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A Fibria apresentou um resultado fraco no 4T16 com receitas de BRL 2.534 MM, 10% maior
que o 3T16, porém 15% abaixo do mesmo período do ano passado, indo na direção contrária
à performance do setor ao final do ano. Os embarques globais de celulose subiram 6,4%,
chegando a 12.7 MT comparado ao mesmo trimestre de 2015; e as exportações brasileiras
de celulose aumentaram 9%, para 3,2MT na mesma base comparativa. Outro fator positivo
refere-se aos estoques globais que se mantiveram abaixo da média de 2016 de 37 dias, em
35 dias. Adicionalmente, o spread entre a celulose de fibra curta e a celulose de fibra longa
ficou em aproximadamente USD 150, acima dos valores históricos, o que também
impulsionou a demanda por celulose de fibra curta. Entretanto, a Fibria reportou um EBITDA
de BRL 804 milhões, subindo 6% t/t, mas caindo 50% a/a, com sua margem EBITDA
chegando a 36% (-1 p.p. t/t e -18 p.p. a/a) excluindo as vendas de celulose do acordo com a
Klabin. A empresa fechou o período com um prejuízo líquido de R$ 92 milhões, contra um
lucro líquido de BRL 32 milhões no 3T16 e BRL910 milhões no 4T15.
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Volume maior afetado por preços mais baixos. O volume de vendas melhorou 9,9% t/t e
21,1% a/a, em consequência de uma maior demanda na Ásia e menor estoque global,
fechando em 1.584 mil toneladas. A melhora no volume de vendas levou a aumentos de
preços no fim do ano passado e dois outros em janeiro e fevereiro deste ano. Desta maneira,
o maior volume vendido durante o período levou a um aumento em receitas comparado ao
trimestre anterior de 10%, para BRL 2,534 mm, mas preços mais baixos de celulose
derrubaram a receita em 15% a/a.
Custo-caixa impactado por paradas de manutenção e madeira de terceiros. Durante o
trimestre, o custo Caixa ficou em BRL 727/t, um aumento de 14% comparado ao 3T16,
principalmente devido a (i) o impacto das paradas programadas, (ii) maiores despesas com
pessoal, e (iii) maiores gastos com químicos e energéticos. Na comparação anual, o custo
caixa de 2016 foi também marcado pelas paradas de manutenção e por maior custo com
transporte de madeira (raio médio), fechando em BRL 680/t (ante BRL 618/t em 2015).
Excluindo os efeitos de manutenção, o custo caixa teria crescido 4,5%, abaixo do IPCA.
Margem EBITDA em queda. Mais uma vez, a margem EBITDA caiu e ficou em 32% (-1,2
p.p. t/t e -22,6 p.p. a/a). O EBITDA ficou em BRL 804 mm, subindo 6% em comparação ao
trimestre anterior, mas caindo 50% comparado ao mesmo período do ano passado,
principalmente em razão de uma queda de 30% no preço médio da celulose no período. O
volume de vendas impactou positivamente, apesar de minimizado pelo real fortalecido
perante o dólar.
Resultado Financeiro e Alavancagem. Passando pelas mesmas decorrências do trimestre
anterior, o resultado financeiro veio negativo em BRL 197 mm, devido ao resultado positivo
com as operações de hedge, elevação da taxa de juros com as novas dívidas e o aumento
da apropriação dessas despesas. Consequentemente, a Fibria apresentou um prejuízo
líquido de R$ 92 milhões, contra um lucro líquido de R$ 32 milhões no 3T16 e R$ 910 milhões
no 4T15. Com relação ao endividamento, a dívida bruta ficou em BRL 16.153 mm
representando um aumento de BRL 835 mm vindos do BNDES, BRL 269 mm do ECA
Finnvera, BRL 109mm do FDCO e novas emissões de CRAs, que somaram BRL 1,25 bi,
todos liberados de acordo com o cronograma do Projeto Horizonte II. A dívida líquida/EBITDA
ficou em 3,06x em reais e 3,3x em dólar pro período.
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Outlook. Continuamos otimistas com a capacidade da Fibria de performar positivamente
durante 2017, mas preços mais baixos de celulose e uma taxa de câmbio mais alta podem
colocar a alavancagem da empresa em níveis preocupantes. Os números do 1T17,
entretanto, devem vir com melhoras t/t espelhando o aumento no preço da celulose,
principalmente na China, onde os preços da celulose de fibra curta subiram 5% desde o
começo do ano. Para 2017 como um todo, esperamos que a Fibria apresente resultados
operacionais robustos devido ao aumento contínuo na demanda por celulose BHKP, mas os
benefícios do projeto Horizonte II, que consolidará a companhia como líder global na
produção de celulose, são esperados principalmente a partir de 2018. Sua forte posição de
caixa e capacidade produtiva devem ser mais que suficiente para cobrir sua dívida para o
HII, apesar mantermos a alavancagem em nosso radar. Concluindo, mantemos nosso preçoalvo para 2017 em R$ 26,00 e a recomendação de Market Perform.
BRL milhões
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Fibria
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4T16

Vendas Totais (kton)
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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.
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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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