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A Suzano vem reportando métricas de crédito fracas para a categoria de rating em função
das condições fracas de mercado e da alavancagem financeira maior do que a projetada em
função de aquisições.
Os significativos investimentos da empresa colocarão pressões adicionais sobre seu fluxo
de caixa livre no curto prazo e limitarão sua capacidade para reduzir o endividamento.
Alteramos a perspectiva dos ratings da Suzano, de estável para negativa, e reafirmamos os
ratings ‘BB+’ da empresa.
A perspectiva negativa sinaliza que poderemos rebaixar os ratings nos próximos dois
trimestres se a Suzano não conseguir apresentar uma estratégia clara e entregar resultados
específicos para melhorar substancialmente sua estrutura de capital.

Ações de Rating
Em 23 de novembro de 2011, a Standard & Poor’s Ratings Services alterou a perspectiva dos
ratings atribuídos à Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano”), de estável para negativa. Ao
mesmo tempo, reafirmamos os ratings ‘BB+’ da empresa, incluindo seus ratings de crédito
corporativo.

Fundamentos
A alteração da perspectiva reflete a alavancagem financeira da Suzano maior do que a esperada;
as métricas de crédito fracas para a categoria de rating; e nossa visão de que, na ausência de
medidas para melhorar substancialmente sua estrutura de capital, poderemos rebaixar os ratings
da empresa. A reafirmação dos ratings, por sua vez, baseia-se no compromisso da empresa para
reduzir a alavancagem. A Suzano divulgou que está analisando várias medidas para melhorar seu
perfil financeiro, o que inclui a venda de diversos ativos, e poderemos rebaixar os ratings se a
empresa não conseguir concluir várias dessas iniciativas nos próximos dois trimestres. Também
revisamos a liquidez da Suzano para ‘menos que adequada’, visto que, em nossa opinião, os seus
significativos investimentos dos próximos dois anos, somados à dívida de curto prazo acima do
esperado, colocarão pressões sobre seus fluxos e reservas de caixa.
O perfil de risco de negócio da Suzano é “satisfatório”, graças a sua posição de custo competitiva
em celulose, com uma presença cada vez maior nesse mercado nos próximos anos, uma vez que
a empresa está investindo na expansão da capacidade de produção de celulose. A Suzano
também se beneficia de uma posição de mercado forte na indústria brasileira de papel,
impulsionada ainda mais pela aquisição do controle de Conpacel - Consórcio Paulista de Papel e
Celulose no início de 2011. Os riscos intrínsecos à indústria de papel e celulose, como um negócio
de capital intensivo que demanda pesados investimentos em florestas e plantas industriais vários
anos antes da produção mitigam os fatores positivos. Também incorporamos em nossa análise os
riscos relativos à volatilidade nos preços da celulose e a crescente competição no mercado
nacional de papel.
O perfil de risco financeiro da Suzano é “significativo.” Suas métricas financeiras agressivas não
melhoraram nos últimos trimestres conforme esperávamos, principalmente por causa de
aquisições (tais como de Conpacel) e de sua geração de caixa que foi abaixo do previsto em
decorrência de certa deterioração nos preços de celulose e de papel este ano. Ao mesmo tempo, a
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empresa já está investindo pesadamente para construir uma nova usina de celulose, com início
previsto para 2013. Embora os fundamentos de custo do projeto Maranhão sejam favoráveis,
acreditamos que a expansão da capacidade da Suzano está se tornando mais arriscada, uma vez
que novas capacidades de celulose devem entrar em operação nos próximos dois anos sob
condições de mercado incertas e potencialmente voláteis. Com base em nossas projeções, os
indicadores de proteção do fluxo de caixa da Suzano estarão sob pressão significativa nos
próximos anos, visto que a empresa apresentará fluxo de caixa operacional livre (FOCF, na sigla
em inglês) negativo.
A Suzano anunciou que atualmente está avaliando a venda de alguns ativos, incluindo terrenos e
sua participação na usina hidrelétrica Capim Branco, e também considerando a venda de alguns
ativos em seu negócio de papel e uma participação em seus novos projetos de celulose.
Acreditamos que a Suzano será capaz de apresentar métricas de crédito adequadas para sua
categoria de rating, tais como dívida ajustada total sobre EBITDA em torno de 4,0x, apenas se for
bem sucedida na implementação de diversas iniciativas, reduzindo consideravelmente sua
alavancagem. Embora a conclusão dessas transações no curto prazo possa ser prejudicada por
condições de mercado voláteis, acreditamos que a Suzano possui certa flexibilidade em seu perfil
financeiro nos próximos trimestres, graças a uma geração de caixa relativamente estável e a
reservas de caixa ainda elevadas.

Liquidez
Com base em nosso critério, avaliamos a liquidez da Suzano como menos que adequada. A
Suzano está começando uma fase de grandes investimentos para uma nova usina de celulose no
Maranhão, com maior endividamento, incluindo maior dívida de curto prazo, do que o projetado, o
que colocará pressão sobre suas reservas de caixa tradicionalmente elevadas. Nossa avaliação da
liquidez da empresa se baseia nas seguintes premissas:
z
z

z

Esperamos que a relação entre fontes e usos da liquidez da empresa exceda cerca de 1,01,2x nos próximos 12 a 18 meses.
A folga de EBITDA para sustentar fontes de caixa maiores do que os usos é relativamente
apertada, mesmo considerando que a Suzano já pré-negociou financiamento para a maior
parte de seus investimentos no Maranhão.
Assumimos que a Suzano investirá em seus projetos de energia renovável apenas se
conseguir financiá-los com ações.

As fontes de liquidez incluem a posição de caixa da Suzano em setembro de 2011, a geração
interna de caixa (FFO, na sigla em inglês) esperada de aproximadamente R$ 1,3 bilhão e uma
linha de financiamento de R$ 2,7 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) para a usina do Maranhão, cujos recursos serão desembolsados gradativamente.
Os usos de liquidez da empresa consistem principalmente de amortização de dívida (R$ 1,8 bilhão
no curto prazo em setembro de 2011) e investimentos consideráveis na ordem de R$ 4 bilhões em
2012, sendo que a maior parte do volume será investida na usina do Maranhão.
A forte depreciação da moeda brasileira no 3º trimestre de 2011 levou a Suzano a reportar um
aumento na dívida total, fazendo com que sua dívida líquida sobre EBITDA permanecesse acima
do limite do covenant de 4,0x estabelecido no contrato de sua terceira emissão de debêntures (R$
636 milhões em setembro de 2011). A empresa violará esse covenant apenas se não atender o
limite para dois trimestres consecutivos, momento em que a Suzano teria de pré-pagar a dívida, o
que acreditamos ser possível com base nas suas atuais reservas de caixa.

Perspectiva
A perspectiva negativa dos ratings de crédito corporativo reflete a possibilidade de um
rebaixamento nos próximos dois trimestres se a Suzano não for capaz de concluir ou definir uma
combinação de diversas de suas iniciativas anunciadas de melhoria na estrutura de capital, de
forma que as métricas de crédito permaneçam dentro dos níveis aceitáveis ao longo de seu ciclo
de elevados investimentos, especialmente durante seus investimentos no projeto Maranhão. Na
ausência da conclusão dessas iniciativas, a empresa apresentaria alavancagem significativa no
curto prazo e consumiria sua liquidez nos próximos dois anos. Se a Suzano for capaz de concluir
apenas algumas dessas medidas, as métricas de crédito ainda seriam agressivas para a categoria
de rating, com a dívida total ajustada acima de 5,5x e a dívida líquida sobre EBITDA em torno de
4,5x ao final de 2012. Poderemos reafirmar os ratings se a dívida total ajustada sobre EBITDA
permanecer abaixo de 4,5x e a dívida líquida abaixo de 3,5x ao longo de seu ciclo de
investimentos.
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