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Depois de algum tempo sem a publicação de nenhum Yellow Flag, 
justamente por acreditarmos que não havia nenhuma situação que levasse 
muitos riscos aos investidores, voltamos a avaliar uma situação que pode 
estar colocando muitos investidores em uma posição de risco.

Recentemente verificamos que as ações da Forjas Taurus sofreram 
movimentos de alta expressivos em um período curto de tempo, com os 
papéis atingindo altas de cerca de 50% em apenas um dia, o que levou 
muitos investidores ansiosos a também se interessarem pelo papel, com o 
objetivo de obter ganhos expressivos em um curto período de tempo e 
participar do “rali”.

Tentamos mapear a origem deste movimento e do aparente ânimo com as 
ações da FJTA4 e um possível motivo para a alta do ativo.

Conseguimos concluir que este ativo está sendo alvo de um fluxo 
especulativo sem fundamentos.

Os boatos difundidos pelos especuladores são de que a Forjas Taurus seria 
beneficiada por um PL de autoria do Deputado Rogério Peninha Mendonça 
que visa revogar o Estatuto do Desarmamento e substituí-lo por novo 
diploma legal que poderia permitir o porte de armas para civis.

Este PL, de acordo com quem divulga e promove este fluxo especulativo, 
seria votado no dia 1º de agosto e seria então o divisor de águas para a 
empresa de produção de armamentos.

A princípio pareceria sim um motivo razoável para se avaliar a empresa com 
um pouco mais de cuidado, mas não comprar por impulso ou por 
especulações e falsas expectativas, já que a empresa vem muito mal nos 
últimos anos, com um endividamento muito elevado e resultados ruins.
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O PL 3722 poderia ajudar a empresa, embora avaliamos como 
extremamente otimista esperar arecuperação plena de resultados 
operacionais em um curto período de tempo, ainda mais considerando a 
frágil situação da Companhia.

A HISTÓRIA NÃO É BEM ASSIM

Estivemos buscando informações referentes ao PL 3722 e outros projetos 
deste caráter que poderiam estar em pauta no Senado e inclusive entramos 
em contato com assessores do autor do projeto, o Deputado Rogério 
Peninha, (uma das lideranças da chamada “Bancada da Bala”) 
buscando avaliar se este projeto seria mesmo votado na semana que vem e 
fomos informados pelos seus assessores de que a princípio, não há nenhum 
PL sobre o tema a ser votado nas próximas semanas.

Como o evento que estava gerando este fluxo especulativo não deverá 
ocorrer na próxima semana (e possivelmente nem nos próximos meses) 
como foi divulgado pelos propagadores deste movimento especulativo, 
entendemos que a situação é de extremo risco aos investidores, já que cria 
falsas expectativas de ganho e os fazem adquirir ativos de alto-risco.

O projeto é polêmico e o governo não tem interesse, ao menos no momento, 
em trazer projetos como este para a pauta do congresso.

É preciso entender que na situação atual, o governo possui outras 
prioridades, como a necessidade de aprovar as reformas e focar em temas 
mais direcionados à economia.

Ademais, mesmo que em algum momento este projeto venha a ser votado 
no senado, o projeto teria grandes chances de ser rejeitado, o que também 
demonstra que este otimismo é apenas fruto de esperanças que dificilmente 
irão se concretizar.
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DESEMPENHO OPERACIONAL DETERIORADO

Quando olhamos para o operacional da empresa, vemos uma empresa que 
mesmo detendo um monopólio, encontra-se em uma situação preocupante, 
com números negativos, um operacional ruim, vendas que não apresentam 
crescimento e resultados negativos, além da falta de compromisso com o 
acionista e uma fraca gestão de despesas.

Basta uma olhada em um pequeno quadro resumido de seu press-release 
para verificarmos que a situação é bastante complicada, com prejuízos 
frequentes, EBITDA (geração de caixa operacional) negativo e margens 
igualmente negativas.

Podemos ver abaixo como eficiência operacional nunca foi o forte das 
Forjas Taurus, que não tem consistência alguma nos últimos anos em seu 
resultado operacional (Ebitda) e encontra muita dificuldade em gerar caixa 
com consistência.

Fonte: Economatica / Suno Research
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As despesas administrativas e com vendas (SG&A) vêm pressionando a 
margem bruta, que já não é elevada (margem bruta tem ficado em 20% em 
média), e têm sido o grande vilão da empresa nos últimos exercícios, 
levando a geração de caixa para o campo negativo. 

A receita líquida da empresa, embora tenha evoluído no primeiro trimestre 
deste ano, também se encontra pressionada nos últimos exercícios, o que 
vem também contribuindo para um operacional ruim, principalmente com a 
manutenção de uma baixa e estagnada demanda, tanto do mercado interno 
quanto do mercado externo.

Despesas operacionais vêm comprometendo os resultados da Companhia, refletindo uma falta de eficiência da gestão
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A propósito, qualidade parece que não é o foco da Forjas Taurus, visto que 
alguns de seus armamentos, inclusive utilizados pela polícia brasileira, tem 
apresentado problemas, que inclusive acabam levando risco à vida de 
outras pessoas.

Mesmo com a transferência das operações da fábrica de Porto Alegre para 
São Leopoldo em uma planta industrial mais moderna e nova, a qualidade 
dos produtos da Companhia continuam a apresentar alguns problemas e 
são alvos de críticas e até mesmo processos judiciais.

Essa situação vem melhorando modestamente, mas ainda ocorrem 
problemas na linha de produção e controle de qualidade.
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Com produtos que são mal vistos no mercado, o que naturalmente 
compromete o valor da marca (intangível), e com um fraco controle de 
qualidade em sua linha de produção, mesmo com uma eventual revogação 
do Estatuto do Desarmamento, não vemos um cenário tão positivo para a 
empresa, já que o monopólio da empresa pode ser pressionado com 
possíveis mudanças na legislação.

Este ano inclusive uma CPI estava para ser aberta para debater este tema, 
mas ela foi rejeitada por Rodrigo Maia, presidente da câmara. Mas novos 
movimentos neste sentido deverão continuar ocorrendo, oferecendo um 
risco ao monopólio desta empresa. 

Se mesmo com o monopólio ao seu favor a empresa já apresenta números 
muito ruins, como ficaria a empresa com uma legislação que permite novos 
players no mercado ou a importação de armamentos por parte da polícia e 
exército? Seria um golpe de misericórdia na Forjas Taurus.

CRONOGRAMA DA DÍVIDA: MAIS UM FATOR DE RISCO

Por fim, um dos pontos mais preocupantes na Companhia é o fato do seu 
endividamento ser bastante elevado, estando atualmente (com base no 
1T17) em mais de R$ 670 milhões. 

Mesmo sendo otimista e considerando um Ebitda positivo para 2017 em 
torno de R$ 50 milhões, a relação Dívida Líquida/Ebitda seria de mais de 13 
vezes, o que é um patamar extremamente perigoso.

Ademais, o cronograma da dívida é o maior desafio para a Forjas Taurus, já 
que grande parte do endividamento da Companhia tem amortizações para 
os próximos anos.
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Até 2020 a Companhia terá de amortizar mais de R$ 600 milhões de acordo 
com seu cronograma. Não vemos muitas chances de a empresa conseguir 
cumprir com este fluxo de amortizações integralmente, ainda mais 
considerando que a empresa atualmente vem trabalhando com fluxo de 
caixa negativo.

Mesmo se considerarmos que a empresa finalize 2017 com um Ebitda 
positivo, refletindo algumas menores despesas administrativas (por conta da 
unificação das operações industriais em São Leopoldo) por volta de R$ 50 
mi, ainda assim seria totalmente inviável realizar o pagamento desta dívida. 

A estratégia da empresa será realizar a venda de alguns ativos, que servem 
de garantia para seu atual endividamento, como o terreno de sua antiga 
fábrica de armas, localizado na Av. do Forte, na Zona Norte de Porto Alegre, 
cujo valor a companhia estima que chegue a R$ 50 mi, mas avaliamos que 
dificilmente conseguirão vender por este valor, principalmente pelo fato de 
que dificilmente alguma empresa consiga se instalar nas edificações do 
imóvel, que se encontram deteriorados e são antigos. 

Assim, a empresa acabaria vendendo apenas pelo valor do terreno, 
desconsiderando as edificações, o que se traduziria em valores bem menos 
atrativos.

Além disso, a companhia também deverá realizar a venda de suas 
operações de capacetes junto com dois terrenos e plantas industriais. 
Porém, com os atuais números dessa operação da empresa, que acabou 
por ser bastante afetado nos últimos anos, fruto de um cenário adverso na 
economia, dificilmente a companhia conseguirá vender estes ativos por 
valores que ela estima (em torno de R$ 200 milhões).

Caso o valor ofertado por possíveis interessados não seja atraente para a 
Forjas Taurus a empresa pode tentar renegociar e rolar novamente essa 
dívida, alongando o prazo, mas é provável que esta renegociação da dívida 
se traduza em uma dívida mais cara, o que pressionará suas despesas 
financeiras e o custo da mesma, pressionando os resultados operacionais 
de qualquer forma. 
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Mesmo considerando um cenário mais otimista em que a companhia 
consiga realizar a venda de todos terrenos e operações de capacete, o valor 
de R$ 300 milhões não seriam suficientes para cumprir com todas estas 
amortizações, e a empresa dependeria de uma forte elevação do seu 
patamar de geração de caixa, o que vemos como improvável.

Ainda, considerando um eventual cenário em que a companhia não consiga 
cumprir com suas obrigações e os credores não aceitem renegociar a dívida 
fazendo com que a companhia enfrente um processo de recuperação 
judicial, o patrimônio líquido da companhia, que hoje é negativo, demonstra 
que a empresa hoje não teria condições de ser liquidada e honrar com suas 
obrigações e com o capital de seus sócios.

CONCLUSÃO

Considerando que o PL de autoria do deputado Rogério Peninha que revoga 
o Estatuto do Desarmamento não será votado na semana que vem como foi 
divulgado pelos propagadores do fluxo especulativo, além de um patamar 
de endividamento perigoso (DL/Ebitda de 13 vezes) e uma provável 
incapacidade de pagamento do endividamento, nos fazem ver a empresa 
com um viés negativo e em uma situação adversa.

Entendemos que a situação é de claro perigo e a nossa sugestão é que 
nossos clientes fiquem de fora deste ativo, evitando participar deste fluxo 
especulativo e volatilidade pouco fundamentada.

Tiago Reis
Analista CNPI

Felipe Tadewald
VP Pesquisas em Renda Variável
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DISCLOSURE
As informações constantes deste material podem auxiliar o investidor em suas decisões 
de investimento, porém o investidor será responsável, de forma exclusiva, pela 
verificação da conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de 
investimentos e pela tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e 
ou venda de títulos e ou valores mobiliários. 

Este material apresenta informações para diversos perfis de investimento e o investidor 
deverá verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, 
uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos 
os investidores. Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente 
ilustrativas e não são e não devem ser interpretadas pelo investidor como previsão de 
eventos futuros e ou garantia de resultados. 

Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos 
ao investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões 
de investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão 
sujeitos a diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, 
incluindo, sem limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco 
cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização 
de recursos adicionais, entre outros.

Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do 
artigo 17º da Instrução CVM nº 483/10, que as recomendações do relatório de análise 
refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de 
forma independente.

Esse material destina-se única e exclusivamente aos assinantes da Suno Research, 
sua copia ou distribuição integral ou parcial sem a expressa autorização acarretará 
multa de até 2000 mil vezes o valor desse relatório, apreensão das copias ilegais além 
de responsabilização em processo civil. 




