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São Martinho (SMTO3 – Compra) 

Resultado do 2T19 aquém do esperado por atraso do início da 

colheita devido ao período chuvoso, mas o guidance está mantido 

A companhia registrou no 1T20 (safra 2019/20) um lucro líquido de R$ 91,5 milhões, com queda de 

12% em relação ao 1T19 (Safra 2018/19) refletindo a piora do resultado operacional, por aumento 

sazonal do custo unitário por menor volume de ATR, parcialmente compensado por aumento do 

Consecana reflexo de melhores preços de etanol e açúcar no período. O resultado financeiro piorou, 

afetado por variação cambial entre os períodos comparáveis e efeito não caixa da adoção do IFRS 16. 

O guidance de moagem foi mantido e esperamos melhora dos resultados ao longo da presente safra. 

Temos recomendação de COMPRA para SMTO3 com preço justo de R$ 25,00/ação. 

Destaques do resultado de 1T20 e da teleconferência 

Volume de chuvas atrasou o início da colheita, mas sensibilizou positivamente a produtividade, porém 

com impacto no ATR. A companhia processou 9,0 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no primeiro 

trimestre da safra 2019/20, resultado 4,9% inferior ao mesmo período do ano anterior, explicado por 

um início de safra com chuvas mais intensas em comparação ao clima seco observado na safra 2018/19. 

A produtividade, contudo, melhorou 12% entre os trimestres comparáveis, para 89,1 toneladas por 

hectare, porém o ATR médio caiu 7% para 122,7 Kg/tonelada. 

Adicionalmente, parte do canavial foi atingido pela geada no início de julho. Na primeira semana de 

agosto, a companhia encerrou a colheita de 100% dos hectares impactados e, diferente da geada que 

ocorreu em 2016, não se espera impacto na moagem inicialmente projetada. 

Assim, a estimativa para esta safra (guidance) foi mantida. Está prevista uma moagem de 22 milhões de 

toneladas de cana-de-açúcar na safra 2019/20 (+8% sobre a safra anterior) e crescimento de 

aproximadamente 5% no volume de produtos equivalente em ATR em relação à safra passada, em linha 

com os cenários de mix de produção esperados. 

O mix continuou privilegiando o etanol terminando o trimestre com participação de 59% ante 41% do 

açúcar, por melhor rentabilidade. Nesse contexto, a empresa reduziu sua exposição aos preços de 

açúcar, e ao final de junho, as fixações de preço da commodity para os próximos trimestres da safra 

2019/20 totalizavam um volume de 555 mil tons de açúcar representando, aproximadamente, 78% 

da cana própria, considerando o mínimo do intervalo para produção de açúcar, conforme o 

guidance da safra, fixadas a um preço de R$ 1.186/tonelada. 

A Receita Líquida do 1T20 (excluso o efeito de hedge accounting de dívida em moeda estrangeira e PPA 

USC) somou R$ 754,9 milhões com queda de 2% em relação ao 1T19, Esta redução é explicada por (i) 

menor volume de vendas de açúcar; (ii) redução do volume de energia vendido; e (iii) menores preços de 

comercialização de açúcar e energia, parcialmente compensados por maior preço médio de etanol. 

Açúcar. Na comparação entre os trimestres a empresa registrou queda de 13,4% em volume para 232,4 

mil tons de açúcar e redução de 3,6% em preço médio para R$ 1.104,5 por tonelada. A receita líquida 

nesse segmento foi de R$ 256,7 milhões, com queda de 16,5% em base de doze meses. 

Etanol. Destaque para o crescimento de 2,1% em volume para 220,6 mil m³ e alta de 6,7% em preço que 

se situou em R$ 1.842,6 por m³. A receita somou R$ 406,5 milhões e alta de 8,9% em relação ao 1T19. 
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Cogeração. Apresentou queda de 6,4% em volume e 4,6% em preço para R$ 306,3 mil MWh e R$ 220,6 

por MWh, respectivamente. A receita de cogeração somou R$ 67,6 milhões no 1T19 com forte redução 

de 63,8% ante o 1T19, por menor volume de bagaço de cana disponível dado à redução da moagem. Os 

negócios imobiliários e outros resultaram numa receita de R$ 24,2 milhões no 1T20 ante R$ 14,9 

milhões de igual trimestre do ano anterior.  

O custo no 1T20 foi impactado pelo efeito sazonal da menor diluição. Nesse contexto o EBITDA 

ajustado totalizou R$ 348,4 milhões no 1T20, com queda de 13,2% em base de doze meses, com 

margem EBITDA ajustada de 46,1% abaixo de 52,0% do 1T19. Essa queda no trimestre reflete 

principalmente (i) o aumento sazonal do custo unitário por menor volume de ATR produzido, e (ii) o 

aumento do Consecana (+8%), em função de melhores preços de etanol e açúcar no período. De acordo 

com a companhia, “o custo caixa de açúcar e etanol (excluindo o efeito do Consecana) na safra 2019/20 

deve ficar em linha com a safra anterior, com melhora de produtividade compensando a inflação no 

período”. 

O Fluxo de Caixa Operacional (EBIT caixa ajustado) totalizou R$ 167 milhões no 1T20 (margem de 

22,1%) com queda de 29% em relação ao 1T19 refletindo os mesmos motivos da queda do EBITDA 

somado ao incremento dos investimentos no período. Considerando os últimos 12 meses, o EBIT caixa 

ajustado somou R$ 568 milhões (margem de 16,9%) e queda de 37% comparado ao mesmo período 

anterior. O resultado financeiro líquido no 1T19 totalizou uma despesa de R$ 64,0 milhões, 

apresentando um aumento de 31% em relação à despesa financeira líquida de R$ 48,9 milhões no 1T19, 

com destaque para a variação cambial entre os trimestres e o efeito não caixa da adoção do IFRS 16. Ao 

final do 1T20 a dívida líquida da companhia era de R$ 2,6 bilhões, equivalente a 1,6x o EBITDA, abaixo 

dos R$ 2,4 bilhões do 4T19 – 1,5x o EBITDA. 

ANEXOS 

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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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e 
projeções referem-se à data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram 
independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou 
redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem 
a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus 
valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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