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Resumo





A empresa produtora brasileira de celulose e papel Suzano vem reduzindo os riscos de
refinanciamento e emitiu ações para melhorar sua estrutura de capital. Porém, acreditamos
que a redução de sua dívida será em um ritmo mais lento do que originalmente prevíamos.
Alteramos a perspectiva dos ratings de crédito corporativo da Suzano, de estável para
negativa. Ao mesmo tempo, reafirmamos os ratings ‘BB’ da empresa.
Poderemos rebaixar os ratings da Suzano se suas métricas de alavancagem permanecerem
elevadas, de maneira persistente, apesar dos menores riscos de refinanciamento.

Ações de Rating
Em 29 de novembro de 2012, 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 de crédito corporativo ‘BB’ da empresa.

Fundamentos
A alteração da perspectiva segue-se a revisão de nosso cenário de caso-base, o qual agora
incorpora uma tendência de desalavancagem mais lenta nos próximos anos, visto que as
incertezas sobre as iniciativas da empresa para reduzir sua dívida são maiores. A Suzano
conseguiu emitir novas ações por meio de sua oferta de ações e provavelmente melhorará suas
métricas de crédito após a abertura de sua nova unidade de celulose no Maranhão no final de
2013. A empresa tem tido êxito na manutenção de consideráveis reservas de caixa em relação aos
seus vencimentos de curto prazo, e vem reduzindo os riscos de refinanciamento com acesso a
novas linhas de crédito bancários de longo prazo e financiamentos garantidos para concluir seu
projeto Maranhão. No entanto, um rebaixamento em um degrau é possível nos próximos trimestres
se a empresa não puder reduzir sua dívida ajustada sobre EBITDA para um patamar inferior a 5x
até 2014.
Assumimos em nosso caso-base anterior que o indicador de dívida sobre EBITDA da Suzano
atingiria um pico ligeiramente acima de 6,0x em 2013, uma vez que a empresa tinha aumentado o
nível de endividamento para concluir o projeto Maranhão, mas também esperávamos que esse
índice declinasse para 4,0-5,0x até 2014 em função de uma combinação de vendas de ativos e de
fluxos de caixa incrementais provenientes de sua planta no Maranhão. Agora acreditamos que a
desalavancagem pode levar mais tempo, fazendo com que a dívida sobre EBITDA permaneça em
torno de 6,0x (cerca de 5,0x se considerármos a dívida líquida do do caixa)) até 2014.
Os ratings também incorporam as recentes iniciativas da Suzano para alongar os vencimentos de
dívida e reduzir os riscos de refinanciamento. A empresa conseguiu rolar cerca de R$ 2,8 bilhões
em empréstimos bancários em 2012, reduzindo assim os vencimentos de curto prazo e
preservando reservas de caixa. Além da emissão de ações de R$ 1,46 bilhão em julho de 2012 e
da conversão das debêntures em ações, a Suzano também incrementou sua flexibilidade
financeira de médio prazo. Além disso, garantiu financiamentos para seus projetos de expansão e
para as necessidades de capital de giro por meio de linhas de crédito rotativas no total de R$ 2
bilhões com o BTG Pactual, que permanecerão disponíveis até março de 2014. Não prevemos
nenhuma mudança imediata e substancial na estratégia de negócios e financeira da empresa em
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função da mudança recente de seu CEO. Nossa avaliação da administração e governança da
Suzano é “regular”.
Avaliamos o perfil de risco de negócios da Suzano como “satisfatório” refletindo a sua estrutura de
custos vantajosa da empresa para a produção de celulose, o que resulta de seu acesso a florestas
altamente produtivas e a sua sólida posição no mercado global de celulose e no mercado brasileiro
de papel para imprimir e escrever (revestidos e não revestidos) e cartão. Esses fatores ajudam a
contrabalançar a volatilidade nos preços da celulose, a qual deverá permanecer significativa nos
próximos anos, em nossa visão. Nosso caso-base assume preços de lista para celulose de fibra
curta em torno de US$750 por tonelada (CIF China). Mediante essas condições, somadas às
iniciativas da Suzano para reduzir custos e os efeitos positivos de uma moeda local mais fraca ao
longo de 2013, projetamos que as margens EBITDA podem melhorar para cerca de 24% em 2013,
ante 22% nos últimos doze meses findos em setembro de 2012. Nosso caso-base também prevê
que a Suzano será bem sucedida no start up (início das operações) de sua planta no Maranhão até
2014, o que deverá impulsionar as margens EBITDA ainda mais.

Liquidez
Embora as reservas de caixa da Suzano sejam bastante fortes, avaliamos sua liquidez como
“adequada”, porque projetamos que a empresa descumprirá cláusulas contratuais restritivas
(covenants) estabelecidas em sua 3ª emissão de debêntures até o final de 2013. Ainda assim,
nossa expectativa é que as fontes de caixa da empresa devem exceder os usos de caixa nos
próximos 24 meses, mesmo diante de condições de mercado difíceis. Nossa análise incorpora as
seguintes premissas:





As fontes de caixa (que incluem reservas de caixa de US$1,9 bilhão em setembro de 2012,
linhas de crédito comprometidas de cerca de US$1 bilhão e fluxo de caixa das operações
em torno de US$350-US$390 milhões em 2013 e 2014, superarão os usos (compostos
pelos investimentos de US$1 bilhão em 2013 e provavelmente de US$550 milhões em
2014, pagamentos de dívida programados no valor aproximado de US$240 milhões para o
último trimestre de 2012, de US$407 milhões para 2013 e de US$584 milhões para 2014, e
alguma variação mínima no capital de giro, e pagamentos de dividendos no percentual
mínimo requerido) em mais de 2,0x nos próximos dois anos.
As fontes de caixa excederiam os usos de caixa mesmo que houvesse um declínio de mais
de 30% no EBITDA da Suzano.
Segundo os termos e as condições estabelecidos em sua 3ª emissão de debêntures, no
valor de R$ 678 milhões (equivalentes a US$340 milhões), a Suzano precisa atender um
índice de dívida líquida sobre EBITDA máximo de 4x até 31 de dezembro de 2012, patamar
este que já antecipamos não será cumprido. Como em anos anteriores, a Suzano pode
negociar uma taxa de waiver (dispensa de aceleração da dívida) com os debenturistas ou
pré-pagar as debêntures utilizando suas robustas reservas de caixa.

Perspectiva
A perspectiva negativa dos ratings de crédito corporativo reflete a possibilidade de um
rebaixamento de um degrau nos próximos trimestres se a Suzano não puder reduzir sua métrica
de alavancagem para um patamar inferior a 5x até 2014, o que poderia trazer suas métricas de
crédito para níveis mais alinhados à sua categoria de rating. Os ratings já incorporam que a
flexibilidade financeira da empresa permanecerá robusta durante a fase de construção da unidade
produtiva do Maranhão por causa do êxito de sua estratégia de refinanciamento de dívida e do
aumento de capital. Uma potencial elevação nos ratings é atualmente limitada em função da alta
dívida da empresa.
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