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Disclaimer
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas à Paranapanema S.A. (a "Companhia") que
refletem as visualizações e / ou expectativas atuais da Companhia e sua administração em relação ao seu desempenho, negócios e
eventos futuros. As declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa prever, indicar ou implicar
resultados futuros, desempenho ou realizações, e pode conter palavras e / ou quaisquer outras frases de significado semelhante.
Tais declarações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que uma série de fatores importantes podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente dos planos,
objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhum caso, nem a Companhia nem
nenhuma das suas subsidiárias, afiliadas, administradores, conselheiros, consultores, agentes ou funcionários serão responsáveis
perante qualquer terceiro (incluindo investidores) por qualquer investimento ou decisão comercial tomada ou ação tomada com
base nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou similares.
Esta apresentação e todo o seu conteúdo são informações de propriedade e não podem ser reproduzidas ou divulgadas de forma
alguma, total ou parcial, sem o prévio consentimento por escrito da Companhia. As informações contidas nesta apresentação estão
sujeitas a alterações de tempos em tempos sem aviso prévio e a Companhia não tem nenhuma obrigação de mantê-lo informado
de tais mudanças.

2

Principais Destaques
➢ Geração de caixa operacional positivo no segundo trimestre de 2020 (2T20) de R$ 156 milhões, aumento de R$ 128
milhões em relação ao mesmo período de 2019.
➢ Geração de caixa livre positivo de R$ 144 milhões no 2T20, aumento de R$ 143 milhões em relação ao mesmo período de
2019, mantendo o nível de investimento de CAPEX conforme orçamento original.
➢ Adequação do volume de vendas e mix de produtos da Companhia no 2T20, como forma de mitigar os efeitos negativos
da COVID-19 no mercado local e na América Latina para os produtos manufaturados, priorizando uma maior geração de
caixa operacional no período.
➢ Manutenção das melhores práticas para enfrentamento ao COVID-19 em consonância com o determinado pelas
autoridades sanitárias. Os procedimentos adotados têm como prioridade a saúde dos funcionários próprios e terceiros.
➢ Prosseguem as negociações com os principais credores financeiros da empresa (essencialmente os mesmos que
participaram do processo de renegociação em 2017) para alinhar o perfil da dívida da Companhia com a sua futura
geração de caixa e necessidade de investimento.
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Fluxo de Caixa Operacional e Caixa Livre – 2T20
Fluxo de Caixa Operacional (R$ milhões)

Fluxo de Caixa Livre (R$ milhões)

No 2T20 houve geração de caixa operacional positivo de R$ 156 milhões, uma melhora de R$ 128 milhões
em relação ao mesmo período de 2019. Do mesmo modo, houve geração de fluxo de caixa livre de R$ 144
milhões, um crescimento de R$ 143 milhões em relação ao 2T19.

4

Lucro Bruto Ajustado – 2T20
Lucro Bruto Ajustado (R$ milhões)

Lucro Bruto Ajustado sobre Receita Líquida (%)

Lucro Bruto Ajustado: Exclui efeitos de LME e Dólar no Estoque e OCI.

A Companhia apresentou Prejuízo Bruto de R$ 35,7 milhões no 2T20 impactado pelo efeito não caixa do ajuste
dos estoques em R$ 33,9 milhões e R$ 12,2 milhões de OCI. O Lucro Bruto ajustado de tais efeitos resulta em R$
10,4 milhões e uma margem bruta ajustada de 1%.
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Custos Fixos (incluindo Ociosidade) - 2T20
Custos Fixos - incluindo Ociosidade (R$ milhões)
160

-12%

140
120
100
80
60

142

125

40
20
0

2T19

2T20

Os custos fixos (incluindo ociosidade) no 2T20 foram R$ 16 milhões menores que no mesmo período de
2019, uma redução de 12%.
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Despesas Administrativas e Comerciais - 2T20
Despesas com Vendas (R$ milhões)

Despesas Gerais e Administrativas (R$ milhões)
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Como resultado das ações de redução de custos e despesas da Companhia, as Despesas com Vendas
foram reduzidas em 30% em relação ao 2T19 e as Despesas Gerais e Administrativas tiveram 14% de
redução.

7

EBITDA Ajustado – 2T20
EBITDA Ajustado (R$ milhões)

EBITDA Ajustado sobre Receita Líquida (%)

EBITDA Ajustado : Exclui efeitos de LME e Dólar no Estoque, OCI e contingências.

O EBITDA Ajustado no 2T20 fechou negativo, como consequência da mudança drástica do mix de produtos no
trimestre para mitigar os efeitos negativos da COVID-19 no mercado local e na América Latina para os produtos
manufaturados. O EBITDA ajustado de 2T19 exclui o efeito não recorrente de R$ 83,6 milhões em créditos tributários
do ICMS sobre a base de PIS/COFINS.
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Q&A

Relações com Investidores
Contato: +55 11 2199-7855
ri@paranapanema.com.br
www.paranapanema.com.br/ri

Acesse nosso site para mais informações e download do guia de modelagem

