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Resumo da Ação de Rating 

 Acreditamos que a empresa brasileira de embalagens Irani Papel e Embalagem S.A. 

(Irani) está sujeita a maiores pressões no refinanciamento de suas dívidas no curto prazo 

diante de potenciais restrições no mercado de crédito.  

 Por outro lado, a alta exposição da empresa ao setor de alimentos e bebidas deve 

permitir uma geração de caixa operacional relativamente estável, apesar da redução 

drástica na atividade econômica no Brasil em 2020.  

 Em 27 de abril de 2020, a S&P Global Ratings alterou a perspectiva do rating da Irani, de 

estável para negativa, e reafirmou em sua Escala Nacional Brasil o rating de emissor 

- atribuído à empresa e o , o qual está um nível acima do 

rating corporativo da Irani, dada nossa expectativa de uma recuperação significativa de 

85% (estimativa arredondada) para os credores de suas debêntures em um cenário 

hipotético de default.   

 A perspectiva negativa indica que poderemos rebaixar os ratings nos próximos 12 meses 

se observarmos uma deterioração na posição de liquidez da Irani diante de maiores 

dificuldades para refinanciar suas dívidas de curto prazo.  

 A Irani é uma empresa brasileira de embalagens que atua nos segmentos de papel para 

embalagens e embalagens de papelão ondulado. A empresa é controlada pelo Grupo 

Habitasul, que detém uma participação de 88,5%. 

Fundamento da Ação de Rating 

Posição de liquidez e flexibilidade financeira limitada. Em abril de 2020, a posição de caixa da 

Irani é de R$ 68,7 milhões e seu endividamento de curto prazo de R$ 228 milhões, com certa 

concentração de vencimentos em dezembro deste ano, após ter estendido recentemente o prazo 

de vencimento de sua 1ª emissão de Notas Promissórias, de maio para dezembro. A empresa vem 

mailto:Laudisio,%20Victor%20(Analytical)%20%3cvictor.laudisio@spglobal.com%3e
mailto:Laudisio,%20Victor%20(Analytical)%20%3cvictor.laudisio@spglobal.com%3e
mailto:Speranzini,%20Felipe%20(Analytical)%20%3cfelipe.speranzini@spglobal.com%3e
mailto:Speranzini,%20Felipe%20(Analytical)%20%3cfelipe.speranzini@spglobal.com%3e
mailto:Vilhena,%20Luisa%20(Analytical)%20%3cluisa.vilhena@spglobal.com%3e
mailto:Vilhena,%20Luisa%20(Analytical)%20%3cluisa.vilhena@spglobal.com%3e


 

2 

 

conseguindo rolar suas dívidas, inclusive nas últimas semanas, já em meio às incertezas 

relacionadas à COVID-19, mas com prazos curtos (de até 12 meses) em sua grande maioria. Com 

nossa estimativa de geração de fluxo de caixa livre disponível para o pagamento de dívidas de R$ 

90 milhões para os próximos 12 meses, vemos maiores riscos de refinanciamento ao longo dos 

próximos meses em função de restrições nos mercados de crédito. Além disso, vemos pouca folga 

para o cumprimento da cláusula contratual restritiva (covenant) que estabelece um índice de 

dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 3,5x, ao final de 2020.  

Exposição ao setor de alimentos e bebidas permite maior resiliência. Esperamos que a empresa 

mantenha fluxos de caixa relativamente estáveis em 2020, em função da forte demanda por suas 

embalagens de papelão ondulado, que representam cerca de 60%-70% das vendas. Além disso, a 

empresa tomou medidas para preservação de fluxo de caixa, como redução dos investimentos 

(capex) para níveis mínimos, de aproximadamente R$ 40 milhões. Por outro lado, a Irani poderia 

enfrentar maiores necessidades de capital de giro em um cenário de prolongamento do surto da 

COVID-19.  

Iniciativas para melhorar a governança contribuem para o gerenciamento de riscos 

estratégicos e operacionais. O histórico de três anos com conselheiros independentes no 

Conselho de Administração da empresa, além do processo em vigor de migração para o Novo 

Mercado, deve permitir uma melhor capacidade de gerenciamento de riscos estratégicos e 

operacionais do Grupo Habitasul e da Irani. Continuamos analisando a relação entre o grupo e a 

Irani, visto que o grupo detém o controle estratégico da empresa, apesar de a Irani contar com 

covenants em suas dívidas que restringem a capacidade do grupo de acessar seu caixa. 

 

Perspectiva 

A perspectiva negativa indica que poderemos rebaixar os ratings nos próximos 12 meses se observarmos 

uma deterioração na posição de liquidez da Irani diante de maiores dificuldades no refinanciamento de 

suas dívidas de curto prazo. 

 

Cenário de rebaixamento 

Poderemos rebaixar os ratings da Irani se: 

 A empresa for incapaz de refinanciar suas dívidas de curto prazo a custos e/ou prazos 

adequados, resultando em uma deterioração da sua posição de liquidez;  

 Os riscos de uma possível quebra de covenants no final de 2020 se materializarem; 

 O fluxo de caixa for significativamente mais baixo do que estimamos por conta de 

maiores necessidades de capital de giro, diante de um impacto prolongado da COVID-19. 

 

Cenário de elevação 

Poderemos retornar a perspectiva para estável nos próximos 12 meses se: 

 A empresa apresentar uma posição de liquidez mais forte, com alongamento de seus 

vencimentos de dívida reduzindo os riscos de refinanciamento e/ou com geração de caixa 

mais forte do que esperamos em nosso caso-base.  
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Descrição da Empresa 

A Irani Papel e Embalagem 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, e que detém 88,5% de 

participação na empresa. Além das operações de embalagens, o grupo também atua no segmento 

de desenvolvimento imobiliário e hotelaria. 

 

Nosso Cenário de Caso-Base  

Consideramos as seguintes premissas em nosso cenário de caso-base: 

 Retração do PIB brasileiro de cerca de 4,6% em 2020, seguido de um crescimento de 

3,3% em 2021; 

 Inflação no Brasil de aproximadamente 3,3% em 2020 e 3,8% em 2021; 

 Taxa de câmbio média de R$ 4,90/US$1,00 em 2020 e R$ 4,75/US$1,00 em 2021; 

 Taxa básica de juros média no Brasil de 3,54% em 2020 e de 3,63% em 2021;   

 Retração de cerca de 5% da receita líquida por conta de uma menor demanda por papel 

para embalagens destinadas a shopping centers, e crescimento entre 6%-10% em 2021 

com a retomada da economia; 

 Margem EBITDA de cerca de 24% em 2020 e 26% em 2021, considerando uma maior 

participação de embalagens de papelão no mix de produção e vendas da empresa;  

 Capex de R$ 40 milhões em 2020 e de cerca de R$ 60 milhões em 2021;  

 Monetização dos R$143 milhões de créditos fiscais, reduzindo as necessidades de caixa 

nos próximos dois anos;    

 Nenhum pagamento de dividendos em 2020 e, para 2021, uma distribuição de 25% do 

lucro líquido do ano fiscal anterior.  

 

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

 EBITDA ajustado de cerca de R$ 200 milhões em 2020 e R$ 230 milhões em 2021, 

comparado a R$ 228 milhões em 2019;  

 Dívida bruta sobre EBITDA entre 3,5x-4,0x em 2020 e próxima a 3,0x em 2021, comparada 

a 3,9x em 2019;  

 Geração interna de caixa (FFO - funds from operations) sobre dívida entre 15%-20% nos 

próximos dois anos, comparada a 23% em 2019. 
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Liquidez  

Avaliamos a liquidez da Irani como menos que adequada. Observamos um deficit na relação entre 

fontes e usos de caixa nos próximos 12 meses, a partir de abril de 2020. Além disso, o covenant de 

dívida liquida sobre EBITDA pode ser descumprido se o EBITDA de 2020 ficar 7% abaixo da nossa 

projeção. 

 

Principais fontes de liquidez: 

 Posição de caixa de R$ 68,7 milhões em abril de 2020;  

 FFO projetado de cerca de R$130 milhões nos próximos 12 meses a partir de abril de 

2020; 

 Valores a receber por venda de ativos totalizando cerca de R$ 20 milhões. 

 

Principais usos de liquidez: 

 Dívida de curto prazo de R$ 228 milhões em abril de 2020; 

 Saídas de capital de giro de cerca de R$ 12 milhões nos próximos 12 meses a partir de 

abril de 2020;  

 Capex de R$ 45 milhões nos próximos 12 meses a partir de abril de 2020. 

 

Cláusulas Contratuais Restritivas (Covenants)  

A empresa está sujeita a covenants financeiros de aceleração da dívida em seus empréstimos e 

na sua 3ª emissão de debêntures. Os covenants, com verificação anual, são de: 

 Dívida líquida sobre EBITDA menor que 3,5x; 

 EBITDA sobre despesa financeira líquida maior que 1,75x em 2020 e que 2,0x nos anos 

subsequentes. 

 

Ratings de Emissão - Análise de Recuperação 

O rating  da 3ª emissão de debêntures da Irani indica nossa expectativa de uma 

recuperação significativa (85%) para os credores secured em um cenário hipotético de default. 

Avaliamos as perspectivas de recuperação da empresa mediante um cenário simulado de default, 

de acordo com uma abordagem de avaliação (valuation) de múltiplo de EBITDA. 

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 simulado para a Irani considera um default hipotético em 2023, diante de um forte 

declínio nas vendas de papelão ondulado, além da incapacidade da empresa de repassar 

aumentos em seus custos e um acesso mais limitado aos mercados de crédito. Esse cenário 

prejudicaria sua geração de fluxo de caixa, que não seria suficiente para cobrir suas despesas 

com juros, investimentos mínimos de manutenção e vencimentos de dívida.  
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Consideramos que em um cenário de default, a empresa passaria por uma reestruturação 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 em emergência 

projetado de R$ 130 milhões, o que resulta em um valor da empresa (EV - enterprise value) bruto 

estimado de cerca de R$ 650 milhões, do qual subtraímos 5% para despesas administrativas 

relacionadas ao processo de reestruturação. 

 

Default simulado e premissas e avaliação  

 Ano simulado do default: 2023 

 Jurisdição: Brasil  

 

Estrutura de prioridade de pagamento (waterfall) 

 EV líquido após custos administrativos de 5%: R$ 614 milhões 

 Dívidas prioritárias: R$ 22 milhões  linhas de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio 

(ACC)  

 Dívidas senior secured: R$ 630 milhões, com R$ 636 milhões de garantia de ativos reais 

(fábrica de papel em Santa Catarina, terras próprias e parte da base florestal no mesmo 

estado)  

 Dívidas senior unsecured: R$ 214 milhões 

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

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

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 

Rating de Crédito de Emissor  

Escala Nacional  Brasil brA-/Negativa/-- 

Risco de negócio Fraco 

Risco-país Moderadamente Alto 

Risco da indústria Intermediário 

Posição competitiva Fraca 

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 Negativa 
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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 

 Critério Geral: Metodologia de rating de grupo, 1º de julho de 2019 

 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 

 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 

 Metodologia de Ratings Corporativos, 19 de novembro de 2013 

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

de 2013 

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

2013 

 Metodologia: Risco da indústria, 19 de novembro de 2013 

 Critério Geral: Metodologia: Fatores de créditos relativos à administração e governança 

para entidades corporativas, 13 de novembro de 2012 

 Uso de CreditWatch e Perspectivas, 14 de setembro de 2009 

 

 

EMISSOR DATA DE 

ATRIBUIÇÃO DO 

RATING INICIAL 

DATA DA AÇÃO 

ANTERIOR DE 

RATING 

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.   

Rating de Crédito de Emissor 

Escala Nacional Brasil  25 de junho de 2019 31 de julho de 2019 
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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 

 

 

http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245300703680
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245300703680
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245338484985
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245319078197
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Conflitos de interesse potenciais da S&P Global Ratings 

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

521/2012, Artigo 16 XII 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. 

 

 

  

http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245345451209
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245345451209
http://www.standardandpoors.com.br/
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures
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abordam a adequação de quaisquer títulos. Após sua publicação, em qualquer maneira ou formato, a S&P não assume nenhuma 
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experiência do usuário, sua administração, funcionários, conselheiros e/ou clientes ao tomar qualquer decisão de investimento ou 

negócios. A S&P não atua como agente fiduciário nem como consultora de investimentos, exceto quando registrada como tal. Embora 

obtenha informações de fontes que considera confiáveis, a S&P não conduz auditoria nem assume qualquer responsabilidade de 

diligência devida (due diligence) ou de verificação independente de qualquer informação que receba. Publicações relacionadas a 

ratings de crédito podem ser divulgadas por diversos motivos que não dependem necessariamente de uma ação decorrente de um 

comitê de rating, incluindo-se, sem limitação, a publicação de uma atualização periódica de um rating de crédito e análises correlatas. 

Até o ponto em que as autoridades reguladoras permitam a uma agência de rating reconhecer em uma jurisdição um rating atribuído 

em outra jurisdição para determinados fins regulatórios, a S&P reserva-se o direito de atribuir, retirar ou suspender tal 

reconhecimento a qualquer momento e a seu exclusivo critério. As Partes da S&P abdicam de qualquer obrigação decorrente da 

atribuição, retirada ou suspensão de um reconhecimento, bem como de qualquer responsabilidade por qualquer dano supostamente 

sofrido por conta disso. 

A S&P mantém determinadas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a independência 

e objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P podem dispor de informações que 

não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para manter a confidencialidade de determinadas 

informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito de cada processo analítico. 

A S&P pode receber remuneração por seus ratings e certas análises, normalmente dos emissores ou subscritores dos títulos ou dos 

devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas análises e ratings públicos em 

seus sites na www.standardandpoors.com (gratuito), e www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por assinatura), e pode 

distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou por intermédio de terceiros redistribuidores. Informações 

adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em www.standardandpoors.com/usratingsfees. 

Austrália  

Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o Corporations Act 

er distribuídas a 

nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 do Corporations Act).   

 


