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Avanhandava, 10 de junho de 2019. 

 

Senhores acionistas, 

 

Apresentamos o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras combinadas entre 

Diana Bioenergia Avanhandava S/A, Renata Sodré Viana Egreja Junqueira e Avanhandava 

Agropecuária Ltda., relativas a doze meses da safra 2018/2019 encerrada em 31 de março de 2019. 

HISTÓRICO DO GRUPO 

 

Na Safra 2018/19 nossa receita bruta 

ultrapassou os R$ 200.000 mil, nosso EBTIDA 

(ajustado) ultrapassou os R$ 80.000 mil, 

plantamos mais de 3.600 há (25% da lavoura 

própria) e fizemos as obras de implementação 

para cogeração e exportação de energia 

elétrica, mesmo assim, obtivemos lucro 

líquido ante prejuízo na safra anterior.  

Na Safra 2016/17 e 2017/18 o Grupo 

Diana moeu 1.425 e 1.353 mil ton. de cana de 

açúcar respectivamente, na safra 2018/2019 

foram 1.228 mil ton., importante ressaltar 

que nessa safra, ao contrário das anteriores, 

não tivemos moagem no mês de março por 

decisão estratégica.  

Hoje temos um planejamento mais 

qualificado e de longo prazo considerando o 

ciclo de 05 anos, obviamente, ao longo desses 

anos, haverão ajustes e correções de rota. 

Dentro desse planejamento moeremos 

1.260 mil ton. na Safra 2019/2020, também 

sem moer no mês de março,  

aproximadamente 1.600 mil ton. na Safra 

2020/21, atingindo a capacidade plena de 

moagem a partir da Safra 2021/2022 com 

aproximadamente 1.800 mil ton. 

Na safra 2018/2019 trabalhamos 

diversas variáveis para ajustarmos e 

corrigirmos o nosso canavial, porém 

precisamos continuar investindo na renovação 

e melhoramento do mesmo.  

Nossos custos operacionais estão 

melhorando de forma consistente, tornando-

se mais eficientes e baixos. 

Na área Industrial, tivemos um mix 

alcooleiro na safra 2018/19, mas, mesmo 

assim a indústria respondeu bem, com 

Eficiência de 87% e Disponibilidade Industrial 

acima de 97%. 

Na área Agrícola investimos bastante 

na renovação e expansão do nosso canavial 

com plantio de 3.664,04 há, 100% 

georreferenciados e planejados com 

sistematização. Os equipamentos são 
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rastreados, investimos em manejo varietal 

apropriado para nossos solos e com viveiros de 

MPB (mudas pré brotadas). Investimos 

também em agricultura de precisão, hoje 

temos 100% das nossas áreas tipificadas e 

atuamos com: nutrientes e micronutrientes 

conforme essa análise, analise do canavial via 

satélite e dos plantios via drone, GPS, Piloto 

Automático, fila única no CTT, controle de  

pragas, aplicação de fungicidas, aprimorando 

os setores para obter os melhores resultados. 

Criamos uma gerência para orçamentos 

e suprimentos, política de decisão de 

investimentos e endividamento, modernização 

industrial, entre várias outras atitudes 

implementadas. 

Elaboramos juntamente com a 

Czarnikow uma Política de Risk Management, 

regras de precificações de VHP com reuniões 

quinzenais entre diretores, profissionais e 

acionistas. Já no comitê financeiro são 

reuniões mensais que avalia e aprova ou não 

cada financiamento e/ou investimento acima 

de um valor pré-determinado. Como 

aderência a nossa política de Risk 

Management, estamos com 70% do açúcar 

desta safra fixado a R$1.174,50/tonelada 

(Considerando POL) e para a próxima safra, 

temos 10% fixado açúcar e câmbio a um nível 

de R$1.295,99/tonelada (Considerando POL) e 

41% fixado apenas câmbio a um nível de 

R$4,07, que, com base nas nossas discussões 

quinzenais, em se conseguindo fixar o açúcar 

a um nível de 14,80 cents/lb, atingirá o valor 

de R$1.383,75/tonelada (Considerando POL). 

Estamos agora trabalhando na 

elaboração de um Risk Management para o 

Etanol, afim de tirarmos a emoção e 

deixarmos apenas a técnica determinar o 

momento e valores mais oportunos. 

Mais uma vez é importante ressaltar 

que nos números desse fechamento de Safra 

(2018/2019) estão INCLUSOS os 

investimentos relativos a esse plantio de 

3.664,04 ha e as obras de implementação 

da cogeração para exportação de energia. 

Com o investimento no plantio esperamos ter 

aproximadamente 1.600 mil de ton. de cana 

na safra 2020/2021 e 1.800 mil de ton. na 

safra 2021/22, melhorando 

consequentemente nosso rendimento 

agroindustrial (KG ATR/ha), bem como todos 

nossos demais índices. Esperamos exportar 

8.000 MWh na Safra 2019/2020 e 

aproximadamente 12.500 MWh na Safra 

2020/2021. 

A principal acionista do Grupo, Renata 

Sodré Viana Egreja Junqueira, vendeu uma 

propriedade agrícola na região de Araçatuba 

com área de 1.797 ha.  pelo valor de R$ 

45.300 mil, cujo o mesmo foi totalmente 

integralizado na companhia, afim de melhorar 

a liquidez, diminuir o montante e melhorar a 

qualidade do endividamento do Grupo. 

A integralização desse valor refletiu da 

seguinte maneira: 

 Redução do saldo de 

adiantamento de clientes R$ 
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3.800 mil em 31/03/2019 (ante 

R$ 16.500 mil em 31/03/2018), 

cujo custo financeiro da 

operação era alto, reduzindo 

efetivamente em torno de R$ 

15.000 mil entre principal e 

serviço da dívida; 

 Redução do endividamento 

bancário em R$ 3.500 mil; 

 Plantio de 3.664,04 há ao custo 

de R$ 7.100,00, totalizando um 

investimento de R$ 26.015 mil, 

proporcionando condições para 

atingir a meta de 1.600 mil ton. 

de cana de açúcar na safra 

2020/21 e 1.800 mil ton. de 

cana de açúcar na safra 

2021/22; 

  Investimento na obra de 

cogeração de energia e 

exportação da mesma, no 

montante de R$ 4.500 mil com 

recurso próprio, o que 

acrescentará uma receita 

líquida anual entre R$ 2.000 mil 

e R$ 4.000 mil; 

 Variação cambial (efeito caixa) 

no montante de R$ 10.000 mil 

sobre a diferença da dívida em 

dólar de US$ 26.000mil em 

31/03/2019 (ante US$ 55.800 

mil em 31/03/2018). 

Nosso objetivo é sempre reduzir o 

endividamento do Grupo e 

aumentar a rentabilidade da 

operação. Posto isso nosso objetivo 

é fazer a redução de forma 

saudável, sem comprometer a 

rentabilidade, liquidez e a 

operação. 
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EXPECTATIVAS PARA SAFRA 2019/2020 

Com o objetivo de melhorarmos os 
resultados do plano de safra, adiamos o início 
da mesma para o dia 28/04/2019, para assim 
capturarmos mais TCH e ATR do nosso 

canavial, com isso a aderência ao planejado 
no mês de maio/2019 foi acima do planejado.  

Seguem as expectativas para a safra:

 

 Moagem 1.260 mil toneladas de cana-de-açúcar no período de 28/abr/2019 a 
30/nov/2019, sendo 900 mil toneladas de cana própria; 
 

 Aumento de TCH de cana própria para 74 ton/há e ATR = 132 kg números esses muito 
conservadores. Nosso raio médio é < 14,0 km. 

 
 Produção de 80 mil toneladas de açúcar VHP e 52 mil m³ de Etanol hidratado; 

 
 Cogeração e exportação de energia elétrica em torno de 8.000 MWh. 

 
 Negociado e contratado a 3ª Emissão de debênture junto a XP Investimentos com 

vencimento final em 2021 no valor de R$ 10.000 mil; 
 

 Estamos negociando uma operação junto ao BNDES no valor de R$ 55.600 mil; 
 

 Estamos com negociações adiantadas para rolagem da dívida de curto prazo junto a 
todos os demais parceiros/instituições financeiras credoras, das quais já estão pré-
aprovadas, as principais que são Itaú BBA e Banco ABC Brasil.  

 
 

DESTAQUES DA SAFRA 2018/2019 

 
 Moemos 1.228 mil de toneladas de cana de açúcar; 

 
 Aumento de 9% no ATR - rendimento do canavial sendo 129,15 kg por tonelada na 

Safra 2018/2019 e 118,43 kg por tonelada na Safra 2017/2018; 
 

 Produção de etanol hidratado – aumento de 133% na produção de etanol hidratado 
superando 59 mil m³ do produto, dado ao mix alcooleiro. 

 
 Margem EBITDA ajustado – na Safra 2018/2019 atingimos 44% de margem EBITDA 

frente a 31% na safra anterior; 
 

 Receita bruta – superados R$ 200 milhões de receita bruta. 
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OPERACIONAL 

 

DADOS OPERACIONAIS SF 17-18 SF 18-19 Var.(%)

Cana processada (mil toneladas) 1.353          1.228          -9%

Própria 864             813             -6%

Fornecedores 489             415             -15%

Mix cana própria 64% 66% 2,34 p.p.

ATR (kg por ton) 118,43        129,15        9%

Produção

Açúcar (ton) 91.638        51.064        -44%

Etanol anidro (m³) 14.961        3.674          -75%

Etanol hidratado (m³) 25.643        59.799        133%

Vendas

Açúcar (ton) 92.380        51.559        -44%

Etanol anidro (m³) 14.811        1.451          -90%

Etanol hidratado (m³) 25.046        63.466        153%

Estoques

Açúcar (ton) 574             -              -100%

Etanol anidro (m³) 1.394          557             -60%

Etanol hidratado (m³) 620             104             -83%  

Na Safra 2018/2019 a moagem foi de 

1.228 mil toneladas, sendo 66% (813 mil 

toneladas) de cana-de-açúcar própria, 

cultivadas em 30% área própria e 70% em área 

de parceria agrícola. 

 Aumento de 133% na produção de 

etanol hidratado, superando 59 mil m³ na 

Safra. 
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EBTIDA/RECEITA 

 
 

EBITDA SF 17-18 SF 18-19 Var.(%)

RENATA e DIANA - COMBINADO

Receita bruta 172.248      211.453      23%

Receita líquida 157.486      183.794      17%

Mudança no valor justo do ativo biológico 1.936          (95)              -105%

CPV (144.092)     (162.460)     13%

lucro bruto 15.330        21.239        39%

Margem bruta 10% 12% 1,82 p.p.

Despesas adminstrativas, comerciais e outras (15.623)       1.893          -112%

Depreciação de máquinas, equipamentos e edificações 6.095          7.204          18%

Depreciação de Plantas Portadoras 7.329          13.848        89%

Consumo Ativo Biológico 22.275        22.001        -1%

Amortização de entressafra (agrícola e indústria) 13.225        13.852        5%

EBITDA ajustado * 48.631        80.037        65%

Margem EBITDA 31% 44% 12,67 p.p.

Lucro líquido (5.652)         1.895          134%

Margem líquida -4% 1% 4,62 p.p.  
 

* Nota: Para o cálculo do EBITDA ajustado consideramos depreciação do imobilizado, amortizações 

de tratos culturais e plantio. 
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COMPOSIÇÃO RECEITA BRUTA SF 17-18 SF 18-19 Var.(%)

Milhares de reais

Mercado interno 71.610        153.385      114%

Etanol anidro 26.020        3.007          -88%

Etanol hidratado 44.475        124.254      179%

Soja (performance) -              24.666        0%

Outros 1.114          1.458          31%

Mercado externo 100.638      58.068        -42%

Açúcar 100.638      58.068        -42%

Receita bruta total 172.248      211.453      23%

Açúcar 100.638      58.068        -42%

Etanol anidro 26.020        3.007          -88%

Etanol hidratado 44.475        124.254      179%

Soja (performance) -              24.666        0%

Outros 1.114          1.458          31%  
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PREÇOS SF 17-18 SF 18-19 Var.(%)

Volume

Açúcar (ton) 92.380        51.559         -44%

Etanol anidro (m³) 14.811        1.451           -90%

Etanol hidratado (m³) 25.046        63.466         153%

Preços brutos

Açúcar (R$/ton) 1.089          1.126           3%

Etanol anidro (R$/m³) 1.757          2.073           18%

Etanol hidratado (R$/m³) 1.776          1.958           10%  
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CUSTOS 

 

CPV SF 17-18 SF 18-19 Var.(%)

Milhares de reais

Açúcar 87.947        47.824        -46%

Etanol anidro 21.066        8.406          -60%

Etanol hidratado 35.079        80.713        130%

Soja (performance) -              25.518        100%

Total 144.092      162.460      13%

ATR vendido ('000 tons) 170,65        209,82        23%

Custo unit. (CPV/ATR) 844,38        774,29        -8%  

  

Despesas com vendas e administrativas SF 17-18 SF 18-19 Var.(%)

Milhares de reais

Despesas com pessoal 7.659          5.585          -27%

Fretes a armazenagem 6.842          6.457          -6%

Serviços prestados 6.613          6.865          4%

Impostos, depreciação e outros 4.940          4.555          -8%

Total 26.054        23.462        -10%  

 

Outras receitas operacionais SF 17-18 SF 18-19 Var.(%)

Milhares de reais

Aluguéis e arrendamentos 1.992          979             -51%

Resultado na venda/baixa de ativos 5.539          23.266        320%

Outras (despesas) receitas operacionais líquidas 2.900          1.109          -62%

Total 10.431        25.355        143%  
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RESULTADO FINANCEIRO 

 

Resultado financeiro SF 17-18 SF 18-19 Var.(%)

Milhares de reais

Instrumentos financeiros derivativos (1.146)         1.474          -229%

Rendimentos com aplicações financeiras (262)            (1.675)         539%

Descontos obtidos (811)            (925)            14%

Benefícios adesão ao PERT -              (400)            0%

Juros demais operações e descontos financeiros (267)            1.602          -700%

Juros apropriados sobre financiamentos 14.100        16.760        19%

Juros tributários - parcelamento e contingências 979             1.930          97%

Descontos concedidos 69               80               16%

Variação cambial ativa (337)            (1.005)         198%

Variação cambial passiva 2.708          13.176        387%

15.033        31.017        106%

Estorno variação cambial 2.372          12.172        413%

12.661        18.845        49%  
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ENDIVIDAMENTO 

 

Endividamento 31/03/2018 31/03/2019 Var.(%)

Milhares de reais

FINAME 12.091            10.511            -13%

Crédito Rural Bancário - CCB 12.450            2.621              -79%

Cédula de Produto Rural - CPR 5.100              33.944            566%

Pré-pagamento Exportação - PPE 35.808            14.040            -61%

Adiantamento Contrato Câmbio - ACC 19.982            24.450            22%

Cédula de Crédito à Exportação - CCE 53.828            60.658            13%

Nota de Crédito à Exportação - NCE 3.778              671                 -82%

Debêntures 30.019            22.593            -25%

Dívida bruta total 173.057          169.488          -2%

Disponibilidades 33.959            31.309            -8%

Dívida líquida 139.098          138.179          -1%  
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Índices de dívida 31/03/2018 31/03/2019 Var.(%)

Dívida por tonelada de cana 102,79            112,52            9%

Dívida por EBITDA 2,86                1,73                -40%

Dívida por Receita líquida 0,88                0,75                -15%

Custo da dívida líquida 9,10% 13,64% 50%  

 

INVESTIMENTOS 

 

Investimentos 31/03/2018 31/03/2019 Var.(%)

Milhares de reais

Plantio de cana 12.327            17.916            45%

Maquinas, equipamentos e edificações 8.598              8.539              -1%

Total geral 20.925            26.454            26%  
 
 

PROJEÇÃO DE ÍNDICES 

 
Baseado em nosso planejamento de 5 (cinco) anos, o grupo esperar atingir os índices 

indicados abaixo: 
 

Índices de dívida mar-20 mar-21 mar-22 mar-23 mar-24

Liquidez Corrente 1,10            1,14            1,42            2,32            3,86            

Divida Bancária Liq./Ebtida 1,19            0,74            0,31            0,07-            0,49-            

EBTIDA/Despesas financeiras 6,58            7,98            12,71          27,01          47,97          

Dívida Bancária Liq./ Ton. cana moída 98,50          69,67          31,04          8,01-            59,21-          

Custo total R$/ Ton. 122,08-        117,81-        120,15-        122,12-        119,89-         
 
 
 

* * * 


