Biosev anuncia encerramento da Safra 2017/18 com a maior
moagem dos últimos sete anos
Taxa de Utilização atinge o recorde histórico de 89,7%
São Paulo, 12 de abril de 2018 - A Biosev S.A. (B3: BSEV3), uma das líderes globais na
produção de Açúcar e Etanol, em cumprimento ao disposto no artigo 3º da Instrução CVM n°
358/02, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o
encerramento da safra 2017/18.
Na safra 2017/18, a Companhia atingiu uma moagem igual a 32,7 milhões de toneladas, volume
3,6% superior ao observado na safra passada. O ATR Cana foi de 128,9 kg/ton, em linha com a
safra anterior, e a produção medida pelo ATR Total foi igual a 4,2 milhões de toneladas, um
crescimento de 3,5%. A taxa de utilização de capacidade aumentou em 3,1 pontos percentuais e
atingiu 89,7%.
Vale destacar que, a taxa de utilização de 89,7% é a maior da história da Biosev, assim como a
moagem de 32,7 milhões de toneladas é a maior dos últimos sete anos. Adicionalmente, a usina
Santa Elisa atingiu moagem superior a 6 milhões de toneladas, também um recorde histórico. Estes
resultados confirmam a eficácia das melhorias implementadas na gestão agrícola e industrial da
Biosev.
Cabe ressaltar que o desempenho das operações agroindustriais na safra 2017/18 está inserido em
um contexto de significativos avanços operacionais ocorridos nos últimos anos. Nos gráficos abaixo,
ressaltamos alguns indicadores para ilustrar esta evolução:
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A tabela abaixo mostra a comparação entre os valores do guidance e o realizado. Vale comentar que
o CAPEX de R$1.141 milhões situou-se abaixo do limite inferior do guidance revisado, divulgado ao
mercado em 9 de Agosto de 2017. Este resultado reflete a estratégia de redução de custos e
aumento de competitividade que tem como alguns pilares a gestão do canavial mais longevo e
produtivo e sistemas de tratos culturais que maximizam a utilização de insumos produzidos nas
próprias unidades da companhia.

Realizado
2017/18

Guidance
2017/18

Moagem de Cana (milhões de toneladas)

32,7

31,5 - 33,5

ATR Cana (kg/ton)

128,9

129,0 - 131,0

4,21

4,06 - 4,39

1.141(2)

1.250 +/- 90

Safra 2017/18

(1)

ATR Total (milhões de toneladas)
CAPEX (R$ milhões)

(1) - ATR Total calculado pela multiplicação do volume de moagem pelo ATR Cana
(2) - Número não auditado, ainda sujeito a alterações e exclui o impacto de itens não recorrentes no montante de
R$21 milhões
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