COMPROMISSO DE TRANSPARÊNCIA
A Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), em cumprimento ao seu
compromisso de transparência, divulga as seguintes informações:

ESTOQUES AUDITADOS E PROJETADOS:

Levantamento realizado por meio de auditorias independentes junto a cada uma das empresas associadas
à CitrusBR e consolidado também por auditoria externa, apurou que os estoques globais de suco de laranja
brasileiro, convertidos em Suco de Laranja Concentrado e Congelado equivalente a 66° Brix (FCOJ
Equivalente a 66° Brix), na posse das suas associadas, em 31 de dezembro de 2016, eram de 497.383
toneladas. Esse volume indica uma diferença de 231.482 toneladas ou queda de 31,8% em relação às
728.865 toneladas existentes na mesma data do ano anterior.

O mesmo levantamento indica que os estoques globais de FCOJ Equivalente a 66° Brix em posse das
associadas da CitrusBR está projetado em 70 mil toneladas para a data de 30 de junho de 2017. Se
confirmada, esta projeção representará uma redução de 281 mil toneladas ou queda de 80% em relação
às 351.567 toneladas existentes em poder das empresas associadas à CitrusBR em 30 de junho de 2016,
assim como informado anteriormente.

A tabela abaixo mostra o histórico de estoque físico das empresas associadas à CitrusBR nas datas de 31
de dezembro e 30 de junho de cada ano, bem como a projeção de estoque no corte da safra 2016/17.

PROCESSAMENTO DE LARANJA NA SAFRA 2016/17:

Para maior precisão dos dados, as informações sobre a estimativa do volume total de laranja processada
pela indústria na safra 2016/2017 serão compiladas e divulgadas em maio de 2017.

RENDIMENTO INDUSTRIAL NA SAFRA 2016/17:

Informações compiladas por auditoria independente indicaram que o rendimento médio de suco na fruta
para a safra 2016/2017 é estimado em 288,93 caixas para a produção de 1 tonelada de FCOJ Equivalente
a 66° Brix. Em maio de 2017 a CitrusBR atualizará este dado.

Na tabela abaixo é possível observar o histórico de rendimento industrial obtido nas últimas 17 safras pelas
empresas associadas à CitrusBR.
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