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RESUMO 

A partir do ano de 2004, o mercado de capitais brasileiro iniciou um processo de abertura de 
capital nunca vista antes em sua história. O estudo de caso proposto nesse trabalho de monografia 
tem o objetivo de entender porque uma empresa decide pela abertura de capital diante de outras 
opções de financiamento, seja por meio de recursos próprios ou por meio de individamento. A 
empresa escolhida para o estudo de caso proposto nesse projeto é a São Martinho S.A., que abriu 
seu capital no ano de 2007 e desde então vem cada vez mais profissionalizando sua estrutura 
administrativa. Após o estudo do processo de desintermediação financeira e a contextualização 
do mercado de atuação da companhia, propõe-se um estudo sobre a estrutura de financiamento da 
São Martinho e da sua maior concorrente, a Cosan, para então analisar as vantagens e as 
desvantagens da abertura de capital como fonte de financiamento e entender porque a São 
Martinho decidiu pela abertura de capital como uma alternativa para alcançar recursos 
financeiros para alavancar seus investimentos. Os resultados mostraram que a São Martinho 
decidiu abrir o capital motivada pela possibilidade de obter recursos para seus investimentos sem 
a necessidade de endividamento, permitindo uma reestruturação no perfil de sua dívida. Além 
disso, outros fatores influenciaram, tais como, a conjuntura econômica favorável na época e os 
ganhos com a maior visibilidade da empresa no mercado.  
 

Palavras Chaves: Opções de Financiamento e Abertura de Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
SÍMBOLOS, ABREVIATURAS, SIGLAS E CONVENÇÕES  

 

ANBID - Associação Nacional dos Bancos de Investimento 

BACEN - Banco Central do Brasil 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo 

CMN – Conselho Monetário Nacional 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

EBITDA - Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, ou lucro antes da 

participação de acionistas minoritários, imposto de renda e contribuição social, receitas 

(despesas) financeiras, resultado líquido dos ativos e passivos cindidos, resultado não operacional 

líquido, depreciações e amortizações. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ISO - International Sugar Organization 

PESA - Programa Especial de Saneamento de Ativos  

RI – Relação com os Investidores 

UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar 
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INTRODUÇÃO 

 Em um cenário de estabilidade econômica, com inflação controlada e certo grau de 

crescimento, como é a situação que a economia brasileira passou a vivenciar a partir de 2003, é 

natural que as empresas comecem a planejar seu crescimento através do acesso formas de 

financiamento que possam alavancar seus projetos de investimento a longo prazo. Depois de 

superada a desconfiança inicial dos investidores em relação ao Governo Lula, que manteve uma 

postura firme em relação ao controle da inflação, o capital estrangeiro passou a ser fortemente 

atraído por boa perspectiva de retorno no mercado financeiro brasileiro, aliado ao cenário de boa 

liquidez internacional e de crescimento da economia global. 

Basicamente, a empresa se depara com três formas de financiamento, que são: (i) recursos 

próprios ou internos, ou lucros retidos; (ii) recursos externos via endividamento ou capital de 

terceiros; e (iii) recursos externos por meio da emissão de ações ou capital próprio. (IPEA, 2009) 

A utilização de uma ou mais formas diferentes de financiamento, em maior ou em menor grau, 

norteia a formação da estrutura de capital de uma empresa e depende de diversos fatores, tais 

como: o tamanho e da empresa; o setor de atuação; ou o ambiente institucional e legal do país 

onde a empresa atua. 

Uma opção para uma empresa que procura obter recursos externos, que não seja via 

endividamento, é a emissão de ações no mercado financeiro. Quando a empresa coloca ações de 

sua emissão para serem negociadas em uma bolsa de valores, a companhia passa a ser 

caracterizada como aberta. De acordo com Bomfim, Santos e Junior (2006) a abertura de capital 

funciona como uma forma de acesso a recursos de longo-prazo, com o objetivo de financiar 

projetos de investimentos, promover o crescimento e possibilitar a reestruturação de capital das 

empresas brasileiras.  

A escolha do presente tema como projeto de monografia foi motivada em parte pelo 

movimento de abertura de capital verificado no Brasil a partir de 2004, quando sete empresas 

decidiram ingressar na Bovespa. Esse ano marcou o início desse processo recente de abertura de 

capital, e desde então, o número de Initial Public Offerings (IPOs), termo em inglês para 

expressar Oferta Pública Inicial, cresceu a cada ano, chegando ao seu auge no ano de 2007, 
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quando o número impressionante de sessenta e quatro empresas decidiu ingressar na bolsa de 

valores, atingindo um total no ano de quase R$ 56 bi captados pelas empresas participantes. 

No intuito de entender os motivos que levam uma empresa a decidir pela abertura de capital, 

propõe-se o estudo de caso do Grupo São Martinho, que ingressou no Novo Mercado da Bovespa 

no ano de 2007. A escolha da empresa foi motivada pela relevância atual do seu setor de atuação, 

o setor sucroalcooleiro.  Atualmente existe um intenso debate em relação à questão da utilização 

do álcool, que pode ser extraído da cana-de-açúcar, como alternativa ao uso do petróleo como 

combustível. Diante de uma movimento de instabilidade nos preços do petróleo e de um cenário 

cada vez mais hostil à exploração do petróleo, a utilização do álcool tem sido defendido por 

algumas entidades defensoras do setor sucroalcooleiro, tais como a União da Indústria de Cana-

de-Açúcar – ÚNICA, como uma forma renovável e mais limpa de combustível e, com isso, 

abrem-se grandes perspectivas para empresas do setor sucroalcooleiro diante da possibilidade um 

grande aumento na demanda pelo seu produto. 

 Portanto, o aumento na demanda pelo etanol, consequência do aumento da frota de carros 

movidos a esse combústivel, induziu o crescimento do setor sucroalcooleiro de uma forma que se 

tornaram necessários novos investimento para ampliar o parque fabril do setor, o que implicou 

em uma maior procura por diferentes fomas de financiamento.  

Além da opção da abertura de capital para obter recursos externos, existe a possibilidade 

do obter recursos por meio do endividamento, por exemplo, por meio das linhas de crédito do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, uma forma de 

financiamento a um custo mais baixo que o crédito bancário tradicional. No setor sucroalcooleiro, 

o estoque de solicitações de financiamento alcançou, até início de julho de 2008, mais de R$ 23 

bilhões, sendo que os desembolsos para o setor alcançaram 5% do total concedido pelo banco 

(BNDES, 2008), demonstrando toda a importância do BNDES para o setor sucroalcooleiro. Por 

outro lado, o processo de profissionalização do setor abriu caminho para a abertura de capital 

para investidores de capital de risco, resultando na abertura de capital na bolsa dos grupos Cosan, 

em 2005, e São Martinho, em 2007.  

A presente monografia tem como objetivo identificar quais as motivações encontradas 

pelo Grupo São Martinho para optar por abrir seu capital diante das outras opções de 

financiamento já disponíveis para a empresa. O tema é relevante na medida em que oferece 

material de estudo para os interessados no processo recente de abertura de capitais experimentado 

pelo Brasil. A relevância do tema deve-se ainda ao setor de atividade da empresa escolhida para a 
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análise: O Grupo São Martinho S.A. é um dos principais produtores de álcool e açúcar no mundo 

e o uso do álcool como uma forma alternativa de combustível é um assunto de grande discussão 

na atualidade.  

 A pesquisa feita para a realização desse trabalho iniciou-se com um estudo sobre o 

sistema financeiro nacional e o processo de desintermediação financeira. Depois, propõe-se a 

contextualização do tema estudado, com base em análise de breve histórico do Grupo São 

Martinho, de seu setor de atuação e de sua estrutura financeira e institucional. Na terceira parte da 

monografia, propõe-se estudar os motivos que levaram a empresa a optar pela abertura de capital.  
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CAPÍTULO I – O SISTEMA FINANCEIRO E A INTERMEDIAÇÃO  

FINANCEIRA 

O sistema financeiro de um país pode ser considerado como “um conjunto de instituições 

que se dedicam, de alguma forma, ao trabalho de propiciar condições satisfatórias para a 

manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores” (Fortuna, 1992).  O 

mercado financeiro é o ambiente onde transações são realizadas através do contato entre dois 

agentes econômicos, o superavitario e o deficitário. Através dessa função o Mercado Financeiro 

pode ser considerado como um elemento que ajuda no dinamismo da economia e, com isso, 

propicia maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis. Segundo Mishkin (2000 p. 15) 

“Sem mercados financeiros, é difícil transferir fundos a uma pessoa que não tem oportunidades 

de investimento para uma que as tenha. [...] Mercados financeiros são, portanto, essenciais para 

promover a eficiência econômica”. 

Segundo a Lei de Reforma Bancária (4.595/64), Art. 17, as Instituições Financeiras 

seriam aquelas que têm como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou a 

aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros.  Fortuna (1992) divide as Instituições 

financeiras em instituições financeiras monetárias, capazes de criar meios de pagamento, e em 

instituições financeiras não monetárias. Existem ainda os investidores institucionais, grupo 

formado pelas seguradoras, fundos de investimento e fundos de pensão, e as instituições 

auxiliares, como as corretoras e as distribuidoras. 

As instituições financeiras monetárias são aquelas capazes de criar meios de pagamento, a 

saber o Banco Central e os bancos comerciais (Lima, 2010). Nesse grupo de instituições, os 

bancos comerciais constitem a base do sistema monetário nacional e são os únicos capazes de 

aceitar depósitos à vista.  Segundo o Manual de Normal e Intruções – MNI, preparado pelo 

Banco Central, os bancos comerciais tem o objetivo de proporcionar o suprimento oportuno e 

adequado dos recursos necessários para financiar, a curto e a médio prazo, o comércio, a 

indústria, as empresas do setor de serviços e as pessoas físicas. Bancos múltiplos, com carteira 

comercial, também podem ser considerados Instituições Financeiras Monetárias (Fortuna 1992). 

Segundo fortuna (1992), as instituições financeiras não-monetárias são as instituições que 

captam recursos para empréstimo, através da emissão de títulos, intermediando a moeda. Os 
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bancos de investimento e os bancos de desenvolvimento são exemplos desse tipo de instituição 

financeira. O BNDES é  o maior banco de desenvolvimento do país e se destaca como o principal 

agente do governo para financiamento de médio e longo prazo aos diversos setores da economia 

nacional.  

Segundo Lima (2010), os bancos são importantes instituições financeiras, porque 

concentram grande parte dos recursos que são repassados para tomadores de empréstimos, em um 

processo que pode ser chamado de intermediação financeira. A existência de intermediários 

financeiros se justifica pela necessidade que as unidades econômicas – isto é, famílias, empresas 

e governos – têm de financiamento. Para Mishkin (2000 p.22) “os intermediários financeiros são 

o caminho principal para movimentar fundos de emprestadores para tomadores”. 

Para fins de explicar as formas de financiamento e o papel da intermediação financeira, 

Lima (2010)  divide as unidades econômicas em três categorias: (i) Unidades Superavitárias 

(US); (ii) Unidades Dificitárias (UD) e (iii) Unidades com Orçamento Equilibrado (UOE). As US 

apresentam receitas correntes maiores que os gastos correntes, enquanto que as UD apresentam 

situação oposta. As UOE possuem seus gastos correntes iguais a receitas correntes, podendo 

financiar seus gastos correntes e de investimento a partir de suas receitas correntes sem 

necessidade de qualquer tipo de financiamento.  

Segundo Lima (2010), uma UD poderia financiar seus gastos através do 

autofinanciamento ou do financiamento externo. O autofinanciamento seria feito através da 

venda de ativos próprios para financiar a compra de um bem, por exemplo, enquanto que o 

financiamento externo poderia ser feito por meio do financiamento direto ou pelo financiamento 

indireto. O financiamento direto consiste na emissão de ações e outras formas de participação em 

negócios que não implicam em assumir uma dívida enquanto que o financiamento indireto se 

refere a empréstimos tomados com instituições financeiras e, portanto, contam com a 

intermediação de uma instituição financeira. 

As razões que levam uma UD a se endividar junto a uma instituição financeira e, por 

outro lado, as razões que levam as US a depositarem seus recursos em uma intituição financeira, 

podem ser explicadas pela existência de custos de transação e de informação assimétrica. Os 

custos de transação se referem a gastos envolvidos na operação financeira que podem inviabilizar 

o financiamento direto, enquanto que a informação assimétrica ocorre quando os agentes que 

participam dos mercados financeiros não possuem todas as informações possíveis. O problema da 
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informação assimétrica aparece quando uma das partes envolvidas em uma operação possui mais 

informação que a outra (Mishkin, 2000). 

.Segundo Lima (2010), os intermediários financeiros podem reduzir os custos de 

transação e os problemas gerados pela informação assimétrica através de ganhos de escala 

advindos da especialização na coleta e no processamento de informação e da redução na 

probabilidade esperada de perdas com inadimplência nos empréstimos através da diversificação 

de suas operações ativas e passivas. Os intermediários financeiros poderiam ainda fazer uso de 

três mecanismos básicos para redução do problema da informação assimétrica: (i) Exigência de 

que a empresa a ser financiada ofereça garantias e mantenha um determinado nível de patrimônio 

líquido; (ii) monitoramento das atitudes da empresa e de seus dirigentes, através de exigência de 

divulgação de relatórios periódicos ; e (iii) imposição de cláusulas restritivas com obrigações para 

o tomador do empréstimo. A adoção desses mecanismos implica em custos para as partes 

envolvidas na operação. No entanto,  esses custos são diluidos pelas instituições financeiras 

através de ganhos de escala com um volume maior de operações. 

 

I.1. A Desintermediação Financeira 

 De acordo com Lima (2010),  quando as empresas reguladoras dos mercados de capitais, 

que representam os mercados de ações e de títulos de dívida das empresas, obrigam as empresas 

de capital aberto a fornecer cada vez mais informações confiáveis aos seus acionistas e fiscalizam 

o cumprimento dessas obrigações, desempenham um papel importante na redução dos problemas 

de informação assimétrica e promovem o estímulo ao crescimento desses mercados, incentivando 

o processo de desintermediação financeira.  

Assaf Neto (2009), diz que o crescimento do processo de desintermediação financeira é 

resultado da inovação do sistema financeiro. A securitização, produto da desintermediação,  seria 

uma forma direta de captação financeira feita por empresas, que por meio da emissão de títulos 

próprios se tornam tomadores de recursos no mercado sem a necessidade de intermediários 

financeiros. O crescimento da participação dos financiamentos diretos no endividamento das 

empresas ocorreria em detrimento da diminuição da importância dos bancos. 

Lima (2010) diz que evidências empíricas sobre o processo de securitização podem ser 

percebidas quando se analisa a mudança na fonte de captação de recursos dos países emergentes 

no período de 1982 a 2002. Nota-se que ocorre uma crescente diminuição relativa da participação 

dos empréstimos bancários no total do endividamento dos países emergentes em contraste com 
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um aumento gradativo no lançamento de bônus externos. No período citado, o endividamento 

externo dos países em desenvolvimento caiu de 45,9% para 29,1% enquanto que a dívida em 

bônus aumentou de 3,4% para 25,4%. Segundo Lima (2010), esse processo de securitização teve 

início na América Latina devido a chamada “crise da dívida externa” ocorrida em 1982, que 

acabou por levar os bancos a reduzir seus empréstimos a esses países. 

 

I.2. Mercado de capitais e governança corporativa 

 Segundo Lima (2010), os sistemas financeiros baseados em mercados de capitais são 

aqueles onde as empresas conseguem obter financiamento principalmente através da colocação 

de instrumentos de propriedade e de dívida diretamente no mercado. As grandes empresas 

buscam se financiar principalmente através do mercado de capitais, em detrimento ao uso do 

crédito bancário. Nesses sistemas os investidores exigem que os executivos forneçam diversas e 

detalhadas informações sobre as empresas nas quais investem.  

 Diante dessa preocupação crescente dos investidores em buscar uma maior transparência 

na forma em que uma empresa de capital aberto é dirigida, criou-se um conjunto de regras de 

bom relacionamento entre os acionistas de uma empresa e seus administradores. Assaf Neto 

(2008, pag. 119) diz que a Governança Corporativa é “um sistema de valores que rege as 

empresas, tanto em suas relações internas como externas”. As boas práticas de governança 

corporativa teriam a finalidade de aumentar o valor de uma sociedade e facilitar o seu acesso ao 

capital. 

Na bolsa de valores, existe um segmento de negociação chamado de Novo Mercado, onde 

as empresas voluntariamente adotam práticas de governança corporativa adicional em relação ao 

que é exigido pela legislação. Segundo definição da Bovespa (2009), as empresas listadas no 

Novo Mercado “oferecem aos seus investidores melhorias nas práticas de governança corporativa 

que ampliam os direitos societários dos acionistas minoritários e aumentam a transparência das 

companhias, com divulgação de maior volume de informações e de melhor qualidade, facilitando 

o acompanhamento de sua performance”. 

 

I.3. Formas de Financiamento  

O processo de desintermediação possibilita um série de opções de financiamento para as 

empresas que desejam obter recursos sem recorrer aos bancos. Através da desintermediação 
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financeira e do desenvolvimento do mercado de capitais, as empresas podem lançar ações e 

títulos de dívida no mercado, fomas de obter recursos que, em conjunto com o financiamento 

direto e o autofinanciamento, constituem a estrutura de financiamento de uma empresa. As 

decisões de investimento são as principais geradoras de valor para uma empresa e por isso, a 

escolha da estrutura de financiamento é extremamente importante para a empresa  

Os recursos de terceiros geram compromissos firmes com os seus financiadores, devido à 

obrigatoriedade de que a empresa arque com os juros e a amortização dos empréstimos efetuados, 

sob pena de ser levada a um processo de falência. O mesmo não ocorre com o uso do capital 

próprio, já que este não é amortizável e, ainda, o pagamento da remuneração pelo seu uso (no 

caso do Brasil, dividendos e juros sobre capital próprio) não é obrigatório, ocorrendo de acordo 

com o desempenho obtido pela empresa e a conveniência desta em distribuir os resultados 

atingidos.  

Segundo estudo realizado entre o período de 2001 a 2003 por Schroeder (2009), as firmas 

brasileiras utilizam com maior enfase fontes de capital de terceiros para financiar seus 

investimentos. Somente no ano de 2001 as fontes de capital próprio foram mais elevadas do que a 

fonte de capital de terceiros, conforme pode ser visto no Gráfico  1 abaixo.                

 

Gráfico 1 – Fontes de Financiamento 

 
                               Fonte: Schroeder (2009). 

 

I.3.1 Financiamento indireto 

Os empréstimos bancários são a forma mais comum de financiamento indireto e podem 

ser obtidos através dos bancos tradicionais ou por meio dos bancos de desenvolvimento, como o 

BNDES, que oferecem taxas mais atrativas. Embora os juros destinados a pessoa juridica tenham 

caído ao longo dos últimos anos, a taxa anual permanece ainda alta. Segundo dados consolidados 



15 
 

do Banco Central, a média das taxas de juros prefixados praticadas pelo sistema financeiro 

nacional em operações de capital de giro, alcançou 29,9% ao ano em Julho de 2010, enquanto 

que taxa para operações de desconto de duplicatas atingiu 41,11% ao ano, no mesmo período. 

O BNDES oferece linhas de financiamento tanto para micro, pequenas e médias empresas, como 

para grandes corporações, desde que essas empresas estejam sediadas no Brasil Segundo o portal 

eletronico do BNDES, a concessão de financiamento para cada uma dessas modalidades de 

empresa obedece a um critério específico de análise, onde o banco estuda o setor de atuação da 

empresa e o projeto de investimento pelo qual a empresa necessita dos recursos. O banco informa 

ainda que priorize projetos que resultem em desenvolvimento em conjunto com inclusão social e 

criação de empregos. Após a análise do projeto, o BNDES define a viabilidade da liberação dos 

recursos e a linha de financiamento mais adequada para a empresa requisitante. 

 No boletim trimestral de desempenho disponibilizado pelo BNDES em Abril de 2010, o 

banco destacou que as liberações e as aprovações de financiamentos somaram R$ 144,4 bilhões e  

R$ 176,5 bilhões, respectivamente, no acumulado em 12 meses. Esse desempenho foi liderado 

pelo setor industrial, que respondeu sozinho por R$ 63,4 bilhões do total desembolsado. 

 O custo dos financiamentos para operações diretas com recursos do BNDES é composto 

basicamento pelo Custo Financeiro (geralmente a Taxa de Juros de Logo Prazo - TJLP), com o 

acrescimo do spread do banco e de uma Taxa de Risco de Crédito. Em setembro de 2010 a TJLP 

estava fixada em 6,00% ao ano. 

 

I.3.2 Financiamento direto 

A emissão de debêntures e o lançamento de ações na bolsa são das importantes formas de 

financiamento direto. Segundo o Sistema Nacional de Deentures – SND, a debênture é um título 

de dívida que pode ser planejada sob medida para atender às necessidades de cada 

empreendimento, além disso, oferece flexibilidade nos prazos, garantias e nas condições da 

emissão, permindo adequar os pagamentos de juros e amortizações às características do projeto e 

à disponibilidade de recursos da companhia. Por ser um título de longo prazo, a debênture em 

geral apresenta custos de captação menores, especialmente em relação a empréstimos bancários 

de curto prazo.  

Outra vantagem para as empresas é que os pagamentos de juros são deduzidos como 

despesas financeiras, ao contrário dos dividendos, que não são dedutíveis na apuração do 

resultado anual da empresa. Além disso, a emissão de debêntures permite a captação de recursos 
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de longo prazo sem alterar o controle acionário da companhia, a menos que haja cláusula de 

conversão em ações. 

No caso da abertura de capital na bolsa, a empresa que pensa em abir o capital na bolsa de 

valores, inicialmente deve fazer uma análise sobre a viabilidade desse processo, passando por 

suas vantagens e desvantagens. Segundo a CVM, para um dado nível de atividade da empresa, 

pode ser mais conveniente buscar recursos através do endividamento bancário do que arcar com 

os custos da abertura de capital. A empresa também pode buscar uma combinação entre essas 

duas formas de financiamento. 

. 
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CAPÍTULO II - CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Nesse capítulo, será feito um estudo sobre o Grupo São Martinho S.A., empresa escolhida 

para o estudo de caso proposto nessa monografia, e do setor de atuação da empresa, analisando o 

mercado de atuação e a concorrência. Dessa forma, procura-se contextualizar o tema proposto, 

para enfim, no último capítulo, entender os motivos que levaram o Grupo a abrir o seu capital.  

 

II.1 Histórico da Companhia 

 O grupo São Martinho é uma empresa paulista que tem João Guilherme Ometto como seu 

principal acionista. Segundo levantamento preparado pela UNICA, o Grupo São Martinho é um 

dos maiores produtores de açúcar e álcool do Brasil. O Grupo compra, cultiva, colhe e processa 

cana-de-açúcar, a principal matéria-prima usada na produção do açúcar e do álcool.   

 Os números da safra 2009/10 mostram que o Grupo São Martinho processou 12,9 milhões 

de toneladas de cana de açúcar, produziu 593 mil m3 de álcool e um volume total de 702 mil 

toneladas de açúcar. Até Setembro de 2010, a Companhia produzia açúcar e álcool em três 

usinas, Unidade Iracema, Unidade São Martinho e Unidade Boa Vista, sendo que esta última é 

uma unidade dedicada integralmente para a fabricação de etanol hidratado tendo iniciado a sua 

primeira moagem em julho de 2008. A empresa possui ainda uma unidade de negócio em 

biotecnologia que se chama Omtek. 

 Na safra de 2005/2006, a Unidade São Martinho foi a maior usina de processamento de 

cana-de-açúcar do mundo, tendo alcançado diversos recordes mundiais. Na Safra 2009/10, a 

Usina São Martinho bateu novamente o recorde mundial de moagem por usina, tendo alcançado a 

marca de 8,1 milhões de toneladas moídas em uma única unidade. 

Segundo o portal de Relação com os Investidores - RI da companhia, o Grupo São 

Martinho iniciou suas atividades no início do século XX, quando a família Ometto construiu o 

primeiro engenho de cana-de-açucar em 1914.  Em 1938 a companhia adquiriu a Usina Iracema 

Ltda. com o objetivo de desenvolver a industrialização da cana-de-açúcar, por meio da fabricação 

e comercialização de açúcar, álcool e seus derivados. Cinco anos mais tarde, a Usina Iracema 

Ltda. foi transformada em uma sociedade anônima de capital fechado, e passou a ser denominada 

de Companhia Industrial e Agrícola Ometto (atualmente chamada de São Martinho S.A.). 
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Em 1950, visando expandir os negócios no ramo de açúcar e álcool, bem como aproveitar 

sua experiência e conhecimento, a Usina São Martinho foi adquirida. Atualmente, a Companhia 

detém diretamente a totalidade das ações da Usina São Martinho e o controle das demais 

empresas do Grupo. 

Em fevereiro de 2007, o Grupo São Martinho abriu seu capital na bolsa de valores de São 

Paulo ingressando no Novo Mercado. A companhia conseguiu levantar um total de R$ 

423.680.000,00, distribuindo ao público um total de 21.184.000 ações, ao preço de R$ 20,00 por 

ação, o que representa 18.75% do Capital Social da empresa, em 22 de fevereiro de 2009.  

Em Agosto de 2008, o grupo decidiu profissionalizar 100% sua gestão. João Guilherme 

Ometto, um dos principais acionistas da usina e o último membro da família Ometto a ocupar 

cargo executivo no grupo, deixa a presidência para assumir o conselho de administração. Fábio 

Venturelli, ex-diretor da Dow Química, passa a ser o presidente do grupo. 

Em Junho de 2010, o Grupo São Martinho anuncia parceria estratégica com a Petrobras, 

para a produção de etanol no Centro-Oeste do Brasil. 

Com relação ao controle acionário do grupo, conforme dados obtidos no Bloomberg é 

possível observar que até agosto de 2009 a família Ometto detinha um total de 61,2% do total de 

ações da companhia. O total negociado no segmento Novo Mercado de governança corporativa 

da BovespaBM&F é de 35.6% das ações da empresa. O restante é detido pela Diretoria/Conselho 

da empresa.  

 Seguem abaixo as Figuras 1 e 2 com, respectivamente, a composição acionária do Grupo 

São Martinho e sua estrutura societária, retirada do portal de RI da empresa. 

 

Figura 1: Composição Acionária. 
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Fonte: Bloomberg. 

 

 

Figura 2: Estrutura Societária. 

 
Fonte: São Martinho – Portal de RI. 
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II.2 Análise do Setor de Atuação 

 Nesse item, o Grupo São Martinho S.A. será contextualizado em sua esfera de atuação. 

Inicialmente, o foco da produção da empresa será destacado, para em seguida, explorar o 

mercado em que a empresa atua, levando-se em consideração tanto a concorrência interna como a 

externa.  

 

II.2.2. Foco da produção  

 A produção industrial do Grupo São Martinho S.A é focada no açúcar e no álcool etílico, 

ambos subprodutos do processamendo da cana-de-açúcar. Segundo dados obtidos no relatório de 

resultado da safra 2009/2010 do Grupo São Martinho, a empresa processou um total de 12.923 

mil toneladas de cana-de-açúcar, sendo que, deste total processado, 59% se referem a Cana-de-

Açucar extraida pela própria empresa e os 41% restantes correspondem ao processamento da 

Cana-de-Açucar adquirida de terceiros. O processo de colheita da Cana-de-Açucar feito pela São 

Martinho S.A. é em grande parte mecanizado, correspondendo por uma parcela de 84,4% do total 

da colheta na safra de 2009/2010. 

O açúcar, um dos principais produtos vendidos pela São Martinho, é uma commodity 

agrícola obtida através do tratamento industrial do caldo da cana em um processo que envolve 

algumas etapas, que vão desde a purificação do caldo da cana, obtido através da moagem da cana 

até a secagem e a estocagem do produto. “Em sua forma comum, o açúcar tem a forma de cristais 

e pode ser derivado em diversos tipos, tais como: cristal, demerara, refinado e refinado amorfo” 

(Alcopar, 2008). 

As usinas do Grupo São Martinho produzem vários tipos de açúcar bruto. Nos últimos 

anos, segundo dados obtidos no site da companhia, o principal produto tem sido o VVHP, um 

tipo de açúcar padrão negociado no mercado internacional. No resultado da safra 2009/2010 do 

Grupo São Martinho, a empresa produziu um total de 702 mil toneladas do produto, contra um 

total de 555 mil toneladas no mesmo período do ano anterior, gerando uma receita líquida de R$ 

582 milhões.  

 O álcool etílico, também chamado de etanol, é um produto químico orgânico obtido pela 

fermentação do caldo da cana-de-açúcar e produtos intermediários do processo de fabricação do 

açúcar. (Alcopar, 2008). Existem dois tipos principais de Etanol que são produzidos, o álcool 

hidratado e o álcool anidro. O álcool hidratado é utilizado nos tanques dos carros movidos a 
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etanol e nas indústrias farmaceuticas, de limpeza e de bebidas, por exemplo. Já o álcool anidro 

tem um teor alcóolico maior e pode ser utilizado como uma mistura com a gasolina, ou como 

matéria-prima na indústria de tintas, solventes e vernizes.  

No Grupo São Martinho, a produção de álcool hidratado alcançou o total de 367 mil m3 

na safra de 2009/2010, atingindo uma receita líquida no valor de R$ 315 milhões  com as vendas 

desse produto. Por sua vez, a produção total do álcool anidro foi de 226 mil m3 no mesmo 

período,  totalizando uma receita líquida de R$  207 milhões. Portanto é possível observar que a 

receita líquida total do Grupo São Martinho com a venda do Etanol atingiu um valor em torno de 

R$ 522 milhões, ou 44% da receita líquida total do grupo na safra de 2009/10, enquanto que o 

resultado obtido com a comercialização do açúcar gerou R$ 582 milhões, ou 49% do total da 

receita líqida do grupo no mesmo período. Esse resultado demonstra um equilíbrio entre as 

receitas dos dois principais produtos da São Martinho. 

 O Grupo São Martinho produz ainda RNA – Sal Sódico do Ácido Ribonucléico, que é 

utilizado na indústria farmacêutica e alimentícia, e alguns outros subprodutos do processamento 

da cana-de-açucar, tais como o óleo fúsel, a levedura e o bagaço. O bagaço é a fibra que sobra 

após a extração do caldo da cana e, através da sua queima, produz energia para as usinas da 

empresa, sendo que o excedente é vendido para outras empresas. A receita líquida com esses 

outros produtos totalizou 78 milhões, ou menos de 7% da receita líquida total na safra 2009/10.  

 

II.2.3. O Mercado e a Concorrência 

De acordo com relatório de acompanhamento de mercado emitido em Novembro de 2009 

pela International Sugar Organization – ISO, organização intergovernamental dedicada ao estudo 

e apoio ao mercado mundial do açúcar, a produção mundial de açúcar atingiu um total de mais de 

159 milhões de toneladas na safra de 2009/10. O Brasil é o maior produtor e exportador da 

commodity no mundo, com um total de mais 38 milhões de toneladas produzidas nessa mesma 

safra e exportando 25,9 milhões de toneladas do total produzido, evidenciando uma grande 

demanda externa pelo açucar brasileiro.  

No âmbito externo, Índia, União Européia e China representam os maiores concorrentes 

brasileiros na produção do açúcar.  A Índia produziu um total de 17,3 milhões de toneladas na 

safra 2009/10, enquanto que a União Européia encerrou a mesma safra produzindo 16,4 milhões 

de toneladas, seguida pela China, com 14 milhões de toneladas. No entanto, embora União 

Européia, Índia e China sejam grandes produtores, o segundo maior exportador, depois do Brasil, 
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é a Tailândia, com 5,6 milhões de toneladas exportadas no período, seguida pela Austrália, que 

exporta 83% de toda a sua produção de 4,9 milhões de toneladas. 

Em relação ao consumo , dados da ISO mostram que o Leste Asiático e a Oceania juntos 

são os principais mercados consumidores de açúcar, com 34,5 milhões de toneladas consumidos, 

ou 21% do total produzido na safra 2009/10. Individualmente, a Índia é o país com o maior 

consumo de açúcar no mundo, tendo consumido 23 milhões de toneladas entre outubro de 2009 e 

setembro de 2010.  

A Índia também é o maior importador de açúcar no mundo. Embora a maior parte do 

produto consumido na Índia seja produzido pelo próprio país, o mesmo importou 3,9 milhões de 

toneladas, ou 7,5% do total importado no mundo, no período citado. A União Européia é o 

segundo maior importador, tendo importado um total de 3,8 milhões de toneladas no período. Os 

EUA e a Russia também são importantes compradores do produto, participando cada um com 2,6 

milhões de toneledas. 

A Tabela 1 abaixo resume a atuação dos países de maior destaque no mercado do açúcar 

global. Esse grupo de países representam 68% de toda a produção mundial na safra 2009/10, 

além de 54% do consumo e 72% do total exportado. O Brasil merece destaque na produção, com 

24% do market share, e na exportação, sendo responsável por quase 50% do total exportado no 

mundo nessa mesma safra. 

 

Tabela 1: Açúcar no Mundo (em milhões de toneladas) 

Safra 2009/10 Produção Consumo Importação Exportação 

Brasil 38,0 12,4 - 25,9 

Índia 17,3 23,0 3,9 - 

UE 16,4 19,9 3,8 1,0 

China 14,0 15,5 1,8 1,0 

Tailândia 8,0 2,4 - 5,6 

EUA 7,3 9,8 2,6 - 

Austrália 4,9 1,1 - 3,9 

Russia 3,3 6,1 2,6 - 

Total 109,2 90,2 14,7 37,4 

Total Mundo 159,9 167,1 52,1 52,1 

Participação % 68% 54% 28% 72% 
Fonte: International Sugar Organization – ISO. 
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O principal destino do açúcar exportado pelo Brasil é o mercado russo, que comprou cerca 

de 22% do total exportado em 2008, segundo dados disponíbilizados pela UNICA. A África 

também é um importante mercado para o açucar brasileiro e importou cerca de 26% do total 

exportado pelo Brasil no mesmo ano. No mercado doméstico o açucar é demandado 

principalmente pelo setor atacadista e pelos fabricantes de bebidas e alimentos. 

Com relação ao mercado de alcool hidratado, tipo de alcool utilizado como combustível 

para carros, e principal tipo produzido pela indústria nacional, dados da ISO indicam que a 

produção mundial deve alcançar cerca de 84 bilhões de litros em 2010. O Brasil aparece como 

segundo maior produtor e maior exportador do produto, com a expectativa de produzir cerca de 

27 bilhões de litros e exportar mais de 3 bilhões de litros nesse mesmo ano. Os EUA aparecem 

como principais compradores do Etanol brasileiro, com a previsão de importar quase 40% do 

total exportado pelo Brasil em 2010. 

O EUA são os maiores produtores do álcool combustível no mundo e principais 

consumidores do produto, sendo que, em 2010, a ISO prevê que a produção dos EUA chegue a 

44 bilhões de litros enquanto que o consumo deve chegar a 45,5 bilhões de litros no mesmo ano. 

Portanto, juntos Brasil e EUA correspondem por cerca de 85% do total previsto para a produção 

mundial de alcóol hidratado em 2010, evidenciando uma inquestionável liderança desses dois 

país nesse mercado. No entanto,  enquanto a matéria-prima utilizada pelo Brasil na produção do 

etanol é a cana-de-açúcar, nos Estados Unidos a produção é feita através do milho.  

 O Gráfico 2 abaixo ilustra a liderança  citada acima: 

 

Gráfico 2 – Produção Mundial de Alcóol Hidratado 

 
Fonte: International Sugar Organization – ISO. 
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Conforme pode ser visualizado nos Gráfico 3 abaixo, a destinação da produção do açúcar 

e do alcóol  do Grupo São Martinho S.A. segue o mesmo padrão nacional, de modo que, 

analisando o relatório de resultados da safra 2009/2010, percebe-se que 95% de toda a produção 

de 702 mil toneladas de açucar do Grupo foi exportada, enquanto que 87% da produção total de 

alcóol hidratado foi destinada para o consumo doméstico. Essa situação, evidencia uma forte 

dependencia do Grupo São Martinho com o mercado externo para a venda da sua produção de 

açúcar, enquanto que a produção de alcóol é quase toda vendida internamente. 

 

Gráfico 3 – Destinação da Produção da São Martinho (em %) 

 
Fonte: São Martinho – Portal de RI. 

 

Com relação a concorrência, no âmbito doméstico a Cosan é o maior rival da São 

Martinho. Segundo o portal eletrônico de RI da empresa, a Cosan possui vinte e três unidades 

produtoras de açúcar e álcool, quatro refinarias e dois terminais portuários. A empresa é a maior 

produtora de cana-de-açúcar no mundo, tendo processado 44,2 milhões de toneladas na safra 

2008/09, segundo relatório de resultado da empresa. A Cosan é também a maior produtora e 

exportadora de açucar no mundo, tendo produzido 3,2 milhões de toneladas de açúcar na safra 

2008/09 e exportado 2,7 milhões de toneladas no  exercício social de 2009. No mercado de 

Etanol, a Cosan também se destaca como a maior produtora do Brasil e como grande 

exportadora. 

Embora a Cosan se destaque como maior produtora mundial de açúcar e álcool, a Unidade 

São Martinho, do Grupo São Martinho, individualmente é a maior unidade de processamento de 

cana-de-açucar no mundo. Segundo o Ranking dos maiores produtores de açúcar, cana-de-açúcar 
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e etanol do Estado de São Paulo, a Usina São Martinho ocupa posição de liderança, sendo o 

maior produtor de cana-de-açúcar e Álcool do Estado de São Paulo. A usina é ainda a segunda 

maior produtora de açúcar, ficando logo atrás da Usina Da Barra, unidade da Cosan. A outra 

Usina do grupo, Iracema, figura na 36ª posição do ranking. 

Apesar de ter passado por uma onda de fusões na úlima década, o setor sucroalcooleiro 

ainda é muito fragmentado, com mais de 320 unidades produtivas, sendo que, segundo a UNICA, 

29 grupos econômicos no centro-sul concentram 90 delas. 

 Segue abaixo Tabela 2 com o ranking das 10 maiores usinas produtoras do Estado de São 

Paulo, além da Usina Iracema do Grupo São Martinho, que figura na 36ª posição. 

 

Tabela 2: Ranking de produção por Usina 

RANKING DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES DO ESTADO DE SÃO P AULO, SAFRA 2008/2009 

POSIÇÃO UNIDADES 

CANA-DE-AÇÚCAR 

(t) 

AÇÚCAR 

(t) 

ETANOL (mil 

litros) 

1º SÃO MARTINHO 8.004.221 445.903 411.991 

2º DA BARRA 7.378.408 499.772 315.804 

3º EQUIPAV 6.518.126 289.893 347.298 

4º COLORADO 6.103.406 426.430 276.936 

5º VALE DO ROSÁRIO 5.922.940 359.728 245.257 

6º SANTA ELISA 5.585.370 324.965 246.591 

7º COLOMBO 5.152.190 394.074 200.093 

8º BONFIM 4.785.973 371.412 193.029 

9º ALTA MOGIANA 4.751.584 354.500 164.920 

10º MOEMA 4.608.925 273.611 222.860 

36º IRACEMA (GRUPO SÃO MARTINHO) 2.788.230 109.461 156.636 

Fonte: União da Indústria de Cana-de-açúcar – ÚNICA. 

 

Com relação ao mapa da produção nacional, dados obtidos na UNICA indicam que a 

região Centro-Sul do Brasil é a maior produtora de açúcar do país, com um total de 26,7 milhões 

de toneladas produzidas na safra de 2008/2009, o que equivale a 86% do total nacional. O Estado 

de São Paulo é o maior produtor, com 19,6 milhões de toneladas, equivalente a 63% do total 

produzido no Brasil. 

O Estado de São Paulo também lidera a produção do etanol no Brasil, com mais de 16 

bilhões de litros produzidos na safra de 2008/2009, o que corresponde a 61% do total nacional. 

Os números da safra de 2008/2009 totalizam mais de 25 bilhões de litros produzidos na região 

Centro-Sul do país, correspondendo a 91% do total nacional.   



26 
 

A produção da cana-de-açúcar, matéria-prima da indústria sucroalccoleira, também se 

concentra na região Centro-Sul do Brasil. O Estado de São Paulo novamente se destaca na safra 

08/09, correspondendo por mais de 60% do total produzido.  O mapa abaixo mostra em vermelho 

as áreas onde se concentram as plantações e usinas produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade, 

segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, UNICAMP 

(Universidade Estadual de Campinas – SP) e do CTC (Centro de Tecnologia Canavieira). 

 

 

Figura 3: Mapa da Produção Nacional 

                        
                                                   Fonte: União da Indústria de Cana-de-açúcar - UNICA 
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III. DECISÃO PELA ABERTURA DE CAPITAL 

 Nesse capítulo, inicialmente é feita uma análise da conjuntura economica brasileira no 

momento em que a São Martinho, decidiu realizar o lançamento de ações na bolsa. A análise do 

contexto economico nacional é importante porque este pode ter sido determinante na decisão da 

empresa por abrir seu capital na bolsa. 

Após a contextualização histórica, a situação financeira da companhia no período citado é 

abordada para que seja possível entender de que maneira a empresa conduzia e gestão da sua 

dívida e como era o perfil de endividamento da mesma.  

Depois de descrita a situação financeira da companhia, pretende-se estudar as formas de 

financimento que eram utilizadas pela empresa, no momento da decisão pelo IPO, e pela sua 

concorrente e maior empresa do setor, no intuito de colocar o perfil de dívida da empresa 

estudada em perspectiva com o utilizado pela empresa líder do mercado sucroalcooleiro nacional.                        

Por fim, pretende-se estudar o processo de abertura de capital como alternativa para obter 

recursos para a expansão e o financiamento das atividades do Grupo São Martinho. Nessa seção,  

é feita uma comparação entre as vantagens e as desvantagens envolvidas nesse tipo de operação, 

levando-se em consideração tanto os benefícios financeiros e estratégicos obtidos pela empresa 

com a operação, como as concessões e mudanças que a empresa vai ter que se submeter.  

Dessa forma, busca-se compreender as motivações que foram determinantes para que a 

São Martinho optasse pela abertura de capital como fonte de financiamento, prevalencendo assim 

os aspectos positivos sobre os pontos negativos envolvidos nessa operação. 

 

III.1. Conjuntura Econômica Brasileira 

 Em 2003, a situação economica brasileira era de controle inflacionário e refletia a 

continuidade por parte do recém eleito novo governo, de uma política monetária restritiva, 

através da manutenção da taxa de juros em elevado patamar. Embora a inflação tenha sido 

controlada, o crescimento do PIB foi castigado pelos altos juros de mais de 20% ao ano, e subiu 

apenas 0,5% no ano, segundo o IBGE. 

 No ano seguinte, houve uma melhora significativa da economia brasileira, em 

consequencia da redução das taxas de juros e da diminuição da incerteza política relativa ao 
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governo Lula. Nesse ano, houve um aumento no volume das exportações e dos investimentos 

extrangeiros diretos, além da valorização do real frente ao dólar. Essa situação possibilitou um 

superávit na balança de pagamentos e permitiu que o país reduzisse sua dívida em moeda 

estrangeira, melhorando o perfil de risco da economia nacional. Nesse ano o PIB do país cresceu 

4,7%. 

 Em 2005 e em 2006 o governo deu continuidade a política de redução da taxa SELIC e, 

em outubro de 2006, pouco antes do lançamento de ações do Grupo São Martinho no Novo 

Mercado, a taxa foi reduzida para 13,75% ao ano, patamar nunca antes atingido nessa década. 

Nesse período, o real continuou sua trajetória de fortalecimento frente ao dólar e atingiu R$/US$ 

2,1 em outubro de 2006. 

 No ano de 2006 o governo Lula foi reeleito e prometeu dar continuidade as políticas 

economicas que vinham sendo adotadas em seu governo, o que se confirmou nos próximos anos. 

A situação da economia brasileira e mundial era altamente favorável para o Grupo São Martinho, 

na medida em que unia a perpectiva de crescimento econômico nos próximos anos com taxas de 

juros internas decrescentes e baixa inflação, beneficiando o setor produtivo e o consumo 

nacional. Se por um lado o real fortalecido prejudicava as exportações de açucar e etanol, o 

mercado interno crescia fortemente e o preço das commoities se elevava compesando perdas 

decorrentes da redução da receita líquida com a exportação. 

III.2. Situação financeira da empresa 

As informações sobre o Balanço Patrimonial do Grupo São Martinho antes da abertura de 

capital podem ser encontradas no Prospecto Definitivo de distribuição de ações da empresa. No 

semestre findo em 31 de outubro de 2006, o endividamento total da empresa, excluindo as 

obrigações para com a Copersucar, era de R$ 296,2 milhões, composto em 34,5% por dívidas de 

curto prazo e 65,5% de dívidas de longo prazo. O endividamento da empresa era 94,5% em 

moeda nacional. Em seu passivo, a empresa tinha ainda obrigações com a Coppersucar, 

cooperativa do setor, que somavam R$ 208,6 milhões e se referiam a recursos obtidos a baixo 

custo e a contingências fiscais de longo prazo. O patrimônio líquido era de R$ 980,9 milhões. 

O endividamento de curto prazo da empresa era composto basicamente por empréstimos 

tomados através do setor bancário tradicional, seja pelo Programa de Crédito Rural ou por meio 

de empréstimos para Capital de Giro. Uma parte da dívida de curto prazo da empresa 

correspondia ainda a vencimentos de curto prazo referentes a empréstimos de longo prazo 
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tomados junto ao BNDES, e a uma modalidade de crédito chamada de Pré-Pagamento de 

Exportação – PPE, que adianta recursos para empresas exportadoras. A maior parte da dívida de 

curto prazo em outubro de 2006, era composta pelo Crédito Rural, com R$ 39 milhões, ou 38% 

do total. Segue abaixo a Tabela 3 com o resumo do Balanço Patrimonial da São Martinho no 

semestre findo em 31 de outubro de 2006: 

 

Tabela 3 - Balanço Patrimonial  

Balanço Patrimonial (Dados em milhões de reais) 2006 

Ativo Circulante 511,0  

Disponibilidades  70,4  

Contas a Receber – Copersucar  54,0  

Estoques 355,2  

Outros ativos a curto prazo 31,4  

Ativo Realizável a Longo Prazo 77,7  

Ativo Permanente 1.216,9  

Total do Ativo  1.805,6  

Passivo Circulante 237,7  

Empréstimos e Financiamentos  102,1  

Fornecedores 69,1  

Obrigações Copersucar 2,2  

Outros passivos a curto prazo  64,3  

Passivo Exigível a Longo Prazo  587,0  

Empréstimos e Financiamentos  194,1  

Obrigações Copersucar 206,4  

Outros passivos a longo prazo  186,5  

Patrimônio Líquido  980,9  

Total do Passivo e Patrimônio Líquido  1.805,60 
Fonte: São Martinho – Portal de RI 

 

Segundo o Prospecto Definitivo da emissão de ações, a empresa pretendia honrar suas 

obrigações de curto prazo através da utilização de recursos em caixa, gerados pelas atividades da 

empresa, ou  por meio de novos financiamentos e do refinanciamentos de dívidas antigas. Depois 

de decidir pela abertura de capital, a empresa contava ainda com os recursos que seriam obtidos 

com essa oferta. 

O endividamento de longo prazo da empresa era composto em maior parte por obrigações 

decorrentes da renegociação de dívidas antigas, através do Programa Especial de Saneamento de 

Ativos – PESA, além de linhas de financiamento obtidas através do programa BNDES Finame e 

de recursos obtidos por meio do Crédito Rural. A empresa obtia ainda recursos de longo prazo 

por meio dos Commercial Paper, modalidade de crédito atrelada ao dólar.  Para garantir cerca de 
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65% de toda a dívida de longo prazo, a empresa hipotecou alguns de seus terrenos e empenhou 

diversos equipamentos e maquinários. 

No exercício semestre, findo em  outubro de 2006, o grupo são Martinho registrou uma 

receita líquida de R$ 462,9 milhões e um lucro líquido de R$ 58,6 milhões. As disponibilidades 

da empresa, que somam os recursos em caixa e as aplicações financeiras, eram de 70,4 milhões 

no mesmo período. A relação Dívida Líquida/EBITDA era de 0,9, demonstrando uma situação de 

endividamento confortável.  

 

III.3. Fontes de financimento  

III.3.1 São Martinho 

 Conforme exposto no item anterior, as principais fontes de financiamento utilizadas pela 

São Martinho em outubro de 2006 eram: os Créditos Rurais securitizados através do PESA; os 

recursos obtidos através das linhas de financiamento do BNDES; novos recursos disponibilizados 

pelos bancos através do Crédito Rural; e empréstimos obtidos junto aos bancos, ou junto a 

Copersucar, para Capital de Giro.  

 Segundo o prospecto definitivo da oferta pública de ações da São Martinho, durante o 

período de colheita existe uma maior necessidade por capital de giro para financiar as atividades 

da empresa, portanto há uma maior necessidade por empréstimos de curto prazo. Esses recursos 

são basicamente obtidos ou por meio do Crédito Rural, ou através de empréstimos bancários para 

Capital de Giro.  

A Lei nº 4.829, de Novembro de 1965, diz que todas as instituições financeiras no Brasil 

que aceitam depósitos ou fazem empréstimos comerciais são obrigadas a reservar uma parcela 

desses depósitos e dos empréstimos interbancários recebidos para fornecer empréstimos às 

empresas agrícolas. Esses empréstimos são regulamentados pelo Banco Central e, como estão 

reservados para auxiliar o custeio do plantio, dentre outros custos agrícolas, oferecem ao 

agricultor custos mais baixos e prazos menores. Segundo as Demonstrações Financeiras de 

outubro de 2006, o saldo devedor dos empréstimos referentes ao Crédito Rural era de R$ 39,5 

milhões, enquanto que os juros a serem pagos foram fixados em 8,75% ao ano. Nesse período, 

essa modalidade de empréstimo representava 13,3% da dívida total.  
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O empréstimo para capital de giro pode ser obtido junto aos bancos tradicionais a taxas 

que variam de acordo com o perfil do cliente. Por ainda ser membro da Copersucar1 em 2006, a 

São Martinho podia ainda obter repasse de recursos a taxas mais atrativas do que aquelas que 

seriam obtidas diretamente pelos cooperados junto ao mercado. Os recursos obtidos junto aos 

banco e a Copersucar somavam R$ 21 milhões, ou 7% do total de empréstimos e financiamentos, 

em outubro de 2006. Esses recursos foram obtidos através de duas linhas de financiamente para 

capital de giro com custos financeiros diferentes. Enquanto uma linha previa juros de 16,56% ao 

ano , a outra previa encargos de 12,99% ao ano, acrescido da Taxa Referencial – TR. 

O PESA foi criado pelo governo em 1998, através da Resolução nº 2.471, para permitir 

que diversas empresas do setor agrícola brasileiro pudessem renegociar dívidas antigas  

decorrentes de operações de Crédito Rural com as instituições financeiras credoras, 

condicionando essa renegociação à securitização da dívida dessas empresas. A São Martinho 

aderiu ao PESA entre 1998 e 2000, com o objetivo de quitar suas dívidas até 2020. O saldo 

consolidado desses Créditos rurais securitizados era de R$ 18.742, ou 40% da dívida total, em 

outubro de 2010. A empresa pagava juros pré-fixados de 8,98% ao ano relacionado a essa dívida. 

Por meio do portal eletrônico do BNDES é possível saber que os programas de 

financiamento do FINAME e do BNDES Automático oferecem diversas linhas de financiamento 

para máquinas e equipamentos às empresas brasileiras. O FINAME oferece financiamento sem 

limite de valor para a aquisição de novas máquinas e equipamentos fabricados no Brasil 

aprovados pelo BNDES e capital de giro associado por meio de instituições financeiras 

credenciadas. O programa BNDES Automático é semelhante ao FINAME. Entretanto, os 

empréstimos do BNDES Automático limitam-se a R$10 milhões por ano.  

Os empréstimos do FINAME e do BNDES Automático geralmente possuem prazo de até 

60 meses e foram tomados pela São Martinho em três condições diferentes, conforme consta em 

posição atualizada de 31 de outubro de 2010. Uma parcela de 45% desses empréstimos foi 

tomada a taxa TJLP acrescida de uma taxa média ponderada de 5,32% ao ano, enquanto que 

outra parcela de 53% da dívida foi negociada a uma taxa média ponderada pré-fixada de 12,01% 

ao ano e uma pequena parcela de apenas 2% foi financiada a uma taxa baseada nas variações 

cambiais de uma cesta de moedas estrangeiras, mais uma taxa média ponderada pré-fixada de 

5,8% ao ano. O BNDES e as instituição financeiras que intermediaram essas operações 

                                                 
1 A Copersucar  é uma cooperativa privada que reune diversas usinas de açúcar situadas no estado de São Paulo e que tem como 
principal atividade a comercialização da totalidade da produção de açucar de seus cooperados. A cooperativa oferece ainda para 
os seus associados , um limite de crédito correspondente a 80% da produção a receber (Copersucar, 2010). 
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receberam  uma taxa de intermediação financeira entre 0,8% e 2,95% do valor de principal do 

empréstimo. Em 31 de outubro de 2006, o saldo devedor referente a esses empréstimos totalizava 

R$101,9 milhões, ou 34% do total da dívida.  

Seguem abaixo os Gráfico 4 e 5 que ilustram o perfil da dívida da São Martinho, em 

31/10/2006. 

 

Gráfico 4 – Dívida de curto prazo 

 
Fonte: São Martinho – Portal de RI 

 

Gráfico 5 – Dívida de longo prazo 

 
Fonte: São Martinho – Portal de RI 
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III.3.2. Concorrência 

A Cosan, maior empresa do ramo sucroalcooleiro e maior concorrente da São Martinho, 

tinha em outubro de 2006 o perfil de endividamento muito mais alongado do que a São Martinho. 

Enquanto que o perfil da dívida da São Matinho era composto em 34% por dívidas de curto prazo 

e 66% de dívidas de longo prazo, 91,2% da dívida da Cosan era de longo prazo, como é descrito 

na Carta Financeira referente ao 2T07 da companhia. Em termos de moeda, a São Martinho tinha 

quase todo o seu endividamento em moeda nacional enquanto que na Cosan, 71,5% de sua dívida 

era denominada em dólares.  

Através da análise da Carta Financeira da Cosan, percebe-se que, em parte, a razão para 

que o perfil da dívida seja bastante longo e por essa ser majoritariamente em dólar, se deve a 

emissão, em 2006, de bônus perpétuos no valor de US$450 milhões. A Cosan possui ainda 

dívidas de longo prazo referentes a debêntures no valor de R$ 55 mlhões, herdadas da compra da 

Usina Corona, além de dívidas relacionadas a Senior Notes, que venceriam em Novembro de 

2009, no valor de R$ 442 milhões. Ao contrário da Cosan, a São Martinho não utilizava nenhuma 

dessas formas de financiamento, o que pode ser explicado pela maior facilidade que uma empresa 

aberta têm em obter recursos externos, conforme a Comissão de Valores Mobiliários - CVM 

destaca. 

A Cosan finalizou seu processo de abertura de capital em Novembro de 2005 em uma 

operação considerada como bem sucedida pela empresa. Segundo a Carta Financeira Trimestral 

referente ao segundo trimestre social de 2006, a oferta pública inicial de ações da Cosan levantou 

um total de R$ 885 milhões, com demanda significativamente maior que a oferta, se tornando o 

maior IPO de empresa não-financeira desde 2002. 

A abertura de capital da Cosan acabou por fortalecer bastante a estrutura de capital da 

empresa, de modo que ao final do 3º Trimestre do exercício social de 2006, a empresa contava 

com 57% de patrimônio próprio, 37% de dívidas de longo prazo e apenas 6% de dívidas de curto 

prazo. Para efeito comparativo, ao final do 1º Trimestre social de 2005 a empresa possuia 30% de 

patrimônio próprio, 22% de dívidas de longo prazo e 48% de dívidas de curto prazo. Os recursos 

obtidos com o IPO serviram também para fortalecer o caixa e financiar a expansão da empresa 

através da aquisição de outras usinas.  
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III.4 Decisão pela abertura 

Em dezembro de 2006, o Grupo São Martinho aproveitou o crescente interesse dos 

investidores e de uma situação fiscal interna favorável e fez requerimento junto a CVM para 

registro de oferta pública de distribuição de ações. Com a abertura de capital, a empresa seguiu o 

caminho da Cosan e se tornou a segunda empresa do ramo de açúcar e álcool a negociar suas 

ações na Bovespa.  

  

III.4.1 Vantagens  

Com a abertura de capital, a CVM destaca que a empresa amplia a sua base de captação 

de recursos financeiros e de seu potencial de crescimento. A empresa passa a ter acesso a 

recursos que podem ser usados para projetos de expansão ou para a reestruturação de seu passivo 

financeiro. Através do lançamento de recibos negociados no exterior, como as ADRs, por 

exemplo, a empresa também pode captar recursos externos, tudo mediante a aprovação da CVM 

e do Banco Central. 

A abertura de capital também proporciona para a empresa, uma maior flexibilidade 

estratégica. Segundo a CVM, a empresa passa a ter uma margem para administração de sua 

estrutura de capital, balanceando as relações entre o capital acionário e o de terceiros, e, 

conseqüentemente, seu risco empresarial. A utilização de capital de terceiros tem limites claros e 

quando utilizado em excesso pode aumentar a vulnerabilidade da empresa.  

Além disso, embora seja interessante financiar-se por meio de dívida, a BM&FBOVESPA 

destaca que nem sempre essa oportunidade está disponível ou adequada às necessidades da 

empresa e muitos projetos sofrem com a ausência de fontes de crédito de longo prazo. Outra 

vantagem é que, ao contrário dos recursos obtidos através do endividamento, os recursos dos 

sócios investidores não têm prazo de amortização ou resgate e nem exigem rendimento definido. 

A empresa passa também a ter uma maior liquidez patrimonial, na medida em que os 

acionistas controladores aumentam a liquidez do seu patrimônio, através da oportunidade de 

negociação de sua participação na empresa, que tende a se valorizar ao longo do tempo pela 

diversificação de compradores, sobretudo investidores institucionais, nacionais ou estrangeiros. 

Outro fator importante, também destacado pela CVM, é a maior exposição ao mercado 

que o IPO possibilita. A transparência e confiabilidade exigidas de uma companhia aberta 

beneficiam a imagem da empresa e atraem novos negócios. Empresas abertas e transparentes 
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também conseguem empréstimos bancários a um custo inferior e tem maior facilidade em vender 

títulos de dívida no mercado externo. 

A abertura de capital leva ainda, segundo a CVM, à aceleração da profissionalização da 

companhia. Inicialmente, esse processo seria conseqüência das disposições legais, dada a eleição 

de conselheiros representantes dos novos acionistas e a exigência da figura do Diretor de 

Relações com o Mercado (DRM). Uma administração profissionalizada é um dos pontos que 

mais interessa ao investidor, dada a necessidade de treinamento profissional dos ocupantes de 

cargos de direção. 

 

III.4.2 Desvantagens 

Os custos associados ao processo de abertura de capital, à remuneração do capital dos novos 

acionistas (política de dividendos) e à administração de um sistema de informações específico 

para o controle da propriedade da empresa, podem influenciar na decisão pela abertura de capital, 

mas tendem a se diluir em função das vantagens agregadas. Dentre esses custos, a CVM destaca:  

 

1. Manutenção de um Departamento de Acionistas; 

2. Manutenção de um Departamento de Relações com Investidores. Este setor incumbir-se-á 

de centralizar todas as informações internas a serem fornecidas ao mercado, integrando e 

sistematizando esse conjunto de informações;  

3. Contratação de empresa especializada em emissão de ações escriturais, custódia de 

debêntures, serviços de planejamento e de corretagem, e underwriting;  

4. Taxas da CVM e das Bolsas de Valores;  

5. Contratação de serviços de auditores independentes mais abrangentes que aqueles 

exigidos para as demais companhias; e 

6. Divulgação de informação sistemática ao mercado sobre as atividades da empresa. 

 

Além dos custos supracitados acima, outro ponto que pode influenciar na decisão pela 

abertura de capital é a necessidade da empresa em atender à normas mais específicas e rigorosas, 

no que tange aos procedimentos e princípios contábeis, de auditoria, e divulgação de 

demonstrações financeiras. A companhia passa a ter uma exposição muito maior, sendo 
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necessário acertar qualquer pendência fiscal, ambiental ou trabalhista, que possam arranhar a 

imagem da empresa perante o público. 

III.4.3 Decisão pela Abertura de Capital  

A principal justificativa citada por Alexandre Gorla, analista de relação de RI da São 

Martinho, para abertura de capital foi a necessidade de captação de recursos para ajudar na 

construção da terceira usina da empresa, que entrou em operação em abril de 2008, além da 

necessidade de recursos para aplicar em outros projetos de expansão da empresa. Alexandre 

Gorla, destaca que a abertura de Capital se tornou uma opção para as formas de financiamento 

tradicionais, na medida em que os benefícios da abertura passaram a superar os custos envolvidos 

na transação. 

Em outubro de 2006, a dívida de curto prazo da empresa era composta em 59% por 

empréstimos obtidos junto ao setor bancário tradicional, seja através de operações de Crédito 

Rural, ou para Capital de Giro. Segundo a CVM, uma menor dependênca em relação ao capital 

de terceiros seria benéfica para a estrutura de capital de uma empresa, na medida em que os 

recursos obtidos através da abertura de capital não têm prazos de amortização e resgate. Segundo 

Gorla,  o alongamento do prazo das dívidas também seria um importante incentivo para a 

abertura de capital, na medida em que a entrada de recursos promove a redução da necessidade de 

capital de curto prazo, principalmente em época de colheitta, quando os desembolsos são 

maiores, e melhora no perfil de endividamento da empresa.  

 Outra motivação que pode ter sido determinante para a decisão pela abertura de capital da 

São Martinho foi o sucesso da operação realizada pela sua maior concorrente, a Cosan, em 2005. 

A oferta pública inicial de ações da Cosan, primeira empresa do setor a realizar um IPO, teve 

uma demanda significativamente maior que a oferta, possibilitando uma arrecadação maior de 

recursos do que o esperado pela Cosan e tornando a operação a maior do tipo envolvendo uma 

empresa não-financeira, desde 2002. Segundo a BMF&BOVESPA, desde o IPO, até o fim o 

primeiro trimestre de 2006, as ações da Cosan apresentaram rentabilidade quase seis vezes maior 

que o principal índice da bolsa, o IBOVESPA, demonstrando boa aceitação das ações da empresa  

perante os investidores.  

Após o IPO, a estrutura de capital da Cosan se fortaleceu e sua exposição ao risco 

diminuiu na medida em que a composição da dívida foi alongada. Ao final do 3º Trimestre do 

exercício social de 2006, a empresa contava com 57% de patrimônio próprio, 37% de dívidas de 
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longo prazo e apenas 6% de dívidas de curto prazo, enquanto que antes da oferta a dívida de curto 

prazo da empresa representava 48% do total. Com a ajuda dos recursos obtidos com o IPO, a 

Cosan fortaleceu o seu caixa e comprou uma usina de processamento de cana e uma importante 

empresa do setor sucroalcooleiro. 

A mudança na cultura da empresa também foi citada como um aspecto positivo pelo 

analista da São Martinho. A exposição maior da empresa e a maior fiscalização por parte das 

autoridades monetárias seria benéfica para o desenvolvimento de um ambiente cada vez mais 

profissional dentro da São Martinho. Segundo a CVM, a transparência e a confiabilidade exigidas 

de um companhia aberta, principalmente no Novo Mercado, onde a prestação de contas aos 

acionistas é maior, beneficiam a imagem da empresa, atraindo novos negócios e facilitando a 

obtenção de crédito. Uma empresa com boas práticas de governança tem maior facilidade em 

obter capital com índices de juros melhores do que outra qualquer, já que seu risco será menor, 

devido à adoção de diretrizes adicionais em relação ao que é exigido pela legislação.  

A profissionalização da gestão da empresa também é lembrada por Gorla como uma 

motivação extra para realizar a abertura de capital. Logo após a abertura de capital, a presidência 

do conselho de administração do grupo era comandada por Luis Antonio Ommetto, um dos 

principais sócios da empresa. No entanto, o regulamento do Novo Mercado, nível de governança 

corporativa da bovespa pela qual a São Martinho pretendia aderir, prevê que o conselho tenha no 

mínimo cinco membros, dos quais 20% devem ser conselheiros independentes, eleitos em 

assembléia geral. Por sua vez, os membros do conselho são responsáveis pela eleição da diretoria, 

inclusive de um Diretor de Relações com o Mercado que deverá representar a empresa junto ao 

mercado.  Essa situação ja demonstra uma profissionalização forçada e que tende se enraizar, da 

administração de uma empresa que decide abrir o seu capital. Segundo a CVM, os investidores 

levam em consideração uma administração profissionalizada antes de investir o seu capital em 

uma empresa, dada a necessidade de treinamento profissional dos ocupantes de cargos de direção. 

A situação da economia brasileira e mundial foi outro fator favorável para que o Grupo 

São Martinho decidisse pela abertura de capital. Em 2006 existia a perpectiva de crescimento 

econômico para os próximos anos e o cenário econômico era de inflação estável com taxas de 

juros internas decrescentes. Os juros baixos beneficiavam o setor produtivo e o consumo 

nacional. Se por um lado o real fortalecido prejudicava as exportações de açucar e etanol, o 

mercado interno crescia fortemente e o preço das commoities se elevava compensando perdas 

decorrentes da redução da receita líquida com a exportação. 
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Com relação ao uso dos recursos obtidos com o IPO para atingir os objetivos da empresa, 

em seu Prospecto Preliminar da oferta, a São Martinho diz que os recursos obtidos são desejados 

para dar continuidade na modernização de suas usinas e alcançar um salto de produtividade. A 

estratégia do grupo, segundo o prospecto, seria "crescer de forma orgânica e por meio de 

aquisições ou parcerias estratégicas ou através de novos projetos", continuar a reduzir custos e 

aumentar a eficiência operacional e expandir a participação no mercado internacional de açúcar e 

álcool. 

 Segundo o Prospecto Final, os recursos provenientes da Oferta Primária das ações seriam 

divididos e direcionados para a construção da unidade industrial de processamento de cana-de-

açúcar de Boa Vista, com aproximadamente 40%, cerca de 20% seriam aplicados no 

aprimoramento tecnológico e modernização das unidades atuais e os 40% restantes seriam 

investidos na potencial expansão dos negócios do grupo.  
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CONCLUSÃO 

 O projeto dessa monografia se iniciou com um estudo sobre o sistema financeiro nacional 

e o processo de desintermediação financeira. Através desse estudo foi possível identificar a 

principal função do sistema financeiro nacional para então entender como funciona a 

intermediação financeira e como as operações de mercado de capitais têm facilitado a captação 

de recursos pelas empresas que se financiam através da colocação de títulos no mercado de 

capitais, em um processo que pode ser chamado de securitização, ou desintermediação financeira. 

 Feita a revisão teórica, o segundo capítulo explorou o mercado de atuação da São 

Martinho, empresa utilizada como estudo de caso nessa monografia. Foi possível perceber que a 

produção mundial do açúcar é dominada pelo Brasil, que também se destaca como maior 

exportador. Embora a Índia e a China também sejam grandes produtoras, a Tailândia e a 

Austrália se destacam como principais concorrentes do Brasil na exportação do produto. No caso 

do álcool hidratado, notou-se que existe uma grande concentração da produção nos EUA e no 

Brasil, que juntos produzem em torno de 85% do total produzido no mundo. Um detalhe 

observado foi que os EUA utilizam o milho como matéria-prima para a produção do etanol, 

enquanto que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar.  

No âmbito da concorrência nacional, pode-se observar que o grande concorrente da São 

Martinho é a Cosan, que é a maior produtora de açucar no mundo e maior produtora de etanol do 

Brasil. Também foi observado que o setor sucroalcooleiro nacional, embora concentrado na 

região centro-sul,  ainda é muito fragmentado, com mais de 320 unidades produtivas em todo o 

Brasil. 

Após a contextualização do tema foi feita a análise da decisão da São Martinho pela 

abertura de capital como forma de se financiar. Inicialmente foi feita a análise da situação de 

endividamento da empresa pré-abertura de capital. Percebeu-se que o endividamento de curto 

prazo da companhia correspondia a 34% do total, em 31/10/2006, e que a relação Dívida 

Líquida/EBITDA era de 0,9. Essa situação demonstra uma posição confortável de endividamento 

e relação ao EBTIDA, no entanto, demonstra que o percentual de curto prazo da dívida ainda era 

alto se comparado com o sua maior concorrente, a Cosan, onde apenas 6% da dívida total era de 

curto prazo após a abertura de capital. 
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O estudo da estrutura de endividamento da São Martinho demonstrou também a 

dependência da empresa em relação aos empréstimos bancários de curto prazo para Capital de 

Giro, principalmente durante os períodos de colheita, quando existe a maior necessidade por 

recursos para financiar a atividade. A abertura de capital seria uma opção para reduzir essa 

dependência, na medida em que os recursos obtidos com a oferta poderiam ser utilizados para 

esse fim. A pesquisa também apontou a importância dos recursos obtidos junto ao BNDES, muito 

utilizados pela São Martinho como uma opção de longo prazo que oferece taxas de juros mais 

atrativas que os empréstimos bancários tradicionais. 

O resultado final da pesquisa aponta que a São Martinho  decidiu optar pela abertura de 

capital na bolsa de valores, motivada por uma série de benefícios de ordem financeira e 

estrutural, que segundo o Alexandre Gorla, analista de RI da empresa, superaram os custos que 

envolveriam a transação. Foi possível concluir que o sucesso da abertura de capital da Cosan, 

grande concorrente da São Martinho no setor, em 2005, teve influência na decisão da São 

Martinho, na medida em que foi provado que uma empresa do setor poderia ter boa aceitação 

entre os investidores, além de terem sido observadas mudanças positivas na estrutura de 

endividamento da Cosan pós-abertura.  

A diminuição da dependência em relação ao capital de terceiros e o alongamento do perfil 

da dívida também foram apontados como fatores que motivaram a decisão da São Martinho pela 

abertura de capital. Também foi possível concluir que os benefícios relacionados a adesão ao 

Novo Mercado influenciaram na decisão pela abertura da empresa, na medida em que iria 

implicar em uma mudança cultural e na forma de gestão da empresa, que seria obrigada a ser 

mais transparente e a seguir normar mais rígidas. Foi possível concluir que essas mudanças 

podem trazer benefícios para a empresa, porque atraem novos negócios e facilitam a obtenção de 

financiamento, visto que investidores valorizam uma empresa transparente. Por outro lado a 

empresa deve tomar cuidado com essa maior exposição para não ter sua imagem aranhada no 

mercado. 

Por fim, conclue-se que os recursos obtidos com o IPO seriam prioritariamente destinados 

para a construção de uma nova unidade de processamento cana-de-açúcar, a Usina Boa Vista, 

sendo que o restante seria utilizado para o aprimoramento tecnológico e a modernização das 

unidades já existentes, além de outros investimentos com o objetivo de aumentar a produtividade 

e diminuir os custos da empresa.  
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