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Ref.: Ofício nº 080/2019 SAE
(Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa)

Prezada Senhora,

Em atendimento ao Ofício em referência, datado de 12.02.2019, a respeito da notícia veiculada nesta data
pela Agência Estado - Broadcast sob o título “São Martinho/Felipe Vicchiato: Preço menor do etanol trará
queda de Ebitda em 2018/2019”, onde consta, entre outras informações, que essa Companhia espera
fechar o ano com R$ 1,7 bilhão (de Ebitda), esclarecemos:
As informações prestadas pelo Diretor Felipe Vicchiato durante a Teleconferência de Resultados do terceiro
trimestre da safra 2018/2019 (3T19) realizada em 12.02.2019 – reproduzidas pela imprensa na mesma
data – referiam-se aos impactos dos preços de mercado, principalmente do etanol, em relação ao
desempenho financeiro da Companhia.
Neste sentido, o Diretor Felipe Vicchiato comentou que, levando em consideração os preços decrescentes
do mercado de etanol (informação de caráter público disponível no website do CEPEA / Esalq www.cepea.esalq.usp.br, e reproduzida na apresentação de resultados da Companhia arquivada
prontamente por meio do Sistema Empresas.NET, dia 12.02.2019 às 14:31 horas, e no website da
Companhia - www.saomartinho.com.br/ri, antes do início da teleconferência) entendia que a expectativa
para o EBITDA de encerramento da safra 2018/2019 poderia ser menor comparado à safra anterior,
2017/2018.
Essa menção levou em consideração o valor do EBITDA dos últimos 12 meses – um indicador que
entendemos como relevante para o entendimento do mercado em relação à evolução dos resultados da
Companhia ao longo do tempo, e de conhecimento público, mediante divulgação ao mercado em geral por
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meio do release de resultados do 3T19 divulgado pela Companhia no dia 11.02.2019 às 18:33h (páginas 3
e 22), por meio do Sistema Empresas.NET, assim como no website da Companhia.
O supracitado EBITDA dos últimos 12 meses, que totalizou R$ 1,72 bilhão, considerando o período de
dezembro de 2017 a dezembro de 2018, somado à informação pública sobre a queda do preço do etanol,
suportaram o contexto lógico da possível queda do EBITDA no encerramento da safra (que ocorrerá em
março de 2019), para abaixo do R$ 1,72 bilhão mencionado acima. Tais considerações são claramente
fáticas e, portanto, não configuram projeções por parte da Companhia.
Convém frisar, por fim, que a Companhia informou, de forma clara e objetiva, durante a Teleconferência
de Resultados, que a transmissão poderia conter afirmações sujeitas a riscos conhecidos ou desconhecidos
e incertezas, de tal modo que tais afirmações poderiam não se concretizar.
Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição para prestar outros esclarecimentos ou
adotar providências complementares.

Atenciosamente,

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