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Revisão de Preço e Suzano Day 

SUZANO | ESG  

Suzano Day: atualização de projeções para 2021; novo preço-alvo 2021e 

 
Na última quarta-feira (24), a Suzano realizou seu evento anual ‘Suzano Day’, em que 
abordou temas como estratégia e visão do futuro. O tema ESG também foi abordado na 
conferência, desde a abertura conduzida pelo Presidente da companhia, Walter 
Schalka, que, de forma a referenciar o volume de sequestro de carbono e de árvores 
plantadas alcançados pela empresa, se propôs a divulgar os números gerados durante 
a realização do evento, reforçando a mensagem sobre a relevância do tema ESG para a 
Suzano. Ao longo da apresentação, os executivos da companhia apresentaram os 
avanços em direção às metas estabelecidas, com destaque para os aspectos 
ambientais, de inclusão e diversidade. 
 
A liderança global em celulose da companhia faz com que atue como protagonista no 
segmento, como mostrou recentemente, tendo encabeçado o movimento de aumentos 
de preços. Os resultados de 2020 mostraram que, mesmo diante de um cenário 
desafiador para o setor, a empresa registrou números sólidos, o que nos torna otimistas 
quanto aos resultados que poderá apresentar em um cenário de mercado mais 
aquecido, que acreditamos estar se aproximando.  
 
Aproveitamos a ocasião para revisar nosso modelo financeiro, atualizar nossas 
premissas (principalmente preço de celulose) e apresentar nosso novo preço-alvo 
2021e para SUZB3 de R$ 89,00/ação, recomendando a Compra (antes R$ 76,00/ação, 

recomendação Neutra). 
 
Otimismo com demanda de celulose de fibra curta. A empresa enxerga um cenário 
otimista para os próximos anos, com crescimento sustentável da demanda de celulose 
de fibra curta. Além da perspectiva de maior incremento de uso por alguns segmentos 
de papéis produzidos a partir da fibra curta, como o caso dos papéis para fins sanitários, 
o movimento gradual de substituição de fibra longa pela fibra curta, que se verificou nos 
últimos anos, deve continuar. Apesar de já ocupar uma posição de liderança no 
segmento, a empresa pretende buscar uma relevância ainda maior, de forma a capturar 
essas perspectivas favoráveis. Com a conclusão do processo de captura de sinergias 
da fusão com a Fibria em 2020, o próximo passo será o projeto Ribas do Rio Pardo, que 
prevê a adição de 2,3 Mtpa de fibra curta. A empresa ainda não forneceu detalhes como 
Capex e cronograma, mas já adiantou que o raio médio das florestas será de apenas 
60km (média atual da Suzano 156 km). 
 
Foco em melhoria de custos. Um dos focos da empresa é se tornar referência mundial 
em competitividade de custos de celulose. A companhia possui uma série de projetos de 
modernização em andamento, além de outros mapeados, que além de trazerem ganhos 
de eficiência energética, visam contribuir para a redução de emissões de gases de 
efeito estufa. Na logística, a empresa segue buscando a diminuição de raio médio de 
florestas, e vem intensificando o uso de gás natural, caminhões elétricos e veículos 
autônomos. Além disso, tem utilizado ferramentas digitais avançadas em biotecnologia, 
a partir de analytics e big-data, buscando aumentar a já elevada produtividade florestal, 

que poderá ser incrementada em 2 p.p. já em 2021. Outras inovações estão sendo 
desenvolvidas pela empresa em biotecnologia, e a Suzano acredita que terá o maior 
programa de melhoria genética florestal do mundo, uma vantagem competitiva com 
potencial de incremento margens e redução de impacto ambiental.  
 
Papéis: foco em bens de consumo.  A empresa também destacou sua intenção de 
continuar avançando na produção de papéis, especialmente para fins sanitários, que 
têm boas perspectivas no mercado interno. Há espaço para um aumento de consumo 
de itens mais premium, como os papéis com mais camadas, principalmente nas regiões 
norte e nordeste. A empresa já está posicionada no segmento com 5 plantas, incluindo 
uma nova unidade inaugurada neste mês em Cachoeiro de Itapemirim (ES), que trouxe 
incremento de 30% na capacidade produtiva e o lançamento de um novo produto de 
três camadas. Sua participação nesse mercado no Brasil tem crescido (de 4,4% em 
2018 para 8,3% em 2020), mas não descarta novos investimentos no futuro, incluindo 
novas aquisições, dadas as características de fragmentação e regionalização do setor, 
para aumentar ainda mais sua presença em todas as regiões do país.  
 
 
 
 
 

 

SUZB3 

Recomendação Compra 

Preço-alvo - 2021E (R$) 89,00 

Último preço – 25/03/2021 (R$) 73,20 

Potencial de Valorização (R$) 21,6% 

 
 

Dados de Mercado     

 em 25/03/2021 

Valor de Mercado R$ milhões 98.763 

Variação 1 mês % 0,0% 

Variação 2021 % 25,0% 

Variação UDM % 161,0% 

Min. 52 sem. R$ 26,87 

Máx. 52 sem. R$ 79,81 

 

 
 

Múltiplos         

  2021e 2022e 2023e 

     

EV/EBITDA  5,6 8,6 8,6 

LPA (R$)  10,50 9,19 5,53 

P/L  7,0 8,0 13,2 

Dividend Yield  3,4% 3,0% 1,8% 

Fonte: Economatica e BB Investimentos, considerando 
EV corrente 

 

 ESG Amb. Soc. Gov. 

Nota B- C+ B+ B 

Empresa faz parte da Seleção BB ESG 

 
 

Mary Silva 
mary.silva@bb.com.br 

 

40

80

120

160

200

240 SUZB3 IBOV

http://bit.ly/SUZB3_4T20
http://bit.ly/BB_ESG_032021
mailto:mary.silva@bb.com.br


Suzano 
 
 

 
 
 
 

2 / 5 

#interna 

A companhia está atenta às tendências de substituição de materiais, entre elas a substituição de plásticos 
e outros produtos derivados de petróleo por fibras de celulose, principalmente nos segmentos de 
alimentos e bebidas. Assim, a empresa também enxerga o segmento de papel e embalagens como uma 
avenida de crescimento e como alternativa para compensar o declínio de outras categorias, como 
Imprimir e Escrever. Para capturar esse potencial de incremento substancial do uso de papéis, a 
companhia já tem projetos em andamento para desenvolver novos produtos e para adequar suas 
operações para produção dessas novas linhas. 
 
Além disso, visando se posicionar no potencial de intensificação de uso de celulose em tecidos, está 
desenvolvendo uma fibra inovadora e anunciou recentemente uma JV com a Spinnova, com previsão de 
início de produção em 2022. 
 
Revisão de Preço 
 

Nossa revisão de preço anterior foi apresentada recentemente, concomitantemente à divulgação dos 
resultados de 2020, mas, diante dos fortes aumentos de preços de celulose no último mês, acima de 
nossas expectativas, e da perspectiva de novos aumentos para os próximos meses, revisamos nosso 
modelo financeiro para incorporar premissas mais otimistas para a cotação da commodity ao longo de 
2021. Como resultado, estimamos um crescimento de receitas e margens significativos neste ano, que 
deverão contribuir para a redução da alavancagem da companhia. Em nossa estimativa, a empresa 
encerrará 2021 com uma dívida líquida de ~US$ 13,7 bilhões, equivalente a 2,0x o EBITDA. A companhia 
mantém sua meta de atingir US$ 10 bilhões e 3,3x.  
 
Nossa visão em relação à companhia é positiva, e as estratégias de longo prazo detalhadas durante o 
evento reforçam seu relevante posicionamento no segmento, bem como seu processo de inovação para 
buscar a sustentabilidade dos negócios em um cenário de mercado em constante transformação. 
 
Assim, nosso novo preço-alvo 2021e para SUZB3 é R$ 89,00/ação, com recomendação de Compra. 

 
Tese de Investimento. Nossa tese de investimento para a Suzano considera: (i) continuidade da melhora 
em demanda e preços de celulose; (ii) perspectivas favoráveis para os segmentos de papéis e 
embalagens, à medida que a atividade econômica no Brasil e no mundo retorne aos patamares pré 
pandemia, dados os avanços no processo de vacinação; (iii) a liderança global da empresa, que a 
posiciona como um player de forte influência no mercado mundial de celulose; (iv) a escala e integração 
de seus negócios, contribuindo para margens potencialmente crescentes; e (v) capacidade comprovada 
de execução de grandes projetos, que a credencia para seguir em direção aos próximos passos na 
expansão e perpetuidade de seus negócios. 
 
Riscos. Dentre principais os riscos que podem afetar nossas projeções, destacamos: (i) recuperação 
econômica global aquém do esperado, (ii) novas quedas significativas nos preços internacionais de 
celulose, e (iii) perdas financeiras por derivativos e elevação dos níveis de alavancagem. 
 

Estimativas   Valuation  

Valor da Companhia (R$ milhões)      174.012     

PV do FCFF              80.090   Beta                       0,9  

PV do Valor Terminal              93.922   D/(D+E) alvo 67% 

Dívida Líquida            (53.700)  WACC 8,7% 

Valor Patrimônio              120.312   Taxa Livre de Risco 4,7% 

N. Ações (milhões)                  1.349   Prêmio de Mercado 4,8% 

Preço-alvo SUZB3 (R$) – 2021e                   89,0   Perpetuidade 3,0% 

 

Múltiplos     

 2021e 2022e 2023e 2024e 

EV / EBITDA (corrente)                        5,6                        8,6                        8,6                        8,4  

LPA                   10,50                       9,19                      5,53                      5,92  

P / L                       7,0                        8,0                       13,2                       12,4  

P / BV                      13,5                        5,4                        3,6                        3,0  

Dividend Yield 3,4% 3,0% 1,8% 1,9% 

ROE 78,1% 44,9% 22,4% 20,3% 

ROA 12,0% 10,1% 5,9% 6,1% 

Fonte: BB Investimentos. 
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DRE      

R$ milhões 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 

Receita líquida 30.460 53.539 38.301 37.575 38.241 

(-) CPV -18.966 -26.260 -21.565 -21.117 -21.328 

Lucro Bruto 11.494 27.279 16.736 16.457 16.913 

(-) SG&A      

    (-) Vendas  -2.175 -3.808 -2.724 -2.673 -2.720 

    (-) Gerais e Administrativas -1.443 -1.683 -1.140 -1.145 -1.170 

    (-) Outras 531 934 706 693 705 

EBIT 8.443 22.751 13.608 13.363 13.758 

(+) Resultado Financeiro -26.086 -4.165 2.657 -3.576 -3.030 

EBT -17.642 18.587 16.264 9.787 10.728 

(-) Impostos 6.927 -4.424 -3.871 -2.329 -2.736 

Resultado Líquido -10.715 14.163 12.393 7.457 7.992 

 

Balanço Patrimonial Sintético      

R$ milhões 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 

Ativos 101.801 117.790 122.770 126.316 130.617 

Ativo Circulante 17.958 32.531 36.831 39.766 43.515 

Ativo Não Circulante 16.406 17.147 17.748 18.324 18.874 

Biológico, Imobilizado, Intangivel 67.437 68.112 68.191 68.225 68.227 

Passivo + Patrimônio Líquido 101.801 117.790 122.770 126.316 130.617 

Passivo Circulante 8.173 17.341 14.084 13.710 13.626 

Passivo Não Circulante 86.291 82.313 81.099 79.333 77.624 

Patrimônio Líquido 7.337 18.137 27.587 33.273 39.367 

 

Endividamento      

 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 

Dívida Curto Prazo/Dívida Total (%) 3% 9% 9% 9% 9% 

D / D+E 91% 80% 72% 67% 63% 

Dívida Líquida / EBITDA  4,3  2,0  2,5  2,3  1,9  

Dívida Bruta / EBITDA 4,9  2,7  4,0  3,9  3,6  

Fonte: BB Investimentos 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram 

consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas 

as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-

BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as 

opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores 

mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções 

da empresa, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal 

mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes formas de cálculo e/ou ajustes. 

 
Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve 

ser interpretado como material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos 

dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais 

estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante 

o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. 

É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB-Banco de Investimento S.A declara que:  

 

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 de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o 

Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) 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 mesmo interesse 

dessa(s) 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(s) 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) empresa(s) no mercado. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, 

companhia brasileira listada na bolsa de valores e que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas 

cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A. 

 

Declarações dos Analistas 

 

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que: 

 

1 - As recomendações 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 ao BB-Banco de 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 a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas. 

 

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório: 

 

Analistas 
Itens 

3 4 5                 6 

Mary Silva - - - - 

 - - - - 

 

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores 

mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) 

emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste 

relatório.  

 

6 - O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores 

mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

RATING 

 

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de 

recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor 

não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento. 
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