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Fitch Ratings - Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2013: A Fitch Ratings afirmou, hoje, os seguintes
ratings da Suzano Papel e Celulose S.A. (Suzano) e de sua subsidiária, Suzano Trading Ltd.:
Suzano
--IDR (Issuer Default Rating - Rating de Probabilidade de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moeda
Estrangeira 'BB-' (BB menos);
--IDR de Longo Prazo em Moeda Local 'BB-' (BB menos);
--Rating Nacional de Longo Prazo 'A(bra)';
-- Segunda série da terceira emissão de debêntures, no montante de BRL167 milhões, com vencimento em 2019, 'A
(bra)'.
Suzano Trading Ltd.
--IDR de Longo Prazo em Moeda Estrangeira 'BB-' (BB menos);
--USD650 milhões em notas seniores, com vencimento em 23 de janeiro de 2021, 'BB-' (BB menos).
A Perspectiva dos ratings corporativos foi revisada para Positiva, de Estável.
A revisão da Perspectiva da Suzano para Positiva, de Estável, reflete a expectativa da Fitch de que deverá ocorrer
um gradual processo de desalavancagem em 2014 e 2015, após a conclusão da fábrica de celulose no Maranhão.
Esta ação de rating também incorpora o novo foco da administração da companhia de reduzir a alavancagem, o
que resultou na suspensão dos projetos Piauí e Energia Renovável, até que sua alavancagem esteja em patamares
mais administráveis.
A Suzano Trading Ltd. é uma subsidiária integral da Suzano, incorporada nas Ilhas Cayman. As notas seniores, no
montante de USD650 milhões, são incondicional e irrevogavelmente garantidas pela Suzano. A qualidade de crédito
de ambas as empresas está diretamente relacionada, conforme a metodologia da Fitch “Vínculo Entre Matrizes e
Subsidiárias”, publicada em 5 de agosto de 2013.
Principais Fundamentos dos Ratings
Sólida Posição de Negócios
A Suzano é a principal produtora brasileira de papel para imprimir e escrever e de papel cartão, com capacidade de
produção anual de 1,3 milhão de toneladas. As participações de mercado da companhia, de 37% em papel para
imprimir e escrever não revestido e de 26% em papel cartão, permitem que ela seja líder em preços no Brasil. A
Suzano também produz 1,9 milhão de toneladas de celulose de mercado, o que a torna uma das dez maiores
produtoras de celulose de mercado do mundo. A nova fábrica de celulose da Suzano, no Maranhão, deverá entrar
em operação no final de 2013 e lhe adicionará uma capacidade de produção anual de 1,5 milhão de toneladas.
Tal como outros produtores de celulose de fibra curta no Brasil, a Suzano se beneficia de uma das menores
estruturas de custos de produção do mundo. Isto permite que a companhia gere fluxos de caixa positivos durante as
baixas do ciclo de papel e de celulose. A vantagem competitiva da Suzano é considerada sustentável. A companhia
é proprietária e arrenda 847 mil hectares de terras no Brasil, dos quais 442 mil são usados para desenvolvimento de
plantações de eucalipto (357 mil hectares de área própria plantada). Em 30 de junho de 2013, o valor das terras e
dos ativos biológicos da empresa era de BRL7,0 bilhões.
Elevada Alavancagem Deve Reduzir em 2014

A elevada alavancagem da Suzano tem limitado o rating da companhia na categoria ‘BB-’ (BB menos), apesar de
sua forte posição de negócios. Em 30 de junho de 2013, a Suzano tinha BRL12,1 bilhões de dívida total e BRL4,5
bilhões de caixa, o que resultou em uma dívida líquida de BRL7,7 bilhões. Estes números se comparam com a
dívida líquida de BRL6,6 bilhões ao final de 2012 e BRL5,6 bilhões ao final de 2011. O aumento da dívida líquida foi
resultado de quase BRL3,0 bilhões de investimentos na fábrica de celulose do Maranhão e nas florestas
relacionadas.
No período de 12 meses encerrado em 30 de junho de 2013, o índice dívida líquida/EBITDA da Suzano era de 5,3
vezes. Historicamente, a companhia tem reportado alavancagem mais elevada do que a de seus pares na América
Latina, com uma alavancagem líquida média de 3,6 vezes entre 2008 e 2011. A alavancagem deverá se reduzir
gradualmente para patamares abaixo de 4,5 vezes em 2014, após a entrada em operação da fábrica do Maranhão.
A redução da alavancagem em 2014 deverá ser pressionada pelos preços de celulose mais fracos, que devem
começar a se recuperar em 2015. Até o final de 2015, a Fitch espera que a alavancagem líquida da Suzano se
reduza para 3,0 vezes ou abaixo.
Forte Liquidez e Confortável Cronograma de Amortização da Dívida
A Suzano tem preservado, historicamente, forte reserva de caixa. Em 30 de junho de 2013, o caixa e as aplicações
financeiras eram de BRL4,5 bilhões. O caixa se fortaleceu com a conclusão da emissão de USD535 milhões com a
Agência de Crédito à Exportação (ECA), em maio de 2013. A liquidez assegurava cobertura da dívida de curto
prazo em 5,1 vezes. A Suzano possui um cronograma de amortização de dívida administrável, sendo BRL1,3 bilhão
com vencimento até dezembro de 2014 e BRL860 milhões em 2015.
Geração de Fluxo de Caixa Pressionada por Elevados Investimentos
A Suzano gerou BRL1,5 bilhão de EBITDA e BRL535 milhões de recursos das operações (FFO) no período de 12
meses encerrado em junho de 2013. Esses números se comparam a BRL1,3 bilhão de EBITDA e BRL989 milhões
de FFO em 2011. A geração de EBITDA da companhia se beneficiou dos preços mais elevados de celulose e
papel, da depreciação do real em relação ao dólar, bem como da redução dos custos e despesas operacionais.
Com investimentos de BRL2,6 bilhões e dividendos de BRL100 milhões, o fluxo de caixa livre (FCF) foi negativo em
BRL2,1 bilhões nos últimos 12 meses. Não é esperada uma substancial melhora do fluxo de caixa nos próximos 12
meses, dados os investimentos adicionais no projeto Maranhão, os fracos preços de celulose e o aumento do custo
caixa de celulose, devido ao aumento da aquisição de madeira de terceiros.
Sensibilidades dos Ratings
Os ratings de crédito da Suzano poderão ser afetados positivamente pela geração de caixa maior do que a
esperada em 2014. Medidas proativas adicionais por parte da companhia, que melhorem significativamente sua
estrutura de capital na ausência de uma geração de fluxo de caixa mais elevada, poderão ser consideradas
positivas e resultar em uma elevação do rating. Uma visão positiva para os preços de celulose em 2015 também
podem aumentar a probabilidade de uma elevação dos ratings.
Ações de rating negativas não são esperadas a curto prazo. No entanto, caso os índices da companhia continuem a
se reduzir além dos patamares esperados pela Fitch, ações de rating negativas poderão ocorrer. Um
enfraquecimento da liquidez da Suzano também pode resultar em ações de rating negativas.
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