Fato Relevante
São Martinho divulga guidance de produção da safra 2018/2019

São Paulo, 25 de junho de 2018 – São Martinho S.A. (B3: SMTO3; Reuters: SMTO3 SA e
Bloomberg: SMTO3 BZ), um dos maiores produtores de açúcar e etanol do Brasil, em
cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02 e às melhores práticas de
governança corporativa, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o guidance
de moagem e produção previstos para a safra 2018/2019, conforme tabela abaixo.

O volume de moagem de cana previsto para a safra 18/19 está estimado em
aproximadamente 20,6 milhões de toneladas, redução de 7,4% em relação à safra
anterior, sendo parcialmente compensado por um ATR médio 2,0% superior ao realizado na
safra 17/18.

Dessa forma, a redução prevista do volume de ATR total produzido é de

aproximadamente 5,5%.
A redução na estimativa do volume de cana a ser processada é resultado do clima seco
observado desde o inicio de 2018 (41% da média histórica do período entre os meses de
janeiro e junho) e do aumento de renovação do plantio, acelerando nosso projeto de
atingir 24 milhões de toneladas de cana de açúcar nos próximos anos.

Diferentemente do que ocorreu na safra anterior, o mix de produção previsto para a safra
18/19 deverá ser 65% dedicado para a produção de etanol e portanto, minimizando o mix
dedicado para o açúcar.
Importante mencionar que as considerações futuras não são garantias de desempenho,
envolvem riscos, incertezas e premissas, e portanto dependem de circunstâncias que
podem ou não ocorrer. O público deve compreender que condições da indústria e outros
fatores operacionais e climáticos podem afetar os resultados futuros da empresa e podem
conduzir

a

resultados

que

diferem,

materialmente,

daqueles

considerações futuras.
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