
Klabin pode obter US$ 830 milhões com venda de ativos, prevê banco  
Vera Saavedra Durão  
 
A Merrill Lynch trabalha com três cenários para a venda dos ativos da Klabin. O mais provável é o 
cenário moderado, em que a companhia capta US$ 660 milhões com a operação - US$ 400 
milhões da Riocell, US$ 80 milhões da Bacell, US$ 120 milhões por 50% da joint -venture com a 
Kimberly Clark e US$ 60 milhões pela fábrica de sacos e envelopes. No pior cenário, a companhia 
conseguiria arrecadar US$ 536 milhões e, no melhor, US$ 830 milhões.  
 
"Com este negócio, a Klabin sai da UTI e passa a ser uma empresa saudável e competidora, 
subindo ao nicho das grandes do país, como Aracruz e Votorontim Celulose e Papel (VCP)", avalia 
Thomas de Mello e Souza, analista de papel e celulose do banco americano. Ele projeta que a 
operação - em caso de venda dos 4 ativos - vai reduzir drasticamente o endividamento líquido da 
Klabin, de US$ 800 milhões. No caso de obter US$ 660 milhões, a empresa fica com uma dívida 
de US$ 120 milhões, ante geração de caixa de US$ 294 milhões que prevê para 2003.  
 
Para ele, a venda desses ativos não trará impacto muito grande sobre a geração de caixa da 
Klabin. Nos seus cálculos, o Ebtida da empresa cairia 30% do patamar de US$ 417 milhões 
previstos para 2003 para US$ 294 milhões na nova estimativa  
 
O anúncio de venda dos ativos da Klabin tem atraído vários interessados, inclusive estrangeiros - 
a canadense Tembec, a sul-africana Sappi e a chilena CMPC. Entre os domésticos estão Suzano, 
Ripasa, Aracruz e VCP. Uma proposta conjunta de Aracruz e VCP pela Riocell é esperada e vista 
como mais uma indicação da intenção futura das duas empresas de se fundirem, destaca o 
relatório do banco.  
 
A Aracruz poderá comprar uma fatia de 50% da Riocell com o fluxo de caixa livre que deverá 
gerar este ano, enquanto a VCP já garantiu empréstimo em boas condições para ficar com 50%. 
Para a Merrill Lynch, esta operação faz sentido às duas empresas: elas aumentariam sua 
capacidade conjunta de celulose para 4,4 milhões de toneladas (incluindo o projeto Veracel, da 
Aracruz). Isso é 10% do mercado global de celulose.  
 
A sul-africana Sappi tem interesse na Bacell e a CMPC pela unidade de sacos e envelopes. 
Segundo Melo e Souza o atrativo dos ativos da Klabin se devem ao baixo endividamento das 
quatro companhias. Apenas Klabin Kimberly deve US$ 13 milhões.  
 
O banco prevê aumento de 10% no preço médio da celulose, indo a US$ 505 a tonelada/CIF, ante 
US$ 460 em 2002. Mas, incertezas devido à retração da economia mundial este ano por conta, 
inclusive, da guerra dos EUA-Iraque, leva o banco a admitir uma queda das cotações no segundo 
semestre. Mas voltariam a subir em 2004, para US$ 630.  
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