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1. Apresentação 
Uma das maiores empresas brasileiras no seg-
mento de Cameba (cama, mesa e banho), a Kars-
ten é a 6ª empresa mais longeva do país. Com 
sede em Blumenau, seus produtos são vendidos 
em mais de 7 mil pontos comerciais no Brasil, 
além de exportar para 23 países, com foco nas 
classes A e B. 
 

 
 

2. Histórico recente & perspec-
tivas 
Atuando em um segmento altamente discricioná-
rio (produtos que não fazem parte das necessida-
des básicas), a Karsten sofreu fortemente desde o 
início da crise brasileira, iniciada em 2014. 

O principal impacto foi o forte aumento de sua dí-
vida, que praticamente dobrou para os atuais R$ 
516 milhões. Houve negociações de dívidas, mas 
não o suficiente para que os pagamentos fossem 

feitos nos prazos acordados, o que deixou a com-
panhia em situação muito próxima à Recuperação 
Judicial. 

Operacionalmente, a situação mostrava certa 
evolução, principalmente a partir do último tri-
mestre de 2017, onde o Ebit (lucro antes dos im-
postos e juros) passou a ser positivo até os dias 
atuais. Foram realizados diversos ajustes, bus-
cando maior rentabilidade dos produtos vendi-
dos, além de redução de diversos gastos. 

Porém, o momento chave aconteceu semana 
passada, com uma incrível e surpreendente rene-
gociação da totalidade de suas debêntures: 

Valor negociado: R$ 521,7 milhões 

Novo valor: 232,6 milhões, com pagamentos divi-
didos em 8 anos, com incríveis média de taxas de 
juros de 4% ao ano + TR. O restante do valor (R$ 
289,1) será integralmente perdoado após o paga-
mento desse novo valor. 

Outra notícia extremamente relevante, refere-se 
à queda na cotação do algodão no último ano, 
sendo essa sua matéria-prima mais relevante: 
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3. Análise de indicadores 
De forma a antecipar a nova realidade da em-
presa, apresentamos abaixo nossas perspectivas 
de resultados de forma anualizado para os próxi-
mos exercícios 
 

 
(*)valores em r$ milhões 

 
Devido à imprevisibilidade do segmento para os 
próximos anos, utilizamos como metodologia de 
valuation (estimativa do valor da empresa), a sim-
ples comparação de indicadores da Karsten com 
alguns de seus concorrentes similares. No caso, 
escolhemos a Cambuci e a Santanense, por am-
bas estarem no mesmo setor (Tecidos, Vestuários 
e Calçados), terem margem ebitda e porte equi-
valente. 
Assim, considerando-se os lucros recorrentes 
anualizados das 3 empresas, chegamos na cota-
ção justa de ambas, assumindo como indicador 
de referência um P/L padrão de 10. 
Nota: P/L = preço da ação dividido pelo lucro por ação 
 
 

 

4. Considerações finais 

Apesar das instabilidades financeiras, a Karsten 
soube proteger suas margens ao longo de sua his-
tória, mantendo suas marcas como uma das gran-
des referências do Setor. 

Ao contrário dos produtos de vestuário, o seg-
mento de Cameba é muito mais seguro no que 
tange ao risco de insucesso de lançamentos de 
coleções. São produtos presentes nas tradições 
familiares, muito usados como presentes de casa-
mento pelos pais dos noivos. 

Em relação às ações, trata-se de atualmente de 
uma aparente significativa distorção de valor de 
mercado frente à atual situação da empresa da 
companhia. Com a relevância da citada renegoci-
ação de dívidas, acreditamos que o mercado 
ainda não as precificou de maneira adequada na 
cotação do papel. 
 

3. Pontos de Atenção  
● Caso a nova dívida não seja paga conforme 
acordado, a empresa perderá o perdão do res-
tante da dívida 

●  O preço do algodão é muito relevante às mar-
gens de seus produtos. Uma alta repentina po-
derá trazer resultados muito piores do que os 
projetados 

●  Novos concorrentes (como produtos chineses) 
poderão reduzir significativamente as vendas e 
margens da companhia. 

 

Categoria Karsten Cambuci Santanense
Valor Mercado (*) 25,4 151,1 216,1
Receita Liq (*) 316,6 239 450,1
Margem Bruta 43,2% 41,20% 21,30%
Ebit (*) 27,3 21,4 45
Margem Ebit 8,6% 9% 8,20%
Receita Financeira (*) -9,3 -16 -24
Lucro Líquido (*) 17,30             16,3 18,00             
P/L 1,47               9,23 10,23
P/EBIT 0,93               7,06               4,80               
Valor Mercado Justo (*) 173,00          163,00          180,00          
Cotação Justa 27,88             38,83             4,58               
Cotação Atual 4,1 36 5,5
Upside 580% 8% -17%


