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Resultados trimestrais

BrasilAgro
3T19: resultados mistos com estimativas de produção revisadas para baixo
A BrasilAgro reportou resultados mistos no 3T19. Os números da venda de produtos
agrícolas foram positivos na comparação anual, enquanto a mudança no valor justo dos
ativos biológicos e produtos agrícolas empurrou para baixo os resultados operacionais.
Assim, a receita líquida de vendas apresentou um aumento de 10% na comparação
anual e atingiu R $ 20 milhões no 3T19. Este resultado reflete principalmente o
crescimento da receita em milho e leasing, que aumentou 23% e 39%, respectivamente.
No entanto, a mudança no valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas, apesar
de não caixa, compensou parcialmente e levou a receita líquida consolidada a uma
queda de 39% a/a para R$ 31 milhões.
On the other hand, in 9M19, net revenue from soybean stood out with a significant climb
of 181% y/y due to the higher volume stored in the period. Although less representative
(5% of total revenue in 9M19), cattle raising also contributed to the consolidated results
with an increment of R$ 8.2 mn in revenue, mainly stemming from the sale of 5.938
heads of cattle. The leasing segment, which represents 2% of the total, also positively
contributed with a growth of 73% in revenue. As a result, in 9M19, net sales revenue
rose by 38% vs 9M18. As for the change in fair value of biological assets and agricultural
products, it came in 27% lower y/y, but not enough to affect net revenue performance
that came in at R$ 391 mn, a substantial increment of 74% compared to 9M18.
E quanto às margens? Devido aos maiores volumes de soja e gado vendidos, o
CPV/ROL total caiu de 58% nos 9M18 para 50% nos 9M19, levando a margem bruta
para 49,7% de 42% nos 9M18. No mesmo contexto, o SG&A/ROL também diminuiu de
12% para 8% na mesma base de comparação. No entanto, dado um resultado
operacional não recorrente de R$ 36 milhões nos 9M18 relacionado a uma baixa na
conversão de uma joint venture por cisão (Cresca - Paraguai), a empresa enfrentou uma
base de comparação mais forte e a margem EBITDA caiu para 47,4% vs 61,1% nos
9M18.
Reiteramos o rating Outperform e nosso preço alvo para Dez/19 para AGRO3 em
R$ 20,0/ação. Continuamos otimistas em relação aos resultados operacionais da
BrasilAgro. Em nossa opinião, os arrendamentos terceirizados de fazendas continuarão
a contribuir para o aumento da receita, pois esses contratos têm duração de até 5 anos
com valor de até 18% da produção e estabeleceram um valor mínimo de 5 sacos de
soja por hectare. Além disso, dependendo da variação dos preços dos grãos, a empresa
pode utilizar áreas ocupadas por pastagens para cultivo de grãos e essa flexibilidade em
termos de diversificação de portfólio continuará a beneficiar os números da empresa na
próxima safra.
Destacamos também como positivo o incremento de 5% observado no valor de mercado
das propriedades da empresa. Este aumento resulta de um maior nível de
desenvolvimento, qualidade do solo e maturidade. Também como positiva, a área
plantada cresceu 31% da safra 17/18 para 18/19, o que significa que a empresa está
capturando mais valor de suas terras.
Olhando para o futuro, apesar do crescimento esperado para a safra 2018/2019 no
Brasil (pela consultoria DataAgro), as condições climáticas instáveis devem afetar a
produtividade da soja. Quanto à produção de cana-de-açúcar, a safra 201/20/2020 está
apenas começando e espera-se que seja menor, segundo a Conab, uma vez que
algumas usinas pararam devido ao pior clima também. Nesse sentido, o impacto
adverso do clima no 3T19 levou a empresa a reduzir em aproximadamente 6% suas
estimativas de produção por cultura. As estimativas de produção de milho foram as mais
afetadas, com uma redução de aproximadamente 10% em relação às estimativas
anteriores.
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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. 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 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.
3 – O Banco do Brasil S.A. detem indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, participação acionária no capital da Cielo S.A. (cuja
participação é detida pelo BB – Banco de Investimento S.A.) e do IRB Brasil Re, companhias brasileiras listadas na bolsa de valores que podem
deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas cobertas pelo BB – Banco de Investimento S.A.
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.
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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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