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A Ourofino reportou outro trimestre fraco. A receita líquida atingiu R$ 98,5 milhões, queda de
40,3% a/a, enquanto o EBITDA Ajustado atingiu R$ 1,0 milhão (-97,5% a/a). Assim sendo, o
4T16 encerrou com prejuízo de R$ 9,5 milhões, comparado a um lucro de R$ 23,8 milhões
no 4T15. Devido a uma menor geração de caixa, a dívida líquida cresceu 37,3% a/a,
atingindo 6,0x a Dívida Líquida / EBITDA (Ajustado). Embora a geração de caixa operacional
no período tenha sido positiva em R$ 42,2 milhões (+172,1% a/a), esta foi suplantada pelos
investimentos de R$ 86,8 milhões (+55,0% a/a), em grande parte devido à nova fábrica de
produtos biológicos. Durante o trimestre, a empresa lançou três novos produtos, todos para
aves, ampliando seu portfolio no segmento de animais de produção. Durante o ano, foram
efetuados nove lançamentos de produtos. Quando do IPO, o pipeline de lançamentos
previsto para 2016 consistia em 16 produtos.
Contexto operacional. O ano de 2016 foi marcado por um conjunto de desafios para as
empresas da indústria de saúde animal. A desaceleração econômica do país se traduziu em
forte competição no mercado de vacinas contra a febre aftosa, bem como apresentou
redução de consumo no segmento de animais de companhia. Como resultado, a empresa
enfrentou queda nos volumes de vendas e redução nas margens de seus produtos. A seca
causada pelo pior El Niño dos últimos 50 anos e a desvalorização da moeda local levaram a
drásticos aumentos nos custos dos insumos dos clientes da Ourofino, contribuindo para a
deterioração de suas vendas como um todo. Neste sentido, o management vem realizando
ações visando a retomada da rentabilidade da companhia, tais como: (i) alterações em seu
portfólio de produtos, focando em itens com maior tecnologia, valor agregado e melhores
margens, (ii) readequação de sua política de vendas, e (iii) incremento do capital de giro.
Animais de produção. As vendas do segmento atingiram R$ 76,6 milhões (-43,3% a/a),
representando 77,8% da receita da empresa no período. Em 2016, o segmento apresentou
queda de 17,4% a/a, ainda enfrentando os efeitos do excesso de oferta das vacinas contra
a febre aftosa. O menor volume de vendas nos mercados de aves/suínos levou à redução
dos preços médios dos produtos e margens da empresa no segmento. Três novos produtos
para aves foram lançados no período.
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Animais de companhia (Pets). O segmento apresentou vendas de R$ 11,6 milhões
(-21,1% a/a) e representou 11,8% da receita da companhia no trimestre. No ano, as vendas
do segmento caíram 12,7%, afetadas pela queda do poder aquisitivo da população devido
ao ambiente econômico local. Outro fator que afetou negativamente o segmento foi o
lançamento de produtos por concorrentes, sem equivalente no portfólio da Ourofino.
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Operações internacionais. Registrou vendas de R$ 10,3 milhões (-30,9% a/a). O segmento
respondeu por 10,5% da receita da companhia no 4T16. Em 2016, as vendas cresceram
18,1% em função dos investimentos realizados nos mercados onde atua. No entanto, a
desvalorização do peso mexicano e a apreciação do real frente ao dólar afetaram
negativamente os ganhos.
Despesas com vendas, gerais e administrativas. No 4T16, as despesas operacionais
atingiram R$ 50,2 milhões (-6,5% a/a) e R$ 207,3 milhões (+3,9% a/a) em 2016. A redução
nos desembolsos observada no 4T16 ocorreu de acordo com a estratégia de recuperação
de margens da companhia. No entanto, no ano de 2016 estes mostraram elevação de
8,0 p.p. quando comparado ao ano anterior. Desse modo, o EBITDA atingiu R$ 1,0 milhão
no trimestre, queda de 97,5% a/a, e de R$ 44,4 milhões em 2016, queda de 62,7% a/a.
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42,4
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4,3x

6,0x

1,6x

4,3x

Dív.Líq./EBITDA Ajust.

Fonte: Ourofino e BB Investimentos

1/4

Ourofino
Resultado financeiro. O atraso na transferência dos recursos do FINEP forçou a Ourofino a contrair
empréstimos no mercado a taxas mais elevadas. Foi registrado resultado negativo de R$ 6,4 milhões
(+128,6% a/a) no 4T16 e R$ 22,2 milhões negativos em 2016 (+109,4% a/a), devido às necessidades de
financiamento para a conclusão da planta de biológicos. A dívida líquida aumentou 37,3% a/a, atingindo 6,0x a
Dívida Líquida / EBITDA (Ajustado). Embora a planta esteja concluída e em processo de aprovação, não temos
expectativas de que a mesma proporcionará maiores contribuições ao processo de desalavancagem da
companhia no curto prazo. O atual nível de endividamento deve continuar a consumir o FCF da Ourofino acima
dos níveis históricos, especialmente nos próximos dois anos, período que concentra o vencimento de cerca de
71,0% dos empréstimos da companhia.
Outlook. Consideramos o resultado do 4T16 da Ourofino como negativo. A queda nas vendas em todos os
segmentos da empresa afetou os resultados trimestral e anual. Outros itens que chamaram a atenção foram:
(i) nível de endividamento, (ii) dúvidas quanto ao início das atividades da nova unidade, e (iii) prazo de início da
obtenção de resultados mais robustos decorrentes do processo de reorganização da empresa. Como positivo,
consideramos: (i) foco em produtos com maiores margens, (ii) a redução do capex, devido à conclusão da fábrica
de produtos biológicos, (iii) esperada retomada do crescimento econômico brasileiro e (iv) mudanças nas
políticas de vendas. Continuamos confiantes no caso de investimento da Ourofino diante das iniciativas da
companhia e dos aspectos acima mencionados, mantendo nossa recomendação de Outperform para a Ourofino
(OFSA3), com preço-alvo de R$ 31/ação YE17.
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Disclaimer
INFORMAÇÕES RELEVANTES
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com
base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente,
que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do
julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as
projeções da empresa. 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 uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer
finalidade.
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, 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 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 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.

Informações Relevantes – Analistas
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de investimento”), declara(m) que:
1 - As recomendações contidas neste 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 o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.
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Márcio de Carvalho Montes

3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações
e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à
companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.
6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não
implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
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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