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Flash de Mercado  

Marfrig 
Aquisição de participação relevante na BRF  
 
 
Na última sexta-feira (21) a Marfrig anunciou a aquisição de quase 197 milhões de 
ações ordinárias da BRF, que representam 24,23% do capital da empresa. A Marfrig 
esclareceu, no Fato Relevante, que a aquisição segue a estratégia de diversificar os 
investimentos em um segmento complementar, e que não pretende eleger membros 
para o Conselho de Administração ou exercer influência sobre as atividades da BRF.  
 
O movimento estava sendo especulado pelo mercado nos dias anteriores, o que levou a 
uma oscilação significativa no preço das ações das duas empresas. Até o fechamento 
do pregão da última sexta-feira, quando os rumores foram confirmados, MRFG3 havia 
recuado cerca de 5%, movimento de queda que também ocorreu nesta segunda-feira, 
quando as ações chegaram a se desvalorizar mais de 6%. Já BRFS3 avançou na 
direção oposta, com ganhos expressivos de mais de 28% na semana passada, mas 
devolvendo parte dos ganhos ao final, com queda de mais de 6% no intraday, em um 
movimento de realização de lucros após a forte valorização.  
 
Acreditamos que, no caso da Marfrig, o mercado precificou (i) uma possível alteração no 
bom momento operacional e financeiro que o grupo tem apresentado nos últimos 
trimestres, (ii) a falta de clareza estratégica desta aquisição relevante, além do (iii) alto 
desembolso de caixa para a compra das ações. No caso da BRF, as ações da empresa 
vinham apresentando a pior performance desde o ano passado dentre os frigoríficos 
listados, principalmente pelos impactos negativos nas margens com o aumento dos 
custos de grãos utilizados como insumos; nesta alta recente, além do expressivo 
volume na ponta compradora exercido pela própria Marfrig, entendemos que o mercado 
antecipou uma possível melhora operacional para a empresa, caso houvesse alguma 
combinação dos negócios.  
 
Em nossa visão, o movimento foi positivo para ambas as empresas e pode ter sido o 
primeiro passo para uma possível fusão mais adiante. Para a Marfrig, que está 
capitalizada e cujas operações foram muito bem reorganizadas nos últimos anos, a 
participação na BRF traz uma oportunidade de dar mais um passo em direção a se 
consolidar como um player global diversificado em proteínas animais. Acreditamos que 
a disciplina que vem sendo mostrada pela Marfrig traz uma boa perspectiva de que a 
captura dos benefícios da complementariedade com a BRF poderá se concretizar. O 
único alerta é que, caso não haja de fato influência na gestão da empresa, esse 
potencial poderá ser limitado. 
 
Esta aquisição de participação relevante também sinaliza a visão positiva que a Marfrig 
tem para a BRF, indicando que a primeira vê de fato potencial de geração de valor para 
a BRF além do que está sendo precificado pelo mercado. Na hipótese de uma futura 
combinação de negócios, a complexidade de integrar as operações em diferentes áreas 
geográficas deverá ser tratada com maior cautela pelos investidores, principalmente 
para a Marfrig, que tem entregado excelentes resultados operacionais, aproveitando o 
bom momento da carne bovina nos Estados Unidos, aliados aos resultados de sua 
gestão de passivos, que permitiram à empresa voltar a pagar dividendos. Vale lembrar 
que a Marfrig vendeu os ativos da Seara, que é focada no segmento de aves, suínos e 
processados no Brasil, para a JBS, em 2013, quando iniciou o foco em bovinos, 
estratégia que se mostrou acertada por também contribuir para sua desalavancagem. 
Entendemos que, nesse momento, a empresa está fortalecida e mais preparada para o 
retorno a esses segmentos que foram desinvestidos no passado. 
 
Nossa recomendação Neutra para Marfrig permanece, apesar do potencial de 
valorização em relação ao preço-alvo de R$19,00, que se intensificou após a queda dos 
últimos dias, até que a estratégia deste movimento fique mais clara, assim como as 
implicações nos próximos resultados da companhia. Já para BRF alteramos a 
recomendação de Compra para Neutra, visto que, com a valorização do papel nos 
últimos dias, não há potencial de ganho relevante em relação ao nosso preço-alvo de 
R$27,00 para o final de 2021, também considerando o momento desafiador de curto 
prazo para as operações da empresa. 
 

 
 

  

MRFG3 
Recomendação  Neutra 

Preço-alvo – 2021e (R$) 19,00 

Preço em 21/05/2021 (R$) 17,51 

Potencial de valorização +8,5% 

 
Dados de Mercado     

 em 21/05/2021 

Valor de Mercado R$ milhões 12.456 

Variação 1 mês % -14,5% 

Variação UDM % 38,6% 

Variação 2021 % 20,7% 

Min. 52 sem. R$ 11,88 

Máx. 52 sem. R$ 21,21 

 

 
BRFS3 

Recomendação  Neutra 

Preço-alvo – 2021e (R$) 27,00 

Preço em 21/05/2021 (R$) 26,09 

Potencial de valorização +3,5% 

 

Dados de Mercado     
 em 21/05/2021 

Valor de Mercado R$ milhões 21.197 

Variação 1 mês % 10,0% 

Variação UDM % 19,9% 

Variação 2021 % 18,4% 

Min. 52 sem. R$ 16,44 

Máx. 52 sem. R$ 27,29 

 
 

 

Fonte: Economática 
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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 

Mary Silva - - - - 

Melina Constantino - - - - 

 
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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