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Fibria (FIBR3 - Compra) 

Bom desempenho operacional penalizado pelo resultado 

financeiro 

Ajustamos nossas projeções para a FIBR3, aumentamos o Preço Justo de R$ 

72,00 para R$ 88,00/ação, dada a permanência dos bons fundamentos de 

mercado e a proximidade da conclusão da transação com a Suzano Papel e 

Celulose. Mantivemos recomendação de COMPRA, ainda enxergando potencial 

de valorização de 9,5% sobre a última cotação. 

A Fibria reportou os resultados do 2T18, com bom desempenho operacional e 

crescimento nas principais contas de resultado. No entanto, a forte 

desvalorização de 16% no real frente ao dólar, levou a companhia a um prejuízo 

líquido de R$ 210 milhões.  

Houve crescimento em praticamente todas as linhas de negócios, com 

destaque para o crescimento nas vendas no mercado externo, com aumento de 

receita, ganhos de margens e um maior EBITDA, atingindo seu menor patamar 

de alavancagem financeira em dólar.  

Destaques do trimestre 

Fundamentos de mercado continuam positivos: A continuidade dos bons fundamentos de 

mercado permaneceu no 2T18 contribuindo para o avanço de 11% (a/a) no volume de vendas da 

Fibria, que somaram 1.768 mil toneladas, com destaque para o aumento de 12% das vendas no 

mercado externo. O preço PIX/FOEX para Europa encerrou jun/18 em US$ 1.050/t, crescimento 

de US$ 20/t no 2T18. Na China, o PIX/FOEX subiu US$ 10/t no período, chegando em US$ 770/t. 

Greve dos Caminhoneiros: A paralização dos caminhoneiros ocorrida em maio gerou impacto de 

aproximadamente 250 mil toneladas, intensificada por outras paradas não esperadas, as quais 

somaram aproximadamente 630 mil toneladas de celulose de fibra curta. Para o 2S18, não existe 

paradas programadas. 

A produção de celulose no trimestre foi de 1.600 mil t, estável frente o 1T18, dada a greve dos 

caminhoneiros, maior impacto da inspeção programada na linha 2 da Unidade Três Lagoas 

(Horizonte 2), compensados pelo menor impacto das paradas programadas para manutenção, 

maior número de dias de produção e menor volume de redução planejada de produção em 

Aracruz. Frente ao 2T17, o acréscimo de 20% da produção foi explicado pelo ramp up de 

Horizonte 2. 

Dólar mais forte impulsiona receita: No 2T18 a companhia reportou avanço de 70% (a/a) na 

receita líquida, com destaque para a evolução de 30% (a/a) da receita da celulose do mercado 
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Código FIBR3

Recomendação

Cotação atual (R$) R$/ação 80,34

Preço justo  R$/ação 88,00

Potencial % 9,5%

Var. 52 sem. (Min/Max) R$/ação

Dados da Ação

Total de ações 553,3

Ações Ordinárias 100

Free Float 41,4%

Vol. Méd, diário (1 mês) 140,7

Valor de Mercado 44.452

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

FIBR3 -1,2% 69,0% 100,9%

Ibovespa 0,8% -0,2% 7,2%

Cotação em 26/8/2018

Principais Múltiplos 2017 2018E 2019E

P/L (x) 37,0 15,8 17,0

VE/EBITDA (x) 11,5 21,1 14,0

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 2,9 0,3 0,3

Receita Líquida (R$ mm) 11.741 19.343 20.462

Lucro Líquido (R$ mm) 1.093 3.078 2.868

Margem Bruta (%) 29,7 49,0 49,7

Margem EBITDA (%) 38,1 44,8 44,9

Payout (%) 25,0     25,0    25,0     

Retorno Dividendo (%) 0,6        1,6      1,5       

Cotação/VPA (x) 1,8        3,2      3,2       

Fonte: Economatica

Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica
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externo. O aumento da receita no período pode ser explicado principalmente pela valorização de 

11% do dólar frente ao real, além do maior volume vendido. 

Custo caixa de celulose em queda destaque para venda de energia: O custo caixa de produção de 

celulose no 2T18 atingiu R$ 668/t, 6% menor que o do 1T18, mesmo com o impacto não 

recorrente de R$ 31/t da greve dos caminhoneiros e o menor impacto das paradas programadas 

para manutenção, compensado pelo melhor resultado com vendas de energia excedente (2T18: 

R$ 37/t). Ao excluir o efeito das paradas programadas e da greve dos caminhoneiros, o custo 

caixa de produção foi de R$ 598/t, 4% e 9% inferior ao custo caixa “ex-paradas” do 1T18 e 2T17, 

respectivamente. 

Forte EBITDA Ajustado: O EBITDA ajustado (excluindo a receita proveniente do contrato com a 

Klabin) do trimestre cresceu 37% frente ao 1T18, para R$ 2,49 bilhões, com a margem ganhando 

3 pp, para 58%. Destaque para a apreciação de 11% do dólar frente ao real, aumento de vendas e 

maior preço líquido médio da celulose. Frente ao 2T17, o crescimento foi de 133%, 

principalmente pelo aumento do preço médio em dólar e o inicio da operação de Horizonte 2. 

Resultado Financeiro impacta o lucro líquido: O resultado financeiro foi negativo em R$ 2,23 

bilhões no 2T18, frente saldo negativo de R$ 270 milhões no 1T18. A conta se mostrou impactada 

principalmente pela linha de variação cambial e monetária da dívida, em função da depreciação 

do real frente o dólar, com isso o saldo foi negativo em R$ 1,75 bilhão, frente ao resultado 

também negativo de R$ 58 milhões no 1T18. Já as receitas financeiras somaram valor negativo de 

R$ 410 milhões e as despesas financeiras R$ 275 milhões. 

Desse modo, a Fibria registrou um prejuízo liquido de R$ 210 milhões, contra um lucro líquido de 

R$ 615 milhões no 1T18 e R$ 259 milhões no 2T17. Nos seis primeiros meses do ano o resultado 

líquido acumulado foi de R$ 405 milhões, frente a lucro líquido de R$ 70 milhões no mesmo 

período do ano anterior. 

Endividamento: A dívida bruta em 30 de junho de 2018 era de R$ 21,0 bilhões, 11% maior que a 

registrada no 1T18, dado o efeito da desvalorização do real frente ao dólar de 16%. O custo 

médio total da dívida em dólar foi de 4,3% a.a., o prazo médio da dívida era de 57 meses em 

Jun/18 comparado com 59 meses em Mar/18 e 55 meses em Jun/17. A dívida líquida no 2T18 

cresceu 8% e somou R$ 13,8 bilhões. A alavancagem financeira, dado pela relação dívida 

líquida/EBITDA UDM, em dólar, reduziu para 1,58x e em reais para 1,83x em 30 de junho de 

2018. 

Horizonte 2: A conclusão da curva de aprendizagem de H2, em maio, seguiu conforme a previsão 

da companhia. No 2T18, sua produção de 398 mil t foi impactada pela continuidade da parada 

programada, reduzindo em aproximadamente 36 mil t, além dos reflexos oriundos da paralização 

dos caminhoneiros. O ponto positivo foi que, a despeito dos efeitos anteriormente mencionados, 

a nova linha gerou 87 MWh de excedente de energia no trimestre.  

O capex de expansão do Projeto Horizonte 2 a ser ainda desembolsado é de US$ 63 milhões e há 

um saldo de US$ 94 milhões de recursos a serem sacados dos financiamentos do BNDES e FDCO. 
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Fibria – Resumo dos Resultados 

R$ milhões 2T17 1T18 2T18 2T18/ 2T18/ 1S17 1S18 
1S18/ 

2T17 1T18 1S17 

Receita Líquida 2.775 3.693 4.722 70% 128% 4.849 8.416 74% 

Lucro Bruto 728 1.488 2.107 189% 142% 1.068 3.595 237% 

EBITDA Ajustado 1.071 1.824 2.499 133% 137% 1.714 4.323 152% 

Resultado Financeiro -789 -270 -2.239 184% 829% -458 -2.509 448% 

Lucro Líquido -259 615 -210 -19% -34% 70 405 479% 

                  

Margem Bruta 26,2% 40,3% 44,6% - - 22,0% 42,7% - 

Margem EBITDA Aj. 38,6% 49,4% 52,9% - - 35,3% 51,4% - 

Margem Líquida - 16,7% - - - 1,4% 4,8% - 

Dívida Líq/EBITDA Ajustado 12M 3,85x 2,08x 1,83x - - 3,85x 1,83x   

Vendas (1000 ton) 1.534 1.591 1.768 15% 11% 2.841 3.359 18% 

Mercado Interno 171 174 174 2% 0% 312 348 12% 

Mercado Externo 1.363 1.417 1.594 17% 12% 2.529 3.011 19% 

Produção (1000 ton) 
        Celulose 1.330 1.588 1.600 20% 1% 2.534 3.188 26% 

Fonte: Fibria 
         

 

Fibria – Resumo dos dados Históricos e Projetados (2018-2019) 

(R$ milhões) 2015 2016 2017 2018E 2019E CAGR (%) 

Receita Líquida   11.478            9.614          11.741          19.343          20.462  15,5% 

Lucro Bruto     5.600            2.506            3.493            9.478          10.170  16,1% 

EBITDA Ajustado     5.357            2.312            4.469            8.668            9.178  14,4% 

Margem EBITDA Aj. 46,7% 24,1% 38,1% 44,8% 44,9% - 

Lucro Líquido        357            1.664            1.093            3.078            2.868  - 

Dívida Líquida/Ebitda em 12M 1,90x 2,19x 2,94x 0,34x 0,33x - 

Margem Bruta 48,8% 26,1% 29,7% 49,0% 49,7% 
 

Margem EBITDA Aj. 46,7% 24,1% 38,1% 44,8% 44,9% 
 

Margem Líquida 3,1% 17,3% 9,3% 15,9% 14,0%   

Fonte: Dados da Própria companhia. Estimativas da Planner Corretora.   
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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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