FATO RELEVANTE
Guidance de Produção e Capex para safra 22/23
São Paulo, 20 de junho de 2022 – São Martinho S.A. (“São Martinho” ou “Companhia”; B3: SMTO3),
um dos maiores produtores de açúcar e etanol do Brasil, em cumprimento ao disposto na Resolução
CVM nº 44 e às melhores práticas de governança corporativa, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral o guidance de produção e de investimentos (capex) para a safra 2022/2023.

Produção
Considerando nossas expectativas em relação ao volume de cana disponível para processamento
ao longo da safra 22/23, estimamos moagem total de aproximadamente 20,3 milhões de toneladas
de cana, um aumento de 2%, em relação à safra 21/22.
Essa expectativa reflete, principalmente, os efeitos das condições climáticas ocorridas ao longo do
período, especialmente neste início de ano, dado (i) o baixo volume de chuvas, (ii) a menor
intensidade de radiação solar e (iii) a queda relevante do ATR da cana em relação ao mesmo
período da safra anterior, notadamente na região do estado de São Paulo – onde há maior
concentração da disponibilidade de cana da Companhia, assim como grande parte da
concentração de açúcar disponível na região centro-sul.
Seguem maiores detalhamentos do guidance na tabela abaixo:

Capex
Quanto à nossa expectativa de guidance de capex para a safra 22/23, estimamos um aumento de
aproximadamente 11,3% no capex de manutenção, somando cerca de R$ 1,8 bilhão, refletindo
principalmente, os efeitos de variação de preços em insumos utilizados em nossas operações de
plantio (renovação) e tratos culturais, assim como diesel no período.
Quanto ao capex relacionado à melhoria operacional, estimamos um total de R$ 234 milhões, cerca
de 26,7% superior ao mesmo período da safra passada, refletindo principalmente (i) investimentos
relacionados ao fechamento de circuito de água da Usina São Martinho - que visa a redução da
captação do uso de água no processo industrial - com parte da água residual podendo ser
reutilizada para irrigação, favorecendo a fertilidade e desenvolvimento de parte dos canaviais, (ii)
reposições de equipamentos agrícolas e industriais, além de (iii) outros projetos de montantes
menores com TIR entre 20%-25%.
Em relação ao guidance de modernização/expansão para a 22/23, estimamos um montante de
aproximadamente R$ 570 milhões, destinados principalmente para (i) a planta de etanol de milho,
em Goiás (~R$ 400 milhões) e (ii) a UTE relacionada ao leilão A-6, ocorrido em 2019 (~R$ 150 milhões).
Dessa forma, o capex total investido pela Companhia está estimado em aproximadamente R$ 2,6
bilhões, representando um aumento de 6,4% no período.
Segue abaixo um resumo do guidance de capex para a safra 22/23:

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 expressos em tais
considerações futuras.

São Martinho S.A.
Felipe Vicchiato
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

MATERIAL FACT
Production and Capex Guidance for 2022/23 crop year
São Paulo, June 20, 2022 – São Martinho S.A. (“São Martinho” or “Company”; B3: SMTO3), one of Brazil’s
largest sugar and ethanol producers, in compliance with CVM Instruction 44 and corporate
governance best practices, announces to its shareholders and the market its production and capex
guidance for the 2022/23 crop year.

Production
Considering the expected volume of cane available for processing during the 2022/23 crop year, we
expect to crush about 20.3 million tons of cane, an increase of 2% from the 2021/22 crop year.
This expectation mainly reflects the effects of climate conditions during the period, especially at the
start of the year, given: (i) the low rainfall; (ii) the less intense sunlight; and (iii) sharp decline in
sugarcane TRS in relation to the same period last crop year, especially in the state of São Paulo where
the bulk of the Company's sugarcane supplies are concentrated, and in the Center-South region,
where much of the sugar supply is concentrated.
More details on our guidance are available in the table:
Guidance 22/23

21/22

Chg. (%)

Crushing ('000 tons)

20,300

19,899

2.0%

Average TRS (kgs/ton)

142.1

146.7

-3.2%

Total TRS produced ('000 tons)

2,884

2,920

-1.2%

Operational Data

Production Data

Max
Sugar

Max
Ethanol

Sugar ('000 tons)

1,320

1,040

1,303

Ethanol ('000 m³)

875

1,055

913

Cogeneration ('000 MWh)

760

740

760

48%-52%

38%-62%

47%-53%

Mix Sugar - Et hanol

Capex
With regard to our capex guidance for the 2022/23 crop year, we estimate maintenance capex of
around R$1.8 billion, an increase of about 11.3% mainly due to the price variations on inputs used in
our planting operations (renovation) and crop treatments, and of diesel in the period.
Capex related to operational improvements is estimated at R$ 234 million, about 26.7% higher than in
the previous crop year, mainly reflecting: (i) investments related to the closing of the water circuit at
the São Martinho Mill to reduce water abstraction for industrial use, with a portion of the residual water
being reused for irrigation to increase the fertility and growth of a part of the sugarcane fields; (ii)
replacement of agricultural and industrial equipment; and (iii) other smaller projects with IRR between
20% and 25%.
The modernization/expansion capex guidance for 2022/23 is estimated at approximately R$570
million, mainly earmarked for: (i) the corn ethanol plant in Goiás (~R$400 million); and (ii) the Thermal
Power Plant related to the A-6 auction held in 2019 (~R$ 150 million).
As such, the Company’s total capex is estimated at approximately R$2.6 billion, an increase of 6.4%.
A summary of capex guidance for the 2022/23 crop year is available in the table:
Guidance
22/23

21/22

1,793

1,611

11.3%

Operational Improvements

234

185

26.7%

Upgrading/Expansion

570

646

-11.7%

2,597

2,441

R$ MM
Maintenance

Total Capex

Chg. (%)

6.4%

Note that forward-looking statements are not guarantees of future performance, since they involve risks,
uncertainties and assumptions and therefore depend on circumstances that may or may not occur. Readers are
cautioned that industry conditions and other operational and weather conditions could affect the Company's
future results, leading them to differ materially from those expressed in such forward-looking statements.

São Martinho S.A.
Felipe Vicchiato
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