Biosev anuncia encerramento da Safra 2016/17 e divulga guidance
para a Safra 2017/18
São Paulo, 18 de abril de 2017 - A Biosev S.A. (BM&FBOVESPA: BSEV3), segunda maior
processadora de cana-de-açúcar do mundo, comunica ao mercado o encerramento da safra 2016/17
e divulga o guidance para a safra 2017/18.
Na safra 2016/17, a Companhia atingiu um volume de moagem igual a 31,5 milhões de toneladas e
um ATR Cana de 129,0 kg/ton. O volume de produção medido pelo ATR Total foi igual a 4.068 mil
toneladas, um valor 3% superior ao ATR Total da safra 2015/16, ao passo em que a taxa de
utilização de capacidade aumentou em 1,6 ponto percentual, atingindo 87%.
Vale destacar que, a moagem de 31,5 milhões de toneladas supera em 1,9% a moagem da safra
anterior e é a maior das últimas 6 safras. Esse desempenho é resultado das melhorias
implementadas na gestão dos canaviais e foi impulsionado pelo aumento da produtividade medida
pelo TCH, que atingiu 77,9 ton/ha, um aumento de 2,3% em relação à safra passada.
Adicionalmente, refletindo a execução disciplinada do plano de readequação dos varietais e o
emprego das melhores práticas agrícolas, o ATR Cana alcançou 129,0 kg/ton, um crescimento de
1,2 % em relação à safra 2015/16.
Nas usinas da Biosev localizadas na região Centro-Sul, o TCH foi de 83,0 ton/ha, um aumento de
2,6% e o ATR Cana alcançou 128,7 kg/ton, um crescimento de 1,0% em relação à safra anterior.
Nos gráficos a seguir mostramos a evolução dos indicadores operacionais consolidados em relação à
safra 2015/16:
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Abaixo uma tabela com a comparação entre os valores do guidance divulgado ao mercado e o
realizado:

Safra 2016/17
Moagem de Cana (milhões de toneladas)
ATR Cana (kg/ton)
ATR Total (1) (milhões de toneladas)

Realizado
2016/17

Guidance
2016/17

31,5
129,0
4,07

30,5 - 33,5
129,0 - 133,0
3,93 - 4,46

(1) - ATR Total calculado pela multiplicação do volume de moagem pelo ATR Cana

Para a safra 2017/18, a Biosev anuncia os parâmetros do guidance, conforme tabela a seguir. A partir
desta safra, a Biosev passa a incorporar o guidance de CAPEX aos parâmetros divulgados.

Guidance
2017/18

Realizado
2016/17

31,5 - 33,5
129,0 - 131,0
4,06 - 4,39
1.355 +/- 90

31,5
129,0
4,07
1.378 (2)

Safra 2017/18
Moagem de Cana (milhões de toneladas)
ATR Cana (kg/ton)
ATR Total (1) (milhões de toneladas)
CAPEX (R$ milhões)

(1) - ATR Total calculado pela multiplicação do volume de moagem pelo ATR Cana
(2) - Número não auditado e ainda sujeito a alterações

Atenciosamente,
Relações com Investidores

Para mais informações contate:
e-mail: ri@biosev.com
Site: www.biosev.com/ri

A Biosev é a segunda maior processadora de cana-de-açúcar do mundo e atua com 11 unidades agroindustriais no Brasil. A
Companhia, que é controlada pela Louis Dreyfus Group, iniciou sua atuação no setor de açúcar e etanol em 2000, com a aquisição
de sua primeira unidade no Brasil, e desde então tem implementado uma trajetória de crescimento que combinou aquisições e
expansões, resultando em um aumento de capacidade de moagem de 0,9 milhões tons/ano em 2000 para 36,4 milhões tons/ano
atualmente. A Biosev gerencia 348.000 hectares de terras e tem capacidade de comercializar 1.346 Gwh de energia elétrica
proveniente da biomassa. A Companhia adota os mais altos padrões de governança corporativa e é listada no Novo Mercado da
BM&FBovespa.
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