
Diversificação geográfica e de produção. Com operações distribuídas em

três polos: Coruripe (AL), Campo Florido (MG) e Iturama (MG), este último

com 3 filiais, a Coruripe produz açúcar, etanol e cogeração de energia

elétrica.

Momento setorial positivo. A continuidade da recuperação do consumo

de açúcar combinada com a menor produção de açúcar no Brasil

seguem mantendo os preços do adoçante em níveis recordes, enquanto

a retomada da demanda por combustíveis e a alta no preço do petróleo

(efeito paridade) também sustentam as cotações do etanol em

patamares elevados.

Alongamento do cronograma de amortização. Em fevereiro de 2022, a

Coruripe realizou a emissão de US$ 300 milhões em títulos de renda fixa

no exterior (bonds). Após a conclusão da transação, seu cronograma de

amortização ficou muito mais alongado e mitigou a pressão de

refinanciamento de curto prazo da empresa.

Pontos de atenção: i) Riscos de refinanciamento e liquidez; ii) Suscetível a

condições climáticas e quebras de safra; e iii) Exposta à volatilidade de

preços e de mercado de açúcar e etanol.

A Coruripe é uma empresa de capital fechado do setor sucroenergético com capacidade instalada de moagem de 15

milhões de toneladas. Apesar da menor produção, a dinâmica favorável de preços fez com que a o EBITDA da empresa

avançasse 6,2% nos 6 primeiros meses da safra 2021/22 ante o mesmo período da safra anterior para R$ 288,9 milhões,

com margem de 22,9%. Ao fim de setembro, a empresa reportou endividamento líquido de R$ 2,8 bilhões e relação Dívida

Líquida/EBITDA de 2,4x, ante covenant de 2,8x.
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Fonte: Coruripe e XP Research.

2019/20 2020/21 LTM Set/21

Receita Líquida (R$ bilhões) 2,33 3,04 3,06

EBITDA Ajustado (R$ bilhões) 0,95 1,13 1,15

Margem EBITDA Ajustado (%) 41% 37% 37%

Dívida Bruta (R$ milhões) 3,43 3,12 3,04

Curto prazo (%) 36,6% 31,0% 34,8%

Longo prazo (%) 63,4% 79,0% 65,2%

Caixa e equivalentes (R$ bilhões) 0,60 0,46 0,23

Dívida Líquida (R$ bilhões) 2,82 2,65 2,80

Dívida Líquida/EBITDA Ajustado (x) 3,0 2,3 2,4



Coruripe

2

Research Renda Fixa

02 de março de 2022
Coruripe / Açúcar & Etanol

Fonte: Coruripe e XP Research.

A Coruripe é uma empresa de capital fechado do setor sucroenergético. Ao fim da Safra 2020/21, apresentou:

• Capacidade instalada de moagem de 15 milhões de toneladas.

• Potência instalada de cogeração de 111 MW.

• Capacidade de armazenagem de 470 mil toneladas de açúcar e 203 mil m³ de etanol.

Controla aproximadamente 90% do fornecimento de cana-de-açúcar e mais de 80% das terras necessárias às atividades

da empresa.

Histórico

Atuação

A Usina Coruripe foi fundada em 1925, a partir da união de diversos engenhos no município de Coruripe, a 120 quilômetros

de Maceió (AL). Em janeiro de 1941, o empreendedor Tércio Wanderley adquiriu o controle acionário da empresa.

No ano de 1994, a Coruripe adquiriu a Destilaria Alexandre Balbo, localizada no município de Iturama (MG), iniciando a

expansão da presença da companhia. Nessa mesma unidade, em 2001, Coruripe Energética (unidade de cogeração de

energia elétrica) foi criada para aproveitar o bagaço de cana produzido nas suas usinas.

Em sequência, foram inauguradas as Unidades de Campo Florido, no município de Campo Florido (MG) em 2002, e

Limeira do Oeste, na cidade de Limeira do Oeste (MG).

No ano de 2017, a companhia realizou sua primeira transação no mercado de capitais por meio da emissão de CRAs no

total de R$ 202 milhões.

Em 2022, captou US$ 300 milhões em bônus (bonds) com vencimento em 2027, sendo a primeira captação da Coruripe

no mercado internacional.

Presença

A companhia conta com três polos de produção: Coruripe (AL), Campo Florido (MG) e Iturama (MG), este último com três

filiais.
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Fonte: Coruripe e XP Research.

Compõem a base acionária da Coruripe as famílias da terceira geração de seu fundador, Tércio Wanderley: Famílias

Rubem Wanderley, Vitor Wanderley e Silvio Marcio Paiva, com 33,3% de participação cada no capital social da empresa.

Composição acionária e governança

33,3%

33,3%

33,3%

Composição Acionária

Família Silvio Marcio Paiva Família Rubem Wanderley Família Vitor Wanderley

Para melhor entendimento, esclarecemos que a safra 2020/2021 na região Centro-Sul do Brasil abrange o período de 

colheita, entre abril e dezembro de 2020, e a entressafra, entre janeiro e março de 2021. Suas variações também se 

aplicam (ex: 2019/2020 seria o intervalo de abril de 2019 a março de 2020).

As perspectivas positivas para a dinâmica de preços do setor sucroalcooleiro projetadas no início da safra 2021/22 foram

concretizadas: a continuidade da recuperação do consumo de açúcar combinada com a sua menor produção no Brasil

mantiveram os preços do adoçante em níveis recordes, enquanto a retomada da demanda por combustíveis e a alta no

preço do petróleo (efeito paridade) também sustentaram as cotações do etanol em patamares elevados.

Por outro lado, questões climáticas desfavoráveis reduziram todo esse ganho observado nos preços, já que a safra

2021/22 se encerrou praticamente em outubro, quando muitas das usinas concluíram sua moagem no início da segunda

quinzena do mês. A seca que já vem prejudicando o setor há tempos, assim como as geadas e, em algumas regiões,

queimadas, foram fatores decisivos para o desempenho do campo desta safra.

Aponta-se que as usinas com percentual elevado de cana própria, como a Coruripe, apresentaram melhor desempenho, já

que a dinâmica de preços atual aumentou o custo cana. Com isso, puderam absorver melhores margens na operação,

sem a oneração do aumento deste custo.

Cenário atual
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Nos primeiros seis meses da Safra 2021/22, período de março a setembro de 2021, a Coruripe moeu 8,5 milhões de 

toneladas de cana-de-açúcar, montante 11% inferior à moagem do mesmo período da última safra anterior. A produção 

foi afetada pelas secas, que resultaram em colheita menor do que o esperado. Desse valor, 26,2% (ou 2,2 milhões de 

toneladas) foram de colheita própria, enquanto o restante foi adquirido de terceiros.

Como consequência do pior desempenho no campo, a produtividade média por hectare acumulada dos canaviais 

próprios foi de 59,6/ha no intervalo, retração de 23,6% em relação à última. Enquanto isso, o ATR totalizou 133,3 kg por 

tonelada, redução de 1,8% na mesma janela.

ATR é a sigla para Açúcar Total Recuperável, ou seja, a quantidade de açúcar (em quilogramas) que de fato sai da cana 

colhida (em toneladas). Na conta, por exemplo, é excluído o bagaço da cana, que pode ser reutilizado de outras formas.

Em razão da menor disponibilidade de cana, tanto a produção de açúcar quanto de etanol apresentou retração: a 

produção de açúcar caiu 10,0% ante o mesmo período da safra anterior para 13,2 milhões de sacas ao passo que a de 

etanol apresentou retração de 21,0% para 273,9 mil m³.

Fonte: Coruripe e XP Research.
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Receita líquida e EBITDA

A métrica de Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) é um indicativo da geração de caixa 

operacional da empresa, sem levar em consideração os efeitos de receitas e despesas financeiras, impostos, 

depreciação e amortização. Apesar de não ser uma métrica auditada ou enquadrada nos padrões contábeis, é 

amplamente utilizada para análise de empresas. A relação entre o endividamento líquido e o EBITDA é uma das 

principais métricas utilizadas na análise de crédito.

Apesar da menor produção, a dinâmica favorável de preços fez com que a receita líquida da Coruripe apresentasse leve

avanço de 1,55% no 6M22 ante o 6M21 para R$ 1,3 bilhão. A empresa também gerou R$ 288,9 milhões de EBITDA no

intervalo, avanço de 6,2% no mesmo período, com margem de 22,9% (ante 21,9% no 6M21).

Endividamento e alavancagem

A Coruripe reportou endividamento líquido de R$ 2,8 bilhões em setembro, posição 5,5% superior à registrada no

fechamento da safra anterior. As disponibilidades totalizavam R$ 227 milhões, além de R$ 523 milhões de materiais

acabados, frente R$ 1,1 bilhão em dívida de curto prazo, o que gera riscos de refinanciamento.

Ao fim de setembro, a razão Dívida Líquida/EBITDA foi de 2,4x, valor inferior ao covenant de 2,8x. Além deste índice, o

grupo também possui outras obrigações de manutenção de índices econômico-financeiros, conforme exposto abaixo:

• Relação do patrimônio líquido pelo total de ativos superior ou igual a 22%;

• Relação EBITDA Ajustado por despesa financeira líquida superior ou igual a 2,5x;

• Investimentos em Capex iguais ou inferiores a R$ 600 mil;

• Limite de caixa inferior a US$ 80 mil.

O cumprimento das obrigações é exigido apenas para o encerramento do exercício social. Para o fim do exercício findo

em março de 2021, todos os índices de covenants contratuais foram cumpridos pelo grupo, com exceção do limite de

caixa. O valor excedente do caixa na data de mensuração seria usado para liquidação antecipada do empréstimo.

Destaques financeiros
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Evento subsequente

Em fevereiro de 2022, a Coruripe realizou a emissão de US$ 300 milhões em títulos de renda fixa no exterior (bonds),

valor equivalente a R$ 1,6 bilhão na cotação da data, com juros de 10% ao ano. Os recursos da emissão serão

destinados ao pagamento de dívidas, além do reforço de caixa.

Após a conclusão da transação, a Coruripe divulgou a estimativa do cronograma de amortização atualizado para o fim

da safra 2021/22, que ficou muito mais alongada e mitigou a pressão de refinanciamento de curto prazo da companhia.

Abaixo, apresentamos o cronograma antes e depois da emissão
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Riscos de refinanciamento e liquidez

Apesar da recente emissão e da procura de novas alternativas de financiamento pela companhia, a pressão de liquidez

não foi completamente sanada: espera-se que as fontes de caixa no curto prazo não sejam suficientes para

corresponder aos seus usos, o que pode gerar novas necessidades de rolagem da dívida.

Ao considerarmos o setor em que a empresa está inserida, suscetível às condições climáticas e ao mercado de

commodities, o risco de refinanciamento é elevado. Caso a geração de caixa da companhia seja insuficiente para o

cumprimento de suas obrigações financeiras e a empresa não consiga emitir novas dívidas de longo prazo, sua liquidez

deverá ser pressionada.

Sendo assim, é preciso acompanhar a geração de caixa nos próximos trimestres e eventual necessidade de negociação

com credores.

Suscetível a condições climáticas e quebras de safra

A região Centro-Sul do Brasil atravessa períodos de estiagem com uma certa recorrência, o que prejudica a agropecuária

na região como um todo. Já que a cana demanda alta disponibilidade de água para seu desenvolvimento, tais períodos

de seca podem ocasionar a morte de lavouras, culminando na quebra de safra.

Para a Safra 2021/22, por exemplo, a estiagem foi constante, ao contrário da anterior, que apresentou bons índices de

precipitação no período de entressafra. Como a estiagem está atingiu várias fases de crescimento da cana, a

produtividade das lavouras foi reduzida. Ainda no âmbito de condições meteorológicas, as geadas reduziram a qualidade

da cana, agregaram dificuldades no manejo da colheita, e criaram desafios ainda maiores para 2022.

Exposta à volatilidade de preços e de mercado de açúcar e etanol

Os produtos comercializados pela Coruripe (açúcar e etanol) estão sujeitos à variação de preços que pode afetar o

desempenho financeiro da empresa. Ambos estão expostos às oscilações naturais de preço por dinâmica de oferta e

demanda.

No caso do açúcar, os valores de referência no mercado local também são afetados pelos preços em dólar praticados

no exterior. Quanto ao mercado de etanol, sua cotação é influenciada pela dinâmica de preços da gasolina.

Visando reduzir a volatilidade, são executadas estratégias de hedge cambial, de açúcar e etanol, que podem ter efeitos

adversos nos resultados.

Pontos de atenção
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Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo

fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto.

As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada

pelo cliente com base no presente relatório.

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em

relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente

influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o

responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos

Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade

com a Resolução CVM nº 16/2021, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários –ANCORD. O agente autônomo de

investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer

operação no mercado de capitais.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os

produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil

de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente

indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser

significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP.

Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos

seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles,

volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos

Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das

opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.

Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por

portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia

consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos oferecidos

pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de

aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos

serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da

transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida,

ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta

aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ.

A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário

macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE A Resolução CVM nº 16/2021.
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