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Fitch Ratings - São Paulo, 05 de abril de 2012: A Fitch Ratings elevou o Rating Nacional de Longo Prazo da 

primeira emissão de debêntures da Celulose Irani S.A. (Irani) para ‘A-(bra)’ (A menos(bra)), de ‘BBB+(bra)’ (BBB 

mais(bra). A Perspectiva é Estável. 

A elevação do rating da emissão da Irani, no montante nominal inicial de BRL100,0 milhões, reflete 

preponderantemente o fortalecimento do risco de crédito da companhia, resultado dos consistentes aumentos da 

sua capacidade de geração de caixa e melhorias nas margens operacionais. A tendência de fluxo de caixa livre 

positivo e, consequentemente, sua capacidade de gradual desalavancagem também foram levados em 

consideração. O aumento do rating reflete, ainda, os esforços da companhia, ao longo de 2011 e início de 2012, 

para fortalecer a liquidez e melhorar o perfil de amortização de dívidas. 

Além do perfil de crédito da dívida sênior sem garantia, o rating atribuído à primeira emissão de debêntures da Irani 

também incorpora as garantias reais presentes na estrutura da operação. Entre outras garantias, a emissão conta 

com a cessão fiduciária de recebíveis comerciais existentes e performados – incluindo saldo de caixa – que 

represente, no mínimo, 25% do saldo devedor do principal das debêntures. Com base em fevereiro de 2012, o 

saldo de recebíveis cedidos fiduciariamente era de BRL22,8 milhões, equivalente a 26% do saldo devedor do 

principal das debêntures na mesma data-base. Este montante de garantia cobre em cerca de 1,8 vez a amortização 

semestral do principal. Esta garantia, somada à liquidez proporcionada, reduz a probabilidade de inadimplência da 

emissão, sendo superior à capacidade de pagamento das dívidas seniores da companhia. 

Outras garantias reais presentes de menor liquidez incluem a alienação fiduciária de área industrial e de terras e 

florestas, sendo estas últimas duas avaliadas em BRL75,0 milhões no momento da emissão das debêntures. Em 

fevereiro de 2012, foi elaborado novo laudo de avaliação por uma empresa independente que apurou um valor de 

mercado de BRL71,5 milhões. 

O rating considera a capacidade de pagamento pontual e integral do principal investido e dos juros de CDI, 

acrescidos de 5,0% ao ano.As debêntures foram emitidas em 25 de março de 2010, em montante nominal inicial de 

BRL100,0 milhões, com prazo de cinco anos e pagamento de juros semestral. Após o período de carência de 18 

meses, o principal passou a ser amortizado em oito parcelas semestrais até seu vencimento final em 15 de março 

de 2015. Com base no final de março de 2012, o saldo devedor do principal era de BRL75,0 milhões.  

Fundada em 1941, a Irani é uma empresa integrada, que opera na plantação de florestas e na produção de 

madeiras, celulose de fibra longa, papéis para embalagem e embalagens de papelão ondulado. Embora atue 

também por meio de subsidiárias, a Irani centraliza a administração na própria companhia. Do total de suas ações, 

88,3% estão nas mãos de holdings não operacionais, controladas por membros da família Druck. Das demais 

ações, 1,0% é mantida em tesouraria e 10,7% são negociadas na Bolsa de Valores. Atualmente, possui quatro 

unidades fabris nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A sua capacidade instalada é de 

cerca de 215 mil toneladas de papel, 162 mil toneladas de embalagens e 8.000 toneladas de resinas. 
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As informações utilizadas na análise desta emissão são provenientes da Irani. 

Informações adicionais disponíveis em ‘www.fitchratings.com’ ou ‘www.fitchratings.com.br’. Os ratings acima foram 

solicitados pelo, ou em nome do, emissor, e, portanto, a Fitch foi compensada pela avaliação dos ratings. 

Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada: 

-- “Global Structured Finance Rating Criteria”, 4 de agosto de 2011. 
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