
Frigoríficos: Há mais por vir
Ações impulsionadas pela peste suína e há mais por vir
Desde que mudamos nossa preferência de BRF para a JBS em
janeiro, as ações da JBS subiram 74%, superando a BRF em
52%. O desempenho dos frigoríficos foi principalmente
impulsionado pela proliferação da peste suína africana na China
e preocupações com o desequilíbrio da oferta/demanda global
de proteínas. Neste momento, investidores começam a pensar
que os impactos da doença já estão precificados, o que, em
conjunto com preços mais altos dos grãos nos EUA, incentivam

RESEARCH XP | 29 de maio Frigoríficos

1

a realização dos lucros no curto prazo. No entanto, ainda vemos potencial para as ações da JBS, que segue como
nosso nome preferido dentre os frigoríficos, seguido pela Marfrig. Mantemos neutro em BRF.

Impacto da peste suína africana pode ser muito significativo e mais palpável no segundo semestre
Nas últimas semanas, conversamos com diferentes especialistas do setor para entendermos melhor as
perspectivas na China e as potenciais oportunidades para os frigoríficos brasileiros. No geral, um significativo
impacto da peste suína africana na China é esperado, mas a falta de dados ainda impossibilita quantificá-lo com
clareza, sendo a mensuração até o momento baseada em sensibilidades, com os impactos mais visíveis
esperados para o segundo semestre.

A China produziu 54mt de carne de porco em 2018 e as notícias dizem que a peste suína africana deve levar a
uma diminuição de 20-30%, ou seja, 11-16mt. Porém, a disponibilidade de exportações advindas de outros
países para suprir essa perda é limitada. Tendo em vista que a produção mundial de proteína em 2018 foi de
271mt e o consumo doméstico de 266mt, a disponibilidade de exportação total seria inferior a 5mt, o que não é
suficiente para compensar o déficit de carne suína da China. Além disso, o potencial para aumento na produção
de frango, substituto mais claro para a carne de porco, é limitado tendo em vista seu ciclo de dois anos e baixo
alojamento de matrizes no Brasil e na China. Além disso, os preços spot da carne suína chinesa subiram apenas
8% desde agosto, devido ao abate acelerado para evitar potencial contaminação dos animais, que aumentou a
oferta, enquanto o preço futuro de suínos em Chicago subiram mais de 35%. Portanto, à medida que os
estoques da proteína diminuírem, devemos ver mais aumento no preço.

Preocupação com preço mais alto de milho nos EUA existe, mas todos os olhos estão na peste suína africana
O preço do milho nos EUA subiu 21,5% desde meados de maio, frente ao excesso de chuvas na região Centro-
Oeste, o que causou atraso no plantio de grãos. Segundo dados do USDA, departamento de agricultura dos EUA,
as plantações de milho no país estão 58% completas, abaixo da média histórica de 92% para esta época do ano.
Isso aumenta as preocupações, dado que pressiona o custo das empresas do setor, especialmente para aquelas
expostas à frango, com o milho representando cerca de 40% dos custos totais.

No entanto, notamos que os estoques globais de milho continuam altos, especialmente no Brasil. Segundo a
CONAB, a 2ª safra de milho do Brasil deve ser recorde, com estoques finais representando 23% do consumo,
ante média histórica de 18%. Além disso, a menor demanda da China, impulsionada pelos impactos da peste
suína africana, deve limitar o aumento do preço do grão. Reconhecemos que preços mais altos de grãos podem
pressionar as ações no curto prazo, mas esperamos que a peste suína africana impulsionem consideravelmente
os preços das proteínas no segundo semestre, compensando os potenciais custos mais altos e limitando o
aumento do preço dos grãos, como dito anteriormente.

BRFS3 JBSS3 MRFG3

Preço-alvo R$33,0 R$27,0 R$10,0

Preço atual R$28,7 R$21,2 R$6,8

Potencial 15% 28% 47%

Recomendação NEUTRO COMPRA COMPRA

EV/EBITDA 2019 11,5x 6,2x 3,2x

EV/EBITDA 2020 9,6x 5,0x 3,3x

Histórico 10,0x 5,5x 5,3x
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Reiteramos Compra na JBS e na Marfrig; Neutro na BRF
Ajustamos nossos modelos para um real mais depreciado e tendencias positivas para o setor, ainda sem
considerar aumento significativo no preço de proteínas para frente. Aumentamos o preço-alvo de JBS para
R$27/ação (vs R$20/ação anteriormente), mas vemos potencial de valorização adicional com os impactos da
peste suína africana. Cada aumento de +10% no preço da carne suína e de frango adiciona R$ 5,5 bilhões ao
nosso EBITDA de R$ 19 bilhões em 2020, enquanto +10% mais custos no preço de milho, diminui o EBITDA em
R$ 2 bilhões.

Na Marfrig, as ações performaram menos do que as demais empresas e ainda são negociadas em 3,2x EV /
EBITDA, muito atrativo em nossa visão. Aumentamos nosso preço-alvo de R$ 9/ação para R$ 10/ação e também
vemos mais potencial de valorização, enquanto permanecemos abaixo do guidance da empresa para 2019.

Na BRF, também vemos efeitos positivos da dinâmica das proteínas, mas o múltiplo encontra-se mais justo e
preferimos exposição via JBS. Cada aumento de +10% no preço da carne suína e de frango acrescenta R$ 1,8
bilhão ao nosso EBITDA de R$ 4 bilhões em 2020, enquanto +10% no preço de milho reduz o EBITDA em R$ 800
milhões.
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