Announcement: Moody's afirma rating Baa3 da Suzano
Global Credit Research - 30 Dec 2010
Aproximadamente USD 940 milhões em títulos de dívida afetados

Sao Paulo, December 30, 2010 -- A Moody's afirmou os ratings Baa3 na escala global e Aa1.br na escala nacional brasileira dos BRL 500
milhões em debêntures seniores sem garantia de ativos reais da Suzano Papel e Celulose S.A. ("Suzano") e o rating Baa3 em moeda
estrangeira aos USD 650 milhões em notas seniores sem garantias de ativos reais com vencimento em 2021 da Suzano Trading Ltd. e
garantidas pela Suzano. A perspectiva dos ratings permanece estável. A afirmação segue o anúncio de que a Suzano entrou em acordo com
a Fibria Celulose S.A. (com rating Ba1, perspectiva positiva) para adquirir 50% de participação na Consórcio Paulista de Papel e Celulose -Conpacel (50% já pertencem à Suzano) por BRL 1,45 bilhão e 100% da KSR Distribuidora (subsidiária de distribuição de papel) por BRL 50
milhões em caixa.
Ratings afirmados:
..Emissor: Suzano Papel e Celulose S.A.
...Debêntures seniores sem garantia de ativos reais com vencimento em 2014 e 2019: Baa3 (escala global) e Aa1.br (escala nacional
brasileira)
Emissor: Suzano Trading Ltd.
...Notas seniores sem garantia de ativos reais com vencimento em 2021 e garantidos pela Suzano: Baa3 (moeda estrangeira)
A perspectiva para todos os ratings é estável.
FUNDAMENTOS DOS RATINGS
Na nossa visão, a aquisição conforme anunciada irá adicionar escala às operações de papel da Suzano e fortalecer ainda mais sua posição
no mercado brasileiro de papel. As aquisições deverão ser concluídas em janeiro (Conpacel) e fevereiro (KSR) de 2011, quando os
respectivos pagamentos em espécie deverão ocorrer. De acordo com a posição de caixa da Suzano de BRL 3,6 bilhões em 30 de setembro
de 2010, sua liquidez deverá se manter robusta com base no perfil adequado do vencimentos de suas dívidas e também considerando a
emissão de BRL 1,2 bilhões em debêntures conversíveis planejada para o 1T2010, a qual conta com o compromisso firme de subscrição total
pelos acionistas controladores e pelo BNDES Participações S.A. Baseada na análise da documentação preliminar, a Moody's entende que as
debêntures conversíveis terão características substanciais de capital. Caso o prospecto final prove o contrário, uma ação de rating negativa
poderia ser considerada se a alavancagem aumentar para um nível considerado inadequado para o rating Baa3, especialmente para uma
empresa com significativos projetos de investimento.
O rating Baa3 / Aa1.br das debêntures considera a posição da Suzano como uma produtora de baixo custo de celulose branqueada de
eucalipto (BEKP) e papel, com posições de liderança no mercado global de BEKP e nos setores brasileiros de papéis para imprimir e
escrever e de papel cartão. A empresa se beneficia de um nível elevado de integração vertical com autossuficiencia substancial de fibra de
madeira e energia, além da proximidade de suas plantas de celulose com suas florestas próprias e instalações portuárias, bem como a
localização favorável de suas plantas de papel na região mais industrializada do Brasil. Como resultado, a empresa tem reportado fortes
margens operacionais mesmo durante os períodos de baixa do setor. O rating também é sustentando pela administração financeira prudente
da Suzano, conforme evidenciado por sua sólida posição de liquidez e boas práticas de gestão de risco. Enquanto a diversificação geográfica
das receitas da Suzano é boa, notamos que sua diversificação operacional é limitada pela concentração da produção de celulose de mercado
em Mucuri. O rating também é limitado pela exposição significativa da empresa à moeda estrangeira, visto que grande parte de seus custos
são em moeda local enquanto as receitas estão atreladas ao dólar americano. A boa governança corporativa e o nível de transparência da
Suzano são considerados como fatores positivos para o crédito.
Reflexo do maior endividamento para financiar uma nova planta de USD 1,3 bilhões para a produção de 1,1 milhões de toneladas de celulose
de mercado em Mucuri, a qual está integralmente operacional desde o início de 2008, mas também refletindo as condições de mercado mais
fracas em 2009, a Suzano reportou Dívida Líquida Total Ajustada (considerando um saldo mínimo de caixa de BRL 1 bilhão) sobre EBITDA de
3,4x em 30 de setembro de 2010 (últimos doze meses), o qual mesmo abaixo do índice 4.0x reportado em 30 de junho de 2010,
consideramos ser ainda elevado para a categoria de rating Baa3. No entanto, com base na recuperação gradual do preço de celulose e papel
desde meados de 2009 e na melhora da geração do fluxo de caixa, esperamos que a Dívida Líquida sobre EBITDA se reduzirá ainda mais em
direção a 2,5x no curto prazo à medida que os trimestres mais fracos sejam substituídos, o que no entanto dependerá do crédito de capital
dado às BRL 1,2 bilhões em debêntures conversíveis a serem emitidas no 1T2011.
A Suzano anunciou investimentos consideráveis para o período de 2010 a 2014, incluindo três plantas de pellet de madeira com capacidade
de um milhão de toneladas cada e um custo estimado em cerca de USD 800 milhões, e duas plantas de BEKP de 1,4 milhões de toneladas
cada nos Estados do Maranhão e Piauí, respectivamente, cujo investimento total é de aproximadamente USD 5,3 bilhões. Enquanto a entrada
no segmento de pellets de madeira (para exportação para geradores de energia térmica) não deve representar um desafio significativo para a
Suzano de um ponto de vista operacional, consideramos o risco deste novo empreendimento como moderado, visto que o mercado final de
pellets é significativamente diferente daqueles de papel e celulose. Os projetos mencionados ainda aguardam aprovação do conselho de
administração.
A perspectiva estável considera que a Suzano administrará adequadamente seus agressivos planos de investimentos a fim de manter a
alavancagem e liquidez em níveis administráveis durante o período de execução dos projetos. Esperamos que a empresa pré-financie uma
parte significativa dos investimentos com dívidas de longo prazo, para que o fluxo de caixa livre das operações existentes seja suficiente para
cobrir as obrigações de dívida atuais.

Uma pressão positiva sobre o rating das notas da Suzano é atualmente desafiada por seus agressivos planos de investimentos. No entanto,
uma ação de rating positiva poderia ser considerada caso a empresa consiga manter Dívida Líquida (considerando um saldo mínimo de caixa
de BRL 1 bilhão) sobre EBITDA abaixo de 3,0x, com o Fluxo de Caixa Livre antes dos Investimentos de Capital pré-financiados sobre Dívida
Líquida (como definida pela Moody's) consistentemente por volta de 15% e forte liquidez durante a execução de seus projetos de expansão.
Por outro lado, uma pressão negativa sobre o rating poderia surgir caso a Dívida Líquida (considerando um saldo mínimo de caixa de BRL 1
bilhão) sobre EBITDA fique acima de 4,0x durante a execução de seus planos de expansão sem perspectiva de redução no curto prazo, ou
caso a posição de liquidez da empresa deteriore. Além disso, um aumento significativo da dívida garantida por ativos reais poderia pressionar
negativamente os ratings das dívidas sem garantias de ativos reais.
A última ação de rating da Moody's em relação à Suzano ocorreu em 9 de dezembro de 2010 quando atribuímos o rating Baa3 / Aa1.br às
suas debêntures seniores sem garantia de ativos reais com vencimento em 2014 e 2019.
A principal metodologia utilizada no processo de rating da Suzano foi a Moody's Global Paper & Forest Products Industry, publicada em
setembro de 2009. Outras metodologias e fatores que podem ter sidos considerados no processo de rating deste emissor também podem ser
encontradas no website da Moody's.
Os Ratings em Escala Nacional da Moody's (NSRs) têm o intuito de serem avaliações relativas da idoneidade creditícia entre as emissões de
dívida e os emissores de um dado país, a fim de permitir que os participantes do mercado diferenciem melhor os riscos relativos. Os NSRs
são diferentes dos ratings globais da Moody´s pois não são globalmente comparáveis ao universo global de entidades classificadas pela
Moody´s, mas apenas a NSRs de outras emissões e emissores classificados no mesmo país. Os NSRs são designados por um modificador
".nn" que indica o país relevante, como ".br" no caso do Brasil. Para maiores informações sobre a abordagem da Moody´s para ratings na
escala nacional, consulte as Diretrizes para Implementação de Ratings da Moody´s publicadas em agosto de 2010 sob o título "Mapeamento
dos Ratings na Escala Nacional da Moody´s para Ratings na Escala Global" ("Mapping Moody's National Scale Ratings to Global Scale
Ratings").
A Suzano Papel e Celulose, Brasil, é uma produtora líder de celulose branqueada de eucalipto de mercado, papel para imprimir e escrever e
papel cartão, tendo reportado receita líquida consolidada de BRL 4,3 bilhões (aproximadamente USD 2,4 bilhões convertidos pelo câmbio
médio) nos últimos doze meses findos em 30 de setembro de 2010.
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