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São Martinho (SMTO3 – Compra) 

Resultado consistente da São Martinho no ano safra 2020/21 

Atualizamos nossas premissas para a companhia com base no cenário atual e prospectivo, 

incorporando o resultado de 12M21 terminado em março de 2021 (ano safra 2020/21), um lucro de 

R$ 927 milhões, que refletiu a melhora do resultado operacional e do resultado financeiro entre os 

períodos comparáveis, a continuidade da redução da dívida e da alavancagem. Utilizamos premissas 

que entendemos adequadas e chegamos ao Preço Justo de R$ 41,00/ação ante nossa expectativa 

anterior de R$ 37,00/ação. Seguimos com recomendação de COMPRA para a ação SMTO3. 

Principais destaques 

Distribuição adicional de dividendos. Com base no resultado o Conselho de Administração da São Martinho 

aprovou em reunião realizada em 21 de junho de 2021, a proposta de distribuição adicional de dividendos no 

montante de R$ 197,5 milhões (R$ 0,5701 por ação) a ser ratificada na Assembleia Geral Ordinária (em 

30/julho). O retorno estimado é de 1,5%. 

Na Safra 2020/21 a companhia moeu 22,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, com redução de 0,5% 

em relação ao volume de cana processada na safra anterior, em função do clima mais seco no período. O 

ATR médio foi 4,6% superior, resultando no aumento de 4,0% no volume total de ATR produzido. A empresa 

produziu aproximadamente 1.483 mil toneladas de açúcar (+34,1%) e 1.018 mil m³ de etanol (-13,1%), 

gerando um mix de produção, entre açúcar e etanol, de 47% - 53%.  

 Ao final da safra, em 31 de março de 2021, a companhia tinha 51.385 toneladas de açúcar em 

estoque para comercialização (+106,7% em 12 meses) e 84.606 m³ de etanol – representando 

queda de 3,4% em relação a março de 2020. O total em ATR era de 199.024 (+13,6% em base de 12 

meses). 

Guidance para Safra 2021/22 reflete a forte estiagem, mas o ATR médio produzido deve vir em linha com o 

apresentado na safra anterior. O volume de moagem de cana-de-açúcar previsto para a safra 2021/22 está 

estimado em aproximadamente 20,5 milhões de toneladas, 8,9% inferior em relação à safra anterior (22,5 

milhões de toneladas), com ATR médio de R$ 146,0 Kg/tonelada, em linha com o apresentado na safra 

2020/21 (R$ 145,7 Kg/ton). Esse resultado reflete a forte estiagem presente no país, afetando 

momentaneamente a produtividade dos canaviais da companhia.  

 A produção de açúcar esperada é de 1.205 mil toneladas, com queda de 18,7% ante a produção de 

1.483 mil toneladas da safra anterior. A produção de etanol deve cair 0,5% para 1.013 mil m³ e a 

cogeração de energia esperada será 5,3% menor, somando 833 mil MWh. 

 Quanto ao mix de produção para a Safra 2021/22, a companhia estima produção de 58% para etanol 

e 42% para açúcar, considerando as condições de mercado atual e esperado ao longo da safra. 

Mesmo com o guidance mostrando queda na moagem e redução na produção de açúcar, as perspectivas 

seguem favoráveis. A demanda continua forte e os preços estão remuneradores. Ao longo de cada safra a 

companhia antecipa a fixação de preços, aproveitando as condições de mercado, numa estratégia de 

maximização de resultado e margens. Em 31 de março de 2021, as fixações de preço de açúcar para a safra 

2021/22, totalizavam o volume aproximado de 939 mil tons de açúcar, equivalente a 97% da cana própria, a 

um preço de R$ 1.634/tonelada. Para a safra 2022/23, as fixações totalizavam 343 mil tons de açúcar (38% da 

cana própria), a um preço de R$ 1.773/tonelada. 
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Para a precificação utilizamos premissas que entendemos adequadas, um Fluxo de Caixa Descontado em 

Reais (WACC de 10,0%) no período de 5 anos e perpetuidade de 3,5% a partir do 6º ano, em termos 

nominais (Fig.1). Chegamos ao Preço Justo ao R$ 41,00/ação ante nossa expectativa anterior de R$ 

37,00/ação. Em adição realizamos uma análise de sensibilidade de Preço Justo, P/L, VE/EBITDA e P/VPA em 

relação ao crescimento na perpetuidade (g). O resultado segue na Fig.2. 

Fig, 1 – Precificação: DRE e Fluxo de Caixa Descontado (FCD) 

 

Fig, 2 – Análise de sensibilidade no Preço Justo para 2022 (safra 2021/22) 

 

Destaques financeiros do 4T21 e de 12M21 (ano safra 2020/21) 

A Receita Líquida do 4T21 alcançou R$ 1,2 bilhão, em linha com o 4T20, explicado principalmente, por 

melhor preço médio de comercialização de açúcar (+23,8%) e etanol (+11,5%). No acumulado de 12M21 a 

receita cresceu 16,8% totalizando R$ 4,3 bilhões, reflexo (i) do maior volume vendido de açúcar (+33,9%) a 

preços 16,6% superiores em relação ao 12M20; da (ii) comercialização de CBIOS que trouxe uma receita de 

R$ 27,2 milhões na safra; e (iii) do aumento de vendas de levedura (+82,6%). 
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O EBITDA ajustado totalizou R$ 568 milhões no 4T21 (-1,9%), com margem EBITDA ajustada de 49,1% (-

1,4pp), refletindo principalmente o menor volume de comercialização do etanol (-22,2%) e do açúcar (-

5,6%). No acumulado do 12M21 o EBITDA ajustado cresceu 17,8% para R$ 2,2 bilhões, com margem EBITDA 

ajustada de 50,6% (+0,4pp), devido ao maior volume vendido de açúcar a melhores preços; ao melhor preço 

médio de comercialização do etanol (+3%) somado à contribuição de outros segmentos (levedura e CBIOS). 

O resultado financeiro do 4T21 totalizou uma despesa líquida de R$ 52,6 milhões, com redução de 51,8%, 

em relação ao 4T20, sendo que no 12M21, a redução do resultado financeiro foi de 24,3% em relação ao 

12M20, somando uma despesa financeira líquida de R$ 342,1 milhões. A melhora entre os períodos 

comparáveis refletiu a menor variação cambial das dívidas em moeda estrangeira e uma melhor gestão do 

endividamento, com redução do custo da dívida. 

Os investimentos somaram R$ 600 milhões no 4T21 e R$ 1,5 bilhão no 12M21 (sendo R$ 1,3 bilhão em 

capex de manutenção). Para a safra 2021/22 a companhia estima um capex de manutenção de 

aproximadamente R$ 1,3 bilhão, além dos desembolsos previstos para os projetos já anunciados: o (i) projeto 

de cogeração na Usina São Martinho, e (ii) o projeto de produção de etanol de milho acoplado à Usina Boa 

Vista, os quais somados representam cerca de R$ 650 milhões. Além desses projetos, estão previstos 

investimentos adicionais de aproximadamente R$ 100 milhões, relacionados às melhorias tecnológicas e 

aumento da eficiência agroindustrial. 

Alavancagem reduzida por conta da maior geração de caixa. Ao final de março de 2021 a dívida líquida da 

companhia era de R$ 2,7 bilhões, com redução de 6,2% em relação a março/2020, refletindo principalmente a 

maior geração de caixa operacional ocorrida ao longo da safra 2020/21. Nesta base de comparação a 

alavancagem financeira caiu de 1,55x para 1,24x. Ressaltamos que a companhia tinha em estoque de 

produtos, ao final da safra, cerca de R$ 360 milhões, que deverá ser convertido em caixa ao longo dos 

próximos meses, reforçando a tendência de desalavancagem e fortalecimento da liquidez.  

Fig.3 – Principais indicadores  
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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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