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Resultado trimestral  

BRF 

4T20: Resultados sólidos, com melhoria do mix de produtos e canais mitigando 
pressões de custos; positivo.  
 
Destaques. A BRF registrou mais um resultado forte no 4T20, em linha com o 
observado no 3T20, desconsiderando-se os efeitos sazonais. Assim, a empresa fechou 
2020 com lucro líquido de R$ 1,39 bilhão, aumento de 14,6% frente a 2019. No 4T20, o 
volume total de vendas cresceu 2,2% a/a e a receita líquida foi de R$ 11,47 bilhões 
(+23,5% a/a), decorrente (i) do aumento da participação de produtos com maior valor 
agregado na receita; (ii) da adequação dos preços dos produtos para fazer frente ao 
aumento dos custos de produção; e (iii) da desvalorização cambial no período (+31% 
a/a). Assim, a empresa apresentou EBITDA ajustado de R$ 1,59 bilhão no 4T20 
(+12,3% a/a), com margem de 13,8% (-1,4 p.p. a/a). Destacamos como positiva a 
estratégia de gestão de estoque de grãos, que tem sido capaz de sustentar as margens 
em dois dígitos mesmo com a escalada nos preços dos insumos. Além disso, o foco da 
empresa em expandir o portfólio de produtos com maior valor agregado e atuar em 
novos canais de distribuição contribuiu para o resultado positivo observado no período.  

Brasil. O segmento Brasil segue relevante, com incremento de 3,4% a/a no volume e 
receita líquida alcançando R$ 6,4 bilhões (+25,8% a/a), com destaque para as 
categorias de maior valor agregado. O volume de processados aumentou 7,5% a/a no 
4T20 e 10,5% em todo o ano de 2020, refletindo num incremento de receita desses 
alimentos de 30,6% a/a e 24,5% a/a, respectivamente. A manutenção dos hábitos de 
consumo de alimentos em casa nos primeiros meses de 2021, dada a perspectiva de 
vacinação da população mais lenta que o esperado, deve fazer com que o volume de 
vendas de processados se mantenha elevado ainda no 1S2021, beneficiando os 
resultados da BRF. Dada a diversificação e resiliência de seu portfólio de produtos, a 
eventual redução ou encerramento do programa de auxílio emergencial não deve ter 
impactos materiais nos volumes de vendas da empresa, em nossa opinião. 

Internacional. O segmento internacional segue desafiador, principalmente no mercado 
Halal. A crise econômica na Turquia, com desvalorização drástica da moeda no país, 
aliada aos impactos negativos da pandemia no setor de turismo e restaurantes, bem 
como a suspensão temporária da planta de Kizad para exportação à Arábia Saudita, 
seguem prejudicando os resultados do segmento. A desvalorização do real frente ao 
dólar fez com que a receita crescesse 32,1% no 4T20, mas isso foi totalmente 
compensado pelos maiores custos de grãos e de produção, de modo que a margem 
EBITDA foi de 7%, redução de 1,5 p.p. a/a. A receita líquida da região asiática registrou 
aumento de 14,4% a/a, puxada pela firme demanda chinesa e maiores preços médios 
em reais (+13,2% a/a). O Japão segue com estoques elevados, o que tem pressionado 
os preços para baixo. Custos de produção elevados, gastos com a Covid-19 e efeito 
negativo de hedge cambial levaram o EBITDA a R$ 342 milhões e a margem EBITDA a 
22,8% no 4T20, queda de 8,7% a/a e de 5,8 p.p., respectivamente.   

Desempenho das ações e perspectivas. As ações de BRF acumulam queda de 20% 
em 12 meses e -1,8% no acumulado do ano, com desempenho abaixo do Ibovespa. As 
incertezas ao longo de 2020 quanto aos impactos dos maiores custos com grãos e 
despesas relacionadas às iniciativas para prevenção do Covid-19 deixaram o investidor 
mais cauteloso, optando por papéis mais defensivos. No entanto, em nossa visão, a 
empresa tem sido bem-sucedida nas estratégias escolhidas para enfrentar esse 
momento mais desafiador, o que sustenta nossa visão construtiva para sua tese de 
investimento à frente. No Brasil, os novos hábitos de consumo em casa devem seguir 
beneficiando as vendas da BRF. A estratégia de gestão de estoques e eficiência 
operacional, aliada à competitividade dos preços do frango e suíno frente à carne 
bovina, devem sustentar volumes à frente. No segmento internacional, a peste suína 
africana ainda segue impactando produções na Ásia e Europa, o que ajuda a amparar 
as exportações. Adicionalmente, a expectativa de reabertura das economias, com a 
volta gradual do turismo e do canal de Food Service, também deve favorecer as vendas 
nos próximos meses. Ainda assim, apesar de a BRF ter tido êxito até o momento no 
repasse dos custos de produção para os preços, seguiremos monitorando de perto os 
impactos do aumento dos preços de grãos. Por ora, mantemos nosso preço alvo de 
R$ 27/ação para 2021e com recomendação de Compra.    

 
 

 
 

 

BRFS3 
Recomendação  Compra 

Preço-alvo – 2021e (R$) 27,0 

Preço da ação - 26/02/2021 21,64 

Potencial de Valorização 24,8% 

 

Dados de Mercado     

 em 26/02/2021 

Valor de Mercado R$ milhões 17.582 

Variação 1 mês % 2,0% 

Variação UDM % -20,0% 

Variação 2020 % -1,8% 

Min. 52 sem. R$ 11,52 

Máx. 52 sem. R$ 28,70 

 
  

 
 

 

Valuation     

  2021e 

Valor da Firma  R$ milhões 34.468 

Dívida Líquida R$ milhões 12.621 

Valor para o Acionista  R$ milhões 21.847 

Número de Ações # milhões 807 

Perpetuidade (g) % 3,0% 

Fonte: Bloomberg e estimativas BB Investimentos  
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Destaques           

R$ milhões 4T20 4T19 a/a 3T20 t/t 

Receita líquida 11.474 9.290 23,5% 9.943 15,4% 

Lucro bruto 2.895 2.373 22,0% 2.344 23,5% 

Margem bruta (%) 25,2% 25,5% -0,3 p.p. 23,6% 1,65 p.p. 

EBITDA Ajustado 1.587 1.413 12,3% 1.317 20,5% 

Margem EBITDA (%) 13,8% 15,2% -1,4 p.p. 13,2% 0,6 p.p. 

Lucro líquido 902 690 30,8% 219 312,1% 

Margem líquida (%) 7,9% 7,4% 0,4 p.p. 2,2% 5,7 p.p. 

 

Endividamento      

R$ milhões 4T20 4T19 a/a 3T20 t/t 

Dívida Bruta  22.790 18.774 21,4% 26.829 -15,1% 

Dívida Líquida 14.152 13.269 6,7% 14.557 -2,8% 

Dívida Líquida /  EBITDA Ajustado 2,73x 2,5x 0,23x 2,9x -0,17x 

 

Anunciado versus Estimado 
 

DRE       

R$ Milhões 4T20a 4T20e a/e 4T19a a/a 

Receita Líquida 11.474 10.124 13% 9.290 24% 

Lucro Bruto 2.895 2.349 23,2% 2.373 22% 

Lucro Líquido  902 491 84% 690 31% 

EBITDA Ajustado 1.587 1.436 11% 1.413 12% 

 

Margens       

% 4T20a 4T20e a/e 4T19a a/a 

Margem Bruta 25,2% 23,2% 2, p.p. 25,5% -0,3 p.p. 

Margem EBITDA 13,8% 14,2% -0,3 p.p. 15,2% -1,4 p.p. 

Margem Líquida 7,9% 4,9% 3, p.p. 7,4% 0,4 p.p. 

Fonte: BRF e BB Investimentos 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram 

consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas 

as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-

BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as 

opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores 

mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções 

da empresa, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal 

mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes formas de cálculo e/ou ajustes. 

 
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 material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos 

dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais 

estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante 

o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. 

É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, 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 (“Grupo”) 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(s) 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. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, 

companhia brasileira listada na bolsa de valores e que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas 

cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A. 

 

Declarações dos Analistas 

 

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que: 

 

1 - As recomendações contidas neste relatório 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 a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas. 

 

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório: 

 

Analistas 
Itens 

3 4 5                 6 

Victor Penna - - - - 

Mariana Longobardo - - - - 

 

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores 

mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) 

emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste 

relatório.  

 

6 - O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores 

mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

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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