
 
 

Fibria 

Ausência de paradas eleva vendas
 
Aproveitando-se de um cenário ainda positivo proporcionado por uma demanda forte 
na Europa e preço de celulose estável, a Fibria apresentou um 
de vendas e no EBITDA ajustado no 4T13, mesmo diante de um preço médio 
praticado menor. Em 2013, as vendas recuaram 3,0%
mas, devido à elevação de 15,5% no preço médio, também suportado pela 
desvalorização cambial, a companhia registrou um faturamento recorde de R$
bilhões (+12,1% A/A). Essa melhora no resultado
primeira parcela referente à venda de terras no valor de R$ 500 milhões
proporcionou à Fibria uma nova redução no nível de alavancagem, chegando ao 
patamar de Dívida Líquida/EBITDA de 2,8x em reais e 2,6
 
Menor preço médio compensa aumento das vendas
para a Europa e a ausência de paradas para manutenção elevaram as vendas da 
Fibria em 10,7% T/T, atingindo 1,440 milhão 
preço médio praticado (-3,8% T/T) compensou parte desse ganho de volume, 
resultando em uma receita líquida total de R$ 1,
ao mesmo período de 2012, a receita aumentou 
comparativo trimestral já que a elevação no preço médio (+10,9%
compensando a queda nas vendas (-4,6% A/A)
 
Custo Caixa.  Em função da ausência de paradas para manutenção e da menor 
participação de madeira de terceiros, o custo caixa atingiu R$ 
versus R$ 501/ton no trimestre anterior (-7,0
excesso de chuvas na Unidade Aracruz, segundo a companhia. Em 2013, o custo 
caixa ficou em R$ 505/ton (+6,7% A/A), devido aos maiores gastos com madeira, 
insumos e desvalorização cambial. 
 
Resultado Operacional e Financeiro.  Devido à e
que implica em maiores gastos com logística, 
4,4% em relação ao 3T13. Já as despesas administrativas
mesmo comparativo, resultando em um EBITDA 
valor justo dos ativos biológicos, ganhos de capital
a companhia de R$ 823 milhões (+8,0% T/T e +
Já o resultado financeiro foi mais influenciado pela variação cambial em função da 
oscilação do dólar no final do 3T13 e do 4T1
registrar um prejuízo de R$ 185 milhões, versus 
de R$ 48 milhões no 4T12. No ano, o prejuízo fic
principalmente pelo câmbio e despesa decorr
(R$ 560 milhões).  
 
Perspectivas.  A Fibria mostrou novamente uma redução em seu nível de 
alavancagem, não só beneficiada pelo foco em iniciativas de redução 
mas também pela liquidação de dívidas com taxas menos atrativas. A recém 
anunciada recompra do saldo do Bond Fibria 2020 proporcionará mais economia
juros para a companhia e ainda será suportada 
de terras em novembro de 2013 no montante de R$ 1,4 bilhão. Após um ano positivo 
para o mercado de celulose, as expectativas para
relação oferta x demanda dado as novas capacidades que estão entrando em 
operação, que devem pressionar o preço da celulose ao longo dos próximos meses.
 
R$ milhões 4T13 T/T 

Receita Líquida 1.958 6,4% 

Lucro Bruto 485 5,2% 

Margem Bruta (%) 24,8% -0,3 p.p. 

EBITDA 823 8,0% 

Margem EBITDA (%) 42,0% 0,6 p.p. 

Lucro Líquido -185 - 

Margem Líquida - - 

Fonte: Fibria e BB Investimentos 
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devido à elevação de 15,5% no preço médio, também suportado pela 
cambial, a companhia registrou um faturamento recorde de R$ 6,9 

bilhões (+12,1% A/A). Essa melhora no resultado, somada ao recebimento da 
primeira parcela referente à venda de terras no valor de R$ 500 milhões, 
proporcionou à Fibria uma nova redução no nível de alavancagem, chegando ao 

A de 2,8x em reais e 2,6x em dólar.   

Menor preço médio compensa aumento das vendas . A elevação nos embarques 
para a Europa e a ausência de paradas para manutenção elevaram as vendas da 

 de toneladas. Entretanto, o recuo no 
) compensou parte desse ganho de volume, 

resultando em uma receita líquida total de R$ 1,94 bilhão (+6,6% T/T). Em relação 
ao mesmo período de 2012, a receita aumentou 5,8%, com cenário contrário ao do 

mestral já que a elevação no preço médio (+10,9% A/A) acabou 
). 

Em função da ausência de paradas para manutenção e da menor 
o custo caixa atingiu R$ 466/ton no 4T13 

7,0%), parcialmente compensado pelo 
excesso de chuvas na Unidade Aracruz, segundo a companhia. Em 2013, o custo 

, devido aos maiores gastos com madeira, 

Devido à elevação no volume de vendas, 
que implica em maiores gastos com logística, as despesas com vendas avançaram 

despesas administrativas avançaram 18,9% no 
EBITDA ajustado – que exclui a variação do 

ganhos de capital e outras provisões – recorde para 
% T/T e +9,3% A/A), com margem de 42,0%. 

influenciado pela variação cambial em função da 
13, o que acabou levando a Fibria a 

milhões, versus lucro de R$ 57 milhões no 3T13 e 
No ano, o prejuízo ficou em R$ 698 milhões, impactado 

principalmente pelo câmbio e despesa decorrente da adesão ao REFIS 

mostrou novamente uma redução em seu nível de 
, não só beneficiada pelo foco em iniciativas de redução de custos, 

mas também pela liquidação de dívidas com taxas menos atrativas. A recém 
anunciada recompra do saldo do Bond Fibria 2020 proporcionará mais economia de 

e ainda será suportada pelo reforço no caixa com a venda 
no montante de R$ 1,4 bilhão. Após um ano positivo 

s expectativas para 2014 estão no balanceamento da 
as novas capacidades que estão entrando em 

ço da celulose ao longo dos próximos meses. 

A/A 2013 A/A 

5,7% 6.917 12,0% 

29,7% 1.535 63,8% 

4,6 p.p. 22,2% 7,0 p.p. 

9,3% 2.796 24,1% 

1,4 p.p. 40,4% 3,9 p.p. 

- -698 - 

- - - 
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Market Perform  

Preço em 29/01/2014 (R$) 27,20 

Preço para 12/2014 (R$) 27,00 

-0,7% 

Market Cap (R$ milhões) 15.048 

1 mês -2,4% 

12 meses 11,5% 

Variação 2014 -1,6% 

52 sem.  20,29 

52 sem.  30,60 

ltiplos     

2014E 2015E 2016E 

V/EBITDA 8,0x 8,1x 7,9x 

173,5x 68,6x 60,5x 

0,16 0,40 0,45 

 
Bloomberg e BB Investimentos 

FIBR3 IBOV



Fibria 
 
Endividamento (R$ Milhões)

Dívida Bruta  

Dívida Líquida 

Dívida Líquida / EBITDA 

 
Celulose 

Vendas Totais (mil ton)

Faturamento (R$ milhões)

Preço Médio (R$/ton)

Fonte: Fibria e BB Investimentos

Endividamento (R$ Milhões)  4T13 T/T A/A 

 9.773 3,0% -9,2% 

Dívida Líquida  7.849 -4,7% 1,3% 

Dívida Líquida / EBITDA  2,8 -0,2x -0,6x 

4T13 T/T A/A 

Vendas Totais (mil ton) 1.441 10,7% -4,6% 

Faturamento (R$ milhões) 1.941 6,6% 5,8% 

Preço Médio (R$/ton) 1.347 -3,8% 10,9% 

Fibria e BB Investimentos
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2013 A/A 

5.198 -3,0% 

6.845 12,1% 

1.317 15,5% 



Disclaimer 
 
Informações Relevantes  
 
Este relatório foi produzido pelo BB
consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa
Entretanto, o BB-BI não declara nem g
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
afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a 
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação 
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 IC
 
 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
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 mesm
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)
empresa(s) no mercado. 
 
 
Informações Relevantes –
 
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
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.
 

 

Victor Penna 

 
 

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 com
 
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 inves
análise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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 com instrumento que auxilie a 
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação 
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: 

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
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 

ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesm

A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) 
(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) 

– Analistas 

O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de 
mento”), declara(m) que: 

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

S.A e demais empresas do Grupo. 

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.

Analista  
Itens
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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 s

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.

O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de 

3 / 4 

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. 

arante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, 
precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de 

, em função de mudanças que possam 
afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com 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.  

Banco de Investimento S.A declara que:  

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 

ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) 

A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) 
(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 
, e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) 

O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de 

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 

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. 

Itens  
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O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome 
panhias objeto de sua análise. 

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. 

timento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de 
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