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Uberaba, 03 de setembro de 2019 - A Companhia Mineira de Açúcar e 

Álcool Participações (CMAA), Companhia aberta registrada na CVM 

(categoria B), um dos maiores players de etanol, açúcar VHP e 

bioeletricidade no estado de Minas Gerais, apresenta os resultados 

consolidados do 1T20 – calendário Safra (período entre 01/04/2019 a 

30/06/2019). 

 

Destaques 1T20 x 1T19 

Faturamento bruto de R$ 297,3 milhões, 19.3 % maior do 

que os R$ 249,2 milhões auferidos no 1T19. 

Processamento de 2.577,2 mil toneladas de cana, 3,2 % 

superior ao volume processado durante o mesmo 

período da safra anterior. Até o momento foram 

produzidos: 104 mil toneladas de açúcar VHP, 127 mil m³ 

de etanol e 113 mil MWh de energia. 

 

EBITDA de R$ 137,3 milhões no primeiro trimestre da safra 

2019/2020, com margem de 52,2%. 

 

 

Principais indicadores 

 

  

valores em milhões de R$

Principais indicadores 1T20 1T19 Δ% 1T/1T

Receita líquida 262,8 223,3 17,7%

CPV 212,0 176,1 20,4%

% CPV da receit a líquida 80,7% 78,8% 1,8 p.p.

Lucro bruto 50,8 47,2 7,4%

Margem brut a (%) 19,3% 21,2% -1,8 p.p.

Despesas Gerais e Adm 17,7 16,7 5,7%

Ebitda 137,3 126,1 8,8%

Margem Ebit da (%) 52,2% 56,5% -4,2 p.p.

Lucro líquido 4,3 4,9 -11,8%

Margem líquida (%) 1,6% 2,2% -0,5 p.p.

Cana processada (mil toneladas) 2.577,2 2.496,1 3,2%

ATR (kg/tonelada de cana) 121,7 122,7 -0,8%

Informação importante 
 

Novas normas aplicáveis às 

informações trimestrais 

Operações de arrendamento mercantil 

A Companhia, a partir de 1º de abril de 

2019, adotou o IFRS 16 (CPC 06 (R2)) - 

Operações de Arrendamento Mercantil 

que introduz um modelo único de 

contabilização de arrendamentos e 

parcerias agrícolas no balanço 

patrimonial. O direito de uso do ativo foi 

reconhecido como um ativo e a 

obrigação dos pagamentos como um 

passivo. A informação comparativa 

apresentada para 31 de março de 2019 

segue o CPC 06/IAS 17 e interpretações 

relacionadas, seguindo a abordagem 

retrospectiva modificada. 

Os impactos da adoção da norma estão 

detalhados nas notas explicativas 6, 13 e 

16 das demonstrações financeiras. 

Jeferson Degaspari 

CFO e DRI 

ri@cmaa.ind.br 

34 3228-7310 

mailto:ri@cmaa.ind.br
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Mensagem da Administração 

 
No ano de 2018 o Grupo CMAA passou por uma reestruturação societária envolvendo 

a incorporação da usina Vale do Pontal em 01/07/2018, ou seja, no 1T19 a CMAA era 

composta apenas pela Usina Vale do Tijuco. Nesse sentido, a fim de manter a coerência 

nas comparações entre períodos, os dados e comentários apresentados neste relatório 

consideram os resultados “combinados” das Usinas Vale do Tijuco e Vale do Pontal. 

O consumo de etanol hidratado bateu mais um recorde na primeira metade do ano, 

quando foram consumidos 10,76 bilhões de litros entre janeiro e junho de 2019. Isso 

representa aumento de 33% se comparado com ao mesmo período de 2018. Com a 

demanda por etanol aquecida e os preços do açúcar enfrentando dificuldades para 

se recuperar no mercado internacional devido ao excesso de oferta, as usinas têm 

buscado manter o mix de suas produções voltado para o combustível. No 1T20, 

seguimos essa estratégia buscando maximizar a produção de etanol, com a Usina Vale 

do Pontal operando 100% na produção do combustível por mais um trimestre. 

Assim, a produção de etanol anidro alcançou 71 mil 

m3 no 1T20, 16,4% a mais do que no mesmo período 

da safra anterior. O produto também registrou 

crescimento de vendas, 51,4%, o que significa 53 mil 

m3 comercializados. Com isso crescemos em 19,3% 

a receita bruta entre o 1T19 e 1T20, que somou R$ 

297,3 milhões. Tal crescimento já incorpora a 

participação da Usina Vale do Pontal no resultado 

consolidado do Grupo CMAA no 1T20. O custo dos 

produtos vendidos em relação a receita líquida foi 

1,8 p.p. maior, considerando que a Usina Vale do Pontal está em processo de ramp up 

para alcançar o mesmo nível de eficiência que o verificado na Usina Vale do Tijuco. As 

despesas operacionais, que totalizaram R$ 17,7 milhões no 1T20, ficaram 5,7% acima do 

registrado no mesmo período da safra anterior. Resultado do aumento da receita, 

compensado pelo incremento do custo e das despesas operacionais, o EBITDA no 1T20 

alcançou R$ 137,3,0 milhões, 8,8% maior do registrado no 1T19. 

Iniciamos o calendário safra com a motivação renovada e com uma estratégia clara: 

maximizar a capacidade instalada por meio da expansão do plantio da cana e 

aumento da eficiência. Continuaremos investindo e trabalhando duro para manter o 

padrão de excelência de uma colheita 100% mecanizada e melhorar nossos índices de 

produção e rentabilidade, fortalecendo o agronegócio no País e criando valor aos 

nossos acionistas e toda a sociedade. 

Calendário Safra 

 

Início Término Ano Calendário Calendário Safra

01/Jan 31/Mar 1T 4T
01/Abr 30/Jun 2T 1T
01/Jun 30/Set 3T 2T
30/Set 31/Dez 4T 3T

“Por mais um trimestre, 

continuamos com a 

estratégia de priorizar o 

etanol no mix da CMAA 

dada as atuais condições de 

mercado. Assim, registramos 

crescimento de 51,4% nas 

vendas de etanol anidro 

frente o 1T19.”  
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Desempenho Operacional  

 
No primeiro trimestre do calendário safra de 2019/2020 foram processadas 2.577 mil 

toneladas de cana, volume 3,2% acima das 2.496 mil toneladas do mesmo período 

da safra anterior. A cana processada originada por terceiros foi 10,7% maior no 

trimestre, passando de 1.331 mil toneladas para 1.473 mil toneladas. Com isso, a 

cana processada por terceiros passou a representar 57,2% do total de cana 

processada ante 53,3% no 1T19.  

De acordo com dados da Unica, o ATR nos últimos dias de junho no País atingiu 134,5 

kg/t, frente às 139,8 kg/t registrados na mesma quinzena de 2018. No 1T20 a CMAA 

apresentou ATR de 122 kg/t, ante 123 kg/t no mesmo período de 2018. 

 

  
 

Na atual safra, a fabricação de açúcar apresentou redução frente à safra anterior 

diante das atuais condições de mercado, com certa estabilidade de preços e por 

estarem longe dos picos alcançados em 2016, quando atingiram quase R$ 1.500,00 

por tonelada de açúcar. Já a produção acumulada de etanol totalizou 10,6 bilhões 

de litros, sendo 7,4 bilhões de etanol hidratado e 3,2 bilhões de litros de etanol anidro. 

Nesse sentido, dada a maior demanda para o etanol e desvantagem de preços 

para a comercialização de açúcar, a CMAA adequou seu mix de produção para 

uma safra mais alcooleira. 

No 1T20, a produção de açúcar da Companhia apresentou retração de 3,7% na 

comparação com o 1T19, ao atingir 104 mil toneladas. A produção de etanol 

hidratado também registrou recuo da ordem de 8,2%, totalizando 56 mil m3 no 

primeiro trimestre do ano safra 2019/2020, frente os 61 mil m3 do mesmo período do 

ano anterior. Já a produção de etanol anidro alcançou o patamar de 71 mil m3, 

volume 16,4% superior ao reportado no 1T19 enquanto a geração de bioenergia 

apresentou recuo de 1,7% na comparação entre trimestres, passando de 115 mil 

MWh no 1T19 para 113 mil MWh no 1T20. 

 

 

1.165 1.104

1.331 1.473

2.496 2.577 

1T19 1T20

CANA PROCESSADA
MI L TO NELAD AS

Própria Terceiros

+3,2%

123 122

1T19 1T20

ATR
KG/TO N D E CANA

-0,8%
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Desempenho Econômico-Financeiro 

 
Receita Operacional 

No 1T20 da safra 2019/2020 a CMAA manteve a estratégia de priorizar a produção 

de etanol a fim de atender à maior demanda do mercado desde o início da safra 

corrente. Nesse sentido, o destaque do primeiro trimestre (1T20) da atual safra foi o 

avanço de 66,6% na receita bruta de etanol anidro em relação ao 1T19, ao atingir 

R$ 114,3 milhões. Considerando o mesmo período de comparação, as receitas 

brutas referentes à venda de açúcar e energia elétrica também apresentaram 

evolução de 11,2% e 6,6% no trimestre, respectivamente. Por outro lado, a receita 

bruta de etanol hidratado registrou retração de 5,4%.  

RECEITA BRUTA POR PRODUTO 

 
 

 
  

Produção 1T20 1T19 Δ% 1T/1T

Açúcar (mil toneladas) 104,3              108,0              -3,7%

Etanol (mil m³) 127,1              121,5              4,6%

Anidro 70,7                60,5                16,4%

Hidratado 56,3                60,9                -8,2%

Energia ('000 MWh) 112,7              115,0              -1,7%

31%

39%

20%

9%

1%

1T20

39%

27%

22%

10%

2%

1T19

223,3 

262,8 

1T19 1T20

RECEITA LÍQUIDA
EM MI LHÕ ES  D E R$

17,7%
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CPV 

O custo dos produtos vendidos no 1T20 apresentaram alta de 20,4% na comparação 

com o mesmo período do ano anterior, ao atingir R$ 212,0 milhões, em função do 

aumento nos volumes de açúcar, etanol e energias negociados no trimestre. 

Quando se compara o custo unitário de açúcar/etanol sobre o ATR vendido, o 

crescimento é de 13,6%. Considerando o CPV como percentual da receita líquida 

auferida no trimestre, a participação no 1T20 atingiu 80,7%, 1,8 p.p. acima do 

registrado no 1T19. 

 

Lucro bruto 

Com isso, a CMAA registrou lucro bruto de R$ 

50,8 milhões no 1T20, 7,4% acima do 

verificado no 1T19. Em função do maior 

aumento no CPV em relação ao avanço da 

receita bruta no período, a com margem 

bruta atingiu 19,3%, 1,8 p.p. abaixo 

considerando o mesmo período de 

comparação. 

 

Despesas operacionais 

No primeiro trimestre do ano safra 2019/2020 (1T20) as despesas gerais, 

administrativas e de vendas totalizaram R$ 17,7 milhões, aumento de 5,7% na 

comparação com os R$ 16,7 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. 

A despeito do aumento de vendas verificado na comercialização de etanol anidro 

a partir da estratégia de maximizar a produção e venda de etanol no trimestre e 

com a Usina Vale do Pontal operando 100% na produção do combustível no 

trimestre, as despesas com vendas atingiram R$ 10,3 milhões, 4,0% inferiores em 

relação ao 1T19. 

Por outro lado, as despesas administrativas apresentaram evolução na comparação 

trimestral, atingindo R$ 7,3 milhões no 1T20, ante R$ 6,7 milhões no 1T19 (8,4%), 

principalmente em função do aumento de despesas com pessoal e serviços de 

terceiros relacionadas ao processo de incorporação da Usina Vale do Pontal.  

 

 
 

  

valores em milhões de R$

Despesas operacionais 1T20 1T19 Δ% 1T/1T

Despesas com Vendas -10,3 -10,8 -4,0%

Despesas Administrat ivas -7,3 -6,7 8,4%

Outras receitas (despesas) operacionais -0,1 0,7 NA

TOTAL -17,7 -16,7 5,7%

47,2 50,8 

21,2%
19,3%

1T19 1T20

LUCRO BRUTO E MARGEM BRUTA
EM MI LHÕ ES  D E R$  E ( % )

Lucro bruto Margem líquida (%)
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Ebitda 

Com o aumento verificado na receita líquida, o Ebitda totalizou R$ 137,3 milhões no 

1T20, avanço de 8,8% frente os R$ 126,1 milhões auferidos no mesmo período do ano 

passado. A margem atingiu 52,2%, queda de 4,3 p.p. na comparação com o 1T19 

em função do aumento em maior proporção do CPV e avanço das despesas. 

 

 
Nota: A forma de cálculo do EBITDA contempla depreciação, amortização de ativo biológico, amortização de 

tratos cana soca, amortização de gastos entre safra, amortização do plantio e amortização referente a norma 

IFRS 16. 

 

Resultado financeiro 

Com aa maior redução das receitas financeiras (70,2%) na comparação com a 

queda das despesas financeiras (48,3%), no primeiro trimestre da safra 2019/2020 o 

resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 25,8 milhões, 2,4 vezes acima dos R$ 

10,5 milhões reportados no 1T19. Além disso, houve impacto positivo da variação 

cambial no resultado financeiro da empresa decorrente de operações de hedge 

da dívida em moeda estrangeira (dólar). 

 

 
 

Resultado líquido 

A partir do desempenho operacional e financeiro, além dos impactos da adoção 

IFRS 16 (CPC 06 [R2]) - Operações de Arrendamento Mercantil, a CMAA registrou 

lucro líquido de R$ 4,3 milhões no 1T20, resultado 11,8% inferior ao registrado no 1T19, 

quando obteve resultado líquido positivo de R$ 4,9 milhões. A margem líquida foi 0,5 

p.p. menor no mesmo período de comparação, totalizando 1,6% no 1T20. 

 

Endividamento Bancário 

Os recursos captados pela CMAA são utilizados para financiar os investimentos nas 

áreas industriais e agrícolas, e também para suprir as necessidades de capital de 

giro, incluindo exportações. Entre os trimestres, as necessidades de capital de giro 

valores em milhões de R$

Cálculo do EBITDA 1T20 1T19 Δ% 1T/1T

Receita bruta 297,3 249,2 19,3%

Receita líquida 262,8 223,3 17,7%

CPV -212,0 -176,1 20,4%

Despesas Gerais, comerciais e outras -17,7 -16,7 5,7%

Depreciação e Amort ização 104,2 95,6 9,0%

EBITDA 137,3 126,1 8,8%

Margem EBITDA 52,2% 56,5% -4,3 p.p.

valores em milhões de R$

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 1T20 1T19 Δ% 1T/1T

Receita financeira 27,6 92,8 -70,2%

Despesa financeira -53,4 -103,4 -48,3%

Total Geral -25,8 -10,5 145,4%
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podem ser alteradas significativamente em função da safra e dos estoques. Assim, 

o eventual pico de endividamento em um período é geralmente seguido de 

redução no próximo trimestre devido à conversão de estoque de produto acabado 

em caixa.  

O endividamento bruto foi de R$ 861,2 milhões em 30/06/19 o que evidencia uma 

redução de 7,6%, ante os R$ 932,2 milhões registrados ao final da safra 2018/19 

(31/03/2019), mesmo com uma posição de caixa 48,3% menor (R$ 199,6 milhões em 

30/06/2019 vs. R$ 385,9 milhões em 31/03/2019). Em relação ao mesmo período da 

safra anterior (30/06/2018) o endividamento bruto aumentou 4,2% ante os R$ 826,2 

milhões registrados. A posição da dívida bruta vem acompanhada do alongamento 

de seu perfil e redução de seu custo médio. 

 

As disponibilidades e equivalentes de caixa de R$ 199,6 milhões em junho de 2019 

são suficientes para amortizar 0,86 vezes a dívida bancária de curto prazo, contra 

1,8 vez a capacidade de amortizar a dívida bancária de curto prazo em março de 

2019. Considerando tais disponibilidades, a dívida liquida consolidada da 

Companhia somava R$ 661,6 milhões ao final de junho de 2019, 21,1% maior do que 

a posição registrada ao final de março de 2019, de R$ 546,2 milhões e 4,5% menor 

do que a posição registrada em junho de 2018, de R$ 693,0 milhões. 

 

  

144

248
284

175

5 5

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 e Demais

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA BRUTA BANCÁRIA
EM MILHÕES DE R$

41%
23% 27%

59%
77% 73%

1T19 4T19 1T20

DÍVIDA BRUTA
%  CURTO  E LO NGO  PRAZO

Curto prazo Longo prazo

546,2

693,0 661,6

97,2 
126,0 116,1 

31/03/2018 30/06/2018 30/06/2019

DÍVIDA LÍQUIDA X MOAGEM DE CANA
EM MI LHÕ ES  D E R$

Dívida líquida (R$ milhões) Dívida líq. (R$) /Moagem de cana safra 2018/19
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A CMAA possui uma Política de Hedge em relação à exposição cambial, para que 

decisões mais eficientes possam ser tomadas frente às incertezas do mercado. 

Como parte de sua Política de Gestão de Risco, a Companhia possui as seguintes 

regras: 

Endividamento Curto Prazo: 1) Exposição zero; 2) Obrigatoriedade de Hedge; 3) 

Possibilidade de Boleta Interna; 4) Instrumentos Derivativos Hedge/Swap. 

Endividamento Longo Prazo: 1) Exposição limite aprovado pelo acionista de US$ 30 

milhões; 2) Limitado até 20% do endividamento, 3) Duração superior a 12 meses. 

Acima desses limites obrigatoriedade de Hedge. 

O Grupo CMAA teve aprovação extraordinária dos acionistas para endividamento 

em moeda estrangeira para período inferior a 12 meses em função da estratégia de 

alongamento da operação existente em moeda estrangeira. Em 30/06/2019, a 

exposição da Companhia em moeda Estrangeira foi de US$ 23,5 milhões de dólares, 

com vencimento nas safras 20/21 e 21/22, representando apenas 11,3% da dívida 

no período.  

 

Moeda 

estrangeira

11,3%

Moeda 

Local

88,7%

Dívida bruta por moeda 30/06/2019



 

Anexo I – DRE (consolidado contábil) 
 

 
 

DRE após os impactos resultantes da adoção da norma IFRS 16 (CPC 06 

[R2]) - Operações de Arrendamento Mercantil 
 

 

valores em milhões de Reais

Demonstração de resultados 1T20 1T19 Δ% 1T/1T

Receita operacional líquida 262,8 177,4 48,2%

Variação do valor justo de ativo biológico 0,3 - -

Custo das vendas e serviços -212,0 -135,1 57,0%

Lucro bruto 51,0 42,3 20,6%

Despesas operacionais -17,7 -14,5 21,5%

Despesas com vendas -10,3 -9,9 4,3%

Despesas administrat ivas -7,3 -5,4 35,5%

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas -0,1 0,7 -110,9%

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras 

líquidas, equivalência patrimonial e impostos
33,4 27,8 20,1%

Resultado financeiro líquido -25,8 -3,9 562,6%

Despesas financeiras -53,4 -89,2 -40,1%

Receitas financeiras 27,6 85,3 -67,6%

Resultado antes dos impostos 7,5 23,9 -68,4%

Imposto de renda e contribuição social correntes - -4,6 -

Imposto de renda e contribuição social diferidos -3,2 -12,0 -73,1%

Lucro líquido do período 4,3 7,3 -41,0%

valores em milhões de Reais

Demonstração de resultados - 1T20 Antes IFRS 16 Impactos Depois IFRS 16

Receita operacional líquida 262,8 0,0 262,8

Custo das vendas e serviços -217,4 0,5 -212,0

(-) Despesas de Parceria e Arrendamento 0,0 13,7 13,7

(+) Amort ização do Direito de Uso 0,0 -8,4 -8,4

Lucro bruto 45,4 5,4 50,8

Despesas Gerais e Adm -18,2 0,5 -17,7

Resultado Operacional 27,2 5,9 33,1

Resultado Financeiro -22,0 -3,9 -25,8

AVP Arrendamento e Parceria 0,0 -3,9 -3,9

Ganhos e Perdas com Ativo Biológico 0,3 0,0 0,3

Lucro Antes do Imposto de Renda 0,6 2,0 7,5

Imposto de renda -1,6 -1,6 -3,2

Lucro líquido do período 0,4 0,4 4,3

Depreciação e Amort ização - DFC 90,9 13,3 104,2

EBTIDA 118,1 137,3
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Anexo II – Balanço Patrimonial (consolidado contábil) 

 

 
 

Impactos resultantes da adoção da norma IFRS 16 (CPC 06 [R2]) - 

Operações de Arrendamento Mercantil 

 

  
   

valores em milhares de Reais

Balanço Patrimonial - Ativo 30/06/2019 31/03/2019 Δ% Balanço Patrimonial - Passivo 30/06/2019 31/03/2019 Δ%
Caixa e equivalentes de caixa 191.684 381.350 -49,7% Empréstimos e financiamentos 231.843 212.658 9,0%

Aplicações financeiras vinculadas 7.918 4.619 71,4% Instrumentos financeiros derivativos 1.499 1.671 -10,3%

Contas a receber de clientes e outros recebíveis 42.763 28.731 48,8% Fornecedores e outras contas a pagar 127.832 103.288 23,8%

Arrendamentos a receber 36.594 - - Arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar 41.009 - -

Estoques 125.810 46.579 170,1% Provisões e encargos trabalhistas 30.128 23.873 26,2%

Ativo biológico 76.308 90.996 -16,1% Obrigações fiscais 9.586 9.132 5,0%

Impostos e contribuições a recuperar 16.888 22.079 -23,5% Adiantamento de clientes 34.932 40.095 -12,9%

Instrumentos financeiros derivativos 8.609 7.626 12,9% Outros passivos circulantes 654 652 0,3%

Adiantamento a fornecedores e outros ativos 33.304 94.464 -64,7%

Total do ativo circulante 539.878 676.444 -20,2% Total do passivo circulante 477.483 391.369 22,0%

Realizável a longo prazo Empréstimos e financiamentos 629.311 719.532 -12,5%

Adiantamento a fornecedores e outros ativos 8.739 41.533 -79,0% Empréstimos com partes relacionadas 

Contas a receber de clientes e outros recebíveis 84.139 29.480 185,4% Instrumentos financeiros derivativos 3.521 8.036 -56,2%

Arrendamentos a receber 143.630 - - Arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar 253.547 - -

Depósitos judiciais 2.219 2.911 -23,8% Outros passivos não circulantes 2.686 2.686 0,0%

Impostos e contribuições a recuperar 28.544 28.463 0,3% Adiantamento de clientes 52.065 79.364 -34,4%

Instrumentos financeiros derivativos 1.547 443 249,2% Provisões para riscos 4.848 4.356 11,3%

Imposto de renda e contribuição social diferidos 16.840 23.382 -28,0%

Total do realizável a longo prazo 285.658 126.212 126,3% Total do passivo não circulante 945.978 813.974 16,2%

Investimentos 142 140 1,4% Patrimônio líquido

Imobilizado 677.578 689.079 -1,7% Capital social 379.239 379.239 0,0%

Intangível 6.223 6.153 1,1% Reserva de capital 4.164 4.164 0,0%

Direito de uso 217.378 - - Ajuste de avaliação patrimonial -11.085 -17.476 -36,6%

Total do ativo não circulante 1.186.979 821.584 44,5% Prejuízos acumulados -68.922 -73.242 -5,9%

Total do patrimônio líquido 303.396 292.685 3,7%

Total do passivo 1.423.461 1.205.343 18,1%

Total do ativo 1.726.857 1.498.028 15,3% Total do passivo e patrimônio líquido 1.726.857 1.498.028 15,3%
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locação

Parceria AGR / 
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locação



 

Release de Resultados | 1T20 – Calendário Safra 

 
Instrução CVM 381/03 

Em conformidade com a Instrução CVM nº 381, a Companhia informa que os seus auditores independentes, Ernst & Young 

Auditores Independentes, não prestaram durante os últimos três meses da safra 2018/2019, findo em 31 de março de 2019 

outros serviços que não os relacionados com auditoria externa. A política da Companhia na contratação de outros serviços, 

que não auditoria externa, assegura que não haja conflito de interesses ou perda de independência dos auditores. 

 

Disclamer 

Considerações futuras, se contidas nesse documento, são exclusivamente relacionadas às perspectivas do negócio, 

estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Companhia, não se constituindo, 

portanto, em garantia de performance ou de resultados futuros da Companhia. Essas considerações são apenas projeções 

e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do 

negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o seu plano de negócios. Tais considerações futuras dependem, 

substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do 

desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de 

divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 

 

Adicionalmente, informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria aqui contidas refletem a interpretação 

da Administração da Companhia sobre informações provindas de suas informações anuais e seus respectivos ajustes, que 

foram preparados em conformidade com as práticas de mercado e para fins exclusivos de uma análise mais detalhada e 

específica dos resultados da Companhia. Dessa forma, tais considerações e dados adicionais devem ser também 

analisados e interpretados de forma independente pelos acionistas e agentes de mercado que deverão fazer suas próprias 

análises e conclusões sobre os resultados aqui divulgados. Nenhum dado ou análise interpretativa realizada pela 

Administração da Companhia deve ser tratado como garantia de desempenho ou de resultado futuro e são meramente 

ilustrativas da visão da Administração da Companhia sobre os seus resultados. A administração da Companhia não se 

responsabiliza pela conformidade e pela precisão das informações financeiras gerenciais discutidas no presente relatório. 

Tais informações financeiras gerenciais devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de forma a substituir a 

análise de nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas auditadas por auditores independentes para fins 

de decisão ou para qualquer outra finalidade. 


