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Alimentos & Bebidas

Resultado 4T16: mercado internacional ainda fraco;
melhor expectativa à frente

Luciana Carvalho, CNPI

A Minerva enfrentou ventos contrários no 4T16 e apresentou resultados mais fracos em
relação ao forte 4T15. Ao contrário de nossas expectativas, dado que este período é
considerado positivo para a indústria devido às festividades, a divisão de carne bovina
apresentou menores volumes e preços médios, levando a receita bruta a uma queda de 5,5%
a/a, atingindo R$ 2,7 bilhões. Além disso, o aumento dos custos com gado a/a, acompanhado
por um desempenho mais fraco no Paraguai e uma menor utilização da capacidade
contribuíram para uma queda de 26% do EBITDA, impactando também a margem EBITDA,
que caiu de 12,2% no 4T15 para 9,8%. Do lado positivo destacamos a melhora na gestão do
capital de giro que impulsionou o fluxo de caixa operacional em R$ 438 milhões, permitindo
uma alavancagem de 3,4x, muito abaixo dos 4,1x no 4T15.

Victor Penna, CNPI

Os volumes exportados continuaram em uma tendência de queda, enquanto o
mercado interno ainda enfrentou efeitos da fraca demanda. É hora de reverter? O
mercado internacional mostrou outro trimestre fraco. Os volumes caíram significativamente
23% a/a, enquanto a depreciação do dólar impactou negativamente os preços médios em
reais que diminuíram 3,3% a/a. No entanto, os preços em dólar aumentaram 13% a/a e 2,3%
t/t, o que indica algum sinal de recuperação para 2017, devido à estratégia da empresa
focada em mercados e mix mais lucrativos.
No mercado interno, os volumes da divisão de carne bovina diminuíram 1,3% a/a, enquanto
os preços médios caíram 3,6% a/a. No entanto, em uma comparação trimestral, os preços
médios seguiram a trajetória positiva dos trimestres anteriores e aumentaram 2,1%, seguindo
a estratégia da empresa como mencionamos acima. Adicionalmente, a estratégia Go to
Market permitiu à empresa aumentar seus pontos de vendas de 30 para 50 mil, além de
resultados positivos também observados na distribuição de produtos de terceiros, o que
levou a divisão 'Outros' a aumentar a receita bruta em 170 % a/a. Assim, esperamos ganhos
de eficiência maiores dessas estratégias nos próximos trimestres.
Fluxo de caixa livre e alavancagem. No 4T16, o fluxo de caixa foi impactado positivamente
pelas melhorias nas contas de "fornecedores" e "estoques" que levaram a empresa a atingir
FCL mais alto de 2016, em R$ 186 milhões. Portanto, mesmo diante de uma deterioração
do EBITDA, a geração de caixa permitiu que a alavancagem ficasse abaixo do nível de 2015,
em 3,4x. Temos observado o management engajado no processo de liability management,
a fim de reduzir o custo da dívida. Assim, esperamos que a dívida líquida / EBITDA chegue
a 2,6x YE17.
Mantivemos nosso preço-alvo YE17 para BEEF3 em R$ 15/ação e reiteramos nossa
recomendação de Outperform. De fato, a valorização do real, somada ao menor
desempenho das exportações, resultou em efeitos negativos sobre os resultados do 4T16,
especialmente na comparação anual após os fortes resultados do 4T15. No entanto,
acreditamos que a Minerva, na qualidade de produtora de carne bovina exclusivamente, deve
se beneficiar da esperada reversão do ciclo e a consequente redução de custos com o gado
no curto prazo. No mercado internacional, acreditamos que os preços médios devem se
recuperar em função dos novos mercados e da maior demanda por carne brasileira. Além
disso, a Colômbia também pode trazer números positivos em termos de exportação
considerando as futuras aberturas de mercados, enquanto também esperamos uma
recuperação de performance no Uruguai e Paraguai em 2017. Vamos acompanhar a
dinâmica dos preços internacionais dado que as exportações representarem cerca de 65%
da receita da empresa e tem impacto direto na rentabilidade. Reiteramos nossa
recomendação de Outperform, considerando o atrativo valuation com upside de 30% do
preço atual. Além disso, BEEF3 está sendo negociado a 5,2x EV/EBITDA17, abaixo do nosso
múltiplo implícito de 5,8x.
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Fonte: Bloomberg e BB Investimentos
Endividamento (R$ milhões)

4Q16

y/y

q/q

Dívida Bruta

6.827,7

-2,6%

1,4%

Dívida Líquida

3.400,5

-19,6%

-2,0%

3,4x

-0,7x

0,2x

Dívida Líquida / EBITDA
Fonte: Minerva e BB Investimentos
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Minerva
Real versus estimado. Em 2016, a receita líquida aumentou em relação a 2015, principalmente devido ao
desempenho operacional observado no 1S16, bem como melhorias no mercado interno, com aumento dos pontos
de venda e pratica de preços mais altos ao longo do 2S16. Nesse contexto, a empresa apresentou um ligeiro
aumento de 1% na receita líquida, atingindo R$ 9,6 bilhões, 1% acima de nossas estimativas e em linha com o
consenso de mercado. Por outro lado, durante o 2S16, menores volumes no mercado internacional,
acompanhados por um dólar mais fraco, afetaram a rentabilidade da Minerva. Assim, o EBITDA atingiu R$ 989
milhões, queda de 3% a/a, 1% abaixo de nossas estimativas e 4% abaixo do consenso. A receita líquida também
ficou abaixo do esperado totalizando R$ 195 milhões, 38% abaixo de nossas estimativas e 16% abaixo do
consenso, mas reverteu prejuízo de R$ 800 milhões em 2015.
Financials (R$ milhões)

2016A

2016E

A/E

2015

y/y

Receita Líquida

9.648,7

9.543

1,1%

9.525

1,3%
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1.885,3

1.934

-2,5%
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19,5%

20,3%

-0,7 p.p.

20,2%

-0,6 p.p.
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-1%

1.020
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10,3%

10,5%

-0,2 p.p.

10,7%

-0,5 p.p.

Lucro Líquido

195,0

312

-38%
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-124%

Margem Líquida (%)

2,0%

3,3%

-1,3 p.p.

-8,4%

10,4 p.p.

Fonte: Minerva e BB Investimentos

Riscos. Ressaltamos pontos que podem afetar o desempenho da empresa e possíveis revisões de preço alvo,
como: (i) crescimento mais alto do que o esperado nas exportações resultantes de novos mercados de abertura,
como EUA, no curto prazo; (ii) resultados dos esforços da empresa visando aumentar os ganhos de eficiência; e
(iii) uma recuperação econômica doméstica mais rápida do que o esperado, beneficiando o volume de vendas.
Os riscos negativos envolvem: (i) maior deterioração da economia brasileira, impactando a estratégia de preços
e o repasse de custos; (ii) menores desempenhos na planta do Uruguai e na divisão "outros", afetando os
resultados e rentabilidade da empresa; (Iii) atraso ou dificuldades na integração de novos ativos, pressionando
a rentabilidade da empresa; e (iv) a contínua falta de oferta de gado no Brasil que resultou em maiores preços
de gado e ajustes adicionais na capacidade.
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Disclaimer
INFORMAÇÕES RELEVANTES
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com
base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente,
que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do
julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as
projeções da empresa. 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 uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou
outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer
finalidade.
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, 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 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 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.

Informações Relevantes – Analistas
O(s) analista(s) de investimento, ou de valores mobiliários, envolvido(s) na elaboração deste relatório (“Analistas de investimento”), declara(m) que:
1 - As recomendações contidas neste 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 o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ele ligadas.

Analistas

Itens
3

4

Luciana Carvalho

-

-

5
-

Victor Penna

-

-

-

3 – O(s) analista(s) de investimentos, seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações
e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise.
4 – Os analistas de investimento, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à
companhia emissora dos valores mobiliários analisados neste relatório.
5 – O(s) analista(s) de investimento tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise.
6 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não
implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
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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