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São Martinho (SMTO3 – Compra) 

Guidance – safra 2019/20 sinaliza aumento de produtividade 

A companhia registrou no 12M19 (Safra 2018/19) um lucro líquido de R$ 314 milhões, 36% abaixo 

dos R$ 492 milhões de 12M18 refletindo a piora do resultado operacional, por redução do volume de 

cana processada, e queda da produtividade no período sensibilizada por efeitos climáticos. As 

expectativas para esta próxima safra indicam maior volume de moagem e aumento de volumes 

produzidos, com reflexo direto nas margens operacionais por diluição de custos, aliado a maturação 

dos projetos em andamento e os ganhos com o programa RenovaBio. Seguimos com recomendação 

de COMPRA e preço justo de R$ 25,00/ação. 

Destaques do resultado de 12M19 e teleconferência 

O resultado operacional e financeiro registrou piora, mas a tendência é positiva para a Safra atual. Lucro 

líquido de R$ 314 milhões no 12M19, 36% abaixo dos R$ 492 milhões do 12M18, reflexo da redução de 

7,9% no volume de cana processada, da queda de 6,7% da produtividade no período e redução de 6,3% 

no ATR (açúcar total recuperável) produzido. O resultado financeiro piorou, afetado por variação 

cambial entre os períodos comparáveis.  

Nesta base de comparação a Receita Líquida caiu 6,6% devido principalmente ao menor volume de 

açúcar, parcialmente compensada por maior volume e preço do etanol, e o melhor preço de venda de 

energia. O EBITDA ajustado recuou 15,7% sensibilizado pela queda dos preços de açúcar no acumulado 

do ano, e piora do preço de etanol no 4T19. 

O Fluxo de Caixa Operacional totalizou R$ 638 milhões no 12M19. O ROIC da safra 2018/19 com 

moagem de 20,45 milhões de toneladas de cana foi de 8,9% abaixo dos 14,0% de 12M18, com potencial 

de chegar a 16% com a moagem de 24 milhões de toneladas, equivalente à capacidade total da 

companhia. 

A margem por produto registrou queda, tanto no açúcar quanto no etanol, em função (i) do menor 

volume de cana processada com queda de 8% entre os períodos, (ii) da redução do benefício do 

Reintegra sobre o açúcar e (iii) da inflação no período. 

Endividamento líquido permaneceu praticamente estável entre os períodos comparáveis. Em base de 

doze meses a dívida líquida caiu 2,5% para R$ 2,4 bilhões. A alavancagem aumentou, de 1,3x para 1,5x, 

por conta da redução de 15,7% do EBITDA entre as safras. Ao final de março de 2019 a companhia 

mantinha em caixa R$ 2,1 bilhões, sendo que da dívida total, cujo prazo médio era de 3,8 anos, 68% 

estava em reais e 83% no longo prazo. 

Guidance de Produção para a safra 2019/20 sinaliza aumento de volume e produtividade. Aumento de 

8% no volume de cana processada, atingindo 22 milhões de toneladas, resultado de melhores condições 

climáticas e projetos voltados ao aumento da produtividade. O ATR médio deve cair 2% para R$ 139,0 

Kg/ton. O mix de produção previsto é de cerca de 1,4 milhão de toneladas de açúcar e 915 mil m³ de 

etanol, considerando o cenário de mix máximo açucareiro e 1,1 milhão de toneladas de açúcar e 1,1 

milhão de m³ de etanol, considerando mix máximo alcooleiro. 

Posição de Hedge. Ao final de março de 2019, as fixações de preço de açúcar para a safra 2019/20 

totalizavam o volume aproximado de 574 mil tons de açúcar, fixadas a um preço de R$ 1.190/tonelada 

equivalente a 68% da cana própria. 
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Projetos. Na safra 2018/19 foram investidos R$ 185 milhões (TIR média de aprox. 28%) destinados à 

modernização/expansão. Para os próximos anos destacam-se R$ 80 milhões (TIR média de 30%) para 

COA-Automação Agrícola; MPB+Meiosi; Levedura na Usina Boa Vista e Produção de Açúcar e Etanol, 

com consequente melhora operacional que se soma aos ganhos com o programa RenovaBio. 

O Conselho deve aprovar ainda os R$ 350 milhões para a implantação de uma unidade produtora de 

etanol a partir do processamento de milho, no município de Quirinópolis – GO. Esse valor contempla as 

instalações industriais, armazenagem e capital de giro necessário para início das operações. A nova 

unidade produtora, anexa à Usina Boa Vista, terá capacidade para produção anual de até 200 mil m³ de 

etanol hidratado e 140 mil toneladas de DDGS (Distiller’s Dried Grains with Solubles) e deve trazer uma 

TIR de aproximadamente 20%. 

Dividendos e cancelamento de ações sinalizam retorno de 4,3% para os acionistas (sendo 1/3 como 

dividendos e 2/3 via cancelamento). Com base nos resultados, deve ser aprovada na AGO em 26 de 

julho de 2019, a Proposta da Administração de distribuição de dividendos no montante de R$ 110 

milhões (R$ 0,314/ação), representando 35% de payout e retorno estimado de 1,6%. 

O Conselho de Administração da São Martinho aprovou dia 24/junho: (i) o cancelamento, sem redução 

do capital social, de 10 milhões de ações ordinárias, adquiridas em conformidade com o 4º e o 5º 

Programa de Recompra de Ações mantidas em tesouraria, com retorno de 2,7%. 

Nesta mesma reunião foi aprovada a abertura do 6º Programa de Recompra de Ações, de até 10 milhões 

de ações ordinárias a serem adquiridas pelo prazo máximo de liquidação de até 18 meses.  

 

Sumário – Indicadores financeiros e operacionais 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo 
Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. 
Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio. 
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