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• Empresa com atuação diversificada 

• Líder de market share no segmento de compressores  

• Cenário atual favorável (juros, câmbio, etc.)  

• Recuperação de margens de operação e rentabilidade  

 

 

 

 

 

• Ações com baixa liquidez e sem tag along  

• Baixa adesão às boas práticas de Governança Corporativa  

• Exposição ao mercado de commodities  

• Histórico de endividamento no limite saudável  

 

 

 

 

 

 

PONTOS POSITIVOS  

   PONTOS NEGATIVOS  
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Surgiu na cidade de Joinville/SC com apenas 26 trabalhadores, 

a empresa Schulz. Sua produção atendia basicamente a 

produtos de linha agrícola e de uso doméstico (chapas para 

fogão, panelas de ferro, entre outros).   

Entre as décadas de 70 e 80 a companhia estreou nos 

segmentos de compressores e automotivo, contribuindo para 

seu sólido crescimento.  

Ano que entrou para história da empresa, com a aquisição da 

sua maior concorrente em compressores. Nesse mesmo ano, a 

empresa abriu seu capital na bolsa de valores para se capitalizar 

e continuar seus investimentos.  

A companhia iniciou a comercialização de ferramentas 

pneumáticas, aumentando o mix de soluções em ar comprimido, 

e o lançamento de uma linha completa de compressores.  

Uma nova fil ial em Joinville foi inaugurada,  com o propósito de 

atender às demandas por espaços para armazenamento e 

distribuição dos produtos de revenda e próprios, por conta do 

aumento de faturamento da Divisão Compressores . 

Hoje, a companhia é líder na unidade de compressores e 

trabalha com mais de 3000 colaboradores, distribuídos em três 

unidades industriais,  comerciais e administrativas.  

 

 

  COMO TUDO COMEÇOU  
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 A Schulz é uma empresa que atua na produção e comércio 

de equipamentos metalúrgicos em geral com grande poder de 

fornecer suas soluções a diversos setores. Ainda assim, boa parte 

da demanda vem do setor do agronegócio, que necessitam de 

acessórios para corte, escavação, penetração do solo e outros. As 

unidades de negócio da empresa consistem em:  

• Schulz Automotiva: empresa de fundição, usinagem, 

pintura e montagem de peças, oferecendo soluções para veículos 

comerciais pesados, semipesados, máquinas, equipamentos 

agrícolas e de construção. Presente também no mercado de 

reposição, fornecendo acessórios , entre eles: componentes de 

suspensão, freios, caixas de transmissão e câmbio.  

Recentemente, a companhia também entrou no segmento eólico 

ao fornecer componentes para aerogeradores de energia limpa e 

renovável.  

 

• Schulz Compressores: é a maior fabricante de compressores 

de ar de pistão e parafuso da América Latina.  

   ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Bens Industriais  
Máquinas e 

Equipamentos 
  

 
Setor de Atuação  Segmento  

Motores, 
Compressores  

e outros 
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A companhia possui uma linha ampla de produtos que 

engloba: compressores, secadores e reservatórios de ar; 

equipamentos, ferramentas e acessórios para uso residencial, 

profissional e industrial ;  motobombas; lavadoras; geradores de 

energia; motores a combustão e lubrificantes. Nessa unidade de 

negócio, a companhia se insere tanto no ambiente industrial, 

como também no residencial,  no de serviços e no de saúde. 
 

 Embora a própria Schulz não faça essa distinção, acredita-se 

que a divisão automotiva corresponda a, aproximadamente, 70% 

da receita líquida da empresa, enquanto a divisão de 

compressores preencha os outros 30% do total.   
 

Porém, a unidade de compressores vem ganhando 

relevância. Isso se deve ao fato de que essa divisão possui menor 

concorrência e, por isso, a companhia consegue se sobressair  

frente as demais. Atualmente, a Schulz já apresenta market share 

de aproximadamente 70% no mercado nacional nessa unidade.  
 

Por outro lado, a divisão automotiva possui players já bem 

estabelecidos e que limita o potencial de ganho da empresa.  

Ainda assim, a Schulz continua investindo maior parte de seu 

capital nessa unidade, através de uma modernização de seu 

parque industrial e maior automação.  
 

A Figura 1 ilustra a possível composição da receita l íquida da 

companhia. É importante destacar que a própria empresa não faz 

essa separação de dados, logo, essa figura pode não corresponder 

fielmente à sua realidade.  
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F igura 1  –  Composição da receita l íquida.  

Fonte:  RI  SCHULZ  

 A empresa afirma ter uma rede de assistentes técnicos 

considerada no ramo como a maior do país e da América Latina, 

treinado pela própria empresa.  

É importante que empresas desse setor possua bom 

relacionamento com os distribuidores e revendedores da marca, 

pois isso acaba fidelizando seus clientes, criando uma vantagem 

competitiva.  

Até porque a empresa não só tem faturamento vindo da 

venda de seus produtos a outras companhias, como também atua 

no varejo (after market).  Atualmente, cerca de 25% das suas 

receitas vem do comércio de peças de reposição.  

Além disso, a empresa possui subestação de energia elétrica 

em consórcio com outras empresas da cidade, evitando riscos  

relacionados à paralização da cadeia produtiva. A oferta de 

energia tem capacidade até mesmo para atender futuros avanços 

e ramp-ups  da companhia.  
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A Schulz está inserida no segmento Tradicional de 

Governança Corporativa, que requer somente o mínimo de boas 

práticas estabelecidas por lei .  

Com isso, nota-se que a maioria dos conselheiros 

administrativos, que tem como função o monitoramento da 

diretoria, foi indicada pelo próprio controlador, compromet endo, 

assim, a independência do órgão.  

Não somente, as ações preferenciais da empresa não 

possuem tag along ,  portanto, em caso de alienação de controle 

da companhia, os acionistas minoritários não tem garantia sobre 

o seu investimento.  

A companhia apresenta um free float  (ações em circulação 

no mercado) de 83% para suas ações preferenciais, embora seus 

papéis, ainda assim, não apresentem boa liquidez, por se tratar 

de um micro  cap .   

A Figura 2 demonstra a divisão do controle da empresa.  

Conclui-se que a companhia possui controle bem definido e em 

posse de seus fundadores e de sua família.  

 Um possível desafio que a gestão pode enfrentar está 

relacionado a sucessão dos cargos. Os líderes da comp anhia já 

estão em idade avançada e a companhia não deixa claro seu 

processo de renovação.  

  GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  
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Figura 2 –  Estrutura Acionária  

Fonte:  RI  SCHULZ  

Porém, é importante destacar que, mesmo a companhia não 

sendo listada no segmento de Novo Mercado e não ser ader ente 

às melhores práticas de governança corporativa, não foram 

identificados casos suspeitos de fraudes ou corrupção.  

Por fim, a remuneração bruta da diretoria sempre 

representou grande parcela do seu lucro líquido, o que acaba 

potencializando conflitos de interesse. Em 2016 e 2017, por 

exemplo, a remuneração total dos órgãos de governança 

corporativa representaram, aproximadamente, 25% do lucro 

líquido. 
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Os principais  fatores de risco são: 

A Schulz, nos últimos anos, incorreu-se de empréstimos via 

BNDES. O  Risco Monetário  surge em caso de não conseguir 

renová-los a taxas atraentes , ou caso ocorra uma mudança na 

política monetária brasileira, com o custo da dívida aumentando.  

Em seguida, temos o Risco de Negócio ,  visto que as 

matérias-primas e embalagens utilizadas pela companhia são 

commodities e, por isso, podem sofrer oscilações bruscas e 

repentinas, o que pode comprometer os resultados operacionais.  

Além disso, a Schulz ainda é um micro  cap  e seu setor de 

atuação é característico de alocação de capital intensiva e por 

possuir concorrentes globais fortes. Assim, a perspectiva de 

crescimento da empresa está atrelada ao Risco de Execução ,  

vistos que movimentos em falso podem minar a estrutura da 

empresa. 

Por fim, o Risco de Governança  envolve a possibilidade de 

alienação do controle da companhia sem o direito de tag along .  

Não só, o quadro de diretores e conselheiros da empresa  incluem 

seus fundadores e famílias. A Schulz não deixa claro a existência 

de um plano de sucessão e renovação da diretoria executiva.  

 

 

 
  OS RISCOS DO NEGÓCIO  



 

11  

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 

 

 

 

A Schulz é uma empresa consolidada no seu setor de 

atuação, inclusive com a liderança nacional em compressores. 

Todavia, por ser uma empresa considerada micro cap ,  ainda sofre 

com grandes perturbações externas.  

De fato, o ambiente econômico do Brasil  influenciou a 

performance da companhia, principalmente quando o país 

passava pela sua pior crise econômica da história . Nesse período,  

a Schulz amargou-se com resultados abaixo de seu esperado, 

embora, desde então, nunca tenha dado prejuízo.  

Na Figura 3, ilustra-se a performance da companhia nesses 

últimos anos. Notamos que a empresa passou por momentos de 

estagnação seguido de turbulência, mas conseguiu melhorar 

seus resultados a partir da recuperação econômica do país.  

 
Figura 3 –  Desempenho operacional .  

Fonte:  RI  SCHULZ 
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Embora o EBIT não tenha aumentado na mesma proporção 

que a receita líquida, o que indica maiores custos de produção e 

operação (menor lucratividade) , ainda assim a Schulz conseguiu 

superar o PIB Industrial brasileiro , que tem uma média de 

crescimento anual de 6,5%.  

A Figura 4 abaixo mostra a evolução da receita líquida da 

companhia e sua exposição ao mercado externo. Nota-se um 

cenário bem estável quanto a essa distribuição de receitas.  

 

 
Figura 4 –  Composição geográf ica da receita l íquida  

Fonte:  RI  SCHULZ  

 Essa exposição ao mercado externo é importante para a 

Schulz, já que em um cenário de grandes incertezas (política, 

econômica e fiscal) no Brasil,  a empresa pode se aproveitar  do 

aumento da exportação, balanceando sua receita.  Logo, uma 

exposição ao mercado estrangeiro tende a compensar baixas na 

economia brasileira.  

 Como exemplo, a unidade automotiva da companhia oferece 

soluções para as grandes montadoras globais, como Scania, 

Volvo, Caterpillar, entre outras, logo, a desvalorização cambial faz 
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com que os produtos da Schulz tenham preços mais competitivos 

no mercado externo. 

 Além disso, a companhia parece estar recuperando algumas 

de suas margens (EBIT e líquida) , que sofreram pressões durante 

os anos da crise brasileira. A Figura 5 ilustra o histórico das 

margens. O atual nível de lucratividade e rentabilidade anda em 

linha com outros players  do setor.  

 
Figura 5 –  Margens de operação  

Fonte:  RI  SCHULZ  

 Quanto à saúde financeira,  nota-se que a Schulz conseguiu 

controlar suas dívidas e as mantém abaixo ou próximo ao limite 

considerável saudável, de 3,0x Dívida Líquida/EBITDA, conforme 

demonstra a Figura 6.  

 Esse endividamento, porém, tem um prazo de amortização 

mais curto. Cerca de 87% da dívida da empresa tem vencimento 

em até 3 anos. 
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Figura 6 –  Índice de endividamento e f luxo de caixa operacional  

Fonte:  RI  SCHULZ  

  No mais, o fluxo de caixa operacional  (Figura 7) também não 

consegue manter uma grande linearidade nos resultados, sendo 

impactados pelo momento econômico do Brasil .  Em 2021 

podemos notar uma grande queima de caixa, que está 

relacionado aos investimentos em estoque, preparando para um 

ciclo de mais vendas, assim como reforço de capital de giro, 

expandindo as vendas para o mercado internacional, 

principalmente.  

Essa decisão da empresa pode ser controversa, já que 

precisou de queimar caixa para conseguir absorver a demanda e 

aumentar a produção.  

Precisamos acompanhar os próximos resultados de perto 

para que vejamos se a empresa conseguirá colher os frutos de 

maneira adequada. 
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Figura 7 –  F luxo de Caixa.  

Fonte:  RI  SCHULZ  

  

 

 

 

 

  Ao contrário do que se desenhava no início da pandemia, a 

Schulz conseguiu se recuperar rapidamente, a ponto de 

apresentar resultados recordes. Boa parte disso devemos ao 

agronegócio, que possui uma demanda aquecida por caminhões 

pesados. No curto prazo, inclusive, a produção estava 

completamente vendida de forma antecipada.   

No mercado externo, a empresa também apresentou 

melhora da demanda, especialmente nos Estados Unido s, 

aproveitando da desvalorização cambial para tornar seus 

produtos mais competitivos.  
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Em reflexo disso, a companhia teve que sacrificar sua 

geração de caixa no curto prazo, em que, na visão da empresa, foi 

preciso reforçar a quantidade de matérias -primas, produtos 

acabados prontos para a venda e fornecer condições adequadas 

de pagamento aos seus clientes, ou seja, aumentou a necessidade 

de capital de giro e estoque.  

Além disso, a Schulz tem um orçamento de capex  

programado para 2021 em R$150 milhões, o maior da sua história, 

para fazer frente ao projeto de expansão fabril ,  além de recursos 

destinados aos investimentos em novos produtos.  

A empresa foi ligeira ao aproveitar uma transição da Taxa 

SELIC em sua mínima histórica para o novo ciclo de alta de juro s, 

conseguindo financiamento a custos competitivos.  

A receita operacional líquida, por sua vez, totalizou R$ 425,5 

milhões, um valor 137,7% maior ao reportado no mesmo período 

no ano anterior. O lucro líquido , por sua vez, ficou em R$ 36,2 

milhões, o que representa uma evolução de 173,8% frente ao 

mesmo período de 2020.  

Ainda no 2T21, EBITDA atingiu R$ 57,1 milhões, com uma 

margem de 13,44%, o que indica um aumento de 95,5% no valor e 

uma redução de 2,90 p.p. na margem, se comparado ao 2T20 . 

Esses resultados estão ilustrados na Figura 8.  

É importante destacar que esses resultados estão 

comparados com uma base fraca de dados, no auge do 

isolamento causado pela pandemia. Porém, ainda assim, seria um 

resultado forte em relação a 2019, por exemplo.  
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Segundo estimativas da Schulz, o 3T21 deve entregar 

melhora em faturamento em todos os segmentos de atuação da 

companhia, embora exista uma redução da entrada de novos 

pedidos, reflexo do reajuste dos preços das matérias -primas. 

 
Figura 8 –  Demonstração de Resultado de Exercíc io 2T21 .  

Fonte:  RI  SCHULZ 

 

 

 

 

 

●  Análise de Múltiplos 

Esse método consiste na análise dos múltiplos das 

empresas. Para que sua eficiência seja comprovada, é coerente 

que se compare empresas de mesmo setor de atuação e que, 

ainda por cima, essas empresas estejam no mesmo ciclo de vida, 

isso é, se estão em expansão,  maturidade ou decaimento de suas 

atividades.   

   POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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Embora as empresas não possuam as mesmas 

características, foram escolhidas a WEG (WEGE3), Indústrias 

ROMI (ROMI3) e Tupy (TUPY3) para a comparação.  

A semelhante de atuação se dá principalmente com a WEG, 

embora essa esteja em um nível corporativo muito mais 

desenvolvido e maduro do que a Schulz. A Tupy também possui 

mercado de atuação semelhante à atuação da companhia.  

Os múltiplos analisados são descritos a seguir  e analisados 

na Figura 9: 

●  P/L  indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar 

pelo lucro da companhia, de outra forma, quantos anos os 

acionistas estão dispostos a investir de maneira a recuperar seu 

aporte inicial .   

●  P/VP  relaciona o preço que os acionistas estão pagando pelo 

valor patrimonial da ação.  

●  EV/EBIT ,  diferentemente dos outros indicadores, é uma 

aproximação do valor da firma com sua geração de caixa. Além 

disso, nele considera-se a quantidade de dívida líquida da 

empresa. 
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Figura 9 –  Comparação de múlt iplos .  

Fonte:  Status Invest /Elaboração Própr ia  

 Dessa forma, nota-se, que na média, a Schulz negocia 

próxima a de outras empresas comparadas, não sendo possível 

identificar nenhum desconto.  

Quando comparamos os dados históricos da companhia , 

Figura 10, percebemos que a Schulz negocia a múltiplos maiores 

que em sua média histórica, mais uma vez não encontrando 

nenhum desconto.  

 
Figura 10 –  Comportamento Histór ico dos Múlt iplos .  

Fonte:  Status Invest /Elaboração Própr ia  
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●  Método Do Fluxo De Caixa Descontado (DCF)  

Esse método projeta fluxos de caixa da empresa para os 

próximos anos e o traz a valor presente descontando a uma taxa 

média ponderada, chamada de custo de capital ,  na sigla em 

inglês WACC (weighted average cost of capital ) .  

Essa taxa representa o quanto a empresa gasta com custos 

de dívida e de remuneração ao acionista. De maneira geral,  é o 

custo de financiamento da empresa. 

 Esse método tem como objetivo fazer uma estimativa 

reversa do mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise 

consiste em avaliar, dado o preço das ações, qual seria o 

crescimento esperado pelo mercado em relação à companhia.  

 Um possível cenário encontrado espera da Schulz um 

crescimento de 10% ao ano para os próximos 5 anos, logo em 

sequência a empresa entraria no estado de perpetuidade, 

crescendo de acordo com a economia do país. Além disso, foi 

projetado que a companhia manteria sua margem EBIT em cerca 

de 13%. 

É importante ressaltar que a empresa não tem histórico forte 

de aquisições, logo, seu crescimento depende do avanço de seu 

market share e do aumento do volume de vendas.  

 Para esse cenário, encontrou-se um valor por ação de R$9,36, 

próximo ao preço do dia 24/08/2021 de R$9,66. 
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 A Schulz é um micro  cap  e que, por isso, possui desafios e 

riscos inerentes ao seu tamanho. Além disso, a companhia não 

está listada no melhor segmento de boas práticas de governança 

corporativa e não possui tag along  nas suas ações preferenciais.  

 Quanto aos negócios , a empresa consegue diversificar sua 

carteira em diferentes linhas de produtos, além de ter presença 

em escala global .  

 Pesa contra a companhia seu passado pressionado em 

épocas de crise econômica e um histórico de geração de caixa 

volátil .  Ainda não sabemos se esses investimentos recém 

realizados vão surtir efeito positivo no futuro.  

  Quanto ao endividamento, embora esteja controlado, a 

companhia já flertou com dívidas mais altas no passado.  A partir 

do momento em que a taxa de juros subi r mais, esse pode ser um 

sinal de alerta para a empresa.  

 Por não existir uma margem de segurança tão elevada, não 

existe recomendação de compra para as ações da Schulz (SHUL4) 

nesse momento. A expectativa do mercado é próxima ao que a 

própria empresa já entregou de resultado no passado. O ideal 

seria existir mais margem. 

 

 

  OPINIÃO DO ANALISTA  
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Acompanhe a 1 MILHÃO COM 30  em todos os canais!  

 

 

 

Youtube       Instagram                   Telegram 
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários 

autônomo Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 

20/2021, com objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, 

o material não se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário 

contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e 

estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de 

investimento, sendo o investidor responsável por 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. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório 

declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/21, que as recomendações do relatório de análise 

refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma 

independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas 

envolvidos não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam 

configurar conflitos de interesse. A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o 

conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a 

terceiros, sem autorização prévia. 

 

Gabriel é Analista CNPI, certificado pela Associação dos 

Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC).  Graduado em Engenharia Química 

pela Universidade Federal de Viçosa –  UFV/MG.  

Siga: @gabriel.investimento 
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