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B ra s i l

Valor 1000 Após fusão, campeã deu
prioridade à solidez financeira

Líder global,
Fibria volta
ao rumo do
c resc imento

SILVIA COSTANTI/VALOR

Raul Calfat (a esquerda), e Marcelo Castelli, presidente da Fibria : estratégia de gestão espartana ajudou empresa, que planeja nova onda de crescimento

Stella Fontes
De São Paulo

Constituída em 2009, a partir
da fusão de dois pesos-pesados
da indústria de celulose de euca-
lipto, a Fibria herdou o título de
maior produtora mundial da
matéria-prima e uma dívida lí-
quida superior a R$ 13 bilhões.
Quatro anos depois, com receita
anual de R$ 6,2 bilhões e alguns
bilhões de reais a menos de en-
dividamento, a companhia, que
uniu os ativos de Votorantim Ce-
lulose e Papel (VCP) e Aracruz,
virou a página das perdas finan-
ceiras, dos problemas herdados
no processo de fusão e da inte-
gração das operações e já pensa
em nova onda de crescimento.

Com uma estratégia de gestão
espartana, seguida à risca na bus-
ca do equilíbrio financeiro e da
confiança dos investidores em
suas ações, a Fibria bateu concor-
rentes de peso e tornou-se a cam-
peã, pela primeira vez, do setor de
papel e celulose do anuário “Va -
lor 1000”. Foi além: por seus de-
sempenhos em vários critérios,
foi escolhida a “Empresa do Ano”
entre as 25 campeãs setoriais.

O ano de 2014 promete mar-
car o início de uma nova fase na
história da empresa, que tem fá-
bricas no Brasil e exporta quase
todo o volume produzido para
os quatro cantos do mundo. É
quando a direção da Fibria —
avalizada por seus dois acionis-
tas controladores, o grupo Voto-
rantim e a BNDESPar — vai defi-
nir se parte para o crescimento
via fusão ou aquisição, ou se du-
plica a moderna unidade de Três
Lagoas (MS). Ou se vai lançar
mão dos dois caminhos.

Outro importante catalisador
para a companhia será a recon-
quista do grau de investimento. E
pelo que apontam analistas de
mercado e agências de classifica-
ção de risco, a Fibria está perto de
alcançá-lo, entre outras razões
por causa da queda substancial
na alavancagem financeira.

No começo do ano, a Standard
& Poors (S&P) elevou o rating da
Fibria de ‘B B / Po s i t i v o’ para ‘BB+’
com perspectiva estável, colo-
cando-a a apenas uma nota do
grau de investimento. A Fitch,
por sua vez, subiu a perspectiva
do rating de ‘B B + / E s t áv e l ’ para
‘B B + / Po s i t i v o’, num reconheci-
mento do êxito dos esforços em-
penhados pela administração
para arrumar a casa e reduzir
sensivelmente o endividamento,
decorrente de perdas com deri-
vativos cambiais da Aracruz e de-

sembolsos para incorporação
dessa empresa pela VCP.

Ao fim de junho deste ano, a
dívida líquida da companhia
correspondia a 3,3 vezes o Ebit-
da (resultado antes de juros, im-
postos, depreciação e amortiza-
ção), ante 7,2 vezes em setembro
de 2009. Mas um levantamento
com 13 instituições financeiras
que acompanham a Fibria, obti-
do pelo Va l o r , indica que, em
dezembro próximo, a alavanca-
gem pode cair a 2,7 vezes — bem
perto do nível necessário indica-
do pelas agências de rating.

“Vemos como ideal algo entre
2 vezes e 2,5 vezes, o que coinci-
de com o modelo das agências”,
afirma o presidente da compa-
nhia, Marcelo Castelli. “Com o
grau de investimento, temos
mais possibilidades para opções
estratégicas”. Para o executivo, é
possível recolocar em marcha os
planos de crescimento engaveta-
dos durante quatro anos de aus-
teridade, sem o risco de perder o
‘investment grade’.

Fonte:  Empresa, BM&FBovespa e Economatica . Elaboração: Valor Data
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Produtora de celulose reforça geração de caixa e reduz endividamento
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Hoje, a companhia opera qua-
tro fábricas, com capacidade
produtiva total de 5,3 milhões de
toneladas por ano. São as unida-
des próprias de Três Lagoas, Ara-
cruz (ES) e Jacareí (SP), mais a fa-
tia de 50% na Ve r a c e l , joint ventu-
re com a sueco-finlandesa Stora
E n s o, no sul da Bahia. Três Lagoas
e Veracel são destaques mundiais
em custo caixa de produção da
matéria-prima e, no conjunto da
obra, a Fibria é reconhecida glo-
balmente como um dos menores
custos da indústria. Além da ele-
vada qualidade do produto final,
o que a tornou fornecedora de
longo prazo de matéria-prima
para gigantes como Procter &
Gamble e K i m b e r l y- C l a r k .

Ao nascer, a companhia ainda
agregava ativos de papel. Mas o
ajuste nas operações passou pe-
lo foco absoluto nos negócios de
celulose, com saída do mercado
papeleiro. No fim de 2010, acer-
tou a venda de sua participação
de 50% no Consórcio Paulista de
Papel e Celulose (Conpacel) para
a rival Suzano Papel e Celulose,
de quem era sócia no empreen-
dimento. Na avaliação de acio-
nistas e analistas, a decisão foi
tomada na hora certa e permitiu

Com forte geração de caixa,
empresa recompra dívidas
De São Paulo

Do início do ano até junho, a
Fibria liquidou antecipadamen-
te cerca de R$ 1,7 bilhão em dívi-
das com taxas de juros conside-
radas “pouco atrativas”, aprovei-
tando a forte geração de caixa da
companhia e em linha com a es-
tratégia de redução do custo de
seu endividamento.

Desse montante, US$ 655,6 mi-
lhões (o equivalente a R$ 1,31 bi-
lhão) referem-se a bônus no mer-
cado externo, recomprados com
recursos próprios, mais R$ 199,4
milhões de contratos de pré-paga-
mento de exportação e R$ 206 mi-
lhões de uma nota de crédito de
exportação (NCE). Fora dessa con-
ta, a empresa pagou ainda R$ 255
milhões em operações de ACC.

A liquidação antecipada de
dívida foi possibilitada, sobretu-
do, pela sólida geração de caixa.
“A geração de caixa está forte e
há excedente. Naturalmente, ha-
verá [nova] recompra”, diz o di-
retor financeiro e de relações
com investidores da companhia,
Guilherme Cavalcanti.

Em 12 meses até junho, o fluxo
de caixa livre da companhia foi de
R$ 956 milhões. No fim daquele
mês, a dívida líquida estava em
R$ 8,25 bilhões e o endividamento
bruto, em R$ 9,94 bilhões, dos
quais 93% denominados em dólar.

“Se houver oportunidade no
segundo semestre, vamos recom-
prar mais”, reitera Cavalcanti.
“Sempre é mais interessante fazer
essa troca com o ‘investment gra-
d e’ [que barateia o custo da dívi-

da], a não ser que o mercado fi-
que muito favorável”, pondera.

Ainda assim, diz o executivo, o
objetivo é buscar novas oportuni-
dades para reduzir dívidas com
custos mais elevados. Em junho, o
custo médio da dívida em moeda
nacional era de 8,4% ao ano e em
moeda estrangeira, de 4,7% ao ano.
O prazo médio da dívida total, no
mesmo mês, era de 57 meses.

A Fibria eliminou ainda o risco
de “a c e l e r a ç ã o” da dívida após a
negociação de compromissos fi-
nanceiros assumidos em contra-
tos de dívida (“covenants”). Para
essa finalidade, a companhia
adotou o indicador dívida líqui-
da sobre Ebitda em dólar, com te-
to de 4,5 vezes. No terceiro tri-
mestre, por esse critério, o múlti-
plo era de 3 vezes. (SF)

Em 2012, resultado das maiores
companhias decepcionou
De São Paulo

Apenas três empresas — Cor -
reios, Fibria e Whirlpool — são, ao
mesmo tempo, campeãs do anuá-
rio Valor 1000 e as maiores em re-
ceita líquida de seus respectivos
setores. Na edição passada, esse
grupo era composto por seis em-
presas. A análise dos balanços de
2012 mostra que inverteu-se a
posição das grandes compa-
nhias, líderes em seus segmentos,
como Pe t r o b r a s , Va l e e Eletro -
bras. Em vez de empurrar para ci-
ma os resultados, como aconte-
ceu no exercício anterior, o de-
sempenho delas operou como
uma pesada âncora de prejuízos e
de lucros menores em 2012.

Os setores ligados à infraestru-
tura apresentaram os melhores

índices de expansão da receita lí-
quida no ano passado. As empre-
sas que, pela ordem, mais se des-
tacam entre os 20 maiores per-
centuais de crescimento são as de
petróleo e gás, energia elétrica e
transportes e logística. Em 2011,
o setor que havia liderado o avan-
ço de receita foi o de comércio va-
rejista, o que mostra uma mu-
dança de direção na economia. O
setor de energia elétrica se desta-
ca também nos ganhos, com cin-
co empresas entre os maiores lu-
cros líquidos de todo ranking das
mil maiores — Cemig, Tr a c t e b e l ,
Endesa, Neoenergia e CPFL.

Do grupo de 25 campeãs seto-
riais, 18 são empresas cuja recei-
ta líquida supera a casa do R$ 1
bilhão. Pelos números de 2012, o
lucro líquido das vencedoras

cresceu 12,6%, enquanto no con-
junto das mil maiores a queda foi
de 32,4%. No indicador de lucro
da atividade, a distância também
é grande: as 25 campeãs regis-
tram alta de 4,6% enquanto as
mil maiores amargaram uma va-
riação negativa de 23,1%.

Outra diferença significativa
na comparação de desempenho
é o Ebtida (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amorti-
zação): a variação foi positiva em
7,6% para as 25 campeãs e negati-
va em 10,5% para o conjunto to-
tal do ranking.

Os reflexos da desaceleração da
economia não aparecem nos ba-
lanços de 2012 das empresas de
consumo. No conjunto, elas regis-
tram alta de 16,9% na receita líqui-
da e de 23,7% no lucro líquido. (SF)

Hoje, a companhia opera
quatro fábricas, com
capacidade produtiva
total de 5,3 milhões de
toneladas por ano

a captura de valor, em um mo-
mento em que o mercado mun-
dial de papel de imprimir e es-
crever já sentia o impacto nega-
tivo da digitalização.

Enquanto a Fibria arrumava a
casa, porém, a indústria nacio-
nal de celulose ganhou muscu-
latura. A concorrente Suzano
anunciou duas novas fábricas —
uma acabou congelada e a outra

vai entrar em operação no quar-
to trimestre —, os chilenos da
CMPC confirmaram a expansão
da unidade de Guaíba (RS), que
já pertenceu à antiga Aracruz, a
Klabin anunciou um projeto
inovador no Paraná e novos in-
vestidores descobriram o poten-
cial das terras brasileiras para a
produção da fibra de eucalipto.

Foi o caso da J&F Investimen-

tos, controladora da JBS, que
lançou a Eldorado Brasil Celulo-
se, em parceria com os fundos
de pensão Petros e Funcef. A El-
dorado, vizinha da Fibria em
Três Lagoas, colocou em opera-
ção sua primeira fábrica no ano
passado. O grupo GMR , original-
mente de energia e engenharia,
também voltou as atenções ao
setor florestal e lançou a Braxcel
Celulose, cuja unidade fabril, no
Tocantins, pode chegar a merca-
do no fim de 2018.

Para Castelli, o elevado número
de novos projetos anunciados ou
pretendidos pelo setor deve criar
ambiente favorável a uma nova
rodada de consolidação no médio
prazo. E a Fibria quer participar
ativamente desse movimento, que
tem a preferência da administra-
ção como via de crescimento. “As
combinações de negócio são sem-
pre mais interessantes e menos
arriscadas”, afirma.

Ainda assim, a companhia
manteve os aportes em plantio
de eucalipto na região de Três
Lagoas, caso se decida pela im-
plantação da nova linha, de 1,5
milhão de toneladas por ano,
com potencial início de opera-
ção em 2016 e investimento esti-
mado em US$ 2 bilhões. Ao fim
de junho, a base florestal da Fi-
bria voltada à produção era de
627 mil hectares, de um total de
970 mil hectares, em seis Esta-
dos brasileiros, que inclui áreas
de conservação ambiental.

Disciplina financeira, captura
de sinergias bilionárias — mais
de R$ 5 bilhões a valor presente
líquido até 2012 —, foco em pes-
quisa e desenvolvimento e apos-
ta em profissionais “da casa” (o
atual presidente da Fibria fez car-
reira na VCP) garantiram a gui-
nada, na avaliação do presidente
da Votorantim Industrial (VID),
Raul Calfat, lembrando que a fu-

são entre VCP e Aracruz era cogi-
tada desde os tempos em que a
VCP entrou no capital da Ara-
cruz, em 2001, adquirindo a par-
cela do grupo Mondi.

A Vo t o r a n t i m Industrial é dona
de 29,42% da Fibria, e controla a
companhia por meio de acordo de
acionistas com a BNDESPar, braço
de participações do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), que possui
30,38% das ações ordinárias. Até
29 de outubro de 2014, a VID tem a
opção de comprar até 11,04% das
ações da Fibria detidas pela BN-
DESPar, como rezam acordos de
investimento e de acionistas.

Segundo Calfat, que se envol-
veu desde a ideia da fusão até o
nascimento da Fibria e hoje ocu-
pa o cargo de vice-presidente do
conselho de administração, não
há decisão tomada sobre a opção
de compra. “O BNDES costuma
ser acionista de longo prazo em
celulose e papel. Mas é vantajoso
ter a seu favor a opção de com-
p r a”, diz. Seja como for, a aposta
da VID na Fibria é elevada e Calfat
vê para a companhia “ganhos
muito maiores no futuro” a partir
de investimentos em inovação e
foco em pesquisa e desenvolvi-
mento. “Haverá uma grande
t r a n s f o r m a ç ã o”, adianta.

Tema sensível desde sua cons-
tituição, a estratégia de proteção
cambial da Fibria ainda é alvo de
questionamentos. Mas não de
desconfiança, garante Castelli,
com endosso do diretor financei-
ro e de relações com investidores
da companhia, Guilherme Caval-
canti. “Tentamos comunicar da
maneira mais clara possível a
nossa política”, afirma. A empre-
sa assumiu uma estratégia de
hedge denominada “Zero Cost
Collar ”, que protege 40% de seu
fluxo de caixa e combina opções
de compra e venda de dólar.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A7.




