
Porte e diversificação geográfica: A Marfrig é uma das maiores
companhias atuantes no setor de proteínas no mundo, especializada em
carne bovina. Sediada na cidade de São Paulo, os produtos da Marfrig
estão presentes em 100 países, com operações na América
do Norte e América do Sul, o que contribui para a diversificação de
receitas.

Resultados fortes: A Marfrig tem apresentado crescimento constante de
sua receita líquida e EBITDA nos últimos anos, o que foi observado
também na comparação entre o 1T22 e o 1T21, o que demonstra a boa
estratégia da companhia em meio também a um cenário favorável aos
frigoríficos, de aumento global dos preços.

Desalavancagem e boa liquidez: Nos últimos anos, a companhia
apresentou queda em sua alavancagem, que reduziu de 2,77x em 2019
para 1,36x no 1T22. Além disso, sua liquidez tem melhorado
gradualmente, com dívida de curto prazo representando 21% de sua
dívida total no último trimestre.

Riscos: i) exposição a preços internacionais (commodities); ii) riscos
sanitários; iii) movimento de expansão e aquisições. 

A Marfrig Global Foods S.A. é uma holding operacional do setor alimentício, especializada em carne bovina. Atua nos 
segmentos de food service, varejo e processamento. Seus produtos estão presentes em 100 países, com operações na 
América do Norte e América do Sul. No 1T22, a Companhia reportou receita líquida de R$ 22,3 bilhões, aumento de 29,6% 
em relação ao 1T21. O EBITDA consolidado atingiu R$ 2,7 bilhões no 1T22, crescimento de 60,9% em relação ao 1T21. A 
Margem EBITDA foi de 12,3%, 2,4 pontos percentuais acima do 1T21. A alavancagem da empresa, medida por dívida 
líquida/EBITDA, atingiu 1,36x no 1T22, confortavelmente em conformidade com seus covenants de 4,75x. 
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A Marfrig é avaliada de acordo com os ratings

na tabela acima. As avaliações da Fitch e

Moody’s têm atualmente perspectiva positiva,

indicando expectativa das agências de que

uma elevação possa ocorrer no curto prazo.

A data de publicação das classificações são

de 30/03/2022 pela S&P, 21/01/2022 pela a

Fitch e 18/05/2022 pela Moody’s.

É importante notar que as notas podem

variar, tanto para cima quanto para baixo, ao

longo do período da emissão até seu

vencimento.

Agência Rating Corporativo

S&P Global brAAA/Estável  (Nacional)

BB+/Estável  (Global)

Fitch AA+(bra)/Positiva  (Nacional)

BB/Positiva  (Global)

Moody’s Ba2/Positiva (Global)

Fonte: Marfrig e XP Research.

2019 2020 2021 1T22

Receita Líquida (R$ milhões) 49.872 67.482 85.389 22.341

EBITDA (R$ milhões) 4.812 9.596 14.544 2.749

Margem EBITDA (%) 9,6% 14,2% 17,0% 12,3%

Dívida Bruta (R$ milhões) 22.458 26.890 30.326 32.336

Curto prazo (%) 21,2% 24,5% 22,6% 21,2%

Longo prazo (%) 78,8% 75,5% 77,4% 78,8%

Caixa e equivalentes (R$ 
milhões)

1.775 2.042 1.759 4.959

Dívida Líquida (R$ milhões) 13.307 15.053 21.926 21.168

Dívida Líquida /EBITDA (x) 2,77 1,57 1,51 1,36
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Histórico

Atuação e presença

A Marfrig Global Foods S.A. é uma holding operacional do setor alimentício, especializada em carne bovina. Atua nos 
segmentos de food service, varejo e processamento.

É a segunda maior empresa de proteína do mundo em capacidade de abate, segunda maior processadora de carne bovina 
no Brasil e quarta maior dos Estados Unidos.

Sediada na cidade de São Paulo, os produtos da Marfrig
estão presentes em 100 países, com operações na América 
do Norte e América do Sul. O modelo de negócios está 
organizado em 24 unidades primárias de processamento, 
12 unidades de processamento e 10 centros de distribuição.

A Marfrig está nos Estados Unidos por meio da National
Beef, que exporta para mais de 30 países, e possui 
capacidade de abate de 13 mil cabeças de gado por dia. 
Em 2021, as operações norte-americanas representaram 
cerca de 95% do EBITDA consolidado.

Na América do Sul, a Marfrig tem operações no Brasil 
(capacidade de abate de 12 mil cabeças de gado por dia), 
Uruguai (4 mil), Argentina (1 mil) e Chile (6,5 mil cabeças de 
ovinos por dia). Tais unidades foram responsáveis por gerar 
aproximadamente 5% do EBITDA da companhia em 2021.

BRF

Em meados de maio de 2021, a Marfrig comprou cerca de 24% das ações da BRF diretamente no mercado, via leilão em 
bolsa. Em junho, adquiriu mais ações através de opções e da compra em leilões, atingindo a participação de 33,25%, 
tornando-se a maior acionista individual da BRF. 

No último mês de setembro, a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) anunciou a 
aprovação da aquisição de ações sem restrições.

De acordo com a Marfrig, a empresa deverá ser uma investidora passiva, sem eleger membros para o Conselho de 
Administração ou exercer influência sobre as atividades. A aquisição deverá diversificar os investimentos da companhia em 
termos de produção e geográficos, dada a inexistência de sobreposição na produção de proteína animal e pouca 
sobreposição geográfica.

Apesar do discurso passivo e de diversificação de investimentos, a Marfrig se consolidou com posição de potencial 
controle e acionista de referência. A cláusula de poison pill prevista no estatuto da BRF tem um gatilho de 33,3% para 
obrigar uma oferta para os demais acionistas (OPA), o qual não foi ativado pela transação.

Fonte: Marfrig e XP Research.
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Grupo controlador (50,3%): composto por MMS Participações Ltda. e seus sócios
individualmente. A MMS Participações Ltda. é controlada por Marcos Antônio
Molina dos Santos (fundador da Marfrig e presidente do conselho de administração)
e Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, cada um com 50% de participação.

Conselho de Administração (0,01%).

Conselho Fiscal (0,11%).

Diretores (0,06%).

Ações em Tesouraria (4,6%).

Outros (44,91%).

A Marfrig é uma companhia aberta com suas ações listadas no Novo Mercado da
B3 (MRFG3), segmento que concentra as empresas com mais elevado nível de
governança corporativa.

Após a fase mais aguda da pandemia da covid-19, as principais economias do mundo retomaram seu nível normal de
atividade. Nos Estados Unidos, a ampla disponibilidade de animais combinada com a forte demanda por carne bovina, no
contexto do ritmo favorável de vacinação e com pacotes de estímulo econômico ainda em vigência, beneficiam todas as
empresas do segmento, com redução do custo e aumento de preços.

No Brasil, a turbulência política e econômica dos últimos meses pressionou o câmbio, desvalorizando o real frente ao dólar,
o que criou um ambiente favorável para empresas exportadoras e de receita majoritariamente dolarizada.

Destaques operacionais e financeiros

Cenário atual

4

Para melhor entendimento, esclarecemos que a nomenclatura “1T22” significa “primeiro trimestre de 2022”. Suas
variações também se aplicam (ex: “4T21” seria o quarto trimestre de 2021).
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Composição acionária

50%
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45%

0,2%

Grupo controlador Ações em Tesouraria

Free Float Outros

Na operação norte americana, o volume total de vendas foi de 523 mil toneladas no 1T22, 2,9% acima do 1T21, sendo que 
88% foram destinados ao mercado interno. A operação foi altamente beneficiada (i) pelo aumento de 26,9% no preço médio 
e (ii) crescimento de 2,9% no volume de vendas no período.

Fonte: Marfrig e XP Research.
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Destaques operacionais
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Volume de Vendas - América do Norte 
(mil toneladas)

Mercado Interno Mercado Externo

Já na operação da América do Sul, o volume total de vendas no 1T22 foi de 345 mil toneladas, crescimento anual de 11%. 
As exportações representaram 65% da receita da operação no período, porém 39% do volume de vendas. O aumento no 
volume vendido foi resultado (i) da melhora na demanda no mercado doméstico; e (ii) retomada das exportações para a 
China, que precisou recompor estoques de carne bovina após mais de 100 dias ausente do mercado ao final de 2021.
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Investimentos

Marfrig / Proteínas

Fonte: Marfrig e XP Research.

O EBITDA consolidado atingiu R$ 2,7 bilhões no 1T22, crescimento de 60,9% em relação ao 1T21, em razão do resultado
forte da Operação América do Norte e retomada gradual da rentabilidade da Operação América do Sul. A Margem
EBITDA foi de 12,3%, 2,4 pontos percentuais acima do 1T21.
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Destaques financeiros

Receita líquida e EBITDA - Consolidados

No 1T22, a Companhia reportou receita líquida de R$ 22,3 bilhões, aumento de 29,6% em relação ao 1T21 devido,
principalmente, ao maior volume de vendas totais, à forte performance da Operação América do Norte e melhora na
Operação América do Sul.
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CAPEX (R$ bilhões)
No 1T22, a companhia realizou investimentos de R$ 880
milhões, sendo que quase a metade foi direcionada à
capitalização da JV PlantPlus para a aquisição da Sol Cuisine.
O restante foi investido em manutenção das plantas e projetos
de crescimento orgânico na Operação América do Norte
(construção de novas instalações na unidade de Liberal, no
Kansas e na expansão de capacidade em Iowa) e na Operação
América do Sul (investimento na fábrica de Bataguassu no
Brasil, expansão de Tacuarembó, no Uruguai e de San Jorge,
na Argentina).
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Endividamento e Alavancagem
Em março de 2022, a dívida líquida atingiu US$ 4,5 bilhões (R$ 21,2 bilhões), um aumento de 19,3% em relação ao 1T21,
e uma queda de 3,5% em relação ao 4T21, quando medida em reais.

A alavancagem da empresa, medida por dívida líquida/EBITDA, atingiu 1,36x no 1T22, confortavelmente em
conformidade com seus covenants de 4,75x.

A posição de caixa encerrou o primeiro trimestre em US$ 2,4 bilhões (R$ 11,2 bilhões), suficiente para cobrir as
amortizações de dívidas programadas para 2022 e 86% dos vencimentos de 2023. O prazo médio consolidado da dívida
da companhia era de 4,3 anos ao final do trimestre.

Marfrig / Proteínas

Fonte: Marfrig e XP Research.
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Pontos de atenção
Alta nos preços do boi gordo

A rentabilidade da Marfrig é dependente do custo de aquisição de matérias-primas e do preço de venda dos seus 
produtos, uma vez que parcela relevante (~85%) do custo dos produtos vendidos da empresa vem de commodities, ou 
seja, são oferecidos em grande quantidade, com grau de diferenciação limitado e obedecendo a padrões que 
determinam seu preço no mercado global.

Dentre os principais fatores que podem afetar as cotações da carne bovina, principal foco de atuação da empresa, 
citam-se: oferta e demanda de animais, alteração da renda dos consumidores, surtos de doenças, barreiras sanitárias, 
condições meteorológicas atípicas e condições econômicas.

Já o preço de venda pode variar em decorrência da demanda por carne bovina nos mercados domésticos e externos, 
bem como no mercado de outros produtos de proteína, incluindo aves e suínos (que podem ser considerados 
substitutos).

Sendo assim, é importante acompanhar o repasse da alta de custos aos consumidores finais. Caso a empresa não 
consiga, suas margens operacionais poderão ser comprimidas, o que afetaria negativamente a rentabilidade e geração 
de caixa da Marfrig.

Questões sanitárias

Um dos principais riscos dos frigoríficos em geral abrange questões sanitárias. O avanço da peste suína africana, por 
exemplo, dizimou o rebanho de suínos na China e alterou os padrões de consumo no país, com consequências para 
frigoríficos em todo o mundo.

O caso da febre aftosa no Brasil também ilustra o cenário. No século XIX, a doença que causa febre e aparecimento de 
vesículas em animais se espalhou pelo mundo com o transporte de gado europeu. Desde então, casos em território 
nacional trouxeram medo aos pecuaristas, por enfraquecer o rebanho e tornar a carne imprópria ao consumo. Apenas 
em 2018 a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) certificou o Brasil como livre de aftosa.

Por último, em setembro de 2021, houve a confirmação de dois casos atípicos de EEB (Encefalopatia Espongiforme 
Bovina), ou “doença da vaca louca”, em Minas Gerais, o que levou ao Ministério da Agricultura a impor a proibição 
temporária das exportações de carne bovina para a China, conforme previsto em seu compromisso bilateral.

Também é importante mencionar que países importadores possuem órgãos de vigilância sanitária, que aprovam a 
entrada de alimentos de origem animal caso a caso, visando garantir padrões de qualidade para os alimentos 
comercializados em seus territórios. Com uma certa recorrência, notícias são veiculadas sobre habilitações e 
desabilitações de plantas no Brasil por parceiros comerciais.

Movimentos de expansão

Nos últimos anos, a estratégia da Marfrig foi de manter o foco em produção de carne bovina e na desalavancagem
financeira.

Nesse sentido, a companhia realiza transações societárias com frequência, com destaque nos últimos cinco anos para 
a aquisição da National Beef e da Iowa Premium Beef nos Estados Unidos, a venda da Keystone para a Tyson nos 
Estados Unidos, a venda da Moy Park para a JBS, e a compra da Quickfood na Argentina. Apesar do desembolso de 
caixa inicial no caso das aquisições, tais transações acabaram melhorando a alavancagem e a estrutura de capital da 
Marfrig, com destaque para a National Beef com a forte geração de fluxo de caixa.

Diante disso, a aquisição de fatia relevante da BRF no primeiro semestre de 2021 se mostrou uma mudança repentina 
na estratégia da empresa, em razão da atuação desta em aves, suínos e alimentos industrializados e o foco que a 
Marfrig estava tendo na sua desalavancagem. Inclusive, a Marfrig já havia atuado em aves e suínos no Brasil, até vender 
as operações da Seara para a JBS em 2013 devido à alta alavancagem do grupo. Coloca-se atenção também à 
possibilidade de uma eventual tentativa de fusão entre as companhias no médio prazo.

Caso tais movimentos de expansão não se mostrem assertivos, poderão afetar negativamente a companhia e sua 
condição financeira.

Marfrig / Proteínas

Fonte: Marfrig e XP Research.
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Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Resolução CVM 20/2021, tem

como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra

e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos

não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.

Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente,

inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s)

remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Resolução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um

analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política

de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP,

em conformidade com a Resolução CVM nº 16/2021, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários –

ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar

autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e

confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos

adequados a determinado perfil de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são

necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os

resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser

divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento

expresso da XP Investimentos.

SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas

pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br.

A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte,

resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas

projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos

específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de

“stops” para limitar as possíveis perdas.

Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos

produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de

Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação

de risco para cada um dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das quantidades e

limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua

pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade

para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na

tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou

volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não está adequada ao seu

perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de investidor, consulte o FAQ. A duração recomendada para o

investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico

podem afetar o desempenho do investimento.

Em atendimento à Resolução CVM nº20/2021, informamos que a XP Investimentos CCTVM S.A. e/ou suas afiliadas ("XP Investimentos" ou "XP") mantém relacionamento comercial

com a Marfrig, inclusive prestando serviços de assessoria com interesses financeiros e comerciais relevantes. Assim, o leitor deve ter ciência de tal informação e fazer sua própria

análise e julgamento sobre eventual existência de conflito de interesses ou sobre a imparcialidade deste relatório. A XP Investimentos, expressamente, se limita e reserva o direito de

recursar-se a atender qualquer solicitação baseada no conteúdo de informações especulativas sobre o relacionamento com a referida sociedade.

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE A Resolução CVM nº 16/2021.
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