
Brasil Foods BRFS3

Marcos Molina emplaca conselho e se torna controlador.

O controlador da Marfrig já havia feito outras tentativas de
aquisição no passado, mas desta vez foi bem sucedido. Molina é
hoje o detentor de 33,25% do capital da BRF, tendo sido vitorioso
na eleição da sua chapa para o conselho de administração na
assembleia ocorrida no dia 28 de março. Desde a saída do bloco
Tarpon/Península, a BRF vinha sendo tocada como uma
Corporation, sem controle definido, com forte influência dos
fundos de pensão Previ e Petros. Liderada por Pedro Parente, a
cia. passou por um turnaround bem sucedido, com foco no
enxugamento das operações e na robustez da operação agrícola.

Empresa opera com números estáveis.

A implementação do OBZ na gestão anterior foi feita de forma
inadequada, o que prejudicou enormemente a cadeia de
suprimentos da empresa. O relacionamento com os granjeiros, que
estava bastante conturbado, foi reequilibrado. Muitas das
operações que foram adquiridas lá fora acabaram sendo vendidas,
e a cia. voltou a focar os seus esforços onde tem diferencial
competitivo – aqui no Brasil. Os mercados da Ásia e Oriente Médio
ainda têm atividades fabris in loco e são destaque – tanto pelo
volume de compra quanto pela saída de produtos de valor
agregado.

Esperamos uma melhora da lucratividade.

O frango é notadamente um mercado mais competitivo que o de
carne bovina. Há mais competição local, menos necessidade de
escala e um consumidor bem mais sensível a preço.
Especificamente nesses últimos anos, vimos uma disparada no
preço do grão. O custo com insumos já representa 75% do custo
total, com grãos sendo a maior parte disto. Aqui na Órama, vemos
como inevitável um eventual sucesso no repasse deste custo para
o consumidor. Tanto os mercados de grãos quanto os de proteínas
são globais, de alta liquidez, e não há motivos para ineficiências de
mercado deste tipo perdurarem por muito tempo.

Agora sob nova direção
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Órama Ações

Recomendação

Preço Alvo 12m

Preço Atual

Valor de Mercado

Ticker

Compra

R$ 23,70

R$ 13,98

R$ 15 bi

BRFS3

Desempenho da ação
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BRF

Preço da ação não é compatível com desempenho econômico.

A BRF é a terceira maior abatedora de frangos do mundo, com quase 2 bilhões de cabeças abatidas anualmente.
Entre as oito maiores mundiais, a BRF tem o segundo menor valor de mercado. Em termos de lucratividade, a BRF
tem sido bem sucedida em controlar custos e repassar os preços. Conforme podemos ver no quadro abaixo, as
empresas que operam no mercado americano são notadamente as que têm tido melhor desempenho, com margens
gordas e crescentes nos últimos trimestres. Destacamos ainda que JBS e Tyson não são pure play, tendo uma
vantagem substancial nos seus números decorrente da bonança da carne bovina. Observamos uma clara
deterioração nos números das asiáticas. Essa é uma tendência recente, e bastante brusca. Sendo o mercado asiático
o maior comprador da commodity no mercado internacional, a nossa perspectiva é de que o preço do frango, que já
vinha em tendência de alta forte, conforme o gráfico abaixo, deve seguir em patamar alto, sustentando a
lucratividade da BRF.

Companhia País
Cabeças abatidas 

(mm ano)

valor de mercado 

(usd)

2017 2018 2019 2020 2021

JBS S.A. Brasil 4425 17,6 37.253 41.937 55.405 71.910

Tyson Foods (broiler) EUA 1900 34,2 40.052 42.405 43.185 47.049

BRF Brasil 1732 3,1 6.190 6.858 8.093 9.913

Wen's Food Group China 925 19,3 8.710 11.129 11.402 9.885

CP Group Tailândia 685 5,8 15.879 15.604 17.278 15.022

Sanderson Farms Inc. EUA 635 4,2 3.236 3.440 3.564 4.800

Industrias Bachoco Mexico 627 0,2 3.021 3.051 3.404 4.043

New Hope Liuhe China 625 10,0 9.520 10.508 12.484 16.710

receita (usd)

Fontes: Bloomberg, WattPoultry.com, tradingeconomics.com

Companhia País

2017 2018 2019 2020 2021 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22

JBS S.A. Brasil 4% 7% 8% 9% 6% 9% 12% 10%

Tyson Foods (broiler) EUA 8% 7% 7% 9% 6% 9% 15% 11%

BRF Brasil -1% 9% 7% 6% 6% 5% 6% 8%

Wen's Food Group China 8% 20% 11% -20% 3% -21% -45% -19%

CP Group Tailândia 4% 4% 8% 3% 10% 8% -4% -2%

Sanderson Farms Inc. EUA 1% 2% 0% 12% 7% 16% 17% 19%

Industrias Bachoco Mexico 6% 6% 6% 7% 13% 10% 4% 2%

New Hope Liuhe China 5% 5% 8% 6% 1% 4% -8% -8%

margem operacional

Depois da sua reestruturação, a BRF adotou uma
estratégia bastante acertada de ser participante ativa
no mercado de ração, permitindo à cia. antecipar os
solavancos no preço do grão, e com isso suavizar a sua
margem ao longo do tempo. A entrada da Marfrig no
capital deverá abrir portas para a empresa, melhorar o
seu posicionamento em negociações e racionalizar o
negócio. O plano de investimentos que havia sido
apresentado pela gestão anterior era bastante grande e
focado em novos produtos. Aqui na Órama nós
entendemos que o negócio deve ser tocado de forma
mais cautelosa, por ser price taker nos seus principais
produtos e insumos. Com isso, vemos com bons olhos a
entrada do novo controlador no capital.
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MATERIAL PUBLICITÁRIO

DISCLAIMER

"Este documento é distribuído pela ÓRAMA DTVM S.A. (“Órama”), estando em conformidade com a Resolução CVM 20/2021. O(s) analista(s)
de valores mobiliários Phillip Dyon Flores Pereira Soares - CNPI EM 1756, é(são) o(s) signatário(s) da(s) análise(s) descrita(s) no presente
documento e se declara(m) inteiramente responsável(is) pelas informações e afirmações contidas neste material. O(s) analista(s) envolvidos
na elaboração deste documento declara(m) que as recomendações eventualmente contidas no relatório refletem única e exclusivamente sua
opinião pessoal sobre o(s) ativo(s) analisado(s) e foi(ram) elaborado(s) de forma independente, inclusive em relação à Órama. A Órama
mantém e/ou tem intenção de manter relações comerciais com uma ou mais [companhias/fundos] a que se refere este relatório. Parte da
Remuneração do(s) analista(s) é proveniente dos lucros da Órama como um todo e, consequentemente, das receitas oriundas de transações
realizadas pela Órama. A Órama pode estar atuando e/ou ter atuado como instituição intermediária e/ou participante de oferta pública de
valores mobiliários de emissão de uma ou mais [companhias/fundos] citadas neste relatório, inclusive nos últimos 12 meses. Todas as
informações utilizadas na(s) análise(s) contida(s) neste documento foram redigidas com base em informações públicas de fontes
consideradas fidedignas. Embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações contidas no presente
documento não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, a Órama e o(s) seu(s) analista(s) não respondem por sua
veracidade. As informações contidas no presente documento têm propósito meramente informativo, não se constituindo em uma oferta de
compra ou de venda de qualquer ativo. As informações, opiniões, estimativas e projeções eventualmente contidas se referem à data de sua
elaboração e/ou divulgação, bem como estão sujeitas a mudanças, não havendo obrigatoriedade de qualquer comunicação no sentido de
atualização ou revisão. Ainda, as opiniões a respeito de compra, venda ou manutenção dos ativos objeto ou a ponderação de tais ativos numa
carteira teórica expressam o melhor julgamento do(s) analista(s) responsável(is) por sua elaboração, porém não devem ser entendidos por
investidores como recomendação para uma efetiva tomada de decisão ou realização de negócios de qualquer natureza. Este material não leva
em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades pessoais de um investidor em específico, não possuindo
qualquer vinculação com o perfil do investidor (suitability) e não devendo ser considerado para este fim. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento, a Órama aconselha que o investidor entre em contato com o seu assessor para orientação financeira com base em suas
características e objetivos pessoais, bem como recomenda o preenchimento do seu perfil de investidor. Operações com o(s) ativo(s) objeto
das análises podem não ser adequadas ao perfil do investidor. Rentabilidade prevista ou passada não é garantia de rentabilidade futura. As
projeções eventualmente constantes neste documento poderão ter resultados significativamente diferentes do esperado. Recomenda-se a
análise das características, prazos e riscos dos investimentos antes da decisão de compra ou venda. Investimentos nos mercados financeiros e
de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido, não podendo a Órama e/ou o(s) analista(s)
envolvido(s) na elaboração deste material serem responsabilizados por qualquer perda direta ou indireta decorrente da utilização do seu
conteúdo, cabendo a decisão de investimento exclusivamente ao investidor. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, dentre
outras condições, podem afetar o desempenho do(s) ativo(s) objeto da análise deste documento. Fica proibida a reprodução ou redistribuição
deste material para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio e expresso consentimento da Órama."


