte também tem um peso significativo para a competitividade 

da agroindústria da laranja, pois uma logística eficiente é importante também para se 

inserir em novos e mais distantes mercados, como é o caso da Ásia, sem perder a 

competitividade conquistada durante o processo de produção do suco. Por último a 

construção de uma logística que dê apoio a segmentação do mercado de suco é de 

grande importância. Neste aspecto temos o caso do suco não concentrado no qual o 

Brasil ainda possui uma pequena participação no comércio internacional, mas que está 

mudando graças a investimentos por parte das principais empresas brasileiras 

fabricantes de SLCC na construção de um logística adequada a este tipo de produto. 

No Brasil existem dois principais sistemas de transportes de suco, um que é 

mais antigo e menos eficiente e outro mais moderno que porém envolve elevados 

níveis de investimento para sua construção. O sistema antigo refere-se ao transporte de 

SLCC em tambores de 200 litros, onde o suco após ser processado é colocado em 

tambores e congelado, então um caminhão refrigerado leva o produto envasado ao 

porto para ser transportado para navios com refrigeração e então levado para o seu 
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mercado consumidor. A vantagem deste tipo de sistema que ainda é utilizado pelas 

empresas de menor porte, é a rastreabilidade do produto, ou seja, a garantia de 

procedência e qualidade do suco envasado. Porém este tipo de sistema possui pouca 

agilidade nas operações de carga e descarga dos tambores, além elevados custos de 

frete. O sistema novo de transporte refere-se a uma inovação da indústria brasileira 

para o transporte de SLCC, neste sistema o suco é transportado a granel. De forma 

semelhante ao outro sistema de tambores, o sistema a granel também utiliza dois 

modais de transporte, ou seja, o rodoviário e o marítimo. O processo de transporte até 

o porto e para o mercado consumidor é igual ao sistema antigo, no entanto, as carretas 

para transportar o suco assim como os navios e os terminais são específicos para 

realizar o transporte do SLCC a granel. As principais vantagens deste sistema estão 

associados a agilidade que este possui na carga e descarga do suco, assim como nos 

valores reduzidos do frete. Como desvantagem existe o alto volume de recursos 

financeiros que deve ser imobilizado para construção de terminais específicos para 

receber o SLCC a granel, assim como a aquisição ou aluguel de caminhões e 

embarcações também específicas para o transporte do suco a granel. O transporte 

utilizando o sistema a granel pode gerar economia de mais de U$ 100 por tonelada 

exportada (MARINO; SCARE, 1999). 

O determinante externo da competitividade da agroindústria da laranja está 

ligado a eficiência de alguns segmentos que compõem o complexo agroindustrial da 

laranja, e que estão mais diretamente ligados a indústria processadora. Desta forma 

será mostrado como a evolução competitiva de determinados segmentos do complexo 

agroindustrial da laranja pode estar contribuindo para a maior competitividade do suco 

de laranja. 

O primeiro segmento a ser analisado é a produção nos pomares, isso porque o 

produto deste segmento, a laranja "in natura", é o principal insumo da agroindústria da 

laranja, em seguida serão analisados os segmentos que dão apoio as atividades 

agrícolas. 

A produção agrícola foi responsável por 25% do valor gerado pelo complexo 

agroindustrial da laranja em 2003 (NEVES et al., 2005). A produção de laranja está 

fortemente concentrada no estado de São Paulo que participou com 81% do total 
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produzido de laranja no país em 2004. O Brasil e EUA são os principais produtores 

mundiais de laranja, sendo que a produção brasileira no período de 1980 a 1989 

representou 27% da produção mundial, e no período de 2002 a 2003 representou 25% 

do total mundial, nesses dois períodos o Brasil liderou a produção mundial 

(ABECITRUS, 2007). 

Os EUA são o segundo maior produtor de laranja do mundo, sendo que sua 

produtividade é superior a brasileira, porém os custos de produção de laranja no Brasil 

são sensivelmente mais baixos que o americano. Com isso em 1994 o custo por caixa 

de laranja no Brasil era de US$ 1,40 enquanto que nos EUA esse valor era de US$ 

2,27, sendo que os principais componentes do custo de produção brasileiro foram os 

adubos e defensivos, já para os americanos os principais componentes do seu custo de 

produção foram as despesas com mão de obra que representaram quase 40% do total, e 

as despesas com máquinas que representaram 25%» dos custos totais. Apartir desses 

valores é possível perceber que o custo da mão de obra é importante diferencial para 

produção agrícola brasileira, pois esta participou com menos de 10% do custo por 

caixa em 1994 (BNDES, 2007). 

No período de 1995 a 2005 a produtividade da laranja apresentou uma grande 

elevação, tal fato pode ser comprovado pelos números da tabela abaixo. 

T A B E L A 4 - ÁREA C U L T I V A D A D E L A R A N J A E M H E C T A R E E P R O D U T I V I D A D E EM 
C A I X A POR H E C T A R E P A R A O E S T A D O D E SÃO P A U L O - 1995 A 2005. 

Ano 
Area plantada dos pomares de laranja em 

hectare 
Caixa/hectare 

1995 620.770 433 
1996 719.735 406 
1997 736.770 429 
1998 766.640 370 

1999 776.690 416 
2000 609.475 487 

2001 581.487 570 
2002 586.937 616 
2003 600.060 545 
2004 587.935 614 

2005 574.510 613 
F O N T E : F O N T E : N E V E S , M. F. et al. C A M I N H O S P A R A A C I T R I C U L T U R A . São Paulo: 
A T L A S , 2007. 



34 

Através da tabela acima é possível perceber que os pomares paulista se 

tornaram mais produtivos no decorrer do período. Tal avanço da produtividade se deve 

a vários fatores. 

O deslocamento da produção de laranja dentro do estado de São Paulo foi um 

fator que contribui para o aumento da produtividade paulista. No período de 1998 a 

2003 a produção citrícola paulista começa a sair das regiões norte e nordeste em 

direção as região sul, em paralelo a esse movimento a produção de laranja no estado de 

São Paulo apresenta uma redução na sua área cultivada enquanto que a sua 

produtividade se eleva. Isso se deve a principalmente a dois motivos, o primeiro 

motivo está ligado a elevada incidência de doenças e pragas na região norte e nordeste 

que contribuíram para elevar os custos de produção. O segundo motivo está ligado ao 

tipo de estrutura produtiva que caracteriza as regiões norte e nordeste, segundo Neves 

et al. (2007) nessas regiões a produção de laranja é realizada com uma tecnologia mais 

atrasada, com baixa eficiência na utilização e aquisição de suprimentos. Porém as 

regiões sul e sudoeste para onde a produção de laranja está se deslocando apresentam 

uma situação inversa ao apresentado pelas regiões norte e nordeste. Assim enquanto a 

produtividade da laranja é de 1,8 caixa de laranja por pé nas regiões norte e nordeste, 

nas regiões sul e sudeste é de 2,2 (NEVES et al., 2007). 

Outro fator que contribui para o aumento da produção de laranja no estado foi o 

aumento da área irrigada, que saiu de um de 1,53% em 1999 para 10.23% em 2003 

(NEVES et al., 2005). Como a área irrigada tem quase o dobro de produtividade da 

não irrigada pode-se perceber a importância da evolução da irrigação da laranja para o 

aumento da sua produtividade. O pomar irrigado também apresenta um custo de 

produção por caixa inferior a 15% ao da área não irrigada. 

O segmento fornecedor de bens e insumos de produção para agricultura também 

desempenham um papel importante para a determinação da competitividade 

agroindústria da laranja. Não devemos esquecer de que estamos tratando de um 

complexo agroindustrial onde os segmentos se encontram fortemente interligados, e o 

aumento da eficiência de um segmento pode ser transmitido para o outro em forma de 

melhores produtos ou preços mais baixos, que por sua vez contribuíram para a melhora 

da competitividade do setor relacionado. Desta forma tudo aquilo que possa contribuir 
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para a conquista de uma melhores preços e qualidade para a laranja acabam por afetar 

a competitividade do SLCC no mercado. 

O segmento fornecedor da agricultura desempenha um papel muito importante 

para a modernização desta, pois através de seus produtos as agroindústrias deste setor 

permitem a introdução de novos produtos e processos na agricultura. Tais produtos e 

processos acabam por dinamizar a produção agrícola no sentido que permite a esta 

fazer novas combinações de insumos que elevem sua produtividade (ARAÚJO; 

WEDEKIN; PINAZZA, 1990). 

A primeira indústria componente do segmento antes da fazenda é a de mudas, 

esta indústria teve um papel fundamental quando da superação da doença tristeza 

mencionado acima, foi através de pesquisas realizadas por entidades ligadas ao 

governo que se descobriu um tipo de porta-encherto que não era suscetível a tristeza, 

após isso então os viveiristas reproduziram o tipo de porta-encherto indicado pelos 

pesquizadores e distribuíram aos agricultores. O segmento de mudas ainda continua 

sendo muito importante para citricultura brasileira, pois é através de mudas sadias que 

se pode iniciar um pomar igualmente sadio e produtivo. Os viveiros apesar da sua 

importância para a produção de laranja não dispõem de recursos necessários para 

empreender pesquisas que visem o melhoramento das mudas, se restringindo a utilizar 

as mudas melhoradas descobertas pelas instituições governamentais de pesquisa 

(NEVES et al., 2005). 

O segundo grupo de indústria que desempenham um importante papel para a 

produtividade da laranja se refere as agroindústrias de defensivos e fertilizantes. 

Importante perceber que agroindústria de fertilizantes possibilita aumentar a 

rentabilidade e produtividade da agricultura, enquanto que a agroindústria de 

defensivos tem como função reduzir a perda de eficiência da agricultura provocada por 

doenças e pragas. A citricultura apresenta-se como uma das principais culturas 

consumidoras de defensivos por hectare, sendo que no período de 2000 a 2002 o 

volume de gastos com defensivos aumento quase 15%. No consumo de fertilizantes a 

citricultura também se apresenta como uma das principais consumidoras por hectare 

perdendo apenas para culturas como café e cana-de-açúcar, sendo que para o período 

de 2000 a 2002 de 10% no volume de despesas. 



36 

Por último temos as indústrias de máquinas agrícolas que inclui os implementos 

agrícolas como atomizadores/pulverizadores, empurradores de árvores e sulcador, e as 

indústrias que fabricam tratores, estas agroindústrias foram responsáveis por mais de 

US$ 70 milhões de dólares do movimento financeiro antes da produção agrícola. 

O segmento de agroindústrias antes da fazenda são importantes fatores para 

determinar os custos fixos e variáveis da produção agrícola. Assim poderíamos 

enquadrar o primeiro grupo citado como um determinante do custo fixo da agricultura 

enquanto que as demais indústrias componentes dos custos variáveis da produção 

agrícola. Assim para que um pomar possa ter uma elevada produtividade deve buscar 

uma combinação ótima de fatores fixos e variáveis, ou seja, para que um produtor 

consiga obter o máximo rendimento dos seus fatores deve combiná-los de uma forma 

que cada insumo utilizado potencialize o aproveitamento de outro insumo. 

Conforme o que foi exposto acima pode-se perceber que a competitividade e a 

inserção da agroindústria da laranja brasileira no mercado mundial, estão vinculada a 

vários fatores. Da mesma forma como visto no capítulo 2 não existe um único 

determinante ou teoria capaz de explicar os fluxos internacionais de comércio, ao 

contrário existe um grande número de teorias e determinantes de tais fluxos. 

A inserção da agroindústria da laranja brasileira nos fluxos internacionais de 

comércio pode ser explicada através de dois conjuntos de teorias. O primeiro conjunto 

se refere as comparativas e também ao modelo de proporção de fatores citados no 

capítulo 2. O segundo grupo de teorias está relacionado às características da vantagem 

competitiva que a indústria processadora de laranja possui, e ao papel da tecnologia e 

inovação na manutenção e ampliação de certas vantagens competitivas. 

A reduzida produtividade dos pomares brasileiros quando comparado a 

produtividade dos pomares norte americanos, nos leva a dizer que os EUA possuem 

vantagens absolutas na produção de laranjas. Já o Brasil pode ser tido como um país 

que possui vantagens comparativas na produção de laranjas, isso porque apesar de 

apresentar um nível de produtividade mais baixo que o norte americano, a produção 

citrícola brasileira apresenta um nível mais baixo de custos. Tendo em conta o grande 

impacto da "laranja in natura" para os custos da produção de suco, pode-se afirmar que 

essa vantagem se estende em direção a produção de sucos. Desta forma o país deveria 
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se tornar um exportador tanto de laranja "in natura" quanto de suco. Isso pode ser 

confirmado pelas exportações de suco de laranja na qual o Brasil é líder. 

Apesar de já saber-se que a citricultura brasileira possui uma vantagem 

comparativa na produção de laranjas e que essa vantagem afeta positivamente a 

indústria processadora, nada foi mencionado ainda sobre a fonte dessa vantagem. A 

resposta para isso pode ser encontrada no modelo de proporção de fatores de Heckser-

Holin, através deste modelo é possível perceber como as disponibilidades dos insumos 

de produção podem afetar a competitividade e conseqüentemente os fluxos de 

comércio exterior. Desta forma conforme dito acima pode-se compreender que o baixo 

custo da mão de obra no Brasil é o principal fator que explica os baixos custos da 

citricultura brasileiras em comparação com o norte americana. Assim é possível 

afirmar que a citricultura brasileira é relativamente abundante em mão de obra, e como 

pelo que foi também mencionado acima a citricultura pode ser considerada intensiva 

em mão de obra. Com isso, segundo o modelo de proporção de fatores a laranja 

brasileira deve apresentar um nível de preço baixo quando comparada a outros países 

que não possuem mão de obra relativamente abundante. Esse nível de preço reduzido é 

o que, segundo o modelo, deveria estimular as exportações brasileiras de laranja. No 

entanto, esse estímulo é transferido para a exportação de suco de laranja, uma vez que 

a indústria processadora da laranja pode ter acesso ao seu principal insumo tendo de 

incorrer em um custo mais baixo do que os seus concorrentes em outros países. 

É preciso relembrar que segundo o modelo de proporção de fatores a exportação 

do bem no qual o país é insumo abundante deveria elevar o preço deste, ou seja, as 

exportações de laranja deveriam elevar o seu preço no mercado interno o que reduziria 

a vantagem da indústria produtora de suco, porém no caso brasileiro isso não ocorre 

devido principalmente a dois fatores. O primeiro se deve as barreiras sanitárias contra 

a exportação de "laranja in natura" do Brasil, e a segunda está relacionada a falta de 

uma logística adequada para o transporte desta fruta até os principais centros 

consumidores internacionais. Esses dois fatores acabaram culminando no pequeno 

volume de laranja exportado pelo país. Desta forma aquele mecanismo de elevação 

dos preços internos do modelo de proporção de fatores não se aplica neste caso. 
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A vantagem competitiva da agroindústria da laranja entendida através das 

teorias citadas acima está relacionada, a um tipo de vantagem competitiva denominada 

por Porter (1993) como de nível inferior, pois se encontra alicerçada em bases não 

muito sólidas, ou seja, que pode ser mais facilmente superada pela concorrência. 

Importante notar que segundo o que foi mostrado acima, tanto os determinantes 

internos quanto os determinantes externos da competitividade estão baseados 

principalmente naquilo que Porter (1993) chamou de "fatores básicos", esses são 

representados por custos de mão de obra e matéria prima. 

Os determinantes da competitividade da agroindústria da laranja, como o baixo 

custo da produção citrícola, permitiu a esta obter uma vantagem competitiva de custo. 

Tal vantagem competitiva adquire relevância a partir do momento em que o principal 

produto desta indústria é uma commodity e que concorre no mercado mundial 

principalmente via preços. Porém conforme já mencionado essa vantagem está 

baseada em fatores que podem ser mais facilmente reproduzidos pela concorrência. 

A agroindústria assim como a citricultura vem procurando desenvolver novas 

fontes para sustentar a sua competitividade. Desta forma esses dois segmentos tem 

buscado basear sua vantagem competitiva em fatores mais complexos, como por 

exemplo, em inovação. Segundo Porter (1993) a vantagem competitiva baseada neste 

tipo de fator é mais difícil de ser superada pela concorrência. Nesse sentido, tanto a 

agroindústria quanto a citricultura tem lançado mão da inovação. 

No caso da produção agrícola, a implantação de técnicas de produção e de 

insumos e implementos agrícolas pela citricultura, tem se baseado em inovações já 

existentes no mercado. Um bom exemplo disso é a irrigação dos pomares brasileiros 

que começou a se expandir mais rapidamente a partir de 1999. Outro bom exemplo 

disso é o diferencial de produtividade entre as regiões que utilizam técnicas de 

produção mais recentes em comparação com aquelas que ainda não mudaram seu 

modo de produzir descrito acima. Desta forma pode-se perceber que a inovação na 

citricultura ocorre principalmente pela incorporação de tecnologias já existentes. 

Na indústria, o processo de incorporação de inovação foi marcado 

principalmente pelo desenvolvimento e implantação de novas tecnologias. Isto pode 

ser visto através do desenvolvimento e implantação do sistema de transporte a granel 



39 

que contribuiu para a redução das despesas de transporte. Outro exemplo é o esforço 

que está sendo feito para se adaptar a logística existente para realizar o transporte do 

suco de laranja não concentrado. 
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6 CONCLUSÃO 

Nesta monografia, buscou-se analisar os fatores que permitiram a agroindústria 

da laranja brasileira se inserir no mercado mundial dos subprodutos da laranja. Para 

isso foram identificadas as principais características da agroindústria processadora da 

laranja, como seu grau de concentração, seu mix de produção, seus principais 

mercados consumidores e sua relação com a citricultura. Desta forma foi possível 

identificar os fatores que contribuíram para determinar o êxito desta indústria no 

mercado internacional. 

Ao longo deste trabalho foi possível perceber várias características da 

agroindústria da laranja e do seu mercado consumidor, que ajudam a explicar tanto o 

cenário no qual esta agroindústria se encontra inserida como também a sua evolução. 

A agroindústria da laranja pode ser caracteriza como altamente concentrada. Tal 

concentração acabou se mostrando benéfica para esta indústria tanto no seu 

relacionamento com os citricultores quanto com os seus compradores. Outra 

importante característica desta agroindústria é a importância do SLCC nas exportações 

totais citrícolas. Porém neste ponto foi possível constatar que agroindústria da laranja 

brasileira vem conseguindo diversificar sua pauta de exportações através do aumento 

das suas receitas com suco não concentrado e os óleos essenciais. 

O mercado consumidor da indústria processadora de laranja brasileiro, vem 

demonstrando ao longo do período analisado uma certa estagnação e até redução no 

consumo de SLCC. Tal fato contribuiu grandemente para a redução do valor das 

exportações brasileiras deste produto. Na contramão do processo mencionado acima o 

suco de laranja não concentrado vem apresentando taxas crescentes de crescimento, o 

que estimulado as exportações brasileiras deste produto. Uma característica deste 

mercado se refere ao aumento das exportações brasileiras de suco de laranja em 

direção a Ásia, o que tem ajudado na diversificação dos mercados consumidores de 

suco de laranja brasileiros. 

A inserção ou a manutenção da agroindústria da laranja brasileira no comércio 

mundial se deve a conquista de uma vantagem de custo obtida por esta indústria. Tal 
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vantagem se encontra baseada em quatro determinantes competitivos, sendo que dois 

estão relacionados à agroindústria da laranja e os demais a citricultura. 

No âmbito da agroindústria o primeiro determinante refere-se à relação entre 

citricultor e industrial, que como já foi dito acima acaba beneficiando o industrial, 

devido seu maior poder de negociação originado na alta concentração desta indústria. 

O segundo determinante está relacionado à inovação na logística e a conseqüente 

redução dos custos de transporte que esta possibilitou a agroindústria da laranja. 

Por fim há os dois determinantes que estão relacionados à agricultura e que também 

ajudam a reforçar a vantagem competitiva de custos da agroindústria. Assim no âmbito 

da agricultura, o primeiro determinante está ligado aos baixos custos de produção dos 

pomares brasileiros em comparação com os norte americanos. O segundo determinante 

está relacionado com o aumento da utilização de insumos e implementos agrícolas por 

parte dos citricultores assim como o aumento da área irrigada, que tem contribuído 

para o aumento da produtividade dos pomares brasileiros. 
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