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Abstract: This article discusses a citrus sector’s strategy recent: the production of raw
material by the concentrated orange juice(FCOJ) industries. This article objectives to
analyse this strategy in this structure of industrial competition, investigating your reasons
and consequences to the citrus sector.
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1. Introdução

O Brasil destaca-se no mercado internacional de suco concentrado de laranja, onde
possui hegemonia no volume comercializado e as empresas apresentam boa
competitividade. A manutenção dessa competitividade exige, contudo, que as empresas
deste setor, assim como as de todos os outros, estejam sempre seguindo a direção das
tendências empresariais, adaptando-se às novas condições do mercado e da concorrência.

Neste artigo será analisada uma das estratégias empresariais do setor citrícola - a
verticalização da produção - no sentido de contextualizá-la nas tendências industriais
recentes e analisar as suas consequências para o setor. O trabalho está dividido em outros
três itens: o item 2 trata do Complexo Agroindustrial Citrícola brasileiro; o item 3 aborda
algumas tendências da competitividade empresarial, inserindo algumas estratégias das
empresas citrícolas nesse contexto; e no quarto item há uma análise da estratégia de
verticalização no setor citrícola, em direção à produção de matéria-prima.

2. Complexo Agroindustrial Citrícola: transformações recentes e novas exigências
competitivas

O Complexo Agroindustrial Citrícola brasileiro possui duas características
marcantes:  a primeira delas é a orientação quase total da produção de suco concentrado
para o mercado externo, onde este produto representa cerca de 70%  do total
comercializado. Outra característica do setor é a estrutura de produção, composta, ao longo
de sua trajetória, por um número reduzido de empresas processadoras, opondo-se ao
grande número de produtores de matéria-prima. Assim, constituiu-se um complexo de
estrututura oligopólica e oligopsônica, definida por um número concentrado de empresas e
um mercado onde há poucos compradores para muitos vendedores - muitos produtores de
laranja para poucas agroindústrias processadoras.

A citricultura brasileira se solidificou e adquiriu importância econômica, no Brasil e
no exterior, no início dos anos 60, impulsionada pelo mercado externo e pelo processo de
modernização da agricultura brasileira, que intensificou as relações da agricultura com a
indústria, definindo a formação dos complexos agroindustriais.



Na década de 70, a indústria processadora já era a principal demandante da laranja
produzida no país e o Brasil havia saído da condição de abastecedor do mercado interno e
externo de laranja “in natura” para assumir o posto de grande exportador de suco de laranja
concentrado e congelado.

No início dos anos 80, o Brasil tornou-se o maior produtor e exportador mundial de
suco, ultrapassando os Estados Unidos. A década de 80 foi o período áureo da citricultura
brasileira, principamente em razão das várias geadas que ocorrerm na Flórida, provocando
reduções na produção, que se refletiram nos preços do suco concentrado e da caixa da
laranja. Neste período áureo da citricultura, os produtores agrícolas receberam os melhores
preços pela laranja e puderam obter uma alta rentabilidade, que lhes proporcionou um
aumento do padrão de vida e a possibilidade de melhorar os tratos culturais dos pomares.

A fase de euforia dos anos 80 estimulou o ingresso de novos produtores agrícolas e
industriais. Na agricultura ingressaram até mesmo produtores chamados de "aventureiros",
que não tinham experiência alguma na atividade, mas que foram atraídos pelos lucros
oferecidos no período. De 1987/88 a 95/96 o inventário de citrus do estado de São Paulo,
considerando apenas as árvores em produção, passou de 91 milhões para 153 milhões de
pés. (Números da Citricultura Mundial, maio/1995)

Na indústria, novos grupos ingressaram no setor no início da década de 90, sendo
dois deles de relevância no país, mas de origem externa à atividade citrícola. Foram o grupo
Votorantim e o grupo Moreira Salles, que instalaram a Citrovita e a Cambuhy Citrus,
respectivamente. Nesse mesmo início de década iniciaram operações várias outras empresas
de menor porte.

Todo ese movimento em direção ao setor citrícola se deveu principalmente aos altos
rendimentos e às expectativas positivas criadas durante a década passada. Porém, a virada
para os anos 90 trouxe consigo novos fatos e novas expectativas, mas desta vez muito
menos favoráveis. Apesar da liderança no mercado externo, o setor citrícola brasileiro vem
sofrendo alterações que desencadearam para uma grande parcela dos produtores de
matéria-prima.

Esta nova fase da citricultura, inaugurada nos anos 90, tem como uma de suas
causas o aumento da oferta mundial de laranja e suco concentrado, que deve-se
principalmente a dois fatores: a recuperação dos pomares norte-americanos, que sofreram
fortes quebras de safra nos anos 80; e o aumento da produção brasileira, estimulada pelos
preços atrativos da década passada.

O aumento da oferta em proporção maior que a demanda, além de causar a redução
dos preços, intensificou a concorrência pelos mercados consumidores do suco concentrado,
pois houve uma redução da importação dos Estados Unidos e a possibilidade da entrada
deste país na concorrência por outros mercados, além de novos produtores, como o
México, que embora não signifiquem uma forte concorrência entraram na disputa com o
Brasil.

Não bastasse esses fatores para pressionar o setor, as mudanças na competitividade
industrial no sentido de novas tecnologias de produção, inovações organizacionais e
qualidade do produto forçaram ainda mais as empresas a adotarem estratégias que
permitissem uma adaptação às novas condições exigidas pelo mercado. As mudanças no
mercado e os novos condicionantes da competitividade foram fatores decisivos para a
tomada de decisões estratégicas por parte das empresas processadoras brasileiras.

Nesse sentido, tem sido verificado um movimento das empresas desde o início dos
anos 90, numa tentativa de manter sua posição hegemônica no mercado internacional do
suco concentrado. De modo geral, as empresas processadoras voltam suas preocupações à
redução dos custos e à ampliação do mercado consumidor. Uma das estratégias em relação
ao mercado foi a mudança no direcionamento do suco concentrado brasileiro, que deixou



de ser exportado na sua maior parte para os Estados Unidos e passou a ter a Comunidade
Européia como seu principal mercado consumidor. A Ásia, com destaque para o Japão,
passou a ser alvo de investimentos, sendo vista como um mercado bastante promissor.

Como forma de reduzir os custos, algumas empresas estão se unindo para ampliar a
economia de escala ou para dividir os investimentos em novos mercados, além de estarem
se reorganizando na produção e fornecimento de matéria-prima.

3. Alguns condicionantes da competitividade industrial: contextualização para as
estratégias das empresas citrícolas

Desde os anos 60/70, o paradigma de produção industrial começou a passar por
transformações, apontando para novas tendências e novos fatores na competição industrial.
Essas mudanças podem ser vistas claramente em muitos países industrializados, mas em
outros países, como o Brasil, estas mudanças são mais lentas e ocorrem em primeira
instância nos setores mais competitivos.

As mudanças ocorridas consistem num processo de reestruturação produtiva,
responsável por mudanças tecnológicas e organizacionais que pretendem alcançar maior
flexibilidade e integração.

A nova dinâmica da indústria internacional se articula sob três dimensões básicas:
- um padrão cooperativo de relações inter-empresariais;
- um novo padrão de organização e de relações de trabalho;
- uso intensivo de novas tecnologias de base microeletrônica e, mais especificamente, das
tecnologias de informação.

Pela lógica da modernização industrial, individualmente as empresas devem ser
integradas e dinâmicas e no conjunto da estrutura industrial e das relações institucionais,
devem fazer arranjos cooperativos.(Fleury e Salerno, 1989)

Para Coutinho e Ferraz (1994), as empresas devem se adequar ao novo cenário
competitivo fortalecendo suas redes cooperativas horizontais e intensificando a cooperação
vertical para otimizar capacitações produtivas e tecnológicas nas cadeias industriais.

Nesse contexto, entre várias outras, aponta-se as tendências para a cooperação
horizontal e cooperação vertical nas empresas. Neste artigo, será destacado este fator
cooperativo, inserindo-o no contexto da indústria citrícola do estado de São Paulo.

Uma das formas de cooperação horizontal consiste na formação de alianças
estratégicas entre as principais empresas, caracterizando um trabalho coordenado no setor
industrial.

Nesse sentido, o setor citrícola brasileiro segue a tendência da nova dinâmica
industrial, uma vez que as empresas têm adotado estratégias que indicam uma cooperação
horizontal. Um exemplo foi a estratégia cooperativa posta em prática por Citrosuco e
Cutrale, as duas gigantes do setor, que alocou recursos para uma campanha publicitária no
Japão em prol do suco brasileiro (realizada em 1992) e para a construção de um terminal
portuário conjunto no Porto de Toyoashi - em Nagoya, Japão (inaugurado em 1993). 

Outro exemplo é o da aliança entre a Cambuhy (Grupo Moreira Salles) e a
Montecitrus, que firmaram uma joint-venture em 1993, na qual a fábrica da Cambuhy Citros
passou a processar a matéria-prima da Montecitrus.

Através das estratégias de cooperação essas empresas evitam uma concorrência
destrutiva, que poderia trazer efeitos negativos para ambas. Agindo dessa forma
concentram suas forças na busca de eficiência produtiva para enfrentar uma concorrência
que não é apenas uma disputa de empresas. A tendência de cooperação deve ser reforçada
pela nova dinâmica de competitividade do cenário internacional.(Menezes et al, 1993)



Porém, se a estratégia de cooperação horizontal adotada pelas empresas brasileiras
segue a tendência das transformações mundiais, o mesmo não ocorre com a tendência da
cooperação vertical.

A intensificação da cooperação vertical, de modo geral,  tem sido proporcionada
pelo desenvolvimento de novas formas de articulação entre o conjunto de agentes
econômicos que atuam nas cadeias produtivas. Essas novas formas de cooperação
fortalecem as relações inter-setoriais fortemente sinérgicas e possibilitam uma articulação de
empresas, fornecedores e clientes, criando condições estruturais adequadas para o
incremento da produtividade dos agentes envolvidos.

Para as indústrias baseadas em insumos primários, as redes verticais têm envolvido
crescentemente a produção agropecuária. Para tanto, a atuação de grupos líderes
agroindustriais se dá no sentido de geração e transferência de tecnologias para os
produtores agrícolas. A infra-estrutura de pesquisa e desenvolvimento de novas variedades
de sementes, novas técnicas de cultivo ou manejo de safras são essenciais para a
competitividade da agroindústria. (Coutinho e Ferraz, 1994)

Mas se a intensificação da cooperação vertical fortalece as relações das empresas
com os fornecedores, o setor citrícola brasileiro apresenta aí uma contradição em relação à
tendência empresarial moderna. Existe na citricultura brasileira uma tendência não em
direção à cooperação vertical, mas sim em direção à verticalização da produção, o que
vem resultando num enfraquecimento das relações com os fornecedores. Ou seja, é uma
medida contrária às tendências de estreitamento das relações entre comprador/fornecedor.

Com esta estratégia de verticalizar a produção, não se trata de envolver a produção
agrícola no sentido de estabelecer um trabalho conjunto com os produtores, mas de
concorrer com eles. Dessa forma, a indústria citrícola toma a contra-mão dessa tendência ao
optar pela produção própria de matéria-prima, deixando de estabelecer vínculos mais fortes
com seus fornecedores.

Uma vez que as empresas brasileiras tomaram essa decisão estratégica,
aparentemente contraditória às novas tendências competitivas da indústria internacional,
procurar-se-á analisá-la e justificá-la no atual contexto.

4.  Uma análise da estratégia de verticalização

Num primeiro momento, a verticalização da produção não se justificaria se fossem
considerados alguns fatores: 1) a estrutura oligopsônica do setor, com poucas empresas
processadoras e um grande número de fornecedores de laranja; 2) a grande oferta de
matéria-prima que se tem no complexo citrícola; 3) o grande dispêndio de recursos que as
empresas teriam para entrar numa atividade onde os produtores independentes sempre
propiciaram fluxos estáveis de fornecimento.

No entanto, a atração de novas empresas para o setor no final da década passada
aumentou a concorrência pela aquisição da matéria-prima, pondo em risco a segurança que
as indústrias sempre tiveram no fornecimento de laranja. Além dos riscos quanto a
quantidade fornecida, a concorrência faria subir os preços da caixa de laranja e,
consequentemente, o custo de produção industrial. A produção própria garantiria, pois,
parte do abastecimento, evitando forçosas e inesperadas mudanças na produção de suco e
na fatia de mercado pertencente à empresa. Além disso, a empresa evitaria um aumento nos
custos e se garantiria na concorrência com as empresas entrantes, que já ingressaram no
setor investindo na produção de uma parte de matéria-prima.

Um segundo fator que justificaria a entrada da indústria na produção agrícola seria a
redução das cotações do suco concentrado, que se teve a partir da elevação da oferta
mundial, no início da década. A queda dos preços do suco passou a indicar uma redução



nos rendimentos das indústrias e uma aproximação do valor do produto final ao seu custo
de produção, de forma que passou a haver uma necessidade de redução dos custos. Como a
matéria-prima é responsável por cerca de 60% dos custos do suco concentrado, a redução
do preço da caixa da laranja tornou-se uma necessidade.

Para que houvesse essa redução no preço da laranja, a saída seria a redução dos
custos da produção, que se obtém com o aumento da produtividade. No entanto, as
medidas necessárias para este incremento na produção, como a incorporação de novas
tecnologias e a melhoria dos tratos culturais, exigia investimentos que os citricultores não
tinham condições de fazer em razão do momento desfavorável, ou seja, no momento em
que os preços que recebiam eram declinantes.

Nesse contexto, as próprias indústrias assumiram a tarefa de elevar o padrão técnico
e reduzir os custos da produção agrícola, deixando-os compatíveis com a concorrência
internacional. Na Flórida, os padrões de cultivo possibilitam uma alta produtividade dos
pomares, apresentando um considerável diferencial com a produtividade brasileira,
considerando os pomares dos fornecedores. Já os pomares das empresas brasileiras,
comparados com os pomares dos fornecedores, são muito mais produtivos e estão mais
próximos dos padrões de produtividade e qualidade dos pomares da Flórida. Enquanto a
média de produtividade dos produtores independentes no Brasil fica em torno de duas
caixas por pé, as empresas obtêm cerca de quatro caixas. O fator que os diferencia é o
enorme potencial financeiro que as indústrias possuem, em contrapartida às crescentes
dificuldades financeiras enfrentadas pelos produtores a partir das reduções dos preços.

Partindo para a produção própria, as empresas impuseram um nível de produção que
somente os produtores mais eficientes são capazes de atingir, isto é, aqueles que conseguem
obter bons níveis de produtividade sobrevivem às novas regras da concorrência, mas os que
não têm como investir no pomar estão sujeitos a um processo de seleção. Isso quer dizer
que aquele produtor que vende sua safra a um baixo preço e não consegue aumentar o
rendimento de seu pomar é um sério candidato a ser excluído do setor, pois com baixa
produtividade seu rendimento fica reduzido e ficam limitadas suas possibilidades de investir
em maiores ganhos de produtividade.

Atualmente, a maioria dos grupos empresariais do setor citrícola tem produção
própria de matéria-prima, em quantidade que varia de 15 a 40% do que utilizam no
processamento (Azevedo, 1995). Apesar de ainda dependerem dos fornecedores para
produzir a maior parte do suco, essa estratégia das empresas de se verticalizarem para trás
está tendo impacto direto sobre os produtores, pois contribui para minimizar o poder que
possuem, reduzindo ainda mais seu poder de barganha frente as indústrias. Até o final da
década passada, a importância dos fornecedores era mais relevante para as empresas, pois
eram os únicos produtores de matéria-prima. Porém, desde que as empresas processadoras
iniciaram a produção própria, muitos produtores ficaram ameaçados.

Nesse sentido, a ampliação da produção própria através da incorporação da
atividade agrícola trata de uma reconfiguração das fronteiras da firma, que tende a
transformar os contornos da relação agricultura/indústria, além de provocar efeitos sobre o
grau de concentração e centralização na atividade agrícola.(Mazzali, 1995)

O terceiro fator apontado para a verticalização é o seu efeito sobre o poder de
barganha. Nas negociações de compra e venda da safra, a indústria sempre apresentou
maior poder de barganha frente aos citricultores, devido principalmente à estrutura
oligopsônica do setor. A indústria é concentrada, adquire grandes volumes da produção e
conta com um grande número de fornecedores, enquanto os produtores têm a indústria
como seu maior cliente e, apesar de serem em grande número (cerca de vinte mil), não
conseguem impor seu poder de barganha frente às indústrias devido à dificuldade de se
organizarem e à grande diversidade que possuem entre si.



Desde a formação do complexo citrícola, nos anos 60, até o ano de 1995, a base das
relações entre agricultura e indústria processadora foi o contrato de compra e venda,
firmado antes da colheita. Num aspecto, era consenso que o contrato facilitava a operação e
garantia segurança tanto para compradores quanto para vendedores: para os produtores
eram a garantia de venda da safra, a um preço pré-estabelecido, e para as indústrias
asseguravam o fornecimento de matéria-prima em quantidades pré-estimadas. Porém, o
estabelecimento dos preços da caixa de laranja sempre foi um ponto de muita discussão
entre o setor agrícola e o industrial e o principal motivo de grandes conflitos entre eles.

Ao longo da história do setor, foram muitas as reivindicações dos produtores por
mudanças nas formas de pagamento e mudanças nas cláusulas contratuais. Através das
associações de representação, várias dessas reivindicações foram atendidas, provocando
mudanças no contrato.

Entretanto, nem todas as modificações ocorridas foram positivas para os
citricultores: a útima discussão entre os produtores e as empresas resultou na extinção do
contrato-padrão, o que foi bastante prejudicial para as relações entre ambos, além de
deteriorar as condições financeiras dos citricultores. A extinção do contrato-padrão, em
1995, foi uma resolução do CADE referente ao processo que as associações de
representação dos produtores de citrus -ASSOCITRUS e ACIESP- abriram contra as
indústrias, acusando-as de formação de cartel. Contudo, apesar do ganho de causa, o fim do
contrato foi negativo para os produtores, pois expôs as negociações às condições do livre
mercado. Sem a proteção do contrato, ficou muito mais difícil para o produtor enfrentar a
indústria e impor qualquer poder de negociação. Assim, as indústrias têm a possibilidade de
pagar menos pela caixa de laranja e reduzir seus custos de produção. Para os produtores
mais capitalizados, com grande produção, a negociação com a indústria é menos
problemática, pois em geral eles conseguem melhores preços. Mas para os pequenos
produtores, sustentar-se no setor torna-se cada vez mais difícil.

O poder de barganha é uma questão complexa, e uma análise detalhada fugiria dos
objetivos propostos neste trabalho. Entretanto, aponta-se o aumento do poder de barganha
das indústrias frente aos produtores como um terceiro fator determinante da estratégia de
verticalização da produção por parte das empresas. Produzindo parte da matéria-prima, as
empresas garantem sua hegemonia nas negociações com os produtores e ainda reduzem
seus custos de produção.

Se a verticalização para trás vai contra a tendência industrial, pode ser que suas
consequências venham seguir a direção correta, pois a exclusão dos produtores menos
eficientes pelas indústrias significa que ficarão no setor apenas os produtores mais
capitalizados, com padrões de produção mais compatíveis com os das indústrias. Então,
com estes produtores, as empresas poderão estabelecer um vínculo maior, caracterizando
uma cooperação vertical.

Analisando essa estratégia na ótica da competitividade industrial, pode-se dizer que,
mesmo estando aparentemente contra as tendências, a verticalização pode ser analisada
como uma estratégia de eficiência das empresas, na medida em que sua principal implicação
para as indústrias será a redução de custos e, portanto, aumento de competitividade.

No entanto, adotando-se uma visão social e ampla do complexo, analisa-se a
estratégia como ineficiente em termos sociais, especialmente quando se considera seu efeito
sobre o poder de barganha e a seleção de fornecedores. Para os produtores excluídos pelas
empresas, restam poucas alternativas: tentar se inserir no crescente mercado interno, que
também é exigente quanto à qualidade da fruta, ou buscar outros ramos de produção
agrícola.

5. Considerações Finais



O Brasil tem hoje a posição de maior produtor mundial de laranja e suco
concentrado, com produção concentrada no estado de São Paulo, onde a indústria absorve
cerca de 70% dos frutos produzidos. Da produção industrial de suco concentrado, mais de
90% é exportado e dos frutos comercializados “in natura”, apenas uma pequena parcela é
vendida ao exterior. Ou seja, o Brasil não é representativo no comércio de laranja “in
natura”, mas é bastante competitivo no mercado externo de suco.

A competitividade das empresas, atualmente, depende em parte da forma com que
elas atuam no contexto da indústria internacional. Entre as tendências da nova dinâmica
estão: o fortalecimento das cooperações horizontais, das cooperações verticais e a
concentração da produção nas atividades principais.

Nesse contexto, as estratégias empresariais das empresas citrícolas colocam-se no
sentido dessas tendências no que se refere à cooperação horizontal, mas não em relação à
concentração das atividades no principal produto (suco concentrado) e à cooperação
vertical. No lugar da cooperação vertical, que fortalece as relações dos compradores com
fornecedores, as agroindústrias estão adotando a estratégia de verticalização da produção,
que está provocando um efeito contrário na relação com os produtores. Ou seja, a partir do
momento em que algumas empresas adotaram esta estratégia, ficaram menos dependentes
dos fornecedores, deteriorando as relações com eles.

Já que a estratégia de verticalização não segue as tendências industriais recentes,
apontou-se, neste artigo, três fatores como justificativa para sua adoção: 1) assegurar parte
do abastecimento de matéria-prima, que teria sido ameaçada com a entrada de novas
empresas concorrentes; 2) estabelecer novos padrões produtivos no setor agrícola, a fim de
reduzir os custos da matéria-prima e da produção; 3) aumentar o poder de barganha frente
aos produtores agrícolas e ampliar suas vantagens nas negociações.

Considerando-se as vantagens obtidas pelas empresas com a estratégia da
verticalização,  ela se apresenta bastante eficiente, apesar de ir contra as tendências da
competitividade industrial. Além de garantir parte da matéria-prima, as empresas estariam
obtendo custos menores, através da alta rentabilidade de seus pomares e do aumento do
poder de barganha,  que possibilitou a redução do preço da laranja. Para os produtores,
contudo, esta estratégia apresenta-se prejudicial, pelos seus efeitos seletivos, que tendem a
excluir os produtores menos eficientes.

Mesmo que posteriormente as relações das empresas com os fornecedores mais
eficientes venham se fortalecer, no momento essas relações estão bastante desgastadas.
Portanto, essa melhora no relacionamento agricultura/indústria, se ocorrer, deverá ter um
preço social  bastante alto. A verticalização pode ser considerada eficiente, portanto, em
termos de estratégia empresarial, apesar de não estar totalmente adequada às tendências
apontadas. No entanto, em termos sociais, ela pode ser considerada ineficiente.
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