Receita Líquida

No 2T17 tivemos queda de 4,2% na receita líquida, uma queda bem menor que a
observada no YTD

Margem Bruta

Crescimento de 2,7p.p. na margem bruta versus o 2T16

Despesas

SG&A atingiu R$38,2 milhões no 2T17, redução de 3,5% no QoQ

Geração de Caixa

Redução de 27,1% da dívida líquida no 2T17, versus o 2T16

Capital de Giro

Redução do capital de giro de 32,8 dias no QoQ, pelo aumento do prazo com
fornecedores nacionais e estrangeiros

Receita Bruta:
•

R$ 108,3 milhões (-4,8%) no 2T17

•

R$ 179,9 milhões (-11,5%) no 1S17

Volume:
•

685 mil (+2,5%) no 2T17

•

1,154 milhões (-1,9%) no 1S17

Preço Médio:
•

R$ 155 (-6,9%) no 2T17

•

R$152 (-9,7%) no 1S17

Lucro Bruto:

Margem Bruta:

• R$ 44,8 milhões (+1,1%) no 2T17

• 50,4% (+2,7 p.p.) no 2T17

• R$ 70,6 milhões (-9,4%) no 1S17

• 48,3% (+1,0 p.p.) no 1S17

Despesas com Vendas:

Despesas Administrativas:

• R$ 29,8 milhões (-3,8%) no 2T17

• R$ 8,4 milhões (-2,5%) no 2T17

• R$ 57,5 milhões (-2,7%) no 1S17

• R$ 18,1 milhões (+1,6%) no 1S17

EBITDA Ajustado:

Margem EBITDA Ajustada:

• R$ 11,5 milhões em linha vs. o 2T16

• 12,9% (+0,5 p.p.) no 2T17

•R$ 3,6 milhões (-69,3%) no 1S17

• 2,5% (-4,7 p.p.) no 1S17

R$ milhões

2T16

Dias

2T17

Dias

(+) Contas a Receber

196,9

185,4

184,5

194,3

(+) Estoques

152,1

280,5

144,2

288,6

(-) Contas a Pagar

21,8

40,3

45,0

90,0

(=) Capital de Giro

327,2

425,7

283,8

392,9

• Contas a Receber: +8,9 dias
• Estoques: +8,1 dias
• Contas a Pagar: +49,7 dias

• Capital de Giro Total: -32,7 dias

R$ milhões

2T16

1T17

2T17

Dívida Bruta

(145,6)

(121,8)

(119,2)

32,2

24,4

36,5

(113,4)

(97,4)

(82,7)

(-) Caixa

(=) (Dívida)/Caixa Líquido

•

Em relação ao 1T17, demonstramos queda de 15,1% ou R$14,7 milhões na dívida líquida.

•

Em relação ao mesmo período de 2016 houve queda de 27,1%, ou R$30,7 milhões.
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