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COMUNICADO AO MERCADO 

RENAR ANUNCIA O BALANÇO DA SAFRA 2013/2014 

 

A Renar Maçãs (BM&FBovespa: RNAR3), pioneira na produção e comercialização de maçãs in-

natura e processadas no Brasil, anuncia o fechamento da colheita da safra 2013/14, que trouxe 

produtividade e qualidade recordes para a companhia. A colheita de frutas comerciais, iniciada 

em 20/01/2014, e encerrada no final do mês de abril, apresentou como principais indicadores: 

 

 

 

Os principais indicadores têm como premissas para as variações apresentadas, os destaques que 

seguem: 

 Alta Produtividade. O fechamento da safra de 2014 indica uma produtividade média de 51 

toneladas por hectare, a maior dos últimos anos, e 33,3% acima das 38 toneladas por 

hectare colhidas em 2013. A média da produção nacional, segundo dados da ABPM, é de 

35 toneladas por hectare, fazendo dos nossos pomares um dos mais produtivos do Brasil. A 

ótima produtividade da safra 2013/14 se deve principalmente ao manejo realizado já na 

safra passada, com a realização de poda e adubações adequadas, de forma a 

proporcionar um equilíbrio entre a vegetação e a produção e, sobretudo na utilização das 

melhores técnicas agronômicas para o desenvolvimento da cultura. O clima, embora 

tenha apresentado variações ao longo do ciclo produtivo, não afetou significativamente a 

produção, uma vez que nos momentos mais delicados da cultura (período de floração), 

não houve déficit hídrico, ou temperaturas extremas. 
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 Elevada Qualidade das Frutas. A safra 2013/14 apresenta uma grande qualidade das 

maçãs colhidas. Além de 60% da safra apresentar calibres de médio a graúdo, a 

companhia registrou 40% das maças colhidas como Categoria 1, a melhor remunerada 

variedade, um recorde de qualidade, melhor marca dos últimos 7 anos de produção da 

Renar. Em relação a 2013, a melhora é de 5,0 p.p., evidenciando novamente a grande 

qualidade apresentada nas frutas colhidas ao longo da safra 2013/14. 

 Maior Volume armazenado. Em linha com a estratégia da companhia de armazenar frutos 

para venda no 2o Semestre do ano (período com preços médios mais altos), a safra 

2013/14 também permitiu, pela alta produtividade, um aumento significativo no volume de 

maçãs armazenadas em nosso Packing House: foram 36.976 toneladas armazenadas, 

representando incremento de 31,0% em relação à safra 2012/13, que teve 28.228 

toneladas armazenadas. O total armazenado em 2014 representou 95,3% da produção 

total, o que equivale a um aumento de 7,5 p.p. em relação à última safra, reafirmando o 

compromisso da companhia com sua estratégia de vendas. 

 Preço médio em alta. Como consequência da nova condição de mercado, que 

apresenta perspectiva de queda na produção nacional total, e também dos elevados 

índices de qualidade das frutas colhidas na safra 2013/14, o preço médio de venda (ex-

industria) apresentou nos três primeiros meses do ano, aumento médio de 

aproximadamente 92%, frente o mesmo período da safra anterior. 

 

 

Fraiburgo, 08 de maio de 2.014. 

 

 

 

Henrique Roloff 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
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