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Dados de mercado

Empresa Ticker

Cotação Variação %
Preço-alvo 

BB-BI
Potencial

(%)
Recomendação

31/05/21 No mês No ano 12 meses

AMBEV ABEV3 17,95 20,1% 15,2% -14,0% 17,00 -5,3% Neutra

BRASILAGRO AGRO3 32,45 -5,8% 29,8% 35,7% 28,00 -13,7% Compra

MINERVA BEEF3 9,91 2,4% 4,5% -18,7% 18,00 81,6% Compra

BRF BRFS3 25,76 23,91% 16,9% -37,4% 27,00 4,8% Compra

CAMIL    CAML3 10,05 0,4% -8,8% 29,4% 15,50 54,2% Compra

JBS  JBSS3 30,25 0,4% 32,1% -6,2% 35,00 15,7% Compra

M DIAS BRANCO MDIA3 29,29 10,0% -13,9% -8,9% 47,00 60,5% Compra

MARFRIG MRFG3 18,37 -5,3% 28,0% 45,7% 19,00 3,4% Neutra

OURO FINO OFSA3 37,01 13,4% -1,3% -11,0% 38,00 2,7% Neutra

SLC AGRICOLA SLCE3 53 8,6% 97,3% 15,1% 30,00 -43,4% Em revisão

% m/m

Desempenho das ações em MAIO
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Câmbio

Fontes:  Bloomberg e BB Investimentos

Desempenho mensal | A BRF apresentou a maior valorização do mês, após a compra de participação relevante pela Marfrig. 
Ambev também teve desempenho bastante positivo, principalmente após a divulgação de seus bons resultados trimestrais.
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Resumo. 
Dados preliminares da Secex para maio mostram avanço 
de 16,3% a/a no volume exportado de soja. A receita 
cresceu 56,3% a/a, com o forte avanço de 34,4% a/a no 
preço médio, que atingiu US$ 448/ton. Diante das 
previsões de estoques de passagem reduzidos e do 
aumento da demanda mundial, os preços devem continuar 
voláteis e em altos patamares no curto prazo.
Em relação ao milho, o Brasil exportou cerca de 13,9 
milhões de toneladas em maio, queda de 44,2% a/a, 
enquanto a receita retraiu 34,1% na mesma base de 
comparação. Com o início da colheita da segunda safra de 
milho brasileira, as expectativas de perdas têm se 
confirmado, em razão do clima mais seco no mês de maio 
nas principais áreas produtoras.

Perspectivas.
O primeiro relatório sobre as perspectivas da safra mundial 
2021/2022 divulgado pelo USDA, Departamento de 
Agricultura dos EUA, no mês passado, trouxe estimativas 
de aumento de estoques finais de soja e milho, porém 
esses devem continuar em níveis bastante reduzidos. 
Assim, o monitoramento constante de fatores climáticos 
no Brasil e nos EUA, e o acompanhamento das condições 
das lavouras dos grãos serão os principais direcionadores 
dos preços no mercado mundial.

(Vol = eixo esquerdo e Preço = eixo direito) (Vol = eixo esquerdo e Preço = eixo direito)

Milhões ton (Estoque eixo direito) Milhões ton (Estoque eixo direito)

Agronegócios – Panorama Setorial

Panorama Grãos Soja – Exportações Brasil Milho – Exportações Brasil

Soja – Produção e Estoque Global Milho – Produção e Estoque Global

Fonte: USDA, Secex, Conab, Cepea, Bloomberg, BB Investimentos.

Grãos | Exportações de soja novamente superaram os números de maio do ano anterior, tanto em volume como em receita. 
Expectativas de perdas na segunda safra de milho vão se confirmando, mesmo com a colheita ainda no início.
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Resumo. 

Dados preliminares da Secex mostram queda de volume 
de exportações de carne bovina (-18,2% a/a) e redução da 
receita (-8,2% a/a) no mês de maio. O preço médio atingiu 
US$ 4.934 por tonelada, alta de 12,2% a/a, e o maior valor 
desde dezembro de 2019. 

No mercado interno, o preço da arroba permanece em 
patamares elevados, com alta de 1,0% no mês de maio. O 
clima mais seco estimulou o pecuarista a não reter os 
animais no pasto, ampliando a oferta, mas não em 
quantidades suficientes para provocar queda de preços.

Perspectivas.

A retomada da atividade econômica nos EUA, com o 
aumento do consumo fora do lar, e a demanda aquecida 
na China contribuem para a manutenção de expectativas 
positivas para as exportações de carne bovina. 

A partir de junho e até meados de setembro o mercado 
deve enfrentar maior escassez de gado terminado, no 
período de entressafra do boi no Brasil. Com isso, os 
preços da arroba devem continuar com pressão altista, 
mesmo que o consumo doméstico de carne bovina ainda 
não tenha dado sinais de recuperação.

(Vol = eixo esquerdo e Preço = eixo direito) R$/Kg

R$/@ R$/@ - Brasil

Alimentos – Panorama Setorial

Panorama Carne Bovina Exportação de Carne Bovina do Brasil Preço da Carne Bovina no Brasil

Preço do Boi Gordo no Brasil Spread Carne Bovina x Preço do Boi 

Fonte: Bloomberg, Secex, CEPEA e BB Investimentos.

Carne Bovina | As exportações de carne bovina recuaram no mês de maio na comparação com o ano anterior, mas o preço por 
tonelada apresentou alta de 12,2%, refletindo o bom momento da proteína animal no mercado externo.
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Resumo.

De acordo com os dados preliminares da Secex, houve 
aumento de 0,7% a/a em volume e de 54,7% a/a em 
receita nas exportações de carne suína em maio. O preço 
médio cresceu 9,9% a/a e atingiu US$ 2.606/ton.

Os embarques de carne de frango cresceram 2,9% em 
maio, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, 
enquanto a receita cresceu 19,4%. Apesar da 
recuperação, no acumulado de 12 meses, o volume de 
exportações de carne de frango retraem 2,1% a/a. No 
mercado interno, os altos preços dos insumos seguem 
elevando os custos para os frigoríficos.

Perspectivas.
No exterior, ainda que a China esteja em processo de 
recomposição de seu rebanho suíno, a produção ainda 
não tem sido suficiente para suprir a sua demanda interna 
pela proteína, o que deve ocorrer somente em meados 
de 2022. Assim, as exportações de carne suína para o país 
devem continuar em alta no Brasil.

De modo geral, no mercado doméstico, a menor 
disponibilidade de renda das famílias, ainda sob o 
impacto da pandemia, segue prejudicando a demanda de 
carne de frango e carne suína, mesmo no cenário em que 
essas proteínas sejam substitutas da carne bovina, que 
continua com preços ainda mais elevados.

(Volume = eixo direito e USD/ton = eixo esquerdo) R$/Kg

(Volume = eixo direito e USD/ton = eixo esquerdo)

Alimentos – Panorama Setorial

Panorama Carne de Frango e Suína Exportação de Carne de Frango do Brasil Preço da Carne de Frango no Brasil

Exportação de Carne Suína do Brasil Preço do Milho

Fonte: Bloomberg, Secex, CEPEA e BB Investimentos.

Carne de Frango e Suína | Exportações de carne suína registram nova alta na comparação anual, mesmo com uma base de 
comparação já elevada. Elevações da cotação do milho continuam pressionando as margens de frigoríficos e avicultores.

7,0

7,1

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Frozen Poultry SP Chilled Poultry SPFrango Congelado

CBOT eixo esquerdo, ESALQ eixo direito

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

0,0

160,0

320,0

480,0

640,0

800,0

960,0

USD/bu. (CBOT) BRL/bag 60 KG (ESALQ)

Frango Resfriado

5

0

600

1.200

1.800

2.400

3.000

0

30

60

90

mm ton USD/ton

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

-50

50

150

250

350

450mm ton USD/ton



#Pública

350

450

550

650

750

Mil cabeças

Alimentos – Panorama Setorial

Abate de Gado nos EUA
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Proteína Animal EUA | Em maio, as exportações de carne bovina dos EUA recuaram 26,3% em relação a abril, enquanto exportações de 
carne de frango avançaram 0,7% m/m. A suspensão de exportações de carne bovina da Argentina devem favorecer exportadores norte-
americanos e brasileiros ao longo do mês de junho.
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Resumo. 
A confiança do empresário do setor de bebidas ficou 
estável em maio, em relação a abril, em 52,9 pontos. Já o 
índice de confiança do empresário industrial cresceu 4,8 
pontos em um mês. A despeito de a taxa de desemprego 
ter atingido 14,7% no primeiro trimestre do ano, nível 
bastante elevado, a confiança do consumidor continuou 
avançando, sinalizando perspectivas mais positivas para o 
segmento. 
Em abril (último dado disponível), a produção de bebidas 
ficou abaixo dos três primeiros meses do ano.

Perspectivas. 
Mesmo com o cenário macroeconômico ainda desafiador, 
as ações da Ambev  se valorizaram 20,1% no mês de maio 
em meio a expectativas de recuperação da economia, 
com o avanço esperado do processo de vacinação no 
segundo semestre do ano, que deverá aumentar o 
consumo em bares e restaurantes, e com o crescimento 
do PIB do 1T21 maior do que o previsto pelo mercado. 
Apesar das dificuldades da pandemia, a Ambev conseguiu 
se adaptar ao ambiente competitivo para não perder 
rentabilidade, conforme acompanhamos na divulgação 
de seus resultados do primeiro trimestre do ano.
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Panorama Bebidas Confiança do Empresário Confiança do Consumidor

Renda Real e Taxa de Desemprego Produção de Bebidas

Fonte: Bloomberg, IBGE, FGV, CNI Portal da Indústria e BB Investimentos.

Bebidas | Nova melhora do índice de confiança do consumidor sinaliza perspectivas mais positivas para a demanda, enquanto o 
índice de confiança do empresário do setor de bebidas se manteve inalterado no mês de maio.
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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.

Disclaimer
Informações relevantes.
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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:

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.

Disclaimer
Informações relevantes: analistas de valores mobiliários.

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

Mary Silva X X X - - -

Melina Constantino X X - - - -



#Pública

Disclaimer
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