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COMMODITIES 

BOLSAS 

 
BRF: 3T17 surpreende - “Eu voltei, agora para ficar”.  
Impacto: Positivo.  
 
 
 
 
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 72.931 -1,93% -1,85% 21,09% 09/11/2017

S&P 500 (EUA) 2.585 -0,38% 0,36% 15,45% 09/11/2017

IPC (México) 48.714 -0,25% 0,18% 6,73% 09/11/2017

STOXX 600 (Europa) 389 -0,15% -1,45% 7,77% 09:23:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.465 -0,26% -0,38% 4,51% 09:23:05

DAX (Alemanha) 13.188 0,04% -0,31% 14,87% 09:23:06

CAC 40 (França) 5.394 -0,25% -1,98% 10,94% 09:23:00

NIKKEI 225 (Japão) 22.681 -0,82% 3,04% 18,66% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.433 0,14% 1,16% 10,60% 05:29:18

ASX 200 (Austrália) 6.029 -0,33% 2,04% 6,42% 04:25:29

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 62,6 0,45% 6,97% -20,63% 09:00:00

Cobre (USd/lb.) 309,2 0,18% -0,31% 22,44% 09:28:06

Ouro (USD/t oz.) 1.284,2 -0,26% 1,08% 10,17% 09:28:01

Prata (USD/t oz.) 17,0 0,15% 1,84% 4,83% 09:28:06

Platina (USD/t oz.) 938,5 -0,22% 2,06% 2,48% 09:27:08

Paládio (USD/t oz.) 1.004,5 0,00% 2,58% 46,31% 09:26:45

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 63,9 0,02% 4,92% 8,98% 09:28:06

Petróleo WTI (USD/bbl.) 57,1 -0,16% 4,97% 0,04% 09:28:06

Gasolina (USd/gal.) 181,8 -0,11% 4,92% 12,39% 09:27:50

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,2 -0,09% 10,39% -13,66% 09:28:05

Etanol (USD/gal.) 1,4 -41% 28% 105% 09/11/2017

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 341,5 0,00% -1,23% -10,13% 09:27:33

Soja (USd/bu.) 984,0 -0,10% -0,08% -0,91% 09:27:59

Café Robusta (USD/MT) 1.824,0 0,00% -2,88% -15,12% 09:27:50

Café Arábica (USD/bag) 160,8 0,41% 0,82% -7,75% 09/11/2017

Açúcar (CNY /MT) 6.467,0 -0,58% 1,54% -6,47% 10/11/2017

Boi Gordo (USd/lb.) 128,5 -0,04% -0,79% 28,01% 09/11/2017

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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BRF: 3T17 surpreende - “Eu voltei, agora para ficar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A BRF divulgou o resultado referente ao terceiro trimestre de 2017 
(2T17). Em linhas gerais, o resultado veio forte, superando a 
expectativa do mercado. Destaque para o avanço de sua geração de 
caixa operacional e crescimento das margens operacionais, fruto do 
aumento dos volumes vendidos e gestão eficiente de custos e 
despesas.  
  
O 3T17 foi marcado por uma recuperação sequencial dos volumes no 
Brasil, tanto na comparação trimestral (+8,8%), quanto na 
comparação anual (+4,5%). O crescimento no mercado interno é 
fruto da melhora da execução estratégica comercial da companhia. 
Na operação One Foods, o crescimento dos volumes foram de 
18,3%T/T e 30,9% A/A, reflexo da integração pós-consolidação e 
condições favoráveis de demanda e preço na região. Já a região 
Internacional também reportou um crescimento de 6% T/T, com 
destaque para a recuperação do resultado operacional na África. 
  
A Receita Líquida da BRF foi de R$8,7 bilhões (+2,6% A/A e +8,8% T/T), 
explicado, principalmente, pela melhor performance operacional de 
todos os mercados, que mostraram sinais de recuperação.  Houve 
um crescimento nos volumes vendidos (+6,1% A/A e 9,9% T/T), que 
compensou o menor preço médio em reais do mercado local – 
reflexo do mix do produtos com menor valor agregado (in natura) no 
Brasil e no Cone Sul. 
  
Com menor custeio dos grãos, e melhor desempenho operacional 
(possibilitando maior alavancagem também das plantas da BRF), a 
Companhia reportou um avanço na margem bruta de 1,6 p.p. no 
trimestre (22,1% no 3T17). As despesas também foram destaque no 
período, sendo o menor nível da história da Companhia (atingiu 
15,8% da Receita Operacional Líquida). O resultado é fruto da gestão 
eficiente de despesas, combinada com a maior diluição das 
despesas fixas.  
 
 
(... Continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 72.931 -1,93% -1,85% 21,09% 09/11/2017

IBrX (Ibrx 100) 30.130 -1,90% -2,08% 21,55% 09/11/2017

IMOB (Imobiliário) 717 -1,71% -1,57% 24,24% 09/11/2017

INDX (Industrial) 14.538 -0,16% -1,93% 15,76% 09/11/2017

IFNC (Financeiro) 7.784 -2,25% -2,69% 22,24% 09/11/2017

ICON (Consumo) 3.552 -1,48% -2,64% 25,76% 09/11/2017

IMAT (Materias básicos) 2.348 -0,58% -0,94% 30,09% 09/11/2017

IEE (Energia Elétrica) 39.442 -0,52% -1,42% 9,23% 09/11/2017

UTIL (Utilidade Pública) 3.953 -1,22% -1,92% 4,80% 09/11/2017

IFIX (FI Imobiliário) 2.215 0,09% -0,50% 18,80% 09/11/2017

IGC (Gov . Corp.) 11.210 -1,86% -2,20% 23,97% 09/11/2017

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.408 -1,59% -2,10% 22,93% 09/11/2017

ITAG (Tag Along) 15.934 -1,96% -2,53% 23,40% 09/11/2017

IDIV (Div idendos) 4.048 -1,41% -2,64% 24,52% 09/11/2017

Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,260 -0,29% 0,35% -0,14% 09:38:06

Selic 7,50% 25/10/2017

P/L Ibov espa (atual) 21,3x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,5x -

DI Jan 21 9,23% -4 p.p. 29 p.p. -211 p.p. 09:33:28

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 19.510 3.135 16.375 -225 -1.340

Inv estidor Estrangeiro 155.630 207.092 -51.462 -5.446 5.203

Variação líquida

Resultados BRASIL 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

BRF (3T17)         

R$ Milhões Realizado (R) A/A Estimado (E) R/E 

Receita Líquida 8.732 2,6% 8.674 0,7% 

EBITDA 1.074 21,3% 1.012 6,1% 

Margem EBITDA 12,3% 1,9 p.p. 11,7% 0,6 p.p. 

Lucro Líquido 138 - 122 13,4% 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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O EBITDA consolidado totalizou R$1,074 milhões no 3T17 (+5,1 p.p. T/T), vindo acima do esperado pelo mercado. O resultado reflete a 
melhor dinâmica comercial dos mercados, menor custeio dos grãos e maior alavancagem operacional. A margem Ebitda atingiu 12,3% 
no 3º trimestre (+1,9 p.p. A/A e 5,1 p.p. T/T), fruto do crescimento dos volumes e eficiência da gestão de custos e despesas da 
companhia. 
  
O resultado financeiro foi negativo em R$ 351 milhões (-17,4% A/A e -49,5% T/T) em função: (i) queda dos juros sobre endividamento; 
(ii) ajustes do valor presente dos ativos e passivos; (iii) variação cambial. Assim, na última linha, a empresa reportou um lucro líquido de 
R$ 137, 6 no 3T17, superando a expectativa do mercado. O resultado ocorre em meio aos melhores resultados operacionais e 
financeiros da companhia.   
  
Por fim, a dívida líquida ficou em R$ 13,423 bilhões, atingindo uma alavancagem financeira de 4,63x (Dívida Líquida Ebitda). O resultado 
veio abaixo do reportado no 2T17 (4,90x) em função da redução do endividamento líquido e a recuperação da geração de caixa no 
período. Já os investimentos realizados no trimestre totalizaram R$369 milhões. Destacamos a redução do nível de investimento em 
R$304 milhões quando comparado ao 3T16, reflexo do comprometimento da companhia com a trajetória de redução do patamar de 
alavancagem. 
  
Impacto: Positivo. A BRF reportou um forte resultado no período, superando a expectativa do mercado em todas as principais linhas do 
balanço. Destaque continua com as operações do Brasil em função da eficiente estratégia comercial adotada pela companhia e eficiente 
gestão de custos e despesas do management. O crescimento do Ebitda no mercado doméstico indica a recuperação do mercado interno, 
que deve beneficiar também os próximos resultados. No lado internacional, também vemos sinais mais animadores, principalmente com 
recuperação dos volumes vendidos.  
  
Olhando para a frente, esperamos que a recuperação do mercado interno, com aumento dos volumes vendidos, somados ao contínuo 
controle das despesas e alívio nos custos (com preços do milho ainda baixos), ajudem a empresa a mostrar avanços nas suas margens e 
resultados ainda mais satisfatórios. Enquanto isso, o mercado internacional também deve continuar a se recuperar com a estratégia do 
management de proteger as margens e continuar o processo de fortalecimento da marca. 

Resultados 
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Calendário 

Empresa Data Pré ou Pós 

  Azul   09/11/2017   antes da abertura do mercado 
  BRMalls   09/11/2017   - 

  Banco do Brasil   09/11/2017   antes da abertura do mercado 
 Biosev   09/11/2017   antes da abertura do mercado 

  Braskem   09/11/2017   antes da abertura do mercado 
  BRF   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Carrefour   09/11/2017   antes da abertura do mercado 
  Copel   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

  CPFL Renováveis   09/11/2017   após o fechamento do mercado 
  Cyrela   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

 Equatorial   09/11/2017   após o fechamento do mercado 
  Eztec   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Fertilizantes Heringer   09/11/2017   após o fechamento do mercado 
  Gafisa   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

  JSL   09/11/2017   - 
  Minerva   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Sabesp   09/11/2017   - 
  São Martinho   09/11/2017   - 

  Tecnisa   09/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Tenda   09/11/2017   - 

  Triunfo   09/11/2017   após o fechamento do mercado 
  B3   10/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Cesp   10/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Cosan   10/11/2017   após o fechamento do mercado 
  Ecorodovias   10/11/2017   - 

  Eneva   10/11/2017   após o fechamento do mercado 
  JHSF   10/11/2017   após o fechamento do mercado 

  Kroton   10/11/2017   antes da abertura do mercado 
  Wilson Sons   10/11/2017   após o fechamento do mercado 
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EQUIPE ECONÔMICA 
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ALINE SUN 

Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 
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Alexandre Carone 
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TRADING 

Thiago Teixeira 
tteixeira@guideinvestimentos.com.br 

Rafael Passos 
rpassos@guideinvestimentos.com.br 

Rodrigo Fazzolari 
rfazzolari@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Vasone 
grocha@guideinvestimentos.com.br 

CONTATOS 
Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos. 

RENDA FIXA 

RENDA VARIÁVEL 

FUNDOS 

SALES 

““Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores (“Guide”),  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou 
distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público.  As informações aqui contidas não representam garantia de 
veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou 
solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser 
visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e 
estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser 
utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os investidores. Este 
relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua 
rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas 
mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide ou seus 
analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes 
limitações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17 da Instrução CVM nº. 483/10, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório 
refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide.”  
 
Nota: “As datas/horários presentes no relatório são referentes à última atualização dos mercados, no momento de fechamento do nosso relatório, segundo dados da Bloomberg. Caso o horário 
seja destacado, o mercado estava em andamento, no dia da elaboração do relatório; caso a data seja destacada, os valores se referem ao fechamento daquele período específico.”  
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