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Papel e Celulose 

Indústria papeleira sofre com deterioração do cenário 

econômico doméstico, agravado pela greve dos 

caminhoneiros 

Diferente de momentos anteriores, a atual conjuntura doméstica, que vinha 

favorecendo as projeções de crescimento das vendas de papelão ondulado, 

começa a demonstrar sinais de arrefecimento. A deterioração da economia 

interna agravada pelo cenário político conturbado, somado a greve dos 

caminhoneiros, tem influenciado de forma negativa as projeções de crescimento 

para as vendas do setor. Antes da greve a ABPO estimava crescimento de 3,8% 

nas expedições de papelão ondulado. Após a greve, a entidade publicou redução 

de 1 ponto percentual, esperando agora crescimento de 2,8% para este ano, 

valor o qual acreditamos que venha ainda mais pressionado neste ano. 

Para o mercado de celulose, permanecem os bons fundamentos, os quais 

sustentam a alta do preço da commodity favorecendo as exportadoras 

brasileiras. Citamos: i) Forte demanda, principalmente na China, mas com a 

Europa também se destacando; ii) menor oferta em função de algumas paradas 

programadas pontuais e níveis de estoque relativamente estáveis e iv) vantagem 

comparativa dos players brasileiros em relação aos custos de produção. 

Ibá: No cenário doméstico, os dados de maio da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) 

mostraram decrescimento de 4,9% na produção de celulose, enquanto as exportações 

aumentaram 15,0%, ambos em relação ao mesmo período do ano anterior.  

Por outro lado, a indústria papeleira, que seguiu pressionada em função da paralização 

dos caminhoneiros ocorrida em 21 de maio, apresentou retração de 11,0% em sua 

produção, com queda de 16,7% nas vendas domésticas e diminuição de 25,9% nas 

exportações.  

Em meio a isso, a Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) reviu suas projeções 

de crescimento para o volume expedido de caixas, acessórios e chapas de papelão para 

este ano; o que enxergamos ser negativo para as produtoras, principalmente para Klabin, 

que no 1T18 registrou aproximadamente 51% do volume de vendas e 59% de sua receita 

formada a partir do mercado doméstico. 
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Ibovespa IBOV

Fechamento 79.155

Data da última cotação: 24/07/2018

Fibria FIBR3
Cotação R$ 73,05

Valor de Mercado R$ milhões 40.419

Dívida Líquida R$ milhões 13.653

Múltiplos

P/L (x) (12m) 28,4

VE/EBITDA (x) (12m) 7,3

ROE (%) (12m) 9,5

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) (12m) 1,8

Suzano Papel SUZB3

Cotação R$ 41,62

Valor de Mercado R$ milhões 45.523

Dívida Líquida R$ milhões 9.254

Múltiplos

P/L (x) (12m) 20,9

VE/EBITDA (x) (12m) 10,3

ROE (%) (12m) 17,4

Div. Liq./EBITDA (x) (12m) 1,7

Klabin S/A KLBN11

Cotação R$ 20,44

Valor de Mercado R$ milhões 24.800

Dívida Líquida R$ milhões 11.108

Múltiplos

P/L (x) (12m) 350,5

VE/EBITDA (x) (12m) 10,6

ROE (%) (12m) 0,8

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) (12m) 3,3

Fonte: Economatica
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Acreditamos na permanência dos bons fundamentos de mercado e outros fatores 

importantes para a celulose, a despeito do cenário para a indústria papeleira.  

No momento temos Suzano (SUZB3) como preferência no setor, pela continuidade da 

forte demanda chinesa, somado a disciplina da companhia em relação aos gastos e maior 

eficiência. Seguimos respaldados pela perspectiva positiva de preço da celulose, término 

do ramp up do projeto de tissue, além das sinergias esperadas pela aquisição da Fibria, 

valores estes próximos a R$ 10 bilhões. Possuímos preço justo para SUZB3 de R$ 

60,00/ação, que equivale a um retorno potencial de 44,2%. 

 

Celulose 

Produção brasileira de celulose em alta: Os dados preliminares da Indústria Brasileira de 

Árvores (Ibá) mostraram que nos cinco primeiros meses de 2018 a produção brasileira de 

celulose acumulou crescimento de 7,7% (A/A), somando 8,565 mil toneladas. No mês de 

maio a produção retraiu 4,9% (A/A), somando 1.576 mil toneladas.  

Em 2017 a produção de celulose atingiu o nível de 19.530 mil toneladas, representando 

aumento de aproximadamente 4,1% em relação ao ano anterior. 

Evolução da Produção Brasileira de Celulose (mil toneladas )

Fonte: Ibá
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Exportações seguem em ritmo de crescimento: Os dados da Ibá mostraram que em maio 

houve aceleração de 8,8% (A/A) das exportações brasileiras de celulose, para 1.238 mil 

toneladas. Com isso, as exportações acumularam crescimento de 7,7% (A/A) em 2018, 

para 6.303 mil toneladas. 

As exportações acumularam até maio saldo de US$ 3.510 milhões FOB, 46,4% maior que 

no mesmo período do ano anterior, com o saldo da balança comercial de celulose 48,5% 

(A/A) maior que aquele registrado no acumulado até maio de 2017, US$ 3.443 milhões 
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FOB. Em relação ao total das exportações do setor de papel e celulose, esse segmento 

respondeu por aproximadamente 79% do total exportado.  

Na abertura por destino, a China continuou como o principal mercado consumidor, 

respondendo por aproximadamente 40% do total exportado, atingindo US$ 1.415 milhões 

FOB, representando aumento de 36,6% (A/A), no acumulado até maio. Em seguida a 

Europa acumula crescimento de 61,5% (A/A) nos cinco primeiros meses do ano, somando 

US$ 1.145 milhões FOB, aproximadamente 32% do total exportado.  

Exportações Brasileiras de Celulose por Destino - US$ Milhões FOB 

Destino 

US$ Milhões FOB 2017 2018 var.

América  Latina 53 70 32,1%

Europa 413 707 71,2%

América  do Norte 199 294 47,7%

África  9 14 55,6%

Ásia  / Oceania 115 181 57,4%

China 620 896 44,5%

Total 1.409 2.162 53,4%

Fonte: SECEX/MDIC
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Condições de mercado seguem positivas: Acreditamos que os fundamentos de mercado, 

que até agora sustentaram os consecutivos reajustes de preço na celulose de fibra curta, 

permanecerão ao longo de 2018. Esperamos uma possível correção na oferta de celulose, 

em função do menor número de paradas programadas para manutenção, no segundo 

semestre. 

Os dados mais atualizados da Pulp and Paper Products Council (PPPC) mostraram que os 

embarques globais de celulose em maio cresceram de 3,6%, revertendo a queda de 12,5% 

do mês anterior. No mesmo período, os embarques de celulose de fibra curta registraram 

avanço de 7,1%, enquanto os de fibra longa mostraram alta de 0,6%. Destaque para os 

embarques da América do Norte, cujo avanço foi de 16,1%, enquanto os embarques da 

China cresceram 4,0%, ambos em relação ao mês imediatamente anterior. 

Níveis de Estoque mundial na média histórica: Outro indicador importante é o nível de 

estoque mundial de celulose, ao longo de 2017 o indicador se manteve em média de 39 

dias. Em maio deste ano, ajustado sazonalmente, o estoque de celulose de fibra curta 

retrocedeu 5,1%, para 42,4 dias. 

Papel 

Cenário doméstico com sinal de alerta: A indústria papeleira que vinha mostrando sinais 

de recuperação desde o final de 2017, após consecutivas perdas incorridas em anos 

anteriores, tem começado a demonstrar sinais de fraqueza no decorrer deste ano. As 

indefinições políticas no cenário doméstico, intensificadas pelas revisões baixistas em 
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relação às projeções de crescimento econômico para o final de 2018 também têm pesado 

sobre as projeções de crescimento da indústria papeleira. Não obstante, o verdadeiro 

corte na projeção de crescimento esperado para este ano se deu principalmente após a 

paralização dos caminhoneiros ocorrida em maio.  

Acreditamos que, ainda que positivo, o crescimento esperado para as vendas domésticas 

de papelão ondulado este ano será modesto, principalmente em função do afunilamento 

das decisões eleitorais e pelo acanhado desempenho da economia brasileira. 

Os dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) fornecem um bom 

indicador de demanda interna para as vendas de papelão ondulado. A associação  revisou 

para baixo sua projeção de crescimento da demanda interna, de alta de 3,8% esperada 

para o final de 2018 no começo do ano, para os atuais 2,8%. 

Em junho, as expedições brasileiras de caixas, acessórios e chapas de papelão subiram 

11,6% em relação ao mesmo mês de 2017, para 324,324 mil toneladas. Em relação ao 

mês imediatamente anterior, descontado os ajustes sazonais, houve avanço de 36,85%, 

dado o impacto da greve dos caminhoneiros no setor em maio. No primeiro semestre de 

2018 as vendas de papelão acumulam alta de 1,8%, para 1,718 milhão de toneladas. 

Produção brasileira de celulose acumula queda no ano: Os dados preliminares da Ibá de 

maio mostraram recuo de 11,0% (A/A), para 380 mil toneladas. Com destaque para as 

retrações de 14,6% da produção doméstica de papel para embalagem e 6,7% na produção 

de papel para imprimi e escrever, na mesma base de comparação. No acumulado do ano 

a produção de papéis acumula queda de 0,8%, totalizando 2.204 mil toneladas.  

Evolução da Produção Brasileira de Papel (mil toneladas) 

Fonte: Ibá
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Vendas domésticas impactadas pela paralização dos caminhoneiros: Dados preliminares 

da Ibá pontuaram a queda de 16,7% (A/A) nas vendas domésticas de papel em maio, 

somando 370 mil toneladas. O destaque negativo da demanda doméstica seguiu por 

parte do recuo de 13,8% (A/A) nas vendas de papéis para embalagem e 23,0% (A/A) nas 

vendas de papéis para imprimir e escrever. No acumulado do ano, as vendas domésticas 

apresentam contração de 0,6%, totalizando 2.129 mil toneladas.  

Exportações brasileiras acumulam queda no ano: As exportações de papel registraram 

queda de 25,9% (A/A) em maio, também em função da paralização dos caminhoneiros, 

somando 140 mil toneladas e acumulando no ano recuo de 7,7% num total de 823 mil 

toneladas.  

O destaque negativo na comparação mensal se deu por conta das quedas nas exportações 

de papéis para embalagem (35,1% A/A) e papéis para imprimir e escrever (28,3% A/A), 

acumulando em 2018 variações negativas de 18,1% e 5,9%, respectivamente. 

No acumulado do ano o setor de papel representou aproximadamente 22,8% do total das 

exportações do setor. O saldo da balança comercial de papel acumula queda de 4,9% 

(A/A) em 2018, somando US$ 423 milhões FOB.  

As exportações brasileiras de papel seguem tendo como principal destino a América 

Latina, acumulando US$ 533 milhões FOB, cuja representação equivale a 

aproximadamente 66% do total exportado. Em seguida a Europa com US$ 83 milhões 

FOB, com crescimento de 7,8% (A/A), nos cinco primeiros meses do ano. Os demais 

destinos somados (América do Norte, África, Ásia e China) equivalem a aproximadamente 

23,0% do total, somando US$ 184 milhões FOB. 

 

Exportações Brasileiras de Papel por Destino - US$ Milhões FOB 

2017 2018 var.

América Latina 295 322 9,2%

Europa 47 50 6,4%

América do Norte 27 34 25,9%

África 19 27 42,1%

Ásia / Oceania 41 43 4,9%

China 35 10 -71,4%

Total 464 486 4,7%

Fonte: Ibá
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Mercados de Papel e Celulose: 

Mercado Nacional de Celulose mil/ton

Celulose jun/17 abr/18 mai/18 M/M A/A

Produção 1.633 1.685 1.576 -6,5% -3,5%

Exportações 1.316 1.127 1.238 9,8% -5,9%

Importações 18 17 14 -17,6% -22,2%

Consumo Aparente 335 575 352 -38,8% 5,1%

Fonte: Ibá

Mercado Nacional de Papel mil/ton

Papel mai/17 abr/18 mai/18 M/M A/A

Produção 857 879 763 -13,2% -11,0%

Vendas  Domésticas  (a) 444 439 370 -15,7% -16,7%

Exportações  (b) 189 173 140 -19,1% -25,9%

Total (a+b) 633 612 510 -16,7% -19,4%

Importações 60 57 53 -7,0% -11,7%

Consumo Aparente 728 763 676 -11,4% -7,1%

Fonte: Ibá  
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 
referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 
relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 
nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 
Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 
expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua 
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 
mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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