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Resultados trimestrais

KLABIN
3T18: flexibilidade fazendo a diferença, mais uma vez
Hoje (29), a Klabin apresentou os resultados do 3T18, superando nossas expectativas,
beneficiados pela habilidade da companhia de melhor capturar as condições mais
favoráveis de cada um dos segmentos onde atua. Os resultados foram consequência de
(i) maiores volumes vendidos de celulose e papel, (ii) melhores preços em ambos os
mercados, doméstico e internacional, (iii) melhor mix no período e (iv) efeito positivo da
taxa de câmbio. Internamente, destacamos o controle forte de custos, o qual levou a um
robusto desempenho operacional, resumido em forte geração de caixa. Vimos o
EBITDA da Klabin chegar a R$ 1.248 mm no trimestre, números 6% acima das nossas
estimativas e 52% maior t/t, 66% a/a.
No trimestre, as vendas de papelão expandiram 5,5% comparado ao 2T18, apesar da
queda de 9,4% a/a em volumes vendidos no mês de setembro, de acordo com a ABPO
(Associação Brasileira de Papelão Ondulado). Importante lembrar que a associação
reduzir sua expectativa de crescimento de vendas para 2018 para +2.8% a/a ante
+3,8%, anteriormente esperado, após a greve de maio. Os preços médios de BHKP na
Europa ficaram em US$ 1,050/t no trimestre, 1% acima do trimestre anterior. Na China,
os preços médios ficaram em R$ 770/t, estáveis t/t. Já para NBSK na Europa, o
aumento foi de 6% t/t, para US$ 1.227/t, ampliando o spread entre ambas as fibras. Em
relação aos preços de kraftliner, o aumento foi de 11% a/a no trimestre, para US$ 861/t
(apesar de queda de 2,1% t/t).
Devemos trazer nosso preço-alvo para 2019 nas próximas semanas. Por ora, mantemos
nosso preço em R$ 26,00 para KLBN11, com a recomendação de Outperform.
Resultados consolidados. O volume de vendas subiu 20% t/t e 1,3% a/a, para 854
kton (em linha com nossas estimativas). As receitas totalizaram R$ 2.806 mm, uma
melhora de 30% comparado ao 2T18 e 26% acima do 3T17 (e 4,8% maior que nossa
expectativa). Apesar do CPV ter sido impactado por custos mais altos de frete,
combustível e químicos no período, o mesmo somou R$ 1.613 mm, 2,4% abaixo a/a.
Despesas VG&A subiram em ambas as comparações, a/a e t/t, devido aos maiores
volumes vendidos no período, principalmente. O EBITDA, assim, ficou em R$ 1.248
mm, 6% acima das estimativas do BB-BI e 41% acima do 2T18. Comparado a 2017, o
aumento foi de 66%.
Desempenho de celulose: Puma acima das expectativas. A produção no Puma
desempenhou acima da sua capacidade operacional e chegou a 404 kton no trimestre,
alta de 18% t/t e 13% a/a. As vendas somaram 395 kton, 35% acima do trimestre
anterior. As receitas totalizaram R$ 1.129 mm, subindo 50% t/t e 72% a/a, em razão de
melhores preços e volumes vendidos a/a e, na comparação trimestral, efeito positivo do
câmbio. O custo caixa ficou em R$ 628/t no período, amparado por (i) maior diluição de
custos fixos no trimestre devido à produção recordo em Puma, (ii) maior geração de
energia e melhores preços spot, mas parcialmente compensados por (iii) maiores custos
de frete e químicos.
Desempenho de papel: flexibilidade da Klabin fazendo a diferença, mais uma vez.
Os volumes vendidos somaram 458 kton (+9,4% t/t e -6,5% a/a). As receitas de
kraftliner e papel cartão melhoram 7% a/a para R$ 810 mm (maior 17% t/t),
impulsionada por maiores preços de kraftliner e maior demanda em ambos os
mercados, doméstico e exportação. Na conversão, os volumes de embalagem
melhoraram 6% comparado ao 2T18, enquanto as receitas somaram R$ 742 mm, alta
de 10% t/t e 9% a/a..
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KLABIN
Endividamento e Resultado líquido. A dívida bruta chegou a R$ 20.141 mn, aumento de 3,3% t/t em
razão da variação cambial no período. A dívida líquida, então, ficou em R$ 12.816 mm, 1,7% acima do
trimestre anterior. A dívida líquida/EBITDA caiu para 3,4x, ante 3,8x no 2T18 (3,0x em US$). As despesas
financeiras somaram R$ 346 mm, ao passo que as receitas somaram R$ 98 mm. A variação cambial
líquida teve um forte impacto no trimestre e somou negativos R$ 509 mm. No fim, o resultado financeiro
fechou negativo em R$ 757 mm, com a última linha fechando negativa em R$ 104 mm, revertendo o
prejuízo líquido de R$ 955 mm no 2T18.
Anunciado x Esperado
R$ mil
Receita Líquida
Reavaliação de Ativos

3T18A

3T18E

A/E

t/t

a/a

2,806,826

2,678,836

4.8%

29.2%

26.2%

62,086

85,215

-27.1%

-10.2%

-57.2%

(1,612,790)

(1,603,989)

0.5%

11.1%

-2.4%

Lucro Bruto

1,256,122

1,160,062

8.3%

59.0%

75.1%

SG&A

(358,389)

(334,215)

7.2%

17.4%

15.4%

(-) Vendas

(206,320)

(182,361)

13.1%

19.5%

20.8%

(-) G&A

(138,765)

(133,174)

4.2%

5.0%

10.6%

(13,304)

(18,681)

-28.8%

2792.2%

-7.2%

897,733

825,847

8.7%

85.1%

120.8%

(756,505)

(309,760)

144.2%

-62.4%

-329.2%

Impostos

(38,733)

(175,469)

-77.9%

-107.6%

-89.0%

Resultado Líquido

103,820

340,617

-69.5%

-110.9%

-73.4%

EBITDA (BRL mm)

(-) COGS

(-) Outros
EBIT
Resultado Financeiro

1,247,761

1,177,668

6.0%

51.9%

66.4%

Margem EBITDA (%)

44.5%

44.0%

0.5 p.p.

6.6 p.p.

10.7 p.p.

Volume de Vendas

3T18A

3T18E

A/E

t/t

a/a

Celulose

395

359

10.0%

34.4%

11.8%

Papel

458

495

-7.4%

9.4%

-6.5%

Kraftliner

95

94

1.3%

15.0%

2.9%

Papel Cartão

153

189

-19.0%

9.5%

-18.3%

Caixas de PO

159

158

0.4%

7.2%

2.4%

40

40

-0.3%

3.9%

-2.2%

11

14

-19.3%

14.6%

-22.0%

854

854

0.0%

19.8%

1.3%

Sacos
Outros
Total

Endividamento
R$ milhões

3T18a

t/t

a/a

Dívida Bruta

20,141

3.3%

6.9%

Dívida Líquida

12,816

1.7%

15.0%

3.4x

-0.5x

-1.0x

Dívida Líquida / EBITDA
Fonte: Companhia e BB Investimentos
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Disclaimer
INFORMAÇÕES RELEVANTES
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com
base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente,
que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do
julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as
projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento.
Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer
finalidade.
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:
1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou
com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o
Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s)
neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s)
empresa(s).
2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas
poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir
participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e
intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.

Informações Relevantes – Analistas
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de investimento”), declara(m) que:
1 - As recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram
elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.
2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços
prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.

Analistas

Itens
3

4

5

Gabriela E Cortez

3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações
e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à
companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.
6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não
implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
RATING
“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de
recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor
não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento.
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