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Rating 'BB+' atribuído à proposta de emissão de notas senior
unsecured de até US$700 milhões da Bahia Sul Holding GmbH
(rating de recuperação: '3')
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São Paulo (S&P Global Ratings), 7 de julho de 2016 – A S&P Global Ratings atribuiu hoje o rating
‘BB+’ à proposta de emissão de notas senior unsecured, no valor de até US$700 milhões, com prazo
de 10 anos, a ser realizada pela Bahia Sul Holding GmbH (“Bahia Sul”), com um rating de
recuperação ‘3’, o qual indica nossa expectativa de uma recuperação significativa (entre 50%70%;
na faixa superior da banda) das notas mediante um cenário de default hipotético.
A Bahia Sul é uma subsidiária totalmente controlada pela produtora brasileira de celulose, Suzano
Papel e Celulose S.A. (Suzano: BB+/Estável/ e brAA/Estável/), a qual garantirá de forma
incondicional e irrevogável as notas. Esperamos que a Suzano utilize os recursos captados com
esta emissão principalmente para fins de refinanciamento ou para financiar investimentos.
Nosso rating ‘BB+’ da Suzano incorpora a vantajosa estrutura de custos da empresa para a produção
de celulose graças ao seu acesso a florestas altamente produtivas e à sua sólida posição no
mercado global e local de celulose para papéis de imprimir e escrever (revestidos e não revestidos) e
cartão. Esses fatores compensam a volatilidade nos preços da celulose, a qual esperamos que
permaneça significativa nos próximos anos. Além disso, os ratings refletem a estrutura de capital
mais forte da Suzano e o balanço patrimonial mais leve após a consolidação das operações de sua
fábrica de celulose com capacidade anual de produção de 1,5 milhão de toneladas no Maranhão.
Nossa expectativa é que as condições favoráveis para os exportadores brasileiros, incluindo a
Suzano, persistirão no curto a médio prazo. O fator de restrição dos ratings da empresa é a falta de
uma política financeira robusta, clara e sustentável que possa suportar níveis de alavancagem
conservadores no longo prazo.

Análise de recuperação
Principais fatores analíticos
O rating de emissão das notas senior unsecured da Suzano é ‘BB+’.
O rating de recuperação ‘3’ indica nossa expectativa de uma recuperação entre 50%70% (na
banda alta da faixa) para os credores unsecured mediante um cenário de default hipotético.
Em nosso cenário de default, o EBITDA declinaria aproximadamente 65%.
Avaliamos a empresa com base no princípio de continuidade de suas operações (going
concern basis), usando um múltiplo de 5,5x aplicado ao nosso EBITDA estimado para um
nível de emergência, o qual resulta em um valor da empresa (enterprise value ou EV) de
emergência bruto projetado em torno de R$ 11 bilhões.
Nossa análise de recuperação assume que mediante um cenário de default hipotético, as
notas senior unsecured se classificariam pari passu a outras dívidas senior unsecured
existentes ou futuras da empresa. Essas dívidas também estão sujeitas às prioridades
estatutárias como obrigações tributárias e trabalhistas.
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Default simulado e premissas de avaliação:
Ano simulado do default: 2021
EBITDA de emergência: R$ 2 bilhões
Múltiplo de EV implicado: 5,5x
EV bruto estimado de emergência: R$ 11 bilhões

Estrutura de prioridade de pagamentos (waterfall):
EV líquido após custos administrativos de 5%: R$ 10,5 bilhões
Dívidas prioritárias: R$ 28,7 milhões
Dívida senior secured: R$ 3,7 bilhões
Dívida unsecured: R$ 10,3 bilhões
Expectativa de recuperação: entre 50%70%
Certos termos utilizados neste reporte, particularmente certos adjetivos usados para expressar nossa
visão sobre os fatores que são relevantes para os ratings, têm significados específicos que lhes são
atribuídos em nossos critérios, por isso devem ser lidos em conjunto com tais critérios. Por favor,
veja os critérios de rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações.

Critérios e Artigos Relacionados
Critérios
Metodologia e Premissas: Descritores de Liquidez para Emissores Corporativos Globais, 16
de dezembro de 2014.
Principais Fatores de Crédito para a Indústria de Papel e Produtos Florestais, 12 de fevereiro
de 2014.
Metodologia de Ratings Corporativos, 19 de novembro de 2013.
Metodologia corporativa: Índices e Ajustes, 19 de novembro de 2013.
Critério geral: Metodologia de rating de grupo, 19 de novembro de 2013.
Critério Geral: Metodologia e Premissas de Avaliação do RiscoPaís, 19 de novembro de
2013.
Metodologia: Risco da indústria, 19 de novembro de 2013.
Metodologia para vincular ratings de curto e longo prazo a emissores do setor corporativo,
segurador e soberano, 7 de maio de 2013.
Metodologia: Fatores de créditos relativos à administração e governança para entidades
corporativas e seguradoras, 13 de novembro de 2012.
Uso de CreditWatch e Perspectivas, 14 de setembro de 2009.
Diretrizes de critério para ratings de recuperação de dívida em grau especulativo de emissores
corporativos globais, 10 de agosto de 2009.
2008 Critério de Ratings Corporativos: Avaliação de emissões, 15 de abril de 2008.
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