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Divulgação de Resultados 1T21
Santa Bárbara do Sul, 17 de maio de 2021 – A 3tentos (“3tentos” ou “Companhia”), um dos maiores
ecossistemas agrícolas do Brasil, divulga seus resultados referentes ao 1o trimestre do exercício de
2021 (“1T21”). Exceto quando indicado de outra forma, as informações deste documento estão
expressas em moeda corrente nacional (R$ milhões).
Abaixo seguem os principais dados financeiros da Companhia no primeiro trimestre de 2021 em
comparação com o mesmo período de 2020. Adicionalmente a tabela abaixo compara o 1T21 da
Companhia com as informações combinadas de 3Tentos e Tentos do Sul1 (combinação não auditada)
para melhor refletir a comparabilidade da Companhia após a incorporação da Tentos do Sul ocorrida
em 30 de novembro de 2020.

Destaques do Período – comparações com 3T + TS


Receita Líquida de R$769 milhões no 1T21 (+49,7%) com destaque para o crescimento dos
segmentos de Insumos e Indústria



Lucro Bruto de R$107 milhões no 1T21 (+57,1%) com margem bruta de 13,9% (+0,66p.p.),
impactado principalmente pelos Segmentos de Insumos e Indústria. Lucro Bruto Ajustado de
R$121,9 milhões (+59%) com margem de 15,8% (+0,92 p.p.)



EBITDA Ajustado de R$70 milhões no 1T21 (+64,3%), com margem EBITDA Ajustado de 9,3%
no 1T21 (+0,97 p.p.)



Lucro Líquido de R$51 milhões no 1T21 (+4,3x) com margem líquida de 6,6% (+4,8 p.p.)



ROE anualizado de 46% e ROIC anualizado de 40% no 1T21

Relações com Investidores
Maurício Hasson
CFO e Diretor de RI
mauricio.hasson@3tentos.com.br
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Sobre a 3tentos
A Companhia é uma empresa familiar, com mais de 26 anos de operação, que oferece de forma
verticalizada e integrada soluções para o agricultor, por meio de uma estratégia de ecossistema, com
amplas ofertas de produtos em varejo, grãos e indústria. Tal modelo de negócio cria um relacionamento
de longo-prazo com os agricultores. A empresa conta atualmente com aproximadamente 17 mil clientes
ativos. Além de fornecer insumos e adquirir a produção, a Companhia também oferece treinamentos,
consultorias e serviços técnicos aos produtores, agregando valor através de uma venda técnica, levando
os produtores a obter melhores produtividades e resultados em suas lavouras.
Nossa atuação se dá principalmente por meio de três segmentos de negócios:


Varejo de insumos agrícolas (“Insumos”), que conta com uma gama de insumos agrícolas e
possui o objetivo de atender todas as necessidades do produtor rural através da venda de
diversos tipos de sementes, fertilizantes para a lavoura e defensivos agrícolas para as culturas
de soja, milho, trigo e arroz.



Originação e trading de grãos (“Grãos”), em que realiza a compra e venda de grãos dos
agricultores, possuindo uma capacidade estática de armazenagem de 900 mil toneladas para
soja, milho e trigo.



Industrialização de grãos (“Indústria”), por meio de duas fábricas localizadas nas cidades de
Ijuí e Cruz Alta, no Estado do Rio Grande do Sul, a Companhia realiza a industrialização da soja
produzindo farelo, importante componente para rações animais na avicultura, suinocultura e
bovinocultura; óleo de soja e biodiesel.

O fluxograma do modelo de negócios pode ser encontrado abaixo, em que é possível enxergar as
sinergias existentes dentro do ecossistema, que são baseadas em (i) uma grande rede de lojas, (ii) venda
de insumos para produtores rurais, (iii) consultoria técnica para gestão e manejo das lavouras, (iv)
compra de grãos dos produtores rurais, (v) industrialização dos grãos e (vi) estabelecimento de relações
duradouras com nossos clientes baseadas na credibilidade e confiança.

1

A Tentos do Sul foi auditada em 2020 pela Allianssa Auditores Independentes e por ocasião de sua incorporação em
novembro de 2020 encerrou suas atividades nesta data. Portanto, para fins de melhor comparabilidade das atividades
apresentamos a versão gerencial das informações financeiras combinadas das duas empresas em 2020, já eliminando as
transações entre as companhias (inter-company).
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Mensagem da Administração
Governança, reestruturação organizacional, condições climáticas favoráveis, intenso monitoramento
das lavouras, plena colheita de soja e milho com aumento de produtividade do produtor rural e
inovações no nosso ecossistema marcaram o primeiro trimestre de 2021, em convergência com
excelentes resultados nos nossos três segmentos: insumos, grãos e indústria.
Os primeiros meses do ano marcaram um passo importante na evolução da governança da Companhia
com a reformulação do nosso conselho de administração, composto por seis membros, dos quais dois
independentes. Este foi um passo essencial para auxiliar na condução das nossas estratégias de médio
e longo prazo. Em paralelo ao conselho, construímos uma nova estrutura organizacional, mais adequada
a suportar o atual ambiente e cenário de negócios da 3tentos. Se integrou a nossa estrutura, Maurício
L. Hasson, que passa a ocupar a posição de CFO da Companhia, e, em conjunto com Luiz Osório
Dumoncel (CEO) e João Marcelo Dumoncel (COO), integra o C-level da 3tentos. Nosso time passa a ser
composto por seis diretorias: Administrativa, Comercial, Commodities, Industrial, Insumos e Marketing,
cada uma delas liderando desafios presentes e futuros de suas respectivas áreas.
O primeiro trimestre do ano converge com desenvolvimento e colheita da principal cultura de verão, a
soja, economicamente falando. Tivemos excelentes condições climáticas, com um regime de chuvas e
temperaturas ideais para o alcance de boas produtividades. Estima-se que a safra de soja gaúcha 20/21,
deverá encerrar com uma produção de 22,00 milhões de toneladas, representando uma produtividade
média de 64,6 sacas/ha, um crescimento de 32,7% em relação à safra do ano anterior 48,7 sacas/ha).
Esse momento também é marcado pelo intenso trabalho dos nossos consultores e gerentes prestando
assessorias técnicas e de negócios aos agricultores, evitando perdas por pragas e doenças, e,
adequando os melhores manejos ao produtor.
Nossas unidades durante meados de janeiro até o final do mês de fevereiro estiveram em pleno trabalho
de recebimento de grãos de milho oriundos de produtores, na sua maior parte, da metade norte do
estado do Rio Grande do Sul, onde a cultura é mais presente devido as condições edafoclimáticas da
região. No início de março todas as 43 unidades já estavam preparadas e iniciando o recebimento da
soja em toda a área de atuação da empresa, período de intenso movimento de todas as nossas
estruturas e times, devido o grão da soja percorrer todo o nosso ecossistema, de insumos até a
produção de óleo, farelo, biodiesel, casca e glicerina.
Durante essa safra os nossos clientes puderam ter contato com inovações que facilitaram as operações
e jornada dentro da 3tentos. Lançamos no nosso aplicativo duas novas funcionalidades que permitiram
que os clientes, em conjunto com os nossos consultores, realizassem operações de barter via aplicativo
(GrãoExpress) de forma customizada a realidade de cada agricultor. A nota fiscal eletrônica do produtor
(NF-e) foi outra funcionalidade que os agricultores e parceiros da empresa tiveram acesso de forma
singular no agronegócio, com ela o produtor gera a nota de entrega de grãos por meio do seu
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aplicativo, sem a necessidade de nenhum documento físico. Essa funcionalidade complementa a
jornada do cliente e outra aplicação lançada em 2020, a Fixação Online de grãos, que é a operação de
liquidação dos grãos que estão depositados na 3tentos por parte do cliente, convertendo em um ativo
financeiro, e depositado automaticamente na conta especificada pelo produtor, sem ter a necessidade
de ir até uma das nossas unidades.
Dando seguimento ao nosso plano de expansão no RS, inauguramos 3 das 6 unidades comerciais (lojas)
planejadas para o ano de 2021: Palmeira das Missões, Santiago e São Borja. Estas 3 lojas somam às
outras 40 unidades comerciais, aumentando a nossa área de cobertura no estado e possibilitando levar
a proposta de valor da 3tentos através das soluções do nosso ecossistema a produtores de outras
regiões, se posicionando como uma alternativa de insumos e grãos, em um modelo consultivo de
atendimento alicerçado em pesquisa, desenvolvimento, inovação e credibilidade.
Fechamos o primeiro trimestre de 2021 com uma receita líquida 50% maior quando comparado com o
mesmo período de 2020. No segmento de Insumos 44%, Grãos 41% e Indústria 57%, as principais
variáveis foram aumento da nossa área de cobertura, crescimento da força de vendas, incremento de
market share em insumos, maior produção de farelo e biodiesel e aumento do preço das commodities.
Seguimos em frente, com o propósito claro de ser uma empresa de soluções no agronegócio, em
consonância aos valores que nos regem: o campo, a parceria e a segurança. Acreditamos no trabalho
de qualidade diário, para contribuir com o agronegócio, a sociedade e o meio-ambiente, de uma
maneira cada vez mais sustentável.
Sempre Parceiros.

Luiz Osório Dumoncel
CEO e Fundador
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Desempenho Operacional e Financeiro dos Nossos Segmentos

Contribuição para Receita Líquida – 1T20 para 1T21

Contribuição para Lucro Bruto Ajustado – 1T20 para 1T21
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Segmento de Insumos
O primeiro trimestre de 2021 trouxe excelentes resultados para o Segmento de Insumos, com
crescimento de volume de maneira expressiva em todos os produtos (sementes, fertilizantes e
defensivos). O crescimento foi impulsionado principalmente por uma melhora de performance em
nossas operações nos 3 principais produtos, sendo a maior contribuição para o resultado do
segmento vindo de Defensivos pela representatividade na sazonalidade do trimestre.
Defensivos
(milhões kg e litros)

Sementes
(Sacas 40 Kg)

Fertilizantes
('000 ton)

4.093,9

583,0

10,2

439,0

2.156,9
90%

1T2020

9,2

1T2020

1T2021

33%
12%

1T2020

1T2021

1T2021

A sazonalidade histórica da receita líquida da 3Tentos no Segmento de Insumos pode ser observada
abaixo levando em consideração os ciclos das diferentes culturas que a Companhia atende, podendo
apresentar pequenas variações em diferentes anos.

2018
2019
2020
Média

1T
24,3%
26,3%
22,0%
24,2%

Sazonalidade de Insumos
2T
3T
4T
5,3%
24,4%
45,9%
7,3%
27,7%
38,7%
6,3%
28,3%
43,5%
6,3%
26,8%
42,7%

FY
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

A receita líquida do Segmento de Insumos também foi fortemente impulsionada, totalizando R$ 291,5
milhões, o que representa um crescimento de 44,3% sobre o mesmo trimestre de 2020, com R$ 202,0
milhões de receita líquida. A linha de Defensivos foi, por questões sazonais, a maior contribuição para
o crescimento deste segmento (+38 p.p. do crescimento de 44,3%). Tal fato deve-se à: (i) relevância
sazonal de Defensivos na Receita Liquida do primeiro trimestre neste segmento, e; (ii) ótimo
desempenho da safra 20/21, principalmente quando comparado com a condição de lavoura e safra
em 19/20.
Receita Liquida Insumos
Sementes
Fertilizantes
Defensivos
Total

1T20
2,0
13,5
186,4
202,0

%
Receita
1,0%
6,7%
92,3%
100,0%

1T21
5,4
23,0
263,1
291,5

%
Receita
1,9%
7,9%
90,3%
100,0%

% Cresc.
164,0%
69,9%
41,1%
44,3%

Contrib.
Cresc. (%)
1,7%
4,7%
38,0%
38,0%
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O Lucro Bruto do Segmento de Insumos cresceu 54,2% no primeiro trimestre de 2021 quando
comparado ao mesmo trimestre do ano anterior, totalizando R$48,4 milhões vs. R$31,4 milhões. Vale
destacar que o forte crescimento do Lucro Bruto também foi impulsionado pela melhora das margens,
(16,6% de margem bruta, +1,1p.p). A expansão de margem foi principalmente pautada pela
recuperação de Defensivos na safra 20/21, cujo os produtos ajudaram na recomposição das margens.
Lucro Bruto e Margem Bruta
Varejo
(R$ mm e %)

16,6%

15,5%

54%
187%

48,4

31,4

1T2020

1T2021

Segmento de Grãos
Em relação ao Segmento de Grãos, podemos destacar um forte crescimento nos volumes vendidos de
Soja e Milho. O crescimento destes grãos foi impulsionado pela maior originação de Soja e Milho. Por
outro lado, o volume negociado de Trigo reduziu significativamente no 1T21 para ser comercializado
ao longo dos próximos trimestres, conforme pode ser observado na nota 7 das Demonstrações
Financeiras Intermediárias. O motivo da retenção foi estratégico, visando vender em momentos mais
favoráveis da sazonalidade deste produto.
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Trigo
('000 ton)

Soja
('000 ton)

21,3

Milho
('000 ton)

36,4

42,5

152%
%

15%

18,5

-81%

14,4
8,0

1T2020

1T2021

1T2020

1T2021

1T2020

1T2021

Com um total de R$ 97,5 milhões, a receita líquida do segmento apresentou um crescimento de,
aproximadamente, 41% em relação ao 1º trimestre de 2020. Tal variação foi impulsionada pela Soja
e pelo Milho.

40%

O lucro bruto sofreu uma queda de 27,0%, no valor de R$ 12,3 milhões no 1T20 contra R$ 9,0 milhões
no 1T21. Isso foi reflexo de uma diminuição no volume de trigo comercializado no período conforme
explicado acima, o que por sua vez também impactou a redução de margem bruta do Segmento de
Grãos no período, considerando que o Trigo possui margens melhores.
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Lucro Bruto e Margem Bruta
Grãos
(R$ mm e %)

17,8%

9,3%

12,3

8,9

9,0
1,1
3,0
1,3

2,7

3,6

-27%

0,7
(0,1)
1T2020
Soja

Milho

1T2021
Trigo

Outros

Cabe ressaltar que a sazonalidade do Segmento de Grãos, ainda que a Companhia opere com grãos
nas 3 culturas, historicamente, é mais fraca no primeiro trimestre do ano, conforme observado abaixo.
Ainda que o segundo e terceiro trimestres sejam historicamente mais fortes na comercialização de
grãos, é possível observar variações importantes na representatividade do trimestre na receita
Segmento de Grãos nos últimos 3 anos.

2018
2019
2020
Média

1T
14,1%
15,3%
14,2%
14,5%

Sazonalidade de Grãos
2T
3T
4T
44,1%
32,1%
9,8%
39,6%
13,2%
31,9%
57,6%
18,1%
10,0%
47,1%
21,1%
17,2%

FY
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Segmento da Indústria
O primeiro trimestre de 2021 trouxe resultados relevantes para nosso Segmento da Indústria,
apresentando crescimento no volume de biodiesel mesmo com uma pausa para manutenção de 30
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dias durante o 1T21 (comparado com 15 dias no 1T20, pois em 2020 as pausas para manutenção foram
realizadas no 1T20 e no 4T20).
O impacto no volume de farelo observado no 1T21 é diretamente relacionado ao fato de que grande
parte dos embarques para a venda do produto para o mercado externo tiveram maior concentração
a partir de abril (2º trimestre de 2021). Já no Biodiesel, a Companhia observou um pequeno aumento
de volume no trimestre já considerando o aumento da capacidade instalada para produção do
biodiesel. A Companhia ofertou nos dois primeiros leilões do ano um total de 65.000 m³.

75,4

Biodiesel
('000 m3)

Farelo
('000 ton)

44,5
56,8

-25%

1T2020

8%

41,2

1T2021

1T2020

1T2021

A receita líquida desse segmento demonstrou crescimento expressivo mesmo com um maior tempo
de pausa para manutenção no trimestre, totalizando R$380,3 milhões, o que representa um
crescimento de 56,6% sobre o mesmo trimestre de 2020, com R$242,5 milhões de receita líquida.

A sazonalidade da indústria é menos impactada pelas safras agrícolas tendo um comportamento mais
estável ao longo dos trimestres, sendo especificamente o primeiro trimestre historicamente o mais
fraco dentre os 4 trimestres do ano. A despeito disso, os valores históricos de sazonalidade de receita
demonstrados na tabela abaixo são impactados pelo aumento do valor das commodities ao longo do
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ano passado e pelos volumes crescentes de produção em função de aumento de capacidade.

2018
2019
2020
Média

Sazonalidade da Indústria
2T
3T
4T
27,9%
27,5%
30,3%
25,5%
28,0%
32,6%
14,5%
36,0%
35,2%
22,6%
30,5%
32,7%

1T
14,2%
13,9%
14,2%
14,1%

FY
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

O lucro bruto do Segmento de Indústria de R$64,5 milhões (+94,5%, margem 17,4%) também cresceu
significativamente no primeiro trimestre de 2021. Vale ressaltar a contribuição do farelo para o
resultado neste trimestre principalmente com a destinação do produto para o mercado externo
favorecido pela alta das commodities.
Lucro Bruto e Margem Bruta
Indústria
(R$ mm e %)

17,0%
13,6%
64,5
95%

1,2
33,0
2,0

17,7

11,9

51,5

13,3

1T2020
Farelo

1T2021
Biodiesel

Outros
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Ajuste a Valor Justo Atribuído ao Lucro Bruto da Companhia
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Desempenho Financeiro da Companhia

Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas
A Companhia apresentou um crescimento de 44,4% nas despesas quando comparamos o primeiro
trimestre de 2021 com o mesmo período em 2020. Esse crescimento é fortemente evidenciado pelo
crescimento nas despesas de vendas e administrativas que apresentaram um aumento de 13,8% e
151,6% respectivamente.
O aumento das Despesas pode ser explicado principalmente pelo aumento das atividades nos três
Segmentos da Companhia, sendo beneficiado com o ganho de escala evidenciado com a redução da
participação das Despesas com Vendas, Gerais e Adm. no percentual da Receita Líquida (7,4% em 1T21
vs. 7,7% em 1T20). Cumpre ressaltar que as despesas com pessoal são maiores no primeiro e segundo
trimestres devido a contratação de funcionários temporários (safristas) para a safra de soja.

14

Divulgação de Resultados 1T21
EBITDA e Reconciliação com EBITDA Ajustado
A Companhia registrou R$55,7 milhões de EBITDA no trimestre (+62,0% margem de 7,2%) em função
principalmente da contribuição do Lucro Bruto nessa linha de resultado se deu principalmente pelo
crescimento das atividades dos 3 segmentos (Insumos, Grãos e Indústria) e pelo aumento da
produtividade nas Despesas Gerais e Administrativas conforme demonstrado anteriormente, já incluído
o ajuste de valor de mercado (MTM) negativo de R$14,6 milhões. O EBITDA Ajustado (excluindo o efeito
do MTM) foi de R$70 milhões (+64,3% margem de 9,1%).
Dessa forma, percebe-se que as margens sofreram impacto positivo no ano de 2021, com uma variação
positiva de 2,0 p.p. na margem EBITDA e 1,0 p.p. na margem do EBITDA ajustado.

Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro líquido foi marcado por uma expressiva melhora no seu valor. Apesar de ainda
não ter apresentado um resultado financeiro positivo, o principal driver que levou a essa melhora foi
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uma diminuição nas despesas financeiras, principalmente na variação cambial passiva, sofrendo uma
redução de R$ 39,1 milhões no 1T20 para R$ 19,9 milhões no mesmo período de 2021.

Lucro Líquido
O lucro líquido da Companhia apresentou um crescimento de 15,7x, somando R$ 51 milhões no
primeiro trimestre de 2021 contra R$ 3,1 milhões no mesmo período de 2020. Esse incremento
ocorreu principalmente pelo aumento no faturamento e melhora no resultado financeiro.

Atualização do Plano de Expansão da Companhia
A 3tentos possui um robusto plano de expansão, principalmente baseado nos seguintes pontos:
1. Abertura 22 de novas lojas nos Rio Grande do Sul, sendo 6 lojas planejadas para 2021. Estimase que cada loja possa atender a uma área média de 50 mil hectares de soja plantada e que
a receita anual potencial, estimada com base no histórico, do varejo é de cerca de R$1.608
por hectare plantado na área de influência.
2. Expansão para o Mato Grosso com a abertura de 8 novas lojas e construção de uma planta
industrial, sendo a aquisição do terreno e início das operações comerciais de Insumos
planejados para 2021. A indústria servirá para esmagamento de soja, que possibilitará
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alavancar vendas de insumos e originação de grãos. A expansão será focada na região
próxima a BR-163, onde há uma grande oferta de soja e um grande potencial de consolidação.
Passo Fundo

Santiago

Palmeira
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São Borja

Horizontina

Em 15 de abril, a 3Tentos foi a vencedora da licitação realizada pelo município de Vera, MT para a
aquisição de um terreno para instalação da nova fábrica de processamento de soja e produção de
biodiesel. Nesta fábrica a 3Tentos terá capacidade de esmagamento de aproximadamente 1 milhão
de
toneladas/ano
e
produção
de
300
mil
m3
de
biodiesel.
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A Companhia está na fase final do desenvolvimento do projeto para construção da fábrica e já iniciou
os processos para obtenção das licenças obrigatórias para a construção, conforme foto abaixo.

Atualização de ESG
Governança:
No 1T21 a Companhia reformulou sua estrutura de governança, e incorporou a a sua estrutura de
governança um conselho de administração com 6 membros (2 fundadores e 4 membros externos, dos
quais 2 são independentes). Este conselho de administração, inicia suas operações assessorado pelo
Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas e pelo Comitê de Sustentabilidade.
Ainda com o objetivo de aprimorar cada vez mais suas práticas de governança e transparência, a
Companhia protocolou no dia 21 de abril o pedido de registro de Companhia aberta à CVM no mesmo
tempo que protocolou o pedido de suspensão de análise da oferta através da ICVM 400.

Ambiental e Sustentabilidade:
Nos primeiros meses do ano, a Companhia apresentou seu Relatório de Sustentabilidade cujo
material está disponível no site da Companhia
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Anexo - DRE Contábil
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Anexo - Balanço Patrimonial
Ativo
Em milhares de reais, exceto percentuais e índices
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos e contribuições a recuperar
Adiantamentos
Estoques
Instrumentos financeiros
Despesas antecipadas
Partes Relacionadas
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Impostos a recuperar
Outros valores a receber
Depósitos Judiciais
Impostos diferidos
Partes relacionadas
Direito de uso
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

1T21

3tentos
2020

547.193
847.782
45.140
3.845
949.111
86.194
10.796
7.488
37.952
2.535.501

252.692
634.246
45.169
12.392
783.523
6.869
1.395
7.267
26.461
1.770.014

129.110
1.898
290
6.005
20.388
1.763
438.471
516
598.441

121.959
1.504
290
19.786
926
406.564
330
551.359

3.133.942

2.321.373

Anexo - Fluxo de Caixa
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Divulgação de Resultados 1T21
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Divulgação de Resultados 1T21
Relacionamento com Auditores Independentes
Em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 381/03, informamos que
a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. foi contratada para a prestação dos seguintes serviços:
(i) Auditoria independente das demonstrações da Companhia elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), referente
aos exercícios sociais encerrados em 31 dezembro de 2018, 2019 e 2020 e revisão das informações
financeiras intermediárias da Companhia contidas nos Formulários de Informações Trimestrais – ITR,
elaboradas de acordo com o CPC 21 e o IAS 34 referente aos períodos findos em 31 de março de 2021.
A Companhia adotou como princípio fundamental a preservação da independência dos auditores,
garantindo a não influência por auditarem os seus próprios serviços e não terem participado de função
de gerência da Companhia.
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