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Comunicado à Imprensa 

 

S&P Global Ratings atribui ratings 
- lose Irani 

emissão de debêntures; 
perspectiva estável 
25 de junho de 2019 

Resumo 

 

- A empresa brasileira de embalagens de papel Celulose Irani S.A. (Irani) apresentou uma 
operação resiliente ao longo dos últimos anos, com volumes de venda de papel para 
embalagem e embalagens de papelão ondulado relativamente estáveis, apesar das 
sucessivas retrações da economia brasileira nos últimos anos.  

- Esperamos uma ligeira melhora na performance operacional da empresa em 2019, tendo 
em vista os ajustes nos preços de embalagens de papelão ondulado já realizados pela 
empresa e nossa expectativa de certa estabilidade em termos de volumes de venda de 
papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado. 

- Em 25 de junho de 2019, a S&P Global Ratings atribuiu à Irani o rating de crédito 
corporativo de longo prazo preliminar - na Escala Nacional Brasil. Além disso, 
atribuímos o rating preliminar  à sua proposta de 3ª emissão de debêntures. O rating 
das debêntures propostas está um nível acima que o rating corporativo, devido a nossa 
expectativa de uma recuperação alta, de 85% (estimativa arredondada), uma vez que a 
emissão conta com garantias reais. Como resultado, atribuímos o rating de recuperação 

. 

- O rating final dependerá do sucesso da emissão de debêntures. Consequentemente, os 
ratings preliminares não devem ser entendidos como uma evidência do rating final. 

- A perspectiva estável reflete nossa expectativa de que a empresa manterá uma posição 
de liquidez menos pressionada após uma emissão de debêntures bem-sucedida, bem 
como estabilidade na geração interna de caixa (FFO  Funds From Operations) e 
iniciativas de monetização em curso. Acreditamos que isso lhe permitirá reduzir 
gradualmente sua alavancagem. 
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Fundamento da Ação de Rating 

O rating reflete a posição da Irani como uma das principais produtoras de embalagens de papel do 

Brasil, com uma significativa verticalização em termos da cadeia produtiva de celulose, mas 

restrita à sua pequena escala em comparação com os players internacionais e à sua concentração 

geográfica, que depende de um mercado interno altamente competitivo como o do Brasil (cerca de 

80% das vendas da companhia são destinadas ao mercado doméstico). 

Em termos de negócios, acreditamos que a resiliência da Irani seja em boa parte sustentada por 

sua capacidade de adequar o mix de produção entre papel para embalagens e embalagens de 

papelão ondulado de acordo com a demanda do mercado. O abastecimento de fibra virgem em 

seu processo produtivo, oriundo da celulose produzida a partir de sua floresta em Santa Catarina, 

contribui para isso. Também acreditamos que a alta exposição do produto final da empresa ao 

setor estável de alimentos e bebidas (cerca de 50%), além da forte relação que a empresa 

mantém com os clientes deste setor, diminui sua exposição a quedas no consumo doméstico da 

economia local. Embora consideremos a capacidade de exportação de resina como um fator que 

pode contribuir para a diversificação dos mercados finais da empresa, seu efeito ainda é limitado, 

dada a pequena escala do negócio.    

O rating também reflete a alta alavancagem da Irani desde a aquisição da empresa São Roberto, 

em 2013. Concluída em período de início de retração na atividade econômica do país, a aquisição 

afetou a geração de caixa livre da empresa  embora venha se mantendo positiva, mas não o 

suficiente para reduzir o endividamento pós-aquisição. 

Entretanto, vemos que a empresa tem priorizado a desalavancagem em 2019, evidenciado pelas 

diversas medidas de monetização de ativos esperadas para o ano. Alinhada a isso está nossa 

expectativa de certa estabilidade nos volumes de vendas de embalagens de papelão ondulado, o 

que, junto com investimentos (capex) previstos na sua base de ativos, gerará um aumento de 

eficiência destes. Em nossa opinião, isso se refletirá em margens EBITDA levemente superiores às 

registradas em anos anteriores, e impulsionará a geração de caixa livre da empresa após 2019, 

permitindo-lhe atingir um índice de dívida bruta sobre EBTIDA de cerca de 3,2x-3,7x ao final de 

2020. 

No tocante à liquidez, acreditamos que a proposta de emissão de debêntures contribua para a 

eliminação de riscos de refinanciamentos de dívida de curto prazo, reduzindo assim as pressões 

de liquidez, ainda que a empresa mantenha uma folga apertada em suas cláusulas contratuais 

restritivas (covenants) de cobertura de juros. A emissão permitirá que a empresa aumente seus 

investimentos ao longo de 2019 e nos anos seguintes, visto que parte dos recursos serão 

utilizados para o pré-pagamento de empréstimos e parte para financiar os investimentos em 

manutenção de ativos.  

Finalmente, vemos uma influência negativa do controlador da Irani, Grupo Habitasul, na 

qualidade de crédito final da empresa. Apesar de não esperarmos que o grupo enfrente pressões 

na alavancagem que gerem necessidade imediata de drenagem de caixa da Irani e notarmos 

elementos que mitigam a capacidade do grupo de acessar o caixa da Irani no curto prazo, como 

cláusulas contratuais restritivas (covenants), vemos que o grupo detém o controle estratégico da 

empresa. Com isso, acreditamos que momentos hipotéticos de stress do grupo podem resultar em 

maiores riscos para a subsidiária. Por exemplo, acreditamos que os riscos de contingência que 

envolvem os acionistas da empresa poderiam afetar a capacidade de refinanciamento, além de 

potencialmente requerer drenagem de caixa da Irani para dar suporte às outras operações do 

grupo. 

S&P Global 
Ratings 



 

Perspectiva 

A perspectiva estável do rating de crédito corporativo da Irani reflete nossa visão de que a emissão 

de debêntures e o refinanciamento de dívidas mais caras diminuirão as pressões de liquidez da 

empresa. A perspectiva também incorpora nossa expectativa de um cenário econômico mais 

favorável no Brasil, combinado a uma gestão de medidas anticíclicas para aumentar 

gradualmente a rentabilidade da Irani ao longo de 2019 e 2020. Como resultado, esperamos uma 

redução na alavancagem da empresa em 2019, com um índice de dívida bruta sobre EBITDA de 

cerca de 4,0x-4,5x e 3,2x-3,7x em 2020 e FFO sobre dívida entre 12% e 15%, considerando 

também os efeitos da nova estrutura de capital após a emissão. 

Cenário de elevação 

Poderemos elevar o rating da Irani diante de uma estratégia de desalavancagem bem-sucedida 

após a emissão das debêntures e se a empresa apresentar uma melhora na performance 

operacional mais rápido do que o esperado, resultando em uma geração de caixa livre mais forte e 

proporcionando uma folga maior nos covenants financeiros. A ausência de riscos de contingências 

envolvendo os acionistas da empresa e melhoras nos padrões de governança no nível do grupo 

também seriam fatores positivos para o rating. 

Cenário de rebaixamento 

Uma ação de rating negativa nos próximos 12 a 18 meses seria possível diante de uma 

deterioração na eficiência operacional da empresa, resultando em métricas de crédito mais 

fracas, como FFO sobre dívida abaixo de 13% e geração de fluxo de caixa operacional livre (FOCF - 

Free Operational Cash Flow) sobre dívida acima de 10%. Isso poderia advir de um aumento da 

competição no mercado local, com disputa mais acirrada por preços no segmento de embalagens 

de papelão ondulado, em meio a condições macroeconômicas desfavoráveis no Brasil. Um 

rebaixamento do rating da Irani também poderia ocorrer se a empresa implementasse uma 

estratégia mais agressiva de remuneração de acionistas, investimentos ou aquisições. 

Descrição da Empresa 

A Celulose Irani S.A. é uma empresa brasileira de embalagens que atua nos segmentos de papel 

para embalagens e embalagens de papelão ondulado. A empresa também atua na produção de 

resina extraída de sua base florestal no Rio Grande do Sul, destinada à exportação, e na 

comercialização de madeira provida dessa mesma floresta, no mercado regional. 

A empresa conta com cinco unidades de produção localizadas nos estados de Minas Gerais, 

Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Além dessas unidades, a empresa conta com 13,5 

mil hectares de floresta em Santa Catarina, cuja madeira é usada como matéria-prima para a 

fabricação de papel e cerca de 4 mil hectares de floresta no Rio Grande do Sul, cuja madeira é 

utilizada para extrair resina. 

A Irani é controlada pelo Grupo Habitasul, que pertence à família Druck. O Grupo Habitasul 

mantém uma participação de 88,5% na Irani. Além das operações de embalagens, o grupo 

também atua no segmento de desenvolvimento imobiliário e hotelaria. 
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Nosso Cenário de Caso-Base  

Nosso cenário-base considera as seguintes premissas: 

 Inflação no Brasil de 3,8% em 2019 e 4% nos anos subsequentes; 

 Taxa do câmbio média de R$ 3,80/US$1,00 em 2018, R$ 3,87/US$1,00 em 2019 e R$ 
3,93/US$1,00 em 2020; 

 Esperamos um crescimento de 2% da receita líquida em 2019 e 5% em 2020, dados os 
aumentos já realizados nos preços das embalagens de papelão ondulado no ano; já em 2020, 
nossas expectativas estão atreladas ao crescimento da economia local; 

 Preço médio de embalagens de papelão ondulado e papel para embalagens aumentando de 
acordo com a taxa de inflação a partir de 2020; 

 Volume total de vendas de embalagens de papelão ondulado levemente mais baixos em 2019, 
mas com uma tendência positiva a partir de 2020, considerando as atuais dinâmicas de 
mercado; 

 Monetização de ativos esperada em 2019 e 2020, com recursos sendo utilizados para a 
redução do endividamento da empresa; 

 Aquisição de madeira timber de cerca de R$ 4 a R$ 7 milhões por ano, a partir de 2019;  

 Aumento dos investimentos (capex) para cerca de R$ 92 milhões em 2019, devido aos 
investimentos realizados, e um pouco acima de R$ 60 milhões de 2020 em diante para a 
modernização de suas plantas; e 

 Distribuição dividendos de 25% do lucro líquido do ano fiscal anterior. 

Com base nas premissas acima, projetamos as seguintes métricas de crédito: 

 EBITDA ajustado de pouco mais de R$ 200 milhões e R$ 226 milhões em 2019 e 2020, 
respectivamente, comparado a R$ 185 milhões em 2018; 

 Dívida bruta sobre EBITDA diminuindo para cerca de 4,3x em 2019 e 3,4x em 2020, comparado 
a 4,8x em 2018; 

 FFO sobre dívida entre 12%-15% nos próximos dois anos, comparado a 12,7% em 2018; e 

 FOCF de cerca de R$ 20 milhões em 2019, atingindo um nível mais robusto, pouco superior a R$ 
50 milhões, em 2020. 

Liquidez  

Avaliamos a liquidez da Irani como menos que adequada em razão da folga apertada em seus 

covenants em 2019. Vemos que o covenant de cobertura de juros pode ser descumprido se o 

EBITDA de 2019 ficar 15% abaixo de nossas projeções.  

Contudo, esperamos que as fontes de caixa da empresa excedam os usos em mais de 1,2x e que 

permaneçam positivas mesmo considerando uma queda de 15% no EBITDA, sobretudo em função 

de uma emissão de debêntures bem-sucedida, que beneficiará a posição de liquidez da empresa, 

uma vez que os recursos serão usados para estender o prazo médio de vencimento de suas 

dívidas.  

Principais fontes de liquidez: 

 Posição de caixa de R$ 42 milhões em 31 de março de 2019; 
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 FFO de cerca de R$ 100  R$ 150 milhões nos próximos 12 meses após 31 de março de 

2019; 

 Recursos com a emissão de debêntures de R$ 580 milhões, após pré-pagamentos de 

empréstimos de curto prazo de cerca de R$ 195 milhões. 

Principais usos de liquidez: 

 Dívida de curto prazo de cerca de R$ 200 milhões nos próximos 12 meses após 31 de 

março de 2019, após pré-pagamentos de empréstimos com os recursos provindos da 

emissão; 

 Necessidades de capital de giro estimadas em torno de R$ 5 milhões nos próximos 12 

meses; 

 Capex de manutenção de R$ 50 milhões nos próximos 12 meses após 31 de março de 

2019; e 

 Pagamento de dividendos de cerca de R$ 3 milhões. 

Cláusulas Contratuais Restritivas (Covenants)  

A empresa está sujeita a covenants financeiros de aceleração em seus empréstimos e na emissão 

de debêntures proposta. Os covenants na emissão proposta, com verificação anual, são de:  

- Dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 4x em 2019 e inferior a 3,5x de 2020 em diante; e 

- EBITDA sobre resultado financeiro (excluindo variação cambial) acima de 1,25x em 2019, 1,75x 

em 2020 e 2,0x de 2021 em diante. 

Já nos empréstimos de pré-pagamento de exportação, os covenants, com verificação trimestral, 

são de: 

- Dívida líquida sobre EBITDA inferior a 4,5x em 2019, 4x em 2020 e 3,5x em 2021; e 

- EBITDA sobre despesa financeira líquida acima de 2x de 2019 em diante. 

Ratings de Emissão - Análise de Recuperação  

O rating preliminar  atribuído à proposta da 3ª emissão de debêntures da Irani reflete o rating 

senior secured da empresa, com uma expectativa de recuperação 

significativa de 85% (estimativa arredondada). A recuperação é alta em razão da estrutura de 

garantias reais da emissão, que conta com a garantia da fábrica de papel de Santa Catarina da 

empresa, além de terras próprias e parte de sua base florestal no mesmo estado.   

Nosso cenário de default hipotético ocorre em 2022, com uma combinação de um forte declínio 

nas vendas de papelão ondulado, decorrente de uma severa retração econômica impactando a 

base de clientes da empresa, além da incapacidade da empresa em repassar aumentos em seus 

custos e um acesso mais limitado aos mercados de crédito. Esse cenário prejudicaria os fluxos de 

caixa da empresa e consumiria sua posição de liquidez, levando a um potencial default.  

Consideramos que, após um processo de falência hipotética, a empresa seria reestruturada e 

continuaria a operar, gerando um valor mais alto aos credores do que se fosse liquidada. 

Avaliamos a Irani usando um múltiplo de 5,0x aplicado ao nosso EBITDA estimado para um nível 
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de emergência de R$ 135 milhões, chegando a um valor de empresa (EV  enterprise value) 

estressado de R$ 675 milhões.  

Default simulado e premissas de avaliação: 

 Ano simulado de default: 2022 

 EBITDA em emergência: R$ 135 milhões 

 EV múltiplo implicado: 5,0x 

 EV bruto estimado em emergência: R$ 675 milhões 

Ordem de pagamentos (waterfall) simplificada: 

 EV líquido após custos administrativos de 5%: R$ 643 milhões 

 Dívidas prioritárias: R$ 22 milhões (linhas de ACC)  

 Dívidas senior secured: R$ 645 milhões, com R$636 de garantia de ativos reais (fábrica de 

papel em SC, terras próprias e parte de base florestal em SC) 

 Dívidas senior unsecured: R$ 380 milhões; e  

 Expectativa de recuperação para a dívida secured: 85% (estimativa arredondada) 

Todos os montantes de dívida incluem seis meses de juros pré-petição. 
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TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RATINGS 

CELULOSE IRANI S.A. 

   

Ratings de Crédito de Emissor   

Escala Nacional  Brasil brA-(prelim.)/Estável/--  

   

Risco de negócio Fraco  

Risco-país Moderadamente Alto  

Risco da indústria Intermediário  

Posição competitiva Fraco  

   

Risco financeiro Agressivo  

Fluxo de caixa/Alavancagem Agressivo  

   

Modificadores   

Diversificação/Efeito-Portfólio Neutra  

Estrutura de capital Neutra  

Liquidez Menos que adequada  

Política financeira Neutra  

Administração e governança corporativa Regular  

Análise de ratings comparáveis Neutra  

   

Status da entidade para o grupo Habitasul Moderadamente 
estratégica 

 

 

Certos termos utilizados neste relatório, particularmente certos adjetivos usados para expressar nossa 

visão sobre os fatores que são relevantes para os ratings, têm significados específicos que lhes são 

atribuídos em nossos Critérios e, por isso, devem ser lidos em conjunto com tais Critérios. Consulte os 

Critérios de Rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações. Informações detalhadas 

estão disponíveis aos assinantes do RatingsDirect no site www.capitaliq.com. Todos os ratings afetados 

por esta ação de rating são disponibilizados no site público da S&P Global Ratings em 

www.standardandpoors.com. Utilize a caixa de pesquisa localizada na coluna à esquerda no site. 

Critérios e Artigos Relacionados 

Critérios 

 Metodologia corporativa: Índices e ajustes, 1º de abril de 2019 

 Metodologia de ratings de crédito nas escalas nacionais e regionais, 25 de junho de 2018 
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 Critério de ratings de recuperação para emissores corporativos avaliados com grau 
especulativo, 7 de dezembro de 2016 

 Metodologia: Avaliações de classificação de jurisdições, 20 de janeiro de 2016 

 Metodologia e Premissas: Descritores de Liquidez para Emissores Corporativos Globais, 16 de 
dezembro de 2014 

 Critério Geral: Metodologia e Premissas de Avaliação do Risco-País, 19 de novembro de 2013 

 Metodologia: Risco da indústria, 19 de novembro de 2013 

 Metodologia de Ratings Corporativos, 19 de novembro de 2013 

 Critério geral: Metodologia de rating de grupo, 19 de novembro de 2013 

 Principais fatores de Crédito para o Setor de Recipientes e Embalagens, 19 de novembro de 
2013 

 Metodologia: Fatores de créditos relativos à administração e governança para entidades 
corporativas e seguradoras, 13 de novembro de 2012 

 Uso de CreditWatch e Perspectivas, 14 de setembro de 2009 
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INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS ADICIONAIS 
 

Outros serviços fornecidos ao emissor 
Não há outros serviços prestados a este emissor. 

 

Atributos e limitações do rating de crédito 
A S&P Global Ratings utiliza informações em suas análises de crédito provenientes de fontes consideradas confiáveis, incluindo 

aquelas fornecidas pelo emissor. A S&P Global Ratings não realiza auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de 

verificação independente da informação recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos de rating de crédito ou 

de monitoramento dos ratings atribuídos. A S&P Global Ratings não verifica a completude e a precisão das informações que recebe. 

A informação que nos é fornecida pode, de fato, conter imprecisões ou omissões que possam ser relevantes para a análise de crédito 

de rating.  

 

Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a S&P Global Ratings acredita que há informação suficiente e de qualidade 

satisfatória de maneira a permitir-lhe ter uma opinião de rating de crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou 

emissão pela S&P Global Ratings não deve ser vista como uma garantia da precisão, completude ou tempestividade da (i) informação 

na qual a S&P Global Ratings se baseou em conexão com o rating de crédito ou (ii) dos resultados que possam ser obtidos por meio 

da utilização do rating de crédito ou de informações relacionadas. 

 

Fontes de informação 
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a S&P Global Ratings utiliza, de acordo com o tipo de emissor/emissão, 

informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros, inclusive, balanços financeiros auditados do Ano Fiscal, 

informações financeiras trimestrais, informações corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e 

projetadas recebidas durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os relatórios de análises dos aspectos 

econômico-financeiros (MD&A) e similares da entidade avaliada e/ou de sua matriz. Além disso, utilizamos informações de domínio 

público, incluindo informações publicadas pelos reguladores de valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e ou outros 

reguladores, bolsas de valores, e outras fontes públicas, bem como de serviços de informações de mercado nacionais e 

internacionais.  

 

Aviso de ratings ao emissor 
Notificações ao Emissor 

(incluindo Apelações)  

 

Frequência de revisão de atribuição de ratings 
O monitoramento da S&P Global Ratings de seus ratings de crédito é abordado em: 

 

 Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de Crédito) 

 Política de Monitoramento 

 

 

Conflitos de interesse potenciais da S&P Global Ratings 
A S&P Global Ratings publica a lista de conflitos de interesse reais ou potenciai Conflitos de Interesse  Instrução Nº 

521/2012, Artigo 16 XII www.standardandpoors.com.br.  
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sem _____________ _ 

________ " seção em __________ _ 
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http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245345451209
http://www.standardandpoors.com.br/


 

 

Faixa limite de 5% 
A S&P Global Ratings Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em 

http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures o nome das entidades responsáveis por mais de 5% de 

suas receitas anuais. 

 

 

As informações regulatórias (PCR, em sua sigla em inglês) da S&P Global Ratings são publicadas com referência a uma data 

específica, vigentes na data da última Ação de Rating de Crédito publicada. A S&P Global Ratings atualiza as informações 

regulatórias de um determinado Rating de Crédito a fim de incluir quaisquer mudanças em tais informações somente quando uma 

Ação de Rating de Crédito subsequente é publicada. Portanto, as informações regulatórias apresentadas neste relatório podem não 

refletir as mudanças que podem ocorrer durante o período posterior à publicação de tais informações regulatórias, mas que não 

estejam de outra forma associadas a uma Ação de Rating de Crédito. 
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Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o Corporations Act 
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