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Brasil—Comunicado à Imprensa

Standard & Poor's eleva ratings da Klabin S.A. e os remove do
CreditWatch; perspectiva estável
Analistas de crédito: Milena Zaniboni, São Paulo (55) 11-5501-8945; Marcelo Costa, São Paulo (55) 11-5501-8955

Nova York, 5 de novembro de 2003 (Standard & Poor’s) – A Standard &
Poor’s Ratings Services elevou hoje os ratings de crédito corporativo em
moeda local e em moeda estrangeira atribuídos à Klabin S.A. em sua escala
global de ‘CCC+’ para ‘BB-’ e de ‘CCC+’ para ‘B+’, respectivamente.
Os ratings foram removidos da listagem CreditWatch, na qual haviam sido
colocados em 3 de junho de 2003. A perspectiva dos ratings é estável.
“Essa ação de rating reflete a conclusão bem sucedida do programa de venda
de ativos da Klabin e a melhora significativa na posição de liquidez e na
estrutura de dívida da empresa, visto que a maior parte dos recursos obtidos
com essas vendas foi utilizada para amortização de dívida”, disse a analista
de crédito Milena Zaniboni.
O rating em moeda local da Klabin reflete o crescente foco da empresa nos
produtos de embalagem e, conseqüentemente, a maior correlação entre suas
vendas e o desempenho volátil da economia brasileira, assim como o ainda
fragmentado mercado de caixas de papelão ondulado e miolo, que não
permite políticas de preços racionais. Esses riscos são parcialmente
compensados pela posição de custo bastante competitiva da empresa, que é
o resultado de sua elevada produtividade florestal, da completa integração
entre suas florestas e fábricas, e de seu perfil de dívida mais confortável.
A perspectiva estável do rating em moeda estrangeira espelha aquela
atribuída à República Federativa do Brasil, enquanto a perspectiva estável do
rating em moeda local reflete a expectativa da Standard & Poor’s de que a
Klabin continuará apresentando um baixo nível de endividamento e fortes
margens operacionais, apesar das incertezas a respeito do nível de consumo
local, e do programa de investimentos e de distribuição de dividendos
relativamente mais agressivo a ser adotado pela empresa.
A perspectiva poderia ser alterada para positiva dependendo do
fortalecimento da economia local e da confirmação de que a Klabin manterá
um perfil financeiro moderado no futuro. Por outro lado, a análise do programa
de investimento da empresa, ainda a ser definido, poderia pressionar
negativamente seus ratings.
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