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RESUMO 

 Ao longo dos anos a pecuária bovina brasileira passou por um processo de 

consolidação, especialização e profissionalização dos produtores e da indústria. As 

inovações foram implementadas trazendo aumento da produtividade sem necessidade de 

expansão de área, redução do ciclo da atividade, otimização de custos e aumento de 

eficiência operacional e logística. O Brasil possui o maior rebanho de bovinos no mundo 

e é o maior exportador de carne, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos da América (USDA) em 2019. A elevação da arroba foi positiva ao longo dos 

anos, entretanto, no ano de 2019, essa valorização foi expressiva, marcada por uma 

demanda externa em ascensão principalmente dos asiáticos, devido ao problema da Peste 

Suína Africana que reduziu significativamente o plantel de suínos. O ano também foi 

marcado por trabalhos louváveis do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) na habilitação de plantas para exportação e novos mercados. Outro fator que 

contribuiu para a valorização da arroba bovina foi uma oferta restrita de gado de 

reposição, os anos de 2017 e 2018 foram marcados por um forte abate de vacas matrizes, 

devido à rentabilidade negativa da atividade para os pecuaristas, a carne bovina apresenta 

uma elasticidade renda da demanda elevada, portanto em anos de retração econômica, a 

população consume proteínas consideradas mais baratas como a carne suína e aves. No 

setor de frigoríficos há uma predomínio de três grandes players: JBS, Marfrig e Minerva, 

com escalas globais e crescimento inorgânico. Dentro desse contexto, essa dissertação 

objetivou identificar  qual a real valorização, decorrente do aumento da demanda chinesa 

por proteína bovina brasileira em razão da Peste Suína Africana, no valor de mercado dos 

frigoríficos brasileiros de capital aberto, ou seja, JBS, Marfrig e Minerva. Quanto desse 

valor é real e quanto é overreaction. A eficiência de mercado estava presente ou os 

movimentos foram marcados por vieses de Finanças Comportamentais na tomada de 

decisão dos investidores e precificação dos ativos. A metodologia desenvolvida foi o 

valuation por meio dos Fluxos de Caixa Livre Descontados para encontrar o preço justo 

das ações desses frigoríficos no ano de 2019. Os resultados obtidos foram que as ações 

da Marfrig (MRFG3) e Minerva (BEEF3) no mercado estavam underpriced, ou seja, 

abaixo do valor justo e as ações da JBS (JBSS3) estavam overpriced, acima do valor 

intrínseco, tais resultados evidenciam a presença de vieses comportamentais e irracionais 

na precificação por parte do mercado dessas ações.  
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ABSTRACT  

 During the years the Brazilian cattle ranching has been through a process of 

consolidation, specialization and professionalization of the producers and the industry. 

The innovation was implemented bringing an increase of productivity without the 

necessity of expanding the area, reducing the activity cycle, optimizing the costs and 

elevating the operational and logistic efficiency. Brazil has the large cattle herd in the 

world and the biggest exporter as well, according to the United States of America 

Department of Agriculture (USDA) in 2019. The elevation of the cattle arroba was 

positive during the years, however, in the year of 2019, this appreciation was significant, 

mainly because of an increase of the external demand for the cattle protein by the Asians 

that suffered with the African Swine Fever, reducing the swine herd. In the year, the 

Brazilian department of Agriculture (MAPA) has done a commendable work to enable 

more refrigerators to export and expand to new markets. Another contributing factor to 

the cattle arroba appreciation was the reduction of the cattle replacement, in the years of 

2017 and 2018, there was a strong butchering of reproduction’s cows due to negative 

margins and rentability for the cattle producers, the bovine protein presents a high-income 

elasticity of demand, meaning that in the years of economic recession, population 

migrates to proteins considered cheaper such as swine and poultry. The refrigerators 

sector is characterized by three major players: JBS, Marfrig and Minerva, the main 

strategy persuaded by them is investments in a global scale and inorganic growing. Within 

that context, the goal of this essay, is to identify the real appreciation, due to an increase 

of the Chinese demand for Brazilian bovine protein caused by the African Swine Fever, 

in the market value of the Brazilian refrigerators with stocks commercialized in the 

market capital, JBS, Marfrig and Minerva. How much of this value is real and how much 

are due to overreaction? The market efficiency was present or the behavioral finance bias 

were involved in the decision-making moments and pricing of the stocks. The 

methodology developed was the valuation using the Discount Cash Flow to achieve the 

fair price of the refrigerator’s stocks during 2019. The results obtained were that the 

stocks from Marfrig (MRFG3) and Minerva (BEEF3) were underpriced, meaning that 

they were under their fair value, on the other hand, the JBS (JBSS3) stocks were 

overpriced, over their fundamental value. The results proved that behavioral bias and 

irrationally were present in the pricing of the stocks by the market agents.   



 

 

Key words: Brazilian Cattle Ranching; African Swine Fever; JBS; Marfrig; Minerva; 

Valuation; Behavioral Finance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

Sumário 

1. Introdução .................................................................................................... 9 

1.1 Pecuária Bovina no Brasil .........................................................................................9 

1.2 Evolução das Exportações ....................................................................................... 11 

1.3 Peste Suína Africana na China ................................................................................ 13 

1.4 Valorização da Arroba ............................................................................................ 14 

1.5  Frigoríficos Habilitados para Exportação .............................................................. 15 

1.6 Frigoríficos Brasileiros de Carne Bovina de Capital Aberto ................................... 15 

1.7  Desafios da Pecuária no Brasil ............................................................................... 19 

2. Problema de Pesquisa ......................................................................... 21 

3. Objetivos ................................................................................................... 22 

4. Revisão de literatura ........................................................................... 26 

4.1 Pecuária Bovina Brasileira...................................................................................... 26 
4.1.1 Características da Pecuária Bovina de Corte no Brasil ...................................................... 26 
4.1.2 Ciclo Pecuário......................................................................................................................... 28 

4.2 Avaliação de Empresas ........................................................................................... 32 

4.3 Finanças Comportamentais (Behavioral Finance) ................................................... 39 
4.3.1 Comportamento do Investidor (Investor Behavior) ............................................................. 41 
4.3.2 Finanças Corporativas (Corporate Finance) ........................................................................ 42 
4.3.3  From Homo Economicus to Homo Sapiens ........................................................................ 43 
4.3.4 Anomalias de mercado – Overreaction ................................................................................. 44 

4.4 Impactos dos vieses e heurísticas no Mercado Financeiro ....................................... 45 

5.  Metodologia .............................................................................................. 47 

5.1 Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) ......................................................... 47 

5.2 Valuation – Fluxo de Caixa Livre Descontado ......................................................... 51 

5.3 Indicadores de Saúde Financeira ............................................................................ 57 

6. Resultados .................................................................................................. 59 

6.1 Resultados do Valuation .......................................................................................... 59 

6.2 Evidências de vieses comportamentais .................................................................... 60 

6.3 Firm Value e Equity Value ....................................................................................... 61 

6.4 Análise de Múltiplos ............................................................................................... 62 

6.5 Análise das Demonstrações Financeiras .................................................................. 64 
6.5.1 Receita Líquida ................................................................................................................. 64 
6.5.2 Custo do Produto Vendido (CPV) ................................................................................... 66 
6.5.3 Capital Expenditures (CAPEX) ........................................................................................ 68 
6.5.4 Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) .................................................................... 70 
6.5.5 Lucro Líquido ................................................................................................................... 71 
6.5.6 Rating ................................................................................................................................. 73 

6.6  Indicadores de Saúde Financeira ........................................................................... 74 



 

 

6.6.1 Liquidez ............................................................................................................................. 74 
6.6.2 Atividade ........................................................................................................................... 75 
6.6.3 Endividamento .................................................................................................................. 76 
6.6.4 Lucratividade/ Rentabilidade .......................................................................................... 78 

7 Conclusão .................................................................................................. 80 

8 Referências Bibliográficas ................................................................. 84 

9 Apêndice .................................................................................................... 87 
 

 



 

 

 

9 

1. Introdução 

 

1.1 Pecuária Bovina no Brasil  

 

 A pecuária brasileira iniciou nos estados do Nordeste durante o século XVI, no 

qual foram trazidos bovinos de Cabo Verde como forma de atividade complementar nas 

fazendas agropecuárias. O gado era utilizado como tração dos engenhos de açúcar. A 

partir do século XVII, a criação de gado foi se expandido e tornou-se uma atividade 

independente. Com a necessidade de grandes áreas de pastagem para a atividade, a mesma 

sofreu um processo de migração para o interior. Devido a esse fator, ocorreu um processo 

de expansão para a região Centro-Oeste do país e interior do nordeste. Na primeira metade 

do século XVIII a pecuária bovina se difundiu para a região sul com pastagens naturais e 

passou a configurar-se como a principal atividade econômica da região.  

 Ao longo dos anos, a pecuária passou por um processo de profissionalização e 

tecnificação da atividade e de gestores, sendo explorada na forma extensiva e intensiva, 

a última considerada o estágio final de engorda dos bovinos, na qual os mesmos são 

alimentados com ração formada de suplementos minerais e nutricionais, milho, farelo de 

soja, carroço de algodão, cevada, bagaço de cana, exigindo um maior grau de 

investimento do pecuarista e gestão de riscos de preços, uma vez que os insumos são 

commmodities e o preço é formado pelo mercado. 

 A agricultura e a pecuária correspondem a mercados perfeitamente competitivos, 

nos quais os produtores rurais são tomadores de preços, “Price Takers”, ou seja, os 

produtos são homogêneos e configuram-se como commodities. Os preços são formados 

pela oferta e demanda do mercado. As barreiras para entrada são baixas e existem muitos 

players no mercado. 

 Segundo Pindyck e Rubinfeld (2013), um mercado perfeitamente competitivo, 

possui muitos compradores e vendedores, de tal modo, que nenhum comprador ou 

vendedor pode, individualmente, influenciar no preço. Os mercados de produtos 

agrícolas, na maioria das vezes, podem ser considerados como perfeitamente 

competitivos. Por exemplo produtores de trigo que vendem para vários produtores de 

farinha. Entretanto, na maioria dos casos, os vendedores, produtores rurais e pecuaristas, 

estão alocados em mercados perfeitamente competitivos e os compradores em mercados 

não competitivos, possuindo vantagens na formação de preços dos produtos 

comercializados.  
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 Já os compradores do setor agropecuário são “Price Makers”, traders no caso do 

mercado de grãos, em estruturas de monopólio e oligopólio, promovendo pressões nos 

preços na esfera da demanda. Na pecuária, prevalece o ambiente de mercado de 

oligopsônio, no qual existe poucos compradores de um mesmo produto de vários 

vendedores, os frigoríficos.  

 De acordo com Schouchana, Sheng e Decotelli (2013), os fatores de risco para o 

agronegócio são formados pelos riscos de produção, risco de mercado, risco de preços e 

risco de negócio. O risco de preço corresponde a diferença entre o preço na decisão de 

investimentos e o preço na decisão de comercialização do produto, tal fator pode não 

remunerar a atividade, sendo que a pecuária é um investimento de médio a longo prazo, 

quando se considera todo o ciclo da cadeia, desde o nascimento do bezerro até a formação 

do animal adulto para abate. Os preços de commodities oscilam devido ao clima, que 

provoca oscilações na curva da oferta, tecnologia de produção, que impacta na 

produtividade, demanda e oferta, preferência dos consumidores e políticas públicas.  

 Tamanha a variedade de fatores que interferem no resultado da cadeia, esses riscos 

e incertezas podem impactar negativamente os resultados de uma atividade de longo 

prazo. Para tanto, o emprego de ferramentas de mitigação de riscos, podem compensar o 

prejuízo da comercialização no físico por meio de instrumentos financeiros.  

 Apesar dos desafios relacionados com às pressões do mercado na comercialização 

do produto final, riscos e incertezas associados com a atividade, os pecuaristas brasileiros 

ocupam um espaço de destaque e competitivo na produção mundial de bovinos.  

 Conforme Censo do Agro de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) as regiões com os maiores rebanhos de bovinos se concentram no Mato 

Grosso,  Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará respectivamente, conforme 

apêndice 1.  

 Conforme o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), no 

período de janeiro a novembro de 2019, o Estado do Mato Grosso, seguido por São Paulo, 

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará e Tocantins são os principais 

estados exportadores de carne bovina.  

 O Brasil configura-se como o maior rebanho de bovinos no mundo, conforme 

apêndice 2, que consolida o rebanho total dos principais países em termos de efetivo de 

animais, em 2019, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA) e Organização as Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). O 

rebanho mundial é próximo de 1449,1 milhões de animais. Os cinco maiores rebanhos 
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detêm mais de 43% do rebanho mundial.  

 No ano de 2019, O Produto Interno Bruto (PIB) da atividade brasileira subiu 1,1%, 

atingindo R$ 7,3 trilhões, conforme IBGE.  O setor de serviços subiu 1,3%, com valores 

de R$ 4,5 trilhões e a Indústria cresceu 0,5% com R$ 1,3 trilhão. O agronegócio cresceu 

3,8%, representando 21% do PIB brasileiro. O PIB da agropecuária obteve uma alta de 

1,3%, conforme apêndice 3. 

 A carne bovina pode ser considerada uma proteína com maior elasticidade renda 

da demanda, quando comparada com os seus substitutos perfeitos, carne de frango e 

suína, ou seja, os consumidores são mais sensíveis ao consumo em períodos de queda de 

renda, promovendo um deslocamento da curva de demanda para a esquerda e 

pressionando preços. Segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO), o 

mercado interno representa 80% do consumo de carne bovina produzida no país, tal fator, 

dificultou um avanço da remuneração dos produtores e a valorização no preço da arroba 

bovina. Ciclos econômicos desfavoráveis corroboraram para perda de renda dos 

consumidores e busca por proteínas consideradas menos nobres. O apêndice 4, apresenta 

a evolução da arroba bovina ao longo dos anos, que passou do patamar de R$ 39,82 a 

arroba no ano de 2000 a R$ 194,85 a arroba no final de 2019, conforme dados publicados 

pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) da Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq).  

 Mesmo com grande dependência do mercado interno, o Brasil configura -se como 

o maior exportador de carne bovina, segundo dados do USDA de 2019, seguido pela 

Índia, Austrália e Estados Unidos da América (EUA).  O apêndice 5 representam os 

principais países exportadores de carne bovina. 

 

1.2 Evolução das Exportações 

 

 O Brasil configura-se como o maior exportador de carne bovina, o apêndice 6 

representa a evolução das exportações de carne bovina brasileira de 2000 a 2019, 

conforme dados da ABRAFRIGO, não foram encontrados dados para os anos de 2008 a 

2012. Pode-se concluir que as exportações sofreram avanços expressivos de 2001 a 2006 

e uma queda em 2015, posteriormente apresentou uma estabilização e crescimento  em 

média de 10% ao ano de 2016 a 2019. 

 O apêndice 7 representa os principais destinos das exportações de carne bovina 

em 2003 e 2004, no qual há um predomínio do Reino Unido, Rússia, Países Baixos, 



 

 

12 

Estados Unidos da América (EUA), Chile e Egito como principais destinos. O apêndice 

8 refere-se os destinos dos anos de 2005 e 2006, pode-se concluir que não houve 

alterações consideráveis nos países importadores de carne bovina do Brasil.  

 A partir de 2013 e 2014, a importância de Hong Kong, território autônomo no 

sudeste da China, como destino das exportações aumentou, conforme apêndice 9. Em 

2015 e 2016, a China apresentou-se como grande consumidor, passando de 7,2% para 

12,2% o consumo das exportações em um intervalo de um ano, de acordo com o apêndice 

10.  

 Entre 2017 e 2018, a China aumentou a participação de 14,2% para 19,7%, assim 

como Hong Kong. O Egito, Chile e Irã também se configuram como importantes destinos 

das exportações, apêndice 11. Em 2019, observa-se uma elevação significativa na 

participação chinesa que representa um total de 26,6% do destino das exportações 

bovinas, apêndice 12. 

 Segundo dados do CEPEA, no relatório Índices Exportação do Agronegócio 

referente ao terceiro trimestre de 2019, o volume exportado cresceu 6%, quando 

comparado com 2018, em razão da expansão das exportações de carnes, milho, algodão, 

etanol e café. As vendas externas registraram expressiva alta de 354% nos primeiros nove 

meses de 2019 frente ao volume embarcado em 2000.   

 O estudo aponta, entretanto, que esse aumento no volume embarcado não foi 

suficiente para manter faturamento externo do setor nos mesmos níveis observados em 

2018, houve queda de 4% e o faturamento do setor somou US$ 72 bilhões nesse período. 

O faturamento em moeda nacional registrou recuo ainda mais intenso, de 15%, o que se 

deve aos efeitos tanto da retração dos preços em dólar quanto a valorização do real. O 

dólar é fundamental para a rentabilidade das exportações, todavia, a sua valorização pode 

levar a elevações expressivas nos custos de produção e prejudicar a rentabilidade do setor.  

 A China foi o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro em 

2019, com participação de 32% do total vendido pelo setor ao exterior, seguida pelos 

países da Zona do Euro, que representaram 16%, e os Estados Unidos da América (EUA), 

com 7%, conforme apêndice 13. A demanda chinesa continuou concentrada nos produtos 

do grupo cereais/leguminosas/oleaginosas, que representou 70% das compras do país 

asiático. O produto mais importante foi a soja em grão, a China foi destino de 76% de 

toda a oleaginosa exportada pelo Brasil. Outro produto importante foi a carne bovina: do 

total da carne brasileira exportada de janeiro a setembro, quase 45% tiveram como destino 

China ou Hong Kong. 
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1.3 Peste Suína Africana na China  

 

 O principal fator que alavancou as exportações de carne bovina para a China no 

ano de 2019 foi o desenvolvimento e agravamento da Peste Suína Africana que impactou 

negativamente o plantel de suínos da China, promovendo uma queda acentuada do 

rebanho do país.  

 No início de agosto de 2018, a  província chinesa de Liaoning informou que 

aumentaria as inspeções em fazendas de porcos e mercados, e reforçaria o monitoramento 

do transporte de suínos, depois que o primeiro caso de Peste Suína Africana do país foi 

reportado na região.  Em meados de agosto, a China detectou um segundo caso em um 

matadouro de uma empresa alimentícia na região de desenvolvimento econômico de 

Zhengzhou, na província de Henan, conforme dados publicados pelo Ministério de 

Agricultura e Assuntos Rurais da China. 

 O governo chinês anunciou em 23 de novembro de 2018 que um novo foco da 

Peste Suína Africana foi detectado na capital do país. O Ministério da Agricultura e 

Assuntos Rurais da China informou que 86 animais foram infectados pelo vírus em duas 

fazendas de Pequim, evidenciando uma expansão e formação de uma epidemia no país. 

Autoridades locais colocaram em quarentena, abateram e desinfetaram os suínos 

afetados. Entretanto, pequenos produtores encontram dificuldade em adotar as medidas 

de segurança sanitárias exigidas.  

 Com a rápida propagação da doença na China, os animais infectados devem ser 

abatidos imediatamente para evitar novas contaminações, tal fator promoveu uma queda 

significativa na produção de suínos na China e uma maior necessidade de importação de 

carnes. Como a Peste Suína Africana pode trazer impactos à saúde humana, como 

intoxicações alimentares, a população chinesa vem trocando a preferência de proteína 

suína por outras proteínas animais, como bovinos e frango.  

 Em 2018 os dados do USDA apontam que o país asiático produziu 54,80 milhões 

de toneladas de carne suína, 47,8% do total produzido no mundo, equivalente a 114,58 

milhões de toneladas. O Brasil apresenta uma participação relativamente baixa na 

produção de carne suína, sendo responsável por 3,6%. A União Europeia possui 20% e 

os Estados Unidos da América (EUA), 10%, conforme dados do USDA.  

 Em setembro de 2019, a doença fez com que um terço da população suína da 

China fosse perdida, ou seja, cerca de 100 milhões de animais, o país asiático é 

responsável pela produção de metade da carne suína do mundo. No final de 2019, a 
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população da China passou de 1,4 bilhões de habitantes, e a principal proteína consumida 

é a suína. Tal fator promoveu uma escassez de proteína de porco no país e aumento de 

70% no preço que os varejistas pagam pela carne. Parte do problema é que os agricultores 

não estão repondo os animais mortos pela doença, de acordo com o Ministério de 

Agricultura e Assuntos Rurais da China. Isso levou as autoridades chinesas a explorar 

maneiras de incentivar agricultores e produtores a criar mais e a recuperar o rebanho 

perdido, medida considerada de médio a longo prazo. 

 

1.4 Valorização da Arroba  

 

 

 Entre 2017 a 2019,  a evolução da arroba do boi gordo nesse período passou do 

patamar de R$ 140,00  para, no final de 2019, em torno de R$ 200,00 a arroba, valorização 

de 43%, conforme apêndice 14. Tal fator pode ser explicado pelo aumento da demanda 

chinesa no ano de 2019, sendo que do total da carne bovina exportada no ano, 45% teve 

como destino a China ou Hong Kong, sendo que a participação de ambos, foi de 26,6% e 

18,5%, respectivamente, com relação aos destinos da exportação de carne bovina 

brasileira. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA) em 2019 teve uma 

elevação de 4,31% frente 3,75% em 2018 e 2,95% em 2017, conclui-se que a alta da 

arroba contribuiu para a evolução do índice ao longo do ano de 2019, de acordo com 

apêndice 15. 

 Todavia, a alta da arroba bovina no ano de 2019 não pode ser delimitado somente 

ao aumento da demanda chinesa pela carne brasileira, uma vez que o ano de 2017 e 2018 

foi marcado por um forte abate de vacas matrizes, reduzindo a oferta de boi magro para 

a reposição, o que pode ser observado na evolução do valor do bezerro de 2016 a 2019 

medido nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, conforme apêndice 16.  

 Segundo dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), realizada pelo IBGE 

em 2019, o crescimento do abate e a expansão da exportação de carne bovina, em 2018, 

contribuíram para a redução no efetivo bovino, que ocorreu nas regiões Sul (-3,3%), 

Sudeste (-1,2%) e Centro-Oeste (-0,4%). O rebanho cresceu 0,2% no Norte e Nordeste. 

Conforme a pesquisa, a queda no rebanho pode ser influenciada pelo aumento do abate 

de matrizes nos últimos anos. 

 A pecuária de corte tem ciclos de alta e baixa. Portanto, em alguns anos, 

principalmente devido ao preço do bezerro e ao preço da arroba, ocorre um descarte maior 

de fêmeas. Esse fenômeno ocorreu em 2006 e 2007, depois voltou a acontecer a partir de 
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2012. O ciclo de baixa de 2017, promoveu o mesmo comportamento de descarte de 

fêmeas que afeta toda a cadeia de ciclo bovino, reduzindo a oferta de gado de reposição.   

 

1.5  Frigoríficos Habilitados para Exportação 

 

 Em 2019, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), foram abertos 48 novos mercados em 21 países para receber exportações 

brasileiras desde janeiro de 2019. O total são de 102 de plantas frigoríficas produtoras de 

carne suína, aves e bovinas.   

 A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), reúne 

32 empresas do setor no país responsáveis por 92% da carne negociada para mercados 

internacionais. A JBS, Marfrig e Minerva lideram o ranking com relação ao número de 

plantas, com 36, 15 e 8 respectivamente, de acordo com apêndice 17.  

 Existe uma concentração de localização geográfica das plantas dos frigoríficos 

exportadores de carne  no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Rondônia, 

Minas Gerais e São Paulo, locais que possuem os maiores rebanhos de bovinos do Brasil, 

conforme apêndice 18.  

 

1.6 Frigoríficos Brasileiros de Carne Bovina de Capital Aberto   

 

 Dentre os 31 principais frigoríficos do Brasil, a JBS, Marfrig e Minerva são os 

que apresentam maior presença nos estados produtores e são de capital aberto com ações 

listadas na Bolsa de Valore de São Paulo (B3). O quadro 1 apresenta as principais 

características de cada empresa. 
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Frigoríficos JBS Marfrig Minerva 

História 

Multinacional de origem 

brasileira, sede em São 

Paulo, 230 mil 

colaboradores, fundada em 

1953, abertura de capital na 

B3 em 2007, no mesmo ano 

adquire a Swift EUA/ 

Austrália. Em 2008, 

compra operações de 

bovinos na Smithfield nos 

EUA. Em 2009, aquisição 

da Pilgrim’s Pride, maiores 

empresas produtoras de 

frango no mundo. Em 

2013, aquisição da Seara, 

JBS passa a atuar no setor 

de aves, suínos e 

processados no Brasil. Em 

2015, aquisição da 

operação de frango da 

Tyson no México e Brasil e 

de suínos na Cargil nos 

EUA. 

 

Início nos anos 2000, a Marfrig 

passa a operar unidades de 

processamento no MS, SP, MT. 

Internacionalização em 2006 e 

2007 na Argentina e no Chile. 

Em 2010, aquisição de uma 

unidade no Uruguai. Em 2016, 

torna-se a primeira empresa 

brasileira a exportar carne 

bovina in natura para os EUA. 

Em 2018,  Marfrig concluiu a 

venda da Keystone Foods, 

mantendo a planta de 

hambúrguer de North Baltimore, 

Ohio, e adquiriu o controle da 

National Beef, quarta maior 

processadora de carne bovina 

dos EUA. Em 2019,  compra da 

Iowa Premium, nos EUA, 

aprovação de 13 plantas para 

exportação à China e 

investimentos em novas linhas 

de hambúrguer. 

 

 

Fundada em 1992 pela 

família Viela de Queiroz, 

em Barretos – SP. Em 2003, 

iniciou a exportação de gado 

vivo no Pará. Em 2008, 

adquiriu a primeira unidade 

no Paraguai. Em 2007, abriu 

capital na B3. Em 2018, é 

criada a Athena Foods, 

internacionalização das 

operações da empresa, 

chilena, 100% controlada  

pela Minerva. 

Em 2019, a Minerva Foods 

assina memorando para 

formar Joint Venture na 

China e passa a ser a 

empresa brasileira a atuar na 

distribuição de carne bovina 

no país.  

Atuação 

15 países 

Canadá – 3% 

EUA – 51% 

México – 4% 

Brasil – 13% 

América do Sul – 1% 

África e Oriente Médio – 

3% 

Austrália e Nova Zelândia 

– 4% 

Europa – 6% 

Ásia – 15% 

Atuação no Brasil, Argentina, 

Chile, Uruguai, EUA, Japão, 

China, Coreia do Sul, Arábia 

Saudita, Egito. 

Operação global com 

escritórios internacionais em 

14 países; 

Operações na Argentina, 

Colômbia, Chile, Paraguai, 

Uruguai, Brasil e China. 

Atuação no Norte da África, 

Ásia, Américas, Oriente 

Médio, União Europeia.  

 

Portfolio 

Carnes in natura congelada 

e pratos prontos para 

consumo 

Carne in natura  

Carnes in natura congelada, 

embutidos e gados vivos 

para exportação 
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Quadro 1 - Características dos Frigoríficos Brasileiros de Carne Bovina de Capital Aberto 

Fonte: B3, site oficial das empresas e Relação com Investidores 

 

 A JBS produz por meio da pecuária intensiva e comercialização da carne bovina, 

atuando em todos os elos da cadeia produtiva por meio de duas Unidades de Negócios: a 

Friboi, no Brasil, e a JBS USA Beef, presente nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. 

No Brasil e demais países os bovinos são produzidos por meio de confinamentos próprios 

com grande quantidade de bovinos, “boitel” e aquisição diretamente com produtores.   

Marcas 

Friboi, 1953, Swift, Seara, 

Seara Gourmet, Doriana, 

Massa leve, Pilgrim’s 

Pride, Plumrose, Primo 

entre outras 

Bassi, Bassi Cordeiro da 

Patagônia, Bassi Wagyu, 

Montana Premium Beef, 

Montana Dia a Dia, Marfrig 

Steakhouse, GJ, Marfrig 

Profissional, Bassi Stars, 

Pampeano, Palatare, Bonna Pet  

Minerva Fine Foods, 

Minerva Live Cattle 

Exports, Minerva Leather, 

Minerva Casings, Minerva 

Energia, Minerva Biodiesel, 

Minerva Beef Shop, 

Minerva Foods Asia, 

Minerva Ingredientes  

Negócios 

correlacionados 

Couros, Biodiesel, 

Colágeno, Envoltórios para 

embutidos, Higiene e 

Limpeza, Embalagens 

Metálicas, Transporte e 

solução em gestão de 

resíduos 

Enlatados, Pet Food, Trading 

(distribuição de outras marcas de 

alimentos)  

Couros, Embutidos, 

Energia, Biodiesel, Pet 

Food 

Ações 2.666.080.000 711.370.000 548.418.000 

Composição 

acionária e 

societária 

40,64% - Grupo de controle 

2,41% - Ações Tesouraria 

56,95% Ações em 

circulação – 35,64% 

minoritários e 21,32% 

BNDESPAR 

45,54% - Acionistas 

Controladores 

0,01% - Conselho de 

Administração 

0,02% - Diretores 

2,19% - Ações em Tesouraria 

52,23% - Outros 

25,52% - Salic (UK) Limted 

19,87% - VDQ Holding 

S.A. 

0,65% - Minerva S.A. 

53,96% - Outros (free float) 

Governança 

Corporativa 
Novo Mercado B3 Novo Mercado B3 Novo Mercado B3 

Dívida Líquida = 

Dívida Bruta – 

caixa (R$) 

 

54.517.200.000 

 

18.040.600.000 

 

5.423.430.000 

 

DB/PL (Dívida 

Bruta/Patrimônio 

Líquido) 

2,14 71,38 14,62 
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 O “boitel” é um confinamento bovino que conta com um sistema de gestão 

integrado à produção, equipe que acompanham diariamente a evolução dos animais, além 

de outros serviços que beneficiam o pecuarista na etapa de engorda do gado.  

 A JBS, sob a marca de Friboi possui uma unidade recém desenvolvida no Mato 

Grosso em Nova Canaã do Norte, em agosto de 2019, também é proprietária de quatro 

unidades nesse modelo: Castilho e Guaiçara, em São Paulo; Lucas do Rio Verde, em 

Mato Grosso; e Terenos, em Mato Grosso do Sul. Somadas, as unidades totalizam 

capacidade para engorda de mais de 150 mil cabeças de gado por ano. O serviço conta 

com quatro modalidades de contratação, de acordo com a necessidade do produtor, que 

pode optar por: 1) Diária: paga um preço fixo pelas diárias; 2) Parceria: o animal é pesado 

na entrada e o produtor recebe as arrobas magras a preço de boi gordo; 3) Arroba 

produzida: paga um preço fixo pelo de total de arrobas produzidas dentro do 

confinamento; 4) Ração por quilo: o pecuarista paga pelo quilo de ração consumida por 

animal. 

 A Marfrig, diferentemente da Minerva e JBS, realiza uma distribuição exclusiva 

de carnes e linha Premium para diferentes redes de Food Service e restaurantes 

conceituados principalmente no estado de São Paulo. A fim de atender as demandas do 

mercado e oferecer à rede de Food Service um portfólio completo de produtos, a Marfrig 

passou a distribuir outras marcas de alimentos. São produtos que possibilitam mais 

praticidade às redes no momento da compra. O portfólio de marcas é formado por: 

Polenghi, Forno de Minas, Pagnifique, Golden Foods, Ati-Gel, Bom Porto e McCain. Em 

13 de dezembro de 2019, a Marfrig Global Foods lança sua marca própria de 

hambúrgueres vegetais – a Revolution Burguer. A marca será comercializada no varejo e 

em redes de Food Service. Marfrig também se estruturou para se tornar a maior 

fornecedora de redes de fast food do Brasil.  Para a Marfrig, a aposta em hambúrguer é 

uma maneira de aproveitar melhor os cortes do dianteiro bovino. Em geral, há sobra 

desses itens no Brasil, o que leva os frigoríficos a exportar a preços baixos para destinos 

como Egito. A intenção da Marfrig é atenuar esse problema, agregando valor à carne.  

 A Minerva atua no segmento de abate bovinos, transporte e comercialização com 

varejistas. Em 2018, a empresa teve um prejuízo aproximado de R$ 1 bilhão no segundo 

trimestre em razão do câmbio na trajetória de endividamento da empresa em moeda 

estrangeira. Por causa disso, o índice de Alavancagem (relação entre Dívida Líquida e 

EBITDA) atingiu 5 vezes no fim de junho de 2018, quando a Dívida Líquida somava R$ 

6,8 bilhões. No fim do primeiro trimestre de 2018, a dívida era de R$ 5,9 bilhões, e a 
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Alavancagem estava em 4,5 vezes. O prejuízo não teve impacto no caixa da empresa, e 

sim no valor em reais das dívidas em moeda estrangeira. Em junho de 2018, a Minerva 

utilizou a estrutura de hedge, derivativo e ativo físico, de metade de sua dívida (US$ 900 

milhões) comprando contratos a termo de dólar (NDFs) a R$ 3,70. 

 As três empresas buscam um processo de agregação de valor, gourmetização, 

linhas Premium das carnes produzidas, objetivando uma fidelização dos clientes por meio 

de uma marca forte e lojas conceito. Os negócios correlacionados incluem o 

aproveitamento de todos os subprodutos de origem bovina, como a produção de 

embutidos, biodiesel utilizando o sebo, couro e pet food.  

 

1.7  Desafios da Pecuária no Brasil 

 

 Apesar do Brasil configurar-se como o país com maior rebanho de bovinos e líder 

nas exportações mundiais desse segmento, o setor apresenta desafios relacionados com 

questões de aumento de produtividade, armazenamento, novas formas de gestão de 

produção e mitigação de riscos de preços.  

 O setor enfrenta dificuldades com a preservação do meio ambiente e 

desmatamento da flora local. Ademais, observa-se uma megatendência de saudabilidade 

e busca por proteínas vegetais pela população mais jovem. Outra tendência em destaque 

é a gourmetização, objetivando a agregação de valor à proteína bovina.  Devido à 

expansão das áreas agricultáveis de grãos, principalmente soja e milho, a fronteira da 

pecuária vem se expandido. 

 Problemas relacionados com degradação de pastagens dificultam o avanço da 

produtividade da atividade. Rotação de culturas, por meio do sistema de Integração 

Lavoura Pecuária (ILP), promove uma diversificação da atividade do produtor rural, que 

não fica limitado a um único produto para gerar renda. Além dos benefícios da 

diversificação, a integração promove um processo de recuperação de pastagens 

degradadas e aumentos na produtividade do gado.  

 Segundo Peres, Chabaribery, Justo, Coutinho Filho, Mendes e Oliveira  (2014), 

grande parte das propriedades pecuárias nos estados brasileiros possuem pastagens com 

baixas taxas de lotação, já com algum nível de degradação, principalmente as de pecuária 

de corte, que ocupam a maior parte destas áreas, com necessidade iminente de recuperá-

las. Portanto, para reduzir o nível de degradação e aumentar a produtividade bovina por 

hectare, a rotação anual de culturas atrelada ao manejo do gado é uma alternativa de 



 

 

20 

minimizar os custos com formação, manutenção e reforma de pastagens, atendendo 

também a estratégia de otimizar o uso da terra.  
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2. Problema de Pesquisa 

 O problema de pesquisa que este trabalho pretende responder é: Qual a 

valorização real, decorrente do aumento da demanda chinesa por proteína bovina 

brasileira em razão da Peste Suína Africana, no valor de mercado dos frigoríficos 

brasileiros de capital aberto? Quanto desse valor é real e quanto que é overreaction? O 

comportamento do mercado foi eficiente ? O Noise Trader Risk estava presente? 
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3. Objetivos  

 O objetivo geral desse projeto é avaliar os impactos reais no valor de mercado dos 

frigoríficos brasileiros de carne bovina com ações negociadas na Bolsa de Valores de São 

Paulo (B3): JBS, Marfrig e Minerva, decorrente do aumento da demanda chinesa em 

virtude da Peste Suína Africana. Em suma, espera-se avaliar se a valorização do valor de 

mercado dessas empresas foi decorrente do aumento da demanda chinesa por proteína 

bovina ou de disfuncionalidades e movimentos emocionais por parte dos investidores, 

vertente de Finanças Comportamentais (Behavioral Finance).  

 É sabido que o mercado financeiro procura antecipar os movimentos de diversos 

setores e da economia como um todo, promovendo movimento de valorização e 

desvalorização na cotação das ações de mercado das empresas negociadas. Esses 

movimentos podem levar a supervalorização de ativos, conhecido como overreaction, ou 

seja, uma notícia boa, promove grandes movimentos de alta no curto prazo, entretanto, 

se não existem fundamentos, o mercado promove uma correção. 

 O mercado financeiro funciona a base de expectativas que muitas vezes não se 

concretizam, promovendo correções bruscas nos valores dos ativos no curto prazo e 

tendência de um preço justo no longo prazo.  

 Nesse sentido, o projeto procura identificar se a valorização nas ações dessas 

empresas durante o ano de 2019 foi decorrente de um aumento significativo da demanda 

chinesa ou de uma expectativa do mercado, que pode resultar em correções no futuro.  

 As cotações das ações dos frigoríficos passaram por uma forte elevação no ano de 

2019, conforme apêndice 19, esse ano foi marcado pelo aumento da demanda chinesa 

pela carne bovina brasileira e elevação da arroba do boi gordo para R$ 200,00. O gráfico 

1 mostra o histórico mensal médio das cotações das ações do três frigoríficos ao longo de 

2015 a 2019. O gráfico 2 mostra o histórico médio trimestral da evolução das ações, pode-

se concluir que comparando-se o quarto trimestre de 2018 com o quarto trimestre de 2019, 

as ações da JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3) e Minerva (BEEF3) tiveram uma valorização 

de: 160%, 84% e 131% respectivamente.  
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Gráfico 1 -  Histórico cotações mensais - média   

Fonte: Elaborado pelo autor com dados secundário 
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Gráfico 2 -  Histórico cotações trimestrais - média 

 Fonte: Elaborado pelo autor com dados secundários 

 

 A Heurística da Representatividade é um conceito do campo das Finanças 

Comportamentais, na qual os indivíduos tendem a tomar decisões utilizando as 

informações mais fáceis de lembrar, com maior destaque e maior número de repetições. 

Em momentos de difícil tomada de decisão, o ser humano se apoia em seu repertório 

pessoal para julgar uma coisa, pessoa ou situação. 

 O Efeito Saliência, é quando uma informação está muito disponível e, por esse 

motivo, ela ganha proporções muito maiores do que de fato ela já é. Durante o ano de 

2019, foram divulgadas notícias por veículos midiáticos sobre a demanda chinesa por 

proteína bovina brasileira, os possíveis impactos para o mercado de bovinos brasileiros 

decorrente da Peste Suína Africana e como os frigoríficos brasileiros poderiam se 

beneficiar da elevação da demanda.  O apêndice 20, representa as manchetes publicadas 

nos veículos midiáticos de março a dezembro de 2019 e o Google Trends de pesquisas de 

termos relacionados de Preço do Boi, JBSS3, BEEF3 e MRFG3, o maior número de 

pesquisas desses termos ocorreu no final do ano de 2019. 
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  Esses vieses contribuíram por uma maior procura dos investidores pelos papéis 

na Bolsa de Valores dos frigoríficos de carne bovina, com a maior demanda, ocorreu um 

aumento expressivo de suas cotações durante o ano de 2019, conforme os gráficos 1 e 2 

e apêndice 19.  

 Outro conceito de Finanças Comportamentais presentes nesses momentos de 

euforia de mercado, é o Efeito e Movimento Manada, no qual os investidores passam a 

seguir o que os outros estão fazendo, sem ao menos saber se o caminho que este grupo 

está tomando é o certo. As pessoas têm esse tipo de comportamento, pois agir com a 

maioria sempre traz conforto. Outra explicação é que os humanos, costumam atribuir 

racionalidade na atitude do outro, especialmente quando este outro é um grupo muito 

maior. Ademais, o Movimento Manada é corroborado pelo sentimento de medo de errar 

sozinho. Na mente humana, é muito mais reconfortante errar junto com o grupo do que 

cometer deslizes individualmente. Para finalizar o conceito existe sempre o incomodo de 

ficar para trás. 

 Portanto, a partir de todo o levantamento das variáveis do estudo, foi desenvolvido 

uma análise financeira das empresas por meio de valuation, utilizando os dados 

financeiros disponibilizados pelas empresa na seção de Relação com os Investidores, foi 

comparada a receita das empresas ao longo dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, 

objetivando analisar se ocorreu um aumento significativo na venda de produtos 

decorrente de uma demanda muito competitiva de exportações. Também foi analisado se 

ocorreu um aumento na matéria – prima adquirida dos produtores de bovinos, Custo do 

Produto Vendido (CPV), uma vez que os anos de 2017 e 2018 foram marcados por um 

aumento do abate de fêmeas reprodutoras, pressionando positivamente o valor da arroba.  

 A partir do método de avaliação financeira de empresas, valuation, foi calculado 

o Firm Value e Equity Value das empresas e o preço justo de suas ações negociadas na 

B3 durante o período de análise.  

 Posteriormente, foi comparado o preço do modelo financeiro com o preço das 

ações comercializadas no mercado durante o ano de 2019. Com esses procedimentos foi 

possível identificar movimentos irracionais do mercado financeiro em razão de 

overreaction e saliência.   

 Análise de Saúde Financeira também foi desenvolvida com o objetivo de 

identificar a real situação da gestão de caixa, investimentos, endividamento e retorno aos 

acionistas das empresas. 
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4. Revisão de literatura 

 

4.1 Pecuária Bovina Brasileira 

 

 4.1.1 Características da Pecuária Bovina de Corte no Brasil  

 

 Conforme Carvalho e Zen (2017), o Brasil possui o maior rebanho comercial do 

mundo, é o maior produtor e exportador mundial de carne bovina. A atividade bovina 

pode ser sintetizada em heterogeneidade nos sistemas de produção, gestão e de 

comercialização do gado.  

 A pecuária bovina de corte está presente no cenário econômico nacional, desde a 

época colonial. Nos últimos anos ocorreu uma expansão para regiões de fronteira 

agrícola, devido ao aumento da agricultura principalmente em solos argilosos com maior 

potencial produtivo. A produção nacional é majoritariamente formada pelo sistema 

extensivo. Recentemente, com a incorporação de novas tecnologias, objetivando redução 

de custos e aumento de produtividade, ocorreu um movimento de elevação dos sistemas 

intensivos de produção, confinamentos ou semi-confinamentos. 

 Nos últimos anos, pode-se observar mudanças na indústria, com um maior grau 

de profissionalização dos agentes de mercado, conduzindo as empresas à abertura de 

capital, a internacionalização, a diversificação das atividades e produtos, principalmente 

com a agregação de valor e criação de marcas, como consequência uma concentração de 

grandes players que são formadores de preço. Dentro da porteira, o setor produtivo 

também tem conseguido avanços, na implementação de novas tecnologias, diversificação 

de atividades e novas formas de comercialização, com a indústria de insumos e os 

frigoríficos. A Integração Lavoura Pecuária (ILP) tem reduzido a degradação das 

pastagens e uma nova fonte de renda para os pecuaristas tradicionais.  

 O sistema intensivo, tem ganhado um espaço relevante na configuração da 

pecuária brasileira na atualidade, é utilizado como forma de acabamento pelos produtores, 

visando obter maiores prêmios pela arroba comercializada. Todavia, esse sistema 

apresenta oscilações, devido à ausência de planejamento com custos, principalmente os 

insumos utilizados no trato dos animais, o milho por exemplo, nos últimos anos tem 

perdido espaço para o cultivo da soja como safra de verão e tem sido plantado na safrinha, 

com maiores riscos climáticos e menor área. A expansão da atividade de produção de 
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etanol a partir do milho no estado do Mato Grosso, maior produtor de grãos do país, 

também contribuiu para manter as cotações elevadas para os pecuaristas, promovendo 

uma elevação no custo da ração bovina. Outro fator fundamental para o sucesso do 

sistema de confinamentos, é uma aquisição estratégica dos bovinos para a engorda no 

sistema, uma vez que, segundo Carvalho e Zen (2017), 70% dos custos do sistema são 

formados pela compra dos animais e 20% é representado pelos insumos.   

 A evolução das raças de bovinos e o crescente uso do cruzamento industrial, com 

destaque para a raça europeia angus, favoreceu o crescimento de animais mais pesados e 

com melhores acabamentos, otimizando o aproveitamento da carcaça. Outro fator que 

contribui para a qualidade dos bovinos em termos de finalização do ciclo, é o intenso uso 

de suplementação e o aumento de confinamentos, promovendo uma padronização da 

carcaça maior e a redução da vida do animal pronto para o abate, o que permitiu a abertura 

de mercado como o europeu e chinês que exigem animais mais novos.  

 As variações constantes de preços nos mercados, em razão da oferta e da demanda, 

promovida por políticas econômicas, fatores externos, problemas climáticos na safra, 

impulsionaram uma gestão estratégica de redução e mitigação dos riscos nos momentos 

de tomada de decisão, tanto para os produtores quanto para os  frigoríficos, para evitar 

perdas e auferir mais ganhos.  

 De acordo com os estudos de Caleman (2010), Pitelli e Moraes (2006) e Zucchi, 

(2010), até metade dos anos 2000, as transações entre pecuaristas e frigoríficos foram em 

geral realizadas no mercado spot. No período atual, novas estruturas de governança nas 

transações entre pecuaristas e indústria frigorífica foram elaboradas. Contratos a termo, 

objetivando reduzir o risco de preço no momento de comercialização, contratos de longo 

prazo e integração vertical para trás e para frente, reduzindo os custos de transação, 

passaram a competir de forma agressiva com o mercado spot, em razão do aumento na 

especificidade do ativo, com padrões e qualidades definidos por determinados 

compradores, atendendo específicos segmentos de mercado e maiores exigências por 

parte dos consumidores nacionais e internacionais.  

 A agropecuária brasileira passou por grandes transformações ao longo dos anos, 

conforme Sá, Vita, Mizumoto, Marino e Pedroso Júnior (2015), os Sistemas 

Agroindústrias (SAG), estão muito presentes, configurando-se como a soma de todas as 

operações na fazenda e na produção e distribuição de todos os insumos, armazenamento, 

logística, processamento e comercialização de produtos e insumos. Portanto, pode-se 

observar uma conexão muito forte entre os produtores rurais e os frigoríficos, que passam 
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a utilizar de instrumentos sofisticados com objetivo de reduzir quebra de contratos e 

oportunismo de uma das partes devido ao maior grau de especificidade da carne bovina, 

agregando valor para a cadeia como um todo. 

 Apesar dos avanços e profissionalização da pecuária de corte no Brasil ao longo 

dos anos, existem desafios relacionados com a infraestrutura limitada do escoamento e 

logística de transporte, promovendo elevação dos custos e uma barreira para alavancar a 

eficiência de um mercado que passa por inovações constantes.    

 

 4.1.2 Ciclo Pecuário 

 

  Os fenômenos da pecuária bovina podem ser explicados por três fatores que 

afetam diretamente a formação de preços: sazonalidade, ciclo e tendência (movimento de 

longo prazo). A sazonalidade decorre do fato de que a pecuária é uma produção que 

depende de fatores climáticos, principalmente chuva e temperaturas positivas, 

favorecendo a qualidade das pastagens. A tecnologia e o sistema intensivo, tem reduzido 

a sazonalidade dos preços. 

 Existem seis condicionantes do ciclo da pecuária, que promovem efeitos 

sobrepostos e cumulativos: os índices zootécnicos, as condições climáticas, a dupla 

aptidão das fêmeas, os preços e as expectativas sobre os preços; a estrutura de mercado e 

as variáveis econômicas, conforme Ivan Wedekin (2017). Os índices zootécnicos são os 

determinantes fundamentais da produtividade global dos fatores. Determinam o tempo 

necessário entre o nascimento de uma fêmea e o envio de sua primeira cria para o abate, 

a gestação em fêmeas reprodutoras de bovinos leva entre 280 e 290 dias, dependendo da 

raça e do bezerro que será gerado. Como o período de prenhes é rígido, o encurtamento 

do ciclo depende de aumentar a eficiência entre o nascimento da cria e o abate.  

 Quando vai para o abate, a vaca transforma-se em bem de consumo, a carne. Por 

outro lado, é um bem de capital quando está alocada para produzir bovinos. A variação 

da quantidade de carne produzida a partir do abate de fêmeas, vacas e novilhas, pode ser 

considerado como o grande vetor da alta ou baixa dos preços dos bovinos.  

 Durante os períodos de baixa da arroba bovina, os pecuaristas formam 

expectativas pessimistas para o futuro. Nessa fase, a criação de bezerros é desestimulada, 

assim uma maior quantidade de vacas e novilhas é destinada para o abate, o que aumenta 

ainda mais a oferta de carne, reforçando a queda de preços para toda a pecuária. Essa 
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queda de preços confirma as expectativas iniciais dos pecuaristas, e consequentemente, 

mais fêmeas são abatidas.  

 As variáveis econômicas também são determinantes para a formação dos preços 

de mercado de bovinos, uma vez que a carne bovina apresenta uma elevada elasticidade 

renda da demanda, portanto sua demanda é sensível a elevações de preços e reduções da 

renda, também possui como concorrentes, proteínas que são substitutas perfeitas, e 

historicamente mais baratas, como a carne de aves e suína.  

 Os fatores que influenciam a demanda estão relacionados com a renda das 

famílias, existe uma sazonalidade no final e começo do mês devido ao recebimento dos 

salários, aumentando a compra de carne bovina quando a população está mais 

capitalizada, feriados e festas de final de ano também contribuem para elevações pontuais 

na arroba do boi gordo. A oferta é influenciada pelo preço do gado de reposição, 

diretamente relacionado com o ciclo de abate de fêmeas, custos dos insumos para o 

sistema intensivo e com a taxa básica de juros do país, que se estiver em alta, os 

pecuaristas não são incentivados a retirarem os recursos das aplicações financeiras para 

investir em ativos reais com maiores riscos, por outro lado, em períodos de juros baixos, 

os pecuaristas são incentivados a aumentarem os investimentos nos ativos reais, devido 

ao custo de oportunidade pouco atrativo e uma maior busca de retorno associado ao risco.  

 Conclui-se, que o abate de fêmeas afeta diretamente o ciclo da pecuária bovina, 

uma vez que reduz a oferta de reposição de bovinos e a gestação para novos bezerros é 

longa, aproximadamente um ano. Posteriormente, os bezerros são levados para pastagens, 

por meio do sistema extensivo, na qual ficam por aproximadamente um ano e são levados 

para o sistema intensivo de confinamento para a acabamento final de quatro meses. O 

fato é que, desde o segundo semestre de 2015, o preço do boi entrou em uma fase de 

baixa, incentivando o abate de fêmeas. A partir de 2019, a valorização da arroba foi 

influenciada pela maior demanda do mercado asiático e também devido à oferta restrita 

de bezerros em razão de um longo ciclo de baixa na arroba do boi gordo que resultou no 

descarte de fêmeas reprodutoras. O gráfico 3 representa a taxa anual de abate de vacas no 

Brasil de 2000 a 2018, conforme dados do IBGE, entre os anos de 2013 e 2016 o ritmo 

de abate de vacas em relação ao total de animais abatidos diminuiu no Brasil, indicando 

crescimento do rebanho. Todavia, em 2017, a taxa de abate de vacas voltou a subir, depois 

de cinco anos, desde 2012 não era observada alta nesse indicador. 

 



 

 

30 

 

Gráfico 3 - Taxa anual de abate de vacas no Brasil entre 2000 a 2018 

Fonte: IBGE 

 

 O esquema 1, representa todas as fases do ciclo pecuário que tem uma duração de 

longo prazo e é afetado por seis fatores descritos por Ivan Wedekin (2017), que 

influenciam o seu andamento, que pode ser alavancado por fatores relacionados com o 

abate de fêmeas, aumentando a oferta de carne e pressionando a arroba bovina. Em 

momento de alta da arroba, ocorre a entrada de diversos players, uma vez que o mercado 

de bovinos para os pecuaristas está configurado como um mercado perfeitamente 

competitivo, no qual não existem barreiras à entrada e saída, e são tomadores de preços, 

esses movimentos promovem aumentos momentâneos na oferta e contribuem para uma 

redução da arroba bovina no longo prazo.  
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Esquema 1 - Ciclo Pecuário Bovino  

Fonte: Ivan Wedekin (2017) 

 

 A tabela 1 representa o horizonte de investimentos para cada estágio de 

desenvolvimento bovino, desde a gestação e nascimento até a finalização para abate, a 

mesma evidencia a necessidade de visão de longo prazo para a atividade.  O Sistema de 

recria engorda e finalização são mais sensíveis às altas e do preço do bezerro, abate de 

fêmeas e oferta restrita de animais, também são pressionados pela volatilidade no preço 

dos insumos. Em anos de oferta restrita, os maiores beneficiados do mercado de bovinos 

são os atuantes no campo de gestação e nascimento, com maior poder de barganha frente 

aos clientes e possibilidade de formação de preço de toda a cadeia.  
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Tabela 1 - Horizonte de investimentos para pecuária bovina  

 

 

  Fonte: Ivan Wedekin (2017) 

 

4.2 Avaliação de Empresas 
 

 De acordo com Serra e Wickert (2019), pode-se inferir o valor de uma empresa 

por diversas técnicas divididas em quatro grupos: (1) Valor Contábil, (2) Avaliação 

Relativa, (3) Fluxo de Caixa Descontado (DFC) e (4) outras. 

 Todas as empresas possuem decisões importantes com relação ao financiamento 

de capital que pode ser por meio de recursos próprio (sócios), configurando o Patrimônio 

Líquido das empresas (Equity) ou recursos de terceiros (credores), passivo das empresas. 

Esses recursos levantados são direcionados para os ativos das empresas, sendo utilizados 

para projetos de novos produtos, expansão de instalações, renovação de maquinário, entre 

outros. Os investimentos de longo prazo em bens de capitais são chamados de Capital 

Expenditures (CAPEX). O Capital de Giro Operacional Líquido, corresponde a diferença 

entre o Ativo Circulante Operacional de Curto Prazo, formado pelo caixa operacional, 

estoque, contas a receber e impostos a compensar, o Passivo Circulante Operacional de 

Curto Prazo é formada pelos fornecedores a pagar, impostos a pagar, salários e encargos 

trabalhistas a pagar. O Capital de Giro Operacional é essencial para a manutenção e 

continuidades das operações das empresas, são os recursos para as operações do dia a dia 
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das empresas. A figura 1 representa as relações entro os Ativos, Passivo e Patrimônio 

Líquido das empresas.  

 

Figura 1 -  Ativos, Passivo e Patrimônio Líquido das empresas 

Fonte: Serra e Wickert (2019) 

   

 A Estrutura de capital de uma empresa é formada pela decisão de financiamento 

via capital próprio (acionistas) ou capital de terceiros (credores). O Custo Médio 

Ponderado de Capital (WACC), Weighted Average Cost of Capital, é formado pela 

proporção entre o Custo da Dívida (kd) e o Custo do Capital Próprio (ke). A Dívida das 

empresas é formada pelos empréstimos de curto e longo prazo, no passivo do Balanço 

Patrimonial, no caso de empresas de capital aberto, o empréstimo de longo prazo é 

formado por financiamento com bancos e emissão de dívida no mercado, as debêntures, 

que pagam juros para os credores a taxas pré ou pós fixadas ou taxas atreladas a inflação 

do período. Já o Patrimônio Líquido, também é encontrado no Balanço Patrimonial, 

recursos dos sócios das empresas, no caso de companhias de capital aberto, corresponde 

ao número de ações multiplicado pela cotação da ação da empresa. A dívida apresenta 

um benefício fiscal no cálculo do seu custo.  

 

WACC= Kd * D/(E+D) * (1-IR) + Ke *E/(D+E) 

 

Kd= Custo da dívida ( Yield to maturity) 

Ke= Custo do Capital Próprio - Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
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D = Dívida 

E= Patrimônio Líquido (Equity) 

IR = Imposto de Renda  

 

 O Custo da dívida (Kd) das empresas é obtido a partir do Yield to maturity (YTM) 

que é a taxa de juros pago para os credores pelas debêntures. O Custo do Capital Próprio 

é obtido por meio do Capital Asset Pricing Model (CAPM), que corresponde ao retorno 

do ativo considerado uma taxa livre de risco (risk free rate), o Beta (β) do ativo 

multiplicado pelo prêmio de risco de mercado (PRM), diferença entre o retorno de todos 

os ativos do mercado e a taxa livre de risco. O Custo do Capital Próprio é formado pelo 

CAPM e o Prêmio País (pp), menor para países desenvolvidos e maior para países menos 

desenvolvidos e emergentes.  

 

Ke= PP + CAPM =PP+ (rf +β * PRM) 

 

Ke= Custo do Capital Próprio - Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

rf= Taxa livre de risco (risk free rate) 

β = Beta 

PRM = Prêmio de risco de mercado (PRM)  

PP= Prêmio País 

 O Beta (β) é uma medida de risco sistemático, ou seja, de risco de mercado, 

corresponde a um parâmetro de sensibilidade do ativo em relação ao mercado. O Beta (β) 

do mercado é 1, portanto um ativo com Beta (β) superior a 1, é considerado mais 

agressivo, já um ativo com Beta (β) menor que 1, um ativo conservador.  

 De acordo com Serra e Wickert (2019), apesar do Custo da Dívida, apresentar 

benefício fiscal, as empresas devem utilizá-la de forma equilibrada, pois empresas com 

maior quantidade de dívida, o mercado exige juros mais altos para novas emissões, uma 

vez que a alavancagem elevada é traduzida em maior risco de crédito, aumentando o 

Custo Médio Ponderado de Capital (WACC). 

 Para o valuation, a partir do Fluxo de Caixa Descontado (DCF), Disconted Cash 

Flow,  precisa-se, primeiramente, calcular o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), 

posteriormente fazer a projeção dos Fluxos de Caixa Livres (FCF), definir a taxa de 

crescimento dos fluxos futuros na perpetuidade (g), que não pode ser superior ao WACC, 

introduzir o último fluxo na Fórmula de Gordon de perpetuidade e descontá-los pelo 
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WACC, trazendo-os a valor presente, dessa forma obtém-se o Firm Value, valor da 

empresa, após a retirada das dívidas da empresa e somado o caixa em excesso, dívida 

líquida, é obtido o Equity Value, valor da empresa para os acionistas, que dividido pelo 

número de ações, representa o valor justo das ações da empresa negociados no mercado 

financeiro. Uma empresa gera valor, quando os Fluxos de Caixa Livres (FCF) trazidos a 

valor presente são maiores que 0, mantem valor quando são iguais a zero e destrói valor 

quando são menores que 0, a figura 2 representa o cálculo para se obter o valor da 

empresa.  

  

 

 

 

 
 

Figura 2 - Valor da empresa trazido a valor presente pelo WACC.  

Fonte: Serra e Wickert (2019) 

 

 O cálculo dos Fluxos de Caixa Livres (FCF), Free Cash Flow, é realizado a partir 

dos dados do Balanço Patrimonial da empresa (BP) e do Demonstrativo de Resultado do 

Exercício (DRE). O Balanço Patrimonial, é utilizado para o cálculo da variação do Capital 

de Giro Operacional Líquido, considerando os Ativos Operacionais e os Passivos 

Operacionais, é considerado como ano base, o primeiro da análise, posteriormente a 

variação.  

 No Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) são obtidos os dados 

referentes ao Resultado Operacional (EBIT), Earnings Before Interest and Taxes, Receita 

Líquida, Custo do Produto Vendido (CPV), despesas com vendas/gerais e 

administrativas. O Imposto de Renda no Brasil, corresponde a 34%, 9% de Contribuição 

Social sobre Lucro Líquido, e 25% de imposto.   

 A tabela 2 demostra como os Fluxos de Caixa Livres (FCF) para cada ano da 

análise são calculados. 
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Tabela 2 -  Cálculo do Fluxo de Caixa Livre (FCF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Serra e Wickert (2019) 
 

 Após a obtenção dos Fluxos de Caixa Livres ( FCF) para cada ano da análise, é 

necessário calcular a perpetuidade (Perp), que representa o valor do fluxo de caixa dos 

investidores de “n +1”em diante. Para o cálculo da perpetuidade, utiliza-se uma taxa de 

crescimento (g), essa taxa varia de acordo com dois tipos de projeção, a projeção real, 

que desconsidera a inflação, e a projeção nominal, que considera a inflação. No primeiro 

caso o g é igual a zero e no segundo, igual a inflação. O crescimento pode gerar ou não 

valor, caso não gere, é necessário criar uma coluna de ajuste para liberar a depreciação 

no CAPEX e o Resultado Operacional Líquido (EBIT) é igual ao do ano anterior, para a 

variação no Capital de Giro Operacional Líquido, é considerado o valor do ano anterior 

ajustado a uma taxa, que é formada pela taxa de crescimento (g) dividida pelo crescimento 

do Resultado Operacional Líquido (EBIT) em relação ao último e penúltimo ano.  

 O último Fluxo de Caixa Livre (FCF), valor da empresa na perpetuidade, será 

obtido pela Fórmula de Gordon, que ajusta esse fluxo à taxa de crescimento (g), 

descontada pela diferença entre Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) e a taxa de 

crescimento (g). Tanto nos casos em que o crescimento gera valor e não gera. Nesse 

trabalho, será considerado que o crescimento gera valor. A figura 3 esquematiza o 

conceito de perpetuidade.  

Fluxo de Caixa Livre (FCF)

Resultado Operacional Líquido

(EBIT)

(-) Imposto Operacional

(+) Depreciação

(-) CAPEX

(-)  Variação de Capital de Giro

Fluxo de Caixa Livre (FCF)
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Figura 3 - Conceito de perpetuidade  

Fonte: Serra e Wickert (2019) 

 

 Com o cálculo dos Fluxos de Caixa Livres (FCF) trazido a valor presente pelo 

Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), é obtido o Firm Value, valor da empresa, 

quando é descontada a dívida líquida, é obtido o Equity Value, valor da empresa para os 

acionistas, quando divida pelo número de ações, no caso de empresas de capital aberto, o 

valor do preço justo por ação da empresa.  

 Passos para o Valuation: 

1. Calcular o WACC ( Custo Médio Ponderado de Capital); 

2. Calcular o Fluxo de Caixa dos investidores para “n” anos; 

3. Calcular a perpetuidade, que representa o valor do fluxo de caixa dos investidores 

de “n+1”em diante, representado por um único valor na data “n” a Perpn; 

4. Calcular o valor presente, obtendo o Firm Value; 

5. Calcular o Equity Value, subtraindo do Firm Value a Dívida Líquida; 

6. Calcular o preço das ações da empresa, dividindo o Equity Value pelo número de 

ações.  

 Segundo Damodaran (2007), conhecer o valor de um ativo e o que determina esse 

valor são pré-requisitos para uma tomada de decisão inteligente – na escolha de uma 

carteira de investimentos, na definição do preço justo a se pagar ou receber em uma 

aquisição e na opção de investimentos e dividendos a se administrar uma empresa. O 

princípio fundamental de um investimento sólido é que o investidor não pague por um 

ativo mais do que ele vale. O valor percebido deve ser aquele que reflita os fluxos de 

caixa a serem gerados.  
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 Conforme o autor, existem inúmeros vieses que afetam os investidores no 

momento de compra, venda e avaliação de um ativo. O viés na avaliação tem início com 

a escolha da empresa a ser avaliada, as escolhas na maioria das vezes não são aleatórias, 

são influenciadas por fontes externas como notícias boas e ruins sobre a empresa que 

impactam de forma significante na percepção da empresa pelo analista.  

 Durante a coleta de informações financeiras, os investidores se deparam com 

relatórios e demonstrações financeiras das empresas que incluem não apenas os números 

contábeis, mas também as discussões gerencias em torno do desempenho, que de forma 

recorrente, manipulam os números sobre uma melhor e mais favorável percepção. 

Quando buscam análises de research de corretoras e bancos de investimento, existem 

fatores institucionais implícitos nas avaliações dos analistas, eles tendem a emitir mais 

recomendações de compra do que de venda, ou seja, é mais provável que considerem as 

empresas subavaliadas no lugar das superavaliadas. Esse fator é decorrente das 

dificuldades de acesso às informações das empresas e em parte às pressões que sofrem 

dos gestores de carteira, que em alguns casos, possuem grandes posições em ações dessa 

empresa ou de setores do bancos de investimento, que mantêm outros relacionamentos 

lucrativos com a empresa em questão. 

 Outro fator que impacta de forma significativa a avalição de uma empresa são as 

fontes de incerteza, quando um ativo é avaliado, são realizadas previsões para o futuro. 

São consideradas apenas as informações disponíveis na tomada de decisão. Entretanto, a 

gestão de riscos e definição de diferentes cenários, é fundamental, por meio da atribuição 

de probabilidade de ocorrência de eventos macroeconômicos, microeconômicos e da 

empresa que afetam financeiramente e operacionalmente a mesma. Questões qualitativas, 

principalmente de Governança Corporativa, devem ser levadas em consideração pelos 

investidores, uma vez que a Teoria de Agência, conflito na tomada de decisão entre os 

acionistas e administradores podem impactar negativamente os resultados da empresa. 

 A complexidade, conforme Damodaran (2007), também tem impacto relevante na 

avaliação das empresas, os modelos mais complexos demandam mais informações, que 

muitas vezes são difíceis de serem obtidas, os modelos complexos limitam a sua análise 

a determinada empresa, dificultando que esses modelos sejam replicados para demais 

empresas com tamanho, estrutura e de setores diferentes.  

 

 



 

 

39 

4.3 Finanças Comportamentais (Behavioral Finance) 

 

 Conforme Barberies e Thaler (2003), o paradigma tradicional de finanças procura 

entender os mercados usando modelos que consideram os agentes como seres racionais, 

no qual todas as decisões são tomadas de forma sensata, sem vieses e emoções. 

 Finanças Comportamentais é uma vertente que considera os agentes de mercado 

como seres que não são totalmente racionais. Em uma economia na qual seres racionais 

e irracionais (noise traders) interagem, a irracionalidade pode provocar impactos de 

longo prazo na precificação de ativos financeiros, promovendo distorções e possibilidade 

de arbitragem.  

 Em mercados eficientes, o preço de um ativo é igual ao seu valor fundamental, ou 

seja, a precificação está correta. Para o valuation, os investidores consideram todas as 

informações disponíveis para a construção dos fluxos de caixas futuros e calculam a taxa 

de desconto correta. Essa teoria é chamada de “Hipótese de Mercados Eficientes”, 

entretanto, Finanças Comportamentais refuta essa teoria afirmando que agentes 

irracionais promovem disfuncionalidades na precificação dos ativos que pode promover 

arbitragem de curto prazo. Arbitragem significa uma estratégia de investimento que 

oferece lucro sem risco e sem custo, todavia, problemas de apreçamento podem ter riscos 

e custos elevados. Portanto, a arbitragem será limitada se: arbitradores são avessos a risco 

e possuem horizonte de investimento de curto prazo, o risco sistêmico também é um fator 

limitador. 

 Os dois pilares de Finanças Comportamentais são: a psicologia e os limites para a 

arbitragem. Um componente crucial de qualquer modelo do mercado financeiro é como 

os agentes formam as suas expectativas: 

• Confiança em excesso nos julgamentos; 

• Otimismo e pensamento positivo; 

• Heurística da Representatividade; 

• Conservadorismo; 

• Viés da Confirmação; 

• Perseverança em crenças pessoais – Pessoas não gostam de ser contrariadas; 

• Ancoragem – Evidência experimental passada na tomada de decisão; 

• Viés da disponibilidade -  Pessoas buscam na memória por informações 

importantes; 
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 A Teoria da Perspectiva desenvolvida por Kahneman e Tverksy (1979/1992),  

objetiva capturar as atitudes das pessoas em situações de tomada de decisão. A utilidade 

é definida pelas ponderações de perdas e ganhos que a posição de riqueza final. Para o 

desenvolvimento da teoria, foram realizados diversos experimentos controlados nos 

modelos de loterias. Foi concluído que as pessoas são avessas a riscos em posições de 

ganhos e tomadores de riscos em posições perdedoras. A aversão a perdas é 

predominante, na qual as pessoas são mais sensíveis as perdas do que aos ganhos. A figura 

4 representa o gráfico de valor em situações de ganhos, a função é côncava e em situações 

de perda, é convexa, conclui-se que as perdas têm impactos emocionais superiores aos 

ganhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Teoria da Perspectiva   

Fonte: Kahneman e Tverksy (1979/1992) 

 

 Outro viés importante na tomada de decisão está relacionado com o framing  que 

se refere a forma como um problema é apresentado para o tomador de decisão. A aversão 

à ambiguidade mostra que os indivíduos não gostam de situações em que existem 

incertezas sobre a distribuição de probabilidade, o que dificulta a expressão de confiança. 
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Uma forma de superar à aversão à ambiguidade é pela adoção da “Preferências pela 

Familiaridade”. 

 

 4.3.1 Comportamento do Investidor (Investor Behavior)  

 

 O comportamento do investidor pode ser explicado por Finanças 

Comportamentais como a forma que o portfólio de ativos é escolhido e alterados ao longo 

do tempo. As evidências e comportamentos dos investidores podem ser explicados pelos 

seguintes fatores: 

• Diversificação insuficiente – Forte evidência de home bias, a ambiguidade e 

familiaridade são fatores que complementam a baixa diversificação. Investidores 

acreditam que o mercado nacional de ações é mais familiar que o estrangeiro; 

• Diversificação ingênua; 

• Trading em excesso – A melhor explicação comportamental para esse fator é o 

excesso de confiança; 

• Decisão de venda de ativos – Investidores são relutantes a vender posições com 

valores financeiros abaixo da compra, winners assets; 

• Decisão da compra de ativos -  Divisão entre winners e losers assets. Decisões 

de compra são resultantes do efeito atenção, compra de ativos que chamaram a 

atenção do investidor relacionada com uma performance passada extrema boa ou 

ruim; 

• Snake bite – experiência de perdas no mercado financeiro, faz com que os 

investidores se afastem dessa experiência, setor ou ativo específico; 

• Tendência de investir na empresa em que trabalha ou em marcas que 

conhece; 

• Busca de empresas vencedoras (chasing winners) – Ações e fundos de 

investimentos escolhidos com base em performance passadas; 

• Good Companies vs. Good Investments – Investidores preferem empresas com 

boas imagens; 

• Movimento Manada – Número de pessoas seguem o movimento de outros 

grupos, sem qualquer tipo de justificativa original para isso. 
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 Conforme Ackert e Deaves (2010), as heurísticas, aproximação progressiva de um 

dado problema, criação de atalhos mentais, e vieses influenciam no comportamento de 

decisão dos indivíduos, a percepção e a memória são filtros imprecisos de informações, 

a forma como ela é apresentada impacta como ela é recebida. Devido à grande quantidade 

de informação, os indivíduos usam heurísticas e atalhos para a tomada de decisão. A 

memória e a percepção são muito utilizadas pelos indivíduos, que fazem escolhas sob a 

forma de como querem enxergar determinada situação. Informações que são fáceis de 

entender são vistas como verdadeiras. 

 O Status Quo está muito presente na tomada de decisão, os indivíduos tendem a 

manter as coisas como elas estão. Pessoas apresentam vieses relacionados com eventos 

recentes, que influencia na distribuição de pesos, atribuindo valores maiores para 

acontecimentos recentes. A Contabilidade Mental está presente nas decisões dos 

investidores, objetivando melhor entendimentos, a separação dos investimentos em 

caixas contábeis é realizada. O viés de Saliência também está muito presente, resultante 

de aumento irracional da probabilidade de ocorrência de um evento, como por exemplo, 

um acidente de avião com grande cobertura midiática faz com que as pessoas fiquem com 

receio de curto prazo de viajarem. A Ancoragem está relacionada com a utilização de 

uma referência, benchmark, para o ajuste da direção correta.  

 De acordo com Steffen, Hanspal, Martínez-Correa e Nielsen (2020), investidores 

otimistas são mais propensos a apresentarem o efeito disposição, ou seja, viés de 

comportamento que ocorre quando um investidor tende a realizar operações com ganhos 

rapidamente e reter em carteira ativos “perdedores”, que estão sendo depreciados. O viés 

de otimismo promove uma maior alocação de recursos em ativos de risco e maior 

incidência do efeito disposição. Investidores com expectativas de maiores retornos 

alocam uma grande fração de sua liquidez em ativos de risco.  

 

 4.3.2 Finanças Corporativas (Corporate Finance)  

 

 Além de decisões sobre os investimentos, Finanças Comportamentais também 

estão presentes nas Finanças Corporativas, administradores das empresas de capital 

aberto usam o timing  de mercado para fazer recompra de ações quando os preços estão 

desvalorizados e emitem mais ações quando o preço está valorizado. A literatura de 

agência afirma que alguns administradores tendem a maximizar outros objetivos além do 

valor da empresa, uma forma de alavancar o seu prestígio é por meio do tamanho da 
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empresa e valor presente líquido de projetos de construção de impérios. Decisões de 

pagamento de dividendos e recompra de ações também estão associados à fatores 

cognitivos dos gestores, os investidores demonstram maior interesse em comprar ações 

pagadoras de dividendos, as empresas ao pagarem dividendos, ajudam os investidores a 

evitarem o sentimento de arrependimento. Mudanças na política de pagamento de 

dividendos refletem sobre o sentimento dos investidores sobre as empresas pagadoras de 

dividendos e nas não pagadoras. Em momentos de maior aversão ao risco, os investidores 

buscam por empresas pagadoras de dividendos.  

 Outra vertente no campo das Finanças Corporativas é de que os gestores muitas 

vezes se comportam de forma irracional, problemas de confiança em excesso podem levar 

a valuations supervalorizados ou subvalorizados, influenciando decisões relacionadas 

com fusões e aquisições e aprovação de projetos importantes. Otimismo dos gerentes 

podem explicar a correlação elevada entre investimentos e fluxo de caixa: quando o fluxo 

de caixa é baixo, gestores são relutantes a utilização de mercados externos para 

financiamentos o que implica na necessidade de reduzir projetos. A Teoria da Agência 

também pode impedir os gestores de maximizarem o valor da empresa, mecanismo de 

incentivos acabam não sendo suficientes e o interesse pessoal acaba prevalecendo.  

 Os sunk costs, custos irrecuperáveis, também são de difícil aceitação dos gestores, 

pois estão associados ao símbolo de fracasso e tomada de decisão errada, está relacionado 

com a aversão a perdas. Decisões tomadas em grupo incialmente são consideradas mais 

racionais, tal fator pode ser observado na diversificação de diferentes formações no 

Conselho Administrativo de muitas empresas, entretanto, a euforia pode levar a decisões 

erradas e precipitadas. Quando os indivíduos são obrigados a tomarem decisões 

individualmente, tendem a ser mais cautelosos e cuidadosos, ponderando todos os 

possíveis resultados das decisões e análises de trade-offs.  

 

 4.3.3  From Homo Economicus to Homo Sapiens  

 

 Ricahar Thaler (2000), sugere que alguns vieses estão presentes no futuro da 

economia: 

• Otimismo e pensamento positivo – Tendência dos seres humanos de serem 

otimistas sobre o futuro; 

• Confiança em excesso; 
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• Efeito falso do consenso – Tendência de pensarmos que os outros são iguais a 

nós; 

• A maldição do conhecimento – Quando temos o conhecimento de algo, não 

conseguimos imaginar desenvolver o raciocínio sem ele.  

 Seis previsões ousadas sobre como a economia irá evoluir nas próximas décadas 

considerando os vieses mencionados anteriormente. 

1. Homo Economicus  perderá QI, revertendo uma tendência de cinquenta anos, agentes 

mais e menos sofisticados; 

2. Homo Economicus irá se tornar agentes com capacidade mais lenta de aprender; 

3. Os economistas irão aceitar menos a heterogeneidade, principalmente seres 

irracionais, noise traders; 

4. Economistas estudarão a cognição humana, majoritariamente a aversão a perdas; 

5. Economistas diferenciarão as teorias normativas das descritivas; 

6. Homo Economicus se tornará mais emocional e estudará mais o comportamento dos 

seres humanos baseados no irracional e sentimentos; 

 

 4.3.4 Anomalias de mercado – Overreaction 

 

 Segundo Thaler e De Bondt (1987), em experimentos e pesquisas realizados com 

problemas de probabilidade, as pessoas apresentaram uma tendência de overreaction, elas 

atribuem pesos maiores para informações recentes e pesos menores para informações 

mais antigas.  

 Os autores concluíram que os investidores apresentam uma tendência de 

overreaction com anúncio de resultados, os preços das ações podem temporariamente 

sofrer um deslocamento de seu valor fundamental. São criados vieses iniciais nos preços 

ou pode ocorrer o desenvolvimento, por parte dos investidores e analistas, de otimismo 

ou pessimismo excessivo em determinados papéis, ações classificadas como 

“perdedoras” são consideradas investimentos mais atrativos do que “vencedoras”, de 

acordo com os estudos realizados pelos acadêmicos.  

 De acordo com Thaler e De Bondt (1987), os investidores possuem um 

predomínio de orientação voltada exclusiva para o curto prazo, objetivando ganhos em 

um pequeno período de tempo, o foco dos traders é centralizado no passado recente 

dessas empresas e não consideram o futuro subsequente ao imediato.   
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 Conforme o paper desenvolvido por Lo e MacKinlay (1989), a hipótese de 

overreaction no mercado acionário afirma que os investidores estão sujeitos a ondas de 

otimismo e pessimismo e criam uma forma de momentum que provoca, brevemente, 

variações nos preços dos ativos, que distanciam de seus valores fundamentais. 

  Uma implicação empírica que se encontra presente em praticamente todas as 

teorias de overreaction está relacionada com a seguinte constatação: as mudanças de 

preço devem estar correlacionadas de forma negativa com o período de posse do ativo.  

 Zarowin (1990) afirma que a Hipótese de Mercado Eficiente foi a teoria com 

maior predominância e domínio no campo de finanças nas últimas décadas. A eficiência 

na precificação de ativos no mercado, entretanto, vem sendo questionada por renomados 

acadêmicos, devido, principalmente, a evidências relacionadas com o comportamento de 

reversão à média de retornos nos preços das ações. As ações “perdedoras” apresentam 

uma tendência de outperform as ações “vencedoras” nos períodos seguintes. Essa 

violação da Hipótese de Mercado Eficiente é chamada de “fenômeno de overreaction”, 

sugerindo que o mercado inicialmente realiza um overreaction no curto prazo e 

posteriormente promove uma autocorreção, reversão à média.  

 

4.4 Impactos dos vieses e heurísticas no Mercado Financeiro  

 

 Conforme Lacerda (2010), em pesquisa realizada, os investidores com maiores 

conhecimentos técnicos e teóricos sobre o mercado de capitais, apresentam chances 

menores de realizarem avaliações utilizando as heurísticas da representatividade e da 

disponibilidade, a primeira refere-se à utilização de repertório pessoal para a tomada de 

decisão e a segunda a probabilidade de um fato acontecer a partir da facilidade com que 

os indivíduos se lembram de um evento similar que aconteceu no passado. 

 Todavia, um nível de conhecimento maior nem sempre é condição suficiente para 

garantir uma análise sem viés. O domínio sobre determinado assunto e conhecimentos  

adquiridos por estudo ou experiência conduziram o grupo de investidores com maior 

experiência a um excesso de confiança em suas previsões e a um julgamento com vieses. 

 Conclui-se que o conhecimento é fundamental para evitar apreciações por meio 

das heurísticas da representatividade e da disponibilidade, o que contribui para melhorar 

a qualidade da decisão a ser tomada pelo investidor. Quanto menos o investidor utilizar 

heurísticas para avaliar, mais oportunidades terá de fazer uma escolha que possa levar a 

resultados satisfatórios e baseados em fundamentos concretos.  
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 De acordo com a pesquisa realizada por Antar (2015), que objetivava medir a 

presença de vieses e atalhos na tomada de decisão dos investidores, os resultados 

encontrados, indicam que mesmo indivíduos que possuem conhecimento do mercado 

financeiro estão sujeitos aos vieses e heurísticas previstos pelas Finanças 

Comportamentais, mas em menor intensidade. Em momentos de estresse e incertezas, os 

seres humanos tomam decisões levando em considerações fatores inconscientes e 

pessoais como forma de conforto pelas escolhas.  

 O argumento, portanto, é que mesmo que vieses e heurísticas comportamentais 

desviem o mercado de seu equilíbrio, gerando ativos com erros de precificação, 

investidores profissionais identificarão esses ativos como oportunidades de arbitragem. 

Ao praticar a arbitragem, os investidores negociarão os ativos até que os preços alcancem 

seus valores intrínsecos, fazendo com que o mercado volte ao equilíbrio. Todavia, com 

pesquisa realizada, investidores com experiência no mercado também sofrem de vieses e 

heurísticas, suas capacidades de praticar a arbitragem podem ser limitadas. 

 Portanto, erros de precificação, devido a vieses e heurísticas, deslocam os preços 

dos ativos de seus valores justos, permitindo estratégias limitadas e de curto de prazo de 

arbitragem, que posteriormente passarão por um processo de correção e reversão. 

Momentos de euforia e cenários incertos podem ser considerados como oportunidade de 

posicionamento contra o mercado, evitando perdas nos momentos de retorno ao equilíbrio 

fundamentalista.  
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5.  Metodologia  

 

5.1 Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) 

 
 Para a avaliação da real valorização do valor de mercado dos frigoríficos 

brasileiros de carne bovina com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3): 

JBS, Marfrig e Minerva, foi desenvolvido um modelo de avaliação fundamentalista a 

partir do método dos Fluxo de Caixa Descontado (DFC).  

 Primeiramente, foram coletadas as Demonstrações Financeiras de cada empresa 

em seus respectivos sites na seção de Relação com os Investidores referentes aos anos de 

2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, para o modelo foram consideradas as demonstrações 

trimestrais publicadas no final de março, junho, setembro e dezembro de cada ano.  

 O primeiro passo, conforme Serra e Wickert (2019), consiste no cálculo do 

Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) das empresas. Para a taxa básica de juros 

(rf), risk free rate, foram levantados dados de 2015 a 2019 dos Títulos do Tesouro 

Americano de 10 anos - T-Bond (YTM) a partir do banco de dados do site: 

https://br.investing.com. O esquema 2, sintetiza os resultados dos dados coletados e a 

taxa básica de juros (rf) que foi utilizada é de 2,31%.  

Esquema 2 - Taxa livre de risco (rf) – T-Bond (YTM) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados secundários  

https://br.investing.com/
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 O Prêmio de risco do país foi obtido pelo índice Emerging Markets Bond Index 

Plus (EMBI), o índice de atualização diária criada pelo Banco estadunidense JP Morgan 

ainda na década de 1990. Os dados foram extraídos do bancos de dados do site: 

http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx. O Prêmio de risco do país foi utilizado para o 

cálculo do Custo de Capital (ke) de cada empresa.  

   

  

 

 

Esquema 3 - Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados secundários  

 

 Posteriormente, foi coletado o Beta (β) de mercado de cada empresa, que mostra 

a sensibilidade em relação ao mercado, Beta (β)  do mercado é 1, Betas (β)  acima de 1 

indicam ações com perfis mais agressivos e Betas (β) inferiores a 1, ações mais 

conservadoras e de setores menos sensíveis ao desemprenho da economia. Foi 

considerado o Beta (β) do mercado local e não da escala global. A JBS apresenta um Beta 

(β) de 0,26, a Marfrig um Beta (β) de 0,54 e a Minerva um Beta (β) de 0,65. Os dados 

foram coletados do site: https://br.investing.com. O gráfico 4 representa a escala de Beta 

(β) das três empresas analisadas. 

 

http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx
https://br.investing.com/
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Gráfico 4 -  Beta (β)  JBS, Marfrig e Minerva 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários  

 

 O Prêmio de risco de mercado (PRM) considerado para o cálculo do Custo de 

Capital Próprio (ke) foi de 5,43%, dado foi extraído do site do Professor Aswath 

Damodaran, Equity Risk Premium, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.  

 Para o cálculo do Custo de Capital Próprio (ke) e Custo do Capital de Terceiros 

(kd) de cada empresa, foi considerado a proporção de capital próprio, representado pelo 

Patrimônio Líquido de cada empresa e a Dívida Bruta total. As estruturas de capital de 

cada empresas são representadas pelo gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Estrutura de Capital da JBS, Marfrig e Minerva 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários   

 

 O Custo do Capital Próprio (ke) para cada empresa foi calculado utilizando o 

CAPM e Prêmio País.   

Ke= PP + CAPM = PP + (rf +β * PRM) 

Ke= Custo do Capital Próprio - Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

rf= Taxa livre de risco (risk free rate) 

β = Beta 

PRM = Prêmio de risco de mercado (PRM)  

PP= Prêmio País 

 

 Em razão da adoção do título do governo americano como parâmetro para a taxa 

livre de risco (rf), o Custo de Capital Próprio (ke) será calculado em dólar (US$). Como 

o valuation foi feito em reais (R$), faz-se necessário adequar a moeda de um deles (custo 

de capital ou fluxo de caixa) para a do outro. Foi convertido o Custo de Capital Próprio 

(ke) de dólar para reais considerando a inflação brasileira do ano de 2019 e a inflação 
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americana também de 2019, 4,31% e 2,29% respectivamente. Para a obtenção do Custo 

de Capital Próprio (ke) ajustado à moeda local, foi aplicada a seguinte fórmula: 

 

TxR$ = (1+TxUS$) x [ (1+infl Br)/(1+infl EUA) ] – 1  

 

 O Custo do Capital de Terceiros (kd) corresponde ao Yield to Maturity (YTM) 

emitido pelas empresas por meio de debêntures e Certificado de Recebíveis Agrícolas 

(CRA), foram considerados somente as emissões no mercado local, ou seja, no Brasil de 

2015 a 2019. 

 A alíquota de Imposto de Renda (IR) que foi aplicada ao Custo de Capital de 

Terceiros (kd), devido ao benefício fiscal da dívida, foi de 34%, 25% de Imposto de 

Renda e 9% de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.  

 Por fim, o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) de cada empresa, que será 

utilizado como taxa de desconto para o valuation, foi calculado pela seguinte fórmula: 

 

WACC= Kd * D/(E+D) * (1-IR) + Ke *E/(D+E) 

 

Kd= Custo da dívida ( Yield to maturity) 

Ke= Custo do Capital Próprio - Capital Asset Pricing Model (CAPM) – Após ajuste 

cambial 

D = Dívida 

E= Patrimônio Líquido (Equity) 

IR = Imposto de Renda  

 

5.2 Valuation – Fluxo de Caixa Livre Descontado 

 

 Para o cálculo do preço justo das ações de mercado de cada empresa, foram 

desenvolvidos quatro passos: 

 

1. Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) 

 

 Foram coletados os dados a partir das Demonstrações Financeiras de cada 

empresa, referente aos quatro trimestres dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, da 

seção de Relação com os Investidores. A partir do Demonstrativo de Resultado do 

Exercício (DRE) objetiva-se calcular o Resultado Operacional - EBIT (Earnings Before 
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Interest and Taxes) que será utilizado para o cálculo do Fluxo de Caixa Livre. A tabela 3 

sintetiza o cálculo do Resultado Operacional. 

 

Tabela 3 - Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serra e Wickert (2019) 
 

2.  Capital de Giro Líquido  

 
 O Capital de Giro Líquido é calculado a partir dos dados dos Balanços 

Patrimoniais de cada período analisado. O objetivo é calcular a necessidade de 

investimentos em cada período para manter a operação da empresa. Esses incrementos 

também entram no cálculo dos Fluxos de Caixa Livre. A tabela 4 sintetiza as operações 

para o cálculo dos investimentos em Capital de Giro. Foi considerado para a análise 

somete o caixa operacional, as aplicações financeiras das empresas não foram levadas em 

consideração para a metodologia de valuation.  
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Tabela 4 - Capital de Giro Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Fonte: Serra e Wickert (2019) 
 

3. Fluxo de Caixa Livre  
 

 O Fluxo de Caixa Livre foi calculado para cada período considerando o Resultado 

Operacional, Imposto de Renda, investimentos em ativos imobilizados (CAPEX), 

depreciação e investimentos em Capital de Giro, conforme tabela 5.  

 

Tabela 5 - Fluxo de Caixa Livre 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Serra e Wickert (2019) 

 

 

 Para a perpetuidade, foi utilizada a Fórmula de Gordon, o fluxo utilizado no 

cálculo corresponde à média dos fluxos do último ano da análise, 2019, para a JBS e 

Minerva. No caso da Marfrig, como os fluxos de caixa dos três últimos trimestres de 2019 
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foram negativos, devido à necessidade de investimentos em Capital de Giro Operacional, 

foi utilizado para a perpetuidade o fluxo positivo do primeiro trimestre de 2019.  

 A taxa de crescimento na perpetuidade (g) foi definida como a inflação esperada 

para 2021 pelo mercado financeiro de aproximadamente 3% para o frigorífico Minerva, 

apesar das projeções serem mais elevadas em patamares de 3,5%, foi estabelecida essa 

taxa devido às incertezas relacionadas com o real mais valorizado e evolução moderada 

da demanda interna. Como a JBS e a Marfrig apresentam uma estrutura de operação mais 

complexa e mercados maiores, foi considerado a meta da inflação definida pelo Banco 

Central brasileiro para 2021 de 3,75%. A taxa de desconto foi o WACC de cada empresa. 

 Essas taxas de 3% para a Minerva e 3,75% para a JBS e Marfrig são consideradas 

como o cenário moderado, taxas base. Foram estabelecidos também mais dois cenários: 

otimista, com incrementos de 5% e 7% nas taxas base e o pessimista com decréscimos de 

5% e 7%. Para o cenário otimista, foi considerado um crescimento da economia brasileira, 

que representa 70% do consumo da carne bovina produzida, e global, com elevação do 

consumo local e das exportações, considerando uma intensificação da Peste Suína 

Africana. O cenário pessimista levou em consideração uma perda da renda da população 

brasileira e aumento do desemprego, como a elasticidade renda da demanda da carne 

bovina é elevada, a população buscaria por proteínas substitutas perfeitas. Também foi 

considerado para a construção desse cenário, uma solução mais rápida para a epidemia 

de Peste Suína Africana na China, promovendo redução das exportações.  

 O gráfico 6 representa a quantidade de ações de cada empresa, tal fator contribuiu 

para a definição da taxa de crescimento na perpetuidade (g). A escolha da taxa também 

levou em considerações eventuais recuperações do plantel de suínos na China, fator que 

reduziria a demanda externa e eventuais riscos de expansão da Peste Suína Africana para 

demais países.  
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Gráfico 6 - Quantidade de ações JBS, Marfrig e Minerva  

 Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários   

 

 O Firm Value foi obtido trazendo os fluxos a partir do segundo trimestre de 2015 

e a perpetuidade à valor presente pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) de 

cada empresa, taxa de desconto. Ao descontar a Dívida Líquida ( Dívida Bruta – caixa 

em excesso) o Equity Value é obtido, que dividido pela quantidade de ações resulta no 

preço justo das ações de cada empresa a partir de uma análise fundamentalista.  

 Após a obtenção dos preços justos para as ações comercializadas da Marfrig, JBS 

e Minerva, as mesmas foram comparadas com as cotações das ações ao longo do ano de 

2019, objetivando identificar padrões de overreaction do mercado devido aos impactos 

da Peste Suína Africana e movimentos irracionais. As tabelas 6 e 7, representam a média 

do histórico de cotações trimestrais de cada empresa, pode-se observar que no quarto 

trimestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, ocorreu uma valorização 

expressiva de mercado das empresas.  
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Tabela 6 e 7 -  Histórico de cotações trimestrais e variação das mesmas em comparação com o mesmo 

trimestre do ano anterior 

 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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5.3 Indicadores de Saúde Financeira  

 

 Os Indicadores de Saúde Financeira correspondem a uma análise profunda das 

empresas a partir de quatro subitens: Liquidez, Atividade, Endividamento e 

Lucratividade/Rentabilidade. 

 Os indicadores de Liquidez são a Liquidez Corrente e a Seca, a primeira é razão 

dos ativos circulantes e os passivos circulantes e a segunda considera os ativos circulantes 

sem o estoque. Ambas procuram identificar a capacidade da empresa para cumprir suas 

obrigações de curto prazo.  Se for >1 a empresa possui capacidade de pagar suas dívidas 

de curto prazo. Se for =1  as obrigações e disponibilidades são iguais.  Se for  <1 a empresa 

não poderia arcar com suas obrigações de curto prazo. A Liquidez Seca considera essa 

capacidade sem os estoques.  

 O nível de atividade da empresa é medido pelos seguintes indicadores: Giro de 

Estoque, Giro de Ativos Fixos e Giro de Ativos. O Giro de Estoque, calculado pela razão 

das vendas e estoque, procura identificar quantas vezes girou o estoque no período (ano, 

trimestre ou semestre). O Giro de Ativos Fixos mede a eficácia da empresa em relação ao 

uso de seu imobilizado, vendas sobre os ativos fixos. O Giro dos Ativos indica se a 

empresa está gerando um volume suficiente de negócios, velocidade com que o dinheiro 

investido retorna na forma de vendas, vendas por ativos totais. 

 O Endividamento é caracterizado pelo Índice de Endividamento (Debt ratio), 

Alavancagem, Perfil da Dívida e Grau de Endividamento. O Índice de Endividamento 

(Debt ratio), Passivos/Ativos,  mede a porcentagem de fundos gerados pelos passivos 

circulantes e dívidas de longo prazo, ou seja, obrigações/ bens ou direitos. A 

Alavancagem é calculada a partir da razão da Dívida Líquida pelo EBITDA (Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), mede a proporção de dívida 

pelos resultados operacionais antes de impostos, depreciação e amortização. O Perfil da 

Dívida, razão de passivos circulantes pelos passivos totais, indicam a proporção de dívida 

que é de longo ou curto prazo. O grau de endividamento, passivos por patrimônio líquido, 

quanto existe de dívida para cada R$1 de capital próprio. 

 Os Indicadores de Lucratividade/ Rentabilidade são as Margens Líquida e 

Operacional, Return on Asset (ROA) e Return on Equity (ROE). A Margem Líquida, é a 

proporção de Lucro Líquido pela Receita Líquida e a Margem Operacional a razão dos 

Resultados Operacionais (EBIT) pela Receita Líquida. 
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 O Return on Asset (ROA) corresponde à eficiência da gerência na utilização dos 

ativos para gerar lucro, calculado pela divisão do Lucro Líquido pelos Ativos totais, 

também é obtido pela multiplicação da Margem Líquida pelo Giros dos Ativos. O Return 

on Equity (ROE) corresponde ao retorno dos acionistas com relação aos seus 

investimentos na empresa, medido pela razão do lucro líquido pelo Patrimônio Líquido.  
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6. Resultados 

 

6.1 Resultados do Valuation  
 

 

 Após a elaboração do valuation foram obtidos os preços justos para as ações 

comercializadas na Bolsa de Valores, conforme tabela 8. Considerando a taxa de 

crescimento na perpetuidade (g) de 3% para a Minerva e 3,75% para Marfrig e JBS, 

cenário moderado, as ações da Minerva (BEEF3) e Marfrig (MRFG3) estavam 

underpriced, ou seja abaixo do valor intrínseco em 2019, e as ações da JBS (JBSS3) 

estavam overpriced, acima do valor justo.  

 

Tabela 8  - Valuation x Cotação 2019 

 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 

 

  

 

 

 A tabela 9 representa uma análise de sensibilidade para os diferentes preços justos 

obtidos para as três empresas considerando diferentes taxas de crescimento na 

perpetuidade (g) para diferente cenários.  
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Tabela 9:  Preços justos com diferentes taxas de crescimento na perpetuidade (g) 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 

 

 Portanto, considerando, apenas o cenário moderado de crescimento, as 

recomendações para os investidores, em 2019, seriam comprar as ações da Minerva e 

Marfrig e adotar uma posição vendida nas ações da JBS, pois está superior ao seu valor 

real.  

 

6.2 Evidências de vieses comportamentais  

 

 Ponderando, com o cenário moderado, a explicação de Finanças Comportamentais 

para as ações da JBS, que estavam overpriced, está relacionada à presença de vieses como 

a saliência, informações repetitivas, e o viés da disponibilidade, informações mais fáceis 

de lembrar, nas notícias midiáticas de sites acessados pelos investidores ao longo do ano 

de 2019, conforme apêndice 20, a JBS está presente na maior parte das manchetes 

associada com a elevação da demanda chinesa e impactos da Peste Suína Africana. 

Também ao analisar o Google Trends, pode-se concluir que pesquisas relacionadas com 

pecuária bovina e precificação estão associadas com pesquisas da JBS.  

 Tais manchetes levam os investidores ao otimismo quanto ao desenvolvimento da 

atividade bovina e a tomarem a decisão de compra das ações da empresa sem levar em 
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consideração fatores racionais e fundamentalistas do mercado, evidenciando a presença 

de conceitos de Finanças Comportamentais. Com esse deslocamento do preço intrínseco, 

existe uma probabilidade elevada de que as ações da JBS passem por um processo de 

correção, reversão à média, depois de momentos de euforia. As cotações no final de 2019, 

estavam muito próximas do cenário otimista. Já para a Marfrig e Minerva, as cotações de 

mercado se aproximaram do cenário pessimista.  

 Conforme Fedyk (2018), com o paper:” Front Page News: The Effect of News 

Positioning on Financial Market”, a pesquisadora objetivou identificar quais são os 

impactos nas cotações das empresas decorrente das manchetes na página principal do 

terminal Bloomberg. Foi obtido que o posicionamento na página principal de uma notícia, 

inicialmente,  induz em 280% o volume de negociações de um papel e em 180% as 

alterações de preços após 10 minutos de publicação. Esse estudo mostra como as 

informações são incorporadas pelos investidores, notícias favoráveis, promovem 

deslocamento de curto prazo e oportunidades de arbitragem, enfatizando a saliência e o 

viés da disponibilidade.  

 Outro fator presente no comportamento dos investidores no ano de 2019 foi a 

presença de emoções na decisão da compra de ativos -  Divisão entre winners e losers 

assets. Decisões de compra são resultantes do efeito atenção, compra de ativos que 

chamaram a atenção do investidor relacionada com uma performance passada extrema 

boa ou ruim, nesse caso maior associado as divulgações midiáticas da JBS nos últimos 

anos. O Movimento Manada também estava presente, com o sentimento dos investidores 

de ficarem de fora de uma grande valorização no mercado.  

 Dessa forma a pergunta de pesquisa:  

“Qual a valorização real, decorrente do aumento da demanda chinesa por proteína bovina 

brasileira em razão da Peste Suína Africana, no valor de mercado dos frigoríficos 

brasileiros de capital aberto? Quanto desse valor é real e quanto que é overreaction? O 

comportamento do mercado foi eficiente? O noise trader risk estava presente?“ 

Foi respondida evidenciando a presença de irracionalidades do mercado e euforia na 

precificação dos ativos, Minerva e Marfrig, precificadas abaixo do seu valor justo e a JBS 

acima. Além da presença de vieses comportamentais presentes nas decisões dos 

investidores, os valuations completos estão no apêndice 21.  

 

6.3 Firm Value e Equity Value  
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 A tabela 10 apresenta os Firm Value e Equity Value obtidos a partir do valuation 

correspondentes de cada empresa, considerando o cenário moderado como taxa de 

crescimento na perpetuidade (g).  

 
Tabela 10 - Firm Value e Equity Value 

 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 

6.4 Análise de Múltiplos  
  

 A partir dos Lucros Líquidos de 2015 a 2019, EBITDA (Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization) e Receita Líquida, extraídos das demonstrações 

financeiras de cada empresa, foram montados os múltiplos: Firm Value por EBITDA 

(FV/EBITDA), Equity Value por Lucro (EV/Lucro) e Firm Value por Vendas 

(FV/Vendas), conforme tabela 11, considerando o cenário moderado para a taxa de 

crescimento na perpetuidade (g) .  

 O primeiro múltiplo FV/EBITDA, mostra quantas vezes o EBITDA de cada 

empresa forma o valor de sua firma (Firm Value). A partir do dados, as empresas 

apresentam um múltiplo próximo de seis vezes o EBITDA. 

 O segundo múltiplo EV/Lucro, quantas vezes o lucro representa o seu valor de 

mercado (Equity Value), resultados negativos indicam prejuízos nos períodos. Durante o 

ano de 2019, a partir do múltiplo da Minerva (BEEF3), o parâmetro encontra-se elevado 

devido à presença de um lucro de R$ 16,2 milhões, inferior ao lucro líquido de R$ 218 

milhões da Marfrig (MRFG3) e R$ 6100 milhões da JBS (JBSS3).  

 O terceiro múltiplo FV/Vendas representa quantas vezes as vendas (Receita 

Líquida) indicam o valor da firma. A média do múltiplo para as três empresa é de 0,78.  
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Tabela 11 - Múltiplos  

 
Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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6.5 Análise das Demonstrações Financeiras 

 

 Para analisar os impactos da Peste Suína Africana, as elevações das exportações 

de carne bovina brasileira, aumento da demanda externa e redução da oferta de matéria – 

prima para os frigoríficos em 2019, foi desenvolvida uma análise das demonstrações 

financeiras de cada empresa do primeiro trimestre de 2015 ao quarto trimestre de 2019. 

 

6.5.1 Receita Líquida  

 

 Conforme tabela 12 e gráfico 7, pode-se observar o efeito da sazonalidade das 

vendas de carne bovina no primeiro trimestre de cada ano, sinalizado em vermelho na 

tabela, uma vez que os primeiro meses do ano a população está mais endividada devido 

às festas de final de ano e menos capitalizada em razão do período de volta às aulas, férias 

escolares e impostos. Tal fator promove uma migração do consumo para proteínas 

considerada mais baratas como carne suína, frango e ovos. Esse fator decorre de uma 

elasticidade renda da demanda da carne bovina elevada, ou seja, a demanda pela proteína 

é sensível à redução da renda.  

 No ano de 2019, o frigorífico que teve maior elevação da Receita Líquida em 

comparação do o mesmo período do ano anterior foi a Marfrig, com variação ao longo 

dos quatro trimestre de 2019 incrementos de 242%, 129%, 15% e 35% respectivamente.  
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Tabela 12 -  Receita Líquida 

 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 

 



 66 

 

Gráfico 7 - Receita Líquida Minerva, JSB e Marfrig  

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários   

 

6.5.2 Custo do Produto Vendido (CPV) 

 

 O Custo do Produto Vendido (CPV) corresponde, para a empresa, o custo de 

aquisição da matéria – prima, nesse caso os bovinos adquiridos dos produtores, com a 

elevação do preço da arroba bovina de 2018 a 2019 de 12,26% e de 2017 a 2019 de 43%, 

nesse período o preço da arroba passou do patamar de R$ 140,00 para, no final de 2019, 

para a proximidade de R$ 200,00. Fator relacionado com o aumento da demanda externa 

e redução da oferta de bovinos de reposição.  

 A partir da tabela 13 e gráfico 8, pode-se concluir, novamente, a presença da 

sazonalidade do começo de ano, sinalizado em vermelho na tabela,  uma vez que a oferta 

de bovinos aumenta, pois para evitar o pagamento de Imposto de Renda do exercício do 

ano anterior, os pecuaristas preferem segurar os bovinos para comercializá-los no começo 

do ano seguinte, aumentando a oferta para os frigoríficos e pressionando os preços.  

 No ano de 2019, a Marfrig novamente teve uma elevação considerável no custo 

de sua matéria -  prima, com incrementos ao longo do ano de 2019 de 254%, 135%, 13% 

e 30%, resultados de uma expansão de sua atividade com elevação da Receita Líquida e 

consequentemente do Custo do Produto Vendido (CPV). A JBS teve aumentos no CPV 

em linha com as elevações da Receita Líquida do ano.  
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Tabela 13 - Custo do Produto Vendido (CPV) 

 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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Gráfico 8 - Custo do Produto Vendido (CPV) Minerva, JBS e Marfrig  

 Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários   

 

6.5.3 Capital Expenditures (CAPEX) 

 

 O Capital Expenditures (CAPEX) corresponde aos investimentos em 

imobilizados e ativos fixos, desde a compra de maquinário e equipamentos, compra de 

ativos intangíveis, como marcas e patentes, até a compra de instalações e plantas 

frigoríficas. A JBS, devido ao seu plano de crescimentos inorgânico e atuação global, ou 

seja, aquisição de plantas e marcas ao longo dos anos, os investimentos em CAPEX são 

muito elevados quando considerados outros players do mercado.  

 A tabela 14 e gráfico 9, demostram os investimentos em CAPEX desde o primeiro 

trimestre de 2015 ao quatro trimestre de 2019. A JBS foi a empresa que fez os maiores 

investimentos nesse ano. Com elevações de CAPEX de 71%, 64%, 70% e 203% 

respectivamente, mantendo sua estratégia agressiva de expansão de produtividade, 
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eficiência e presença global. A Marfrig está em segundo lugar nos investimentos em 

CAPEX depois da JBS. A Minerva com menor escala e atuação mais local, apresenta 

investimentos proporcionais ao seu tamanho.  

 

Tabela 14 - Capital Expenditures (CAPEX) 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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Gráfico 9 - CEPEX Minerva, JBS e Marfrig  

 Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários  

 

6.5.4 Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) 

 

 O Lucro Antes de Juros e Imposto, Earnings Before Interest and Taxes, (EBIT),  

Lucro Operacional, tem a capacidade de demonstrar o resultado de uma companhia 

independente da sua estrutura de capital ou tipo de carga tributária.  

 A tabela 15 e o gráfico 10 representam o EBIT dos três frigoríficos ao longos dos 

anos de 2015 a 2019. No último trimestre de 2019, as três empresas tiveram EBITs 

superiores ao mesmo período do ano anterior. A presença de sazonalidade de começo de 

ano também está presente, afetando negativamente a variação do EBIT em relação ao 

período anterior, pressionando o Lucro Operacional das empresas, sinalizado pela cor 

vermelha na tabela.  

 

Tabela 15 - Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) 

 

 

 
Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
 

 

 

 

 



 71 

 

 

 
Gráfico 10  - EBIT Minerva, JBS e Marfrig  

 Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários  

 

 

6.5.5 Lucro Líquido 

 

  O Lucro Líquido dos frigoríficos, Minerva, JBS e Marfrig são representados pela 

tabela 16 e gráfico 11, os períodos em vermelho indicam prejuízo.  A Minerva apresentou 

prejuízos no mesmo período em que a sua Dívida Líquida/ EBITDA (Alavancagem) 

estava muito alta para o setor, múltiplo próximo de 5x, o real depreciado e a dívida em 

moeda estrangeira contribuíram para o resultado negativo. A partir do segundo semestre 

de 2018, a empresa passou a adotar estratégias de hedge como forma de mitigar o risco 

cambial.  

 A Marfrig também apresentou uma sequência de prejuízos do final de 2015 ao 

terceiro trimestre de 2018, período marcado pelo elevado endividamento. Com a venda 

da Keystone, empresa especializada no fornecimento de carne de frango ao McDonald’s, 

a Marfrig concentrou suas operações em carne bovina e cortou sua Dívida Líquida pela 

metade — para US$ 2 bilhões — e reduziu o índice de Alavancagem (Dívida Líquida/ 

EBITDA) de 4,5 vezes no fim de 2017 para 2,4 vezes no final de 2018.  Em 2018, antes 
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de vender a Keystone, a Marfrig adquiriu o controle da National Beef, a quarta maior 

indústria de carne bovina dos Estados Unidos, por quase US$ 1 bilhão, fator que 

contribuiu positivamente os resultados positivos nos períodos subsequentes, uma vez que 

a divisão da empresa no Uruguai estava com dificuldades, pois os produtores estavam 

retendo os bovinos no pasto.  

Tabela 16 - Lucro Líquido 

 
Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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Gráfico 11 - Lucro Líquido Minerva, JBS, Marfrig 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 

6.5.6 Rating 

 

 Os ratings representam opiniões sobre a capacidade de um emissor honrar seus 

compromissos financeiros, tais como o pagamento de juros e do principal no prazo 

esperado. Os ratings de crédito indicam a probabilidade de inadimplência do emissor. As 

três agências de rating mais importantes e com maior credibilidade em todo o mercado 

são a Moody’s, a Fitch e a S&P (Standard & Poor’s). As classificações variam de grau 

especulativo de D, C, CCC, B-, B, B+,BB-, BB,  BB+ a grau de investimento de BBB-, 

BBB, BBB+, A-, A, A+, AA-, AA, AA+, AAA. A tabela 17 representa o rating  das três 

empresas pela Fitch e S&P. A escala global das três empresa está no grau especulativo e 

na escala nacional, grau de investimento.  

Tabela 17 - Rating 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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6.6  Indicadores de Saúde Financeira 

 

 

 Os Indicadores de Saúde Financeira foram desenvolvidos a partir dos dados 

presentes nos Balanços Patrimoniais, Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), 

e relatório de Resultados Financeiros das três empresas retirados da seção de investidores 

dos respetivos sites. Os indicadores estão divididos em: Liquidez, Atividade, 

Endividamento e Lucratividade/Rentabilidade. 

 

6.6.1 Liquidez 

 

 Para o indicador de Liquidez, o gráfico 12, representa a Liquidez Seca que 

indicada a capacidade das empresas para cumprirem com as obrigações de curto prazo – 

passivos circulantes – sem o estoque, ou seja, subtraído dos ativos circulantes. Se for >1 

a empresa possui capacidade de pagar suas dívidas de curto prazo. Se for =1  as 

obrigações e disponibilidades são iguais.  Se for  <1 a empresa não poderia arcar com 

suas obrigações de curto prazo. A Minerva é a empresa que possui o indicador próximo 

de 1,5 em 2019, indicando que consegue cumprir com suas obrigações de curto prazo, a 

Marfrig mantém o indicador também acima de 1. A JBS, entretanto, de 2016 ao primeiro 

trimestre de 2018, apresentou um índice inferior a 1, indicando dificuldades de cumprir 

essas obrigações com os ativos circulantes. Em 2019, o indicador ficou um pouco abaixo 

da proporção saudável de 1.  
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Gráfico 12 -  Liquidez Seca Minerva, JBS e Marfrig 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 

 

 

6.6.2 Atividade 

 

 Para a Atividade foi selecionado o Giro dos Ativos que indica se a empresa está 

gerando um volume suficiente de negócios, velocidade com que o dinheiro investido 

retorna na forma de comercialização dos seus produtos, vendas por ativos totais. Portanto, 

quanto menor, melhor. O gráfico 13 representa o histórico do Giro dos Ativos das três 

empresas analisadas. A empresa que possui a maior eficiência nessa conversão no ano de 

2019 foi a Minerva, seguida pela Marfrig, que possuía um indicador melhor entre o quarto 

trimestre de 2015 e o terceiro trimestre de 2018. As médias dos Giros dos Ativos são: 

Minerva 0,31, JBS 0,39 e Marfrig 0,26. 
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Gráfico 13 - Giro de Ativos Minerva, JBS e Marfrig 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 

 

 

6.6.3 Endividamento 

 

 O Endividamento representa o quanto de recurso das empresas é proveniente de 

capital de terceiros, credores, a Alavancagem é calculada a partir da razão da Dívida 

Líquida pelo EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), 

mede a proporção de dívida pelos resultados operacionais antes de impostos, depreciação 

e amortização. O gráfico 14 representa a Alavancagem das três empresas de 2015 a 2019. 

A Marfrig ao longo dos anos conseguiu reduzir a sua alavancagem, mitigando o risco de 

crédito, que pressionava negativamente as suas cotações. A DL/EBITDA passou de 6,2x 

no primeiro trimestre de 2015 para 2,7x no quarto trimestre de 2019, salientando maior 

sustentabilidade financeira para a empresa. A Minerva, teve um forte correção da 

precificação de suas ações devido ao indicador de Alavancagem elevado no primeiro 

semestre de 2018, principalmente em razão da dívida estrangeira e a desvalorização do 
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real. A média de Alavancagem de 2015 a 2019 das empresa são: Minerva, 3,94x, JBS, 

3,28x e Marfrig, 3,63x.  

 
Gráfico 14 - Alavancagem Minerva, JBS e Marfrig 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 

 

 O Perfil da Dívida é representado pelo gráfico 15 e apresenta a proporção da 

dívida que é de curto prazo, fator fundamental para identificar o quanto do endividamento 

precisa ser liquidado em prazos inferiores ao retorno dos investimentos realizados. 

Calculado pela razão de Passivo Circulante sobre Passivo Total. Pode-se concluir que a 

JBS passou por um processo de mudança de dívida de curto prazo para longo prazo de 

2015 a 2019. A Marfrig a partir de 2018, aumentou a sua proporção de dívida de curto 

prazo. A Minerva, adotou estratégia semelhante no quarto trimestre de 2018.  
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Gráfico 15 -  Perfil da Dívida Minerva, JBS e Marfrig 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 

 

 

6.6.4 Lucratividade/ Rentabilidade 

 

 A Margem Líquida, é a proporção de Lucro Líquido pela Receita Líquida, a partir 

do gráfico 16, pode-se observar a evolução da Margem Líquida das três empresas ao 

longo de 2015 a 2019. A JBS possui uma maior consistência na formação de sua Margem 

Líquida. De 2015 ao terceiro trimestre de 2018, os resultados da Minerva e Marfrig em 

relação a margem foram em grande parte dos períodos negativos. Todavia, a Marfrig a 

partir do quatro trimestre de 2018, apresentou margens positivas devido à venda da 

Keystone, empresa especializada no fornecimento de carne de frango ao McDonald’s, 

possibilitando uma maior eficiência operacional e concentração  de suas atividades em 

carne bovina e redução do endividamento.  
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Gráfico 16 -  Margem Líquida Minerva, JBS e Marfrig 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 

 

 

 Os demais Indicadores de Saúde Financeira descritos na Metodologia podem ser 

encontrados de forma detalhada no apêndice 22.  
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7 Conclusão 

 

 Ao longo dos anos, a pecuária bovina brasileira passou por um processo longo de 

especialização, profissionalização e aumento de produtividade com redução da área 

utilizada. A inovação foi implementada ao longo das gerações reduzindo custos e 

preservando e melhorando as rentabilidades da atividade com rotação de culturas e 

integração com outras atividades agrícolas e silvicultura. 

 O Brasil é detentor do maior rebanho de bovinos no mundo e maior exportador de 

carne, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América 

(USDA) em 2019. A elevação da arroba bovina foi positiva ao longo dos anos, todavia o 

ano de 2019 foi marcado por uma valorização significativa em razão da expansão do surto 

de Peste Suína Africana na China, resultando em uma maior demanda dos asiáticos pela 

proteína produzida no Brasil, competindo com a demanda interna e avanços importantes 

na habilitação de plantas frigoríficas para exportarem resultado dos trabalhos do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

 Os anos de 2017 e 2018 foram marcados pelo forte abate de vacas matrizes, 

reduzindo a oferta de boi magro para a reposição, devido à dupla aptidão das fêmeas como 

bem de capital em anos favoráveis de arroba e em anos de maiores pressões sobre os 

preços da carne bovina se transforma em fonte de capital para os pecuaristas. Durante os 

períodos de baixa da arroba bovina, os pecuaristas formam expectativas pessimistas para 

o futuro. Nessa fase, a criação de bezerros é desestimulada, assim uma maior quantidade 

de vacas e novilhas que são destinadas para o abate, o que aumenta ainda mais a oferta 

de carne, reforçando a queda de preços para toda a pecuária. Essa queda de preços 

confirma as expectativas iniciais dos pecuaristas, e consequentemente, mais fêmeas são 

abatidas.  

 Tal fator contribuiu para as elevações do preço da arroba em 2019, em conjunto 

com o aumento significativo da demanda por proteína animal por parte dos asiáticos, no 

ano a China representou 26,6% dos destinos das exportações seguido por Hong Kong 

com 18,5%.  

 No Brasil há o predomínio de três grandes players no mercado de frigoríficos a 

JBS, Marfrig e Minerva, detentores de atuações globais e estratégicas, crescimento 

agressivo e inorgânico e proprietários de grande parte das plantas de abate no país. A JBS 

está presente em mais de 15 países e possui 36 plantas de bovinos no país, atuação mais 

significativa nos EUA e no Brasil, segmentos de aves, bovinos e suínos. Com atuação no 
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processo de finalização de engorda dos bovinos, por meio de confinamento – “Boitel”, 

até a entrega para o varejo. A Marfrig também possui um posicionamento global com 15 

plantas de abate de bovinos no Brasil, entretanto, em proporções menores que a JBS, está 

presente no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, EUA, Japão, China, Coreia do Sul, Arábia 

Saudita, Egito. A estratégia seguida pela empresa é na forte presença no Food Service, 

principalmente nos grandes centros urbanos, parceira com portfólio de marcas utilizadas 

em conjunto com o consumo de carne bovina, como queijos exóticos e batatas fritas, 

investimentos na linha de hambúrgueres de carne vegetais e estruturação para se tornar a 

maior fornecedora de redes de fast food no Brasil. Investimentos nos processos de 

gourmetização da carne e tendência de saudabilidade. A Minerva tem forte atuação na 

exportações de gado vivo no Pará desde 2003 e em 2019, assina memorando para formar 

Joint Venture na China e passa a ser a empresa brasileira a atuar na distribuição de carne 

bovina no país. Presente em 14 países e com 8 plantas de bovinos no país.  

 Esses movimentos foram as variáveis que definiram o problema de pesquisa dessa 

dissertação: Qual a valorização real, decorrente do aumento da demanda chinesa por 

proteína bovina brasileira em razão da Peste Suína Africana, no valor de mercado dos 

frigoríficos brasileiros de capital aberto? Quanto desse valor é real e quanto que é 

overreaction? O comportamento do mercado foi eficiente? O noise trader risk estava 

presente?  

 O objetivo geral da dissertação foi avaliar se a valorização do valor de mercado 

dos frigoríficos brasileiros de carne bovina com ações negociadas na Bolsa de Valores de 

São Paulo (B3): JBS, Marfrig e Minerva, foi decorrente do aumento da demanda chinesa 

por proteína bovina ou de disfuncionalidades e movimentos emocionais por parte dos 

investidores, vertente de Finanças Comportamentais. 

 O mercado financeiro procura antecipar os movimentos de diversos setores e da 

economia como um todo, promovendo movimento de valorização e desvalorização. Esses 

movimentos podem levar a avaliações extremas de ativos, conhecido como overreaction, 

ou seja, uma notícia boa, promove grandes movimentos de alta no curto prazo, entretanto, 

se não existem fundamentos, o mercado promove uma correção forte. 

 Para atingir esse objetivo foi desenvolvida uma metodologia de análise financeira 

das empresas, valuation - Discounted Cash Flow, analisar se ocorreu um aumento 

significativo na venda de produtos decorrente de uma demanda muito competitiva de 

exportações, verificar se ocorreu um aumento na matéria – prima adquirida dos 

produtores de bovinos, uma vez que os anos de 2017 e 2018 foram marcados por um 
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aumento do abate de fêmeas reprodutoras, pressionando positivamente o valor da arroba, 

cálculo do Firm Value e Equity Value, comparação entre o preço das ações a partir do 

modelo de avaliação do preço comercializado entre o ano de 2019, Indicadores de Saúde 

Financeira do setor, identificações de indícios de movimentos irracionais por parte dos 

investidores.   

 Após a coleta de dados financeiros nas seções dos Investidores nos sites de cada 

empresa, o valuation foi elaborado e as seguintes conclusões de precificação foram 

encontradas: As ações da Minerva (BEEF3) e Marfrig (MRFG3) estavam underpriced, 

ou seja abaixo do valor intrínseco em 2019, e as ações da JBS (JBSS3) estavam 

overpriced, acima do valor justo.  

 Portanto, as recomendações para os investidores, em 2019, seria comprar as ações 

da Minerva e Marfrig e adotar uma posição vendida nas ações da JBS, pois está superior 

ao seu valor real, com maior probabilidade de passar por um processo de correção do 

mercado, após momento de euforia, overreaction, devido à saliência e o viés da 

disponibilidade das informações midiáticas influenciando os investidores a comprarem 

as ações da empresa sem levar em consideração fatores racionais e fundamentalistas do 

mercado, evidenciando a presença de conceitos de Finanças Comportamentais.  

 Outro fator presente no comportamento dos investidores no ano de 2019 foi a 

presença de emoções na decisão da compra de ativos -  Divisão entre winners  e losers 

assets. Decisões de compra são resultantes do efeito atenção, compra de ativos que 

chamaram a atenção do investidor relacionada com uma performance passada extrema 

boa ou ruim, nesse caso maior associada às divulgações midiáticas da JBS nos últimos 

anos. O Movimento Manada também estava presente, com o sentimento dos investidores 

de ficarem de fora de uma grande valorização no mercado.  

 A partir das análises dos indicadores de Receita Líquida e Custo do Produto 

Vendido (CPV) pode-se observar o efeito da sazonalidade das vendas de carne bovina no 

primeiro trimestre de cada ano, uma vez que os primeiro meses do ano a população está 

mais endividada devido às festas de final de ano e menos capitalizada em razão do período 

de volta às aulas, férias escolares e impostos. Tal fator promove uma migração do 

consumo para proteínas considerada mais baratas como carne suína, frango e ovos. Esse 

fator decorre de uma elasticidade renda da demanda da carne bovina elevada, ou seja, a 

demanda pela proteína é sensível à redução da renda. A presença da sazonalidade do 

começo de ano, também está presente na formação de preços da matéria - prima (CPV), 

preço da arroba bovina, uma vez que a oferta de bovinos aumenta, pois para evitar o 
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pagamento de Imposto de Renda do exercício do ano anterior, os pecuaristas preferem 

segurar os bovinos para comercializá-los no começo do ano seguinte, aumentando a oferta 

para os frigoríficos e pressionando os preços.  

 Portanto, a partir de todas as inferências identificadas nesse estudo, abre-se 

margem para a elaboração de novas pesquisas que combinam a pecuária bovina no Brasil 

e os movimentos do mercado financeiro, caracterizado por antecipar tendência e 

movimentos da economia, fatores fundamentais para os pecuaristas realizarem uma 

mitigação de risco de preço, decisões estratégicas de investimentos e venda de sua 

produção, uma vez que a pecuária é uma atividade de longo prazo e o sucesso é alcançado 

pela liderança de custos e eficiência operacional.  
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9 Apêndice 

 

Apêndice 1 

 

Apêndice - tabela 1 -  Bovinos do Brasil por efetivo do rebanho de cabeças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Censo Agro 2017 – IBGE  
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Apêndice 2 

 

 

 

 

 

 

Apêndice - tabela 2 - Rebanho bovino, em milhões de animais 2019 

 

Fonte: USDA e FAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

 

 

 

 

Apêndice 3 

 

 

 

Apêndice - gráfico 1 - PIB do Agronegócio 

Fonte: IBGE  
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Apêndice 4 

 

 

Apêndice - gráfico 2 - Evolução da arroba bovina em reais de 2000 a 2020 

Fonte: CEPEA 
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Apêndice 5 

 

 

 

 

Apêndice - tabela 3 - Países exportadores de carne bovina 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: USDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Milhões de toneladas

Brasil 2,25

Índia 1,6

EUA 1,41

Austrália 1,65

Argentina 0,7

Nova Zelândia 0,65

Canadá 0,57

Outros 2,19

Mundo 10,47

Exportação de carne bovina - 2019
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Apêndice  - gráfico 3 - Participação dos países nas exportações mundiais de carne bovina 

Fonte: USDA 
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Apêndice 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice - gráfico 4 - Evolução das exportações de carne bovina (toneladas) de 2000 a 2019 

Fonte: ABRAFRIGO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Toneladas 356546 564493 648600 857117 1228341 1400342 1535796 1633575 1518006 1545523 1361881 1350504 1486002 1639398 1856061

Var iação 58% 15% 32% 43% 14% 10% 6% 2% -12% -1% 10% 10% 13%
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Apêndice 7 

 

Apêndice - gráfico 5 - Destinos Exportações Bovinas (kg) 2003 e 2004 

Fonte: ABRAFRIGO

Reino
Unido

Russia
Paises
Baixos

EUA Chile Egito Italia Alemanha Irã Espanha
Hong
Kong

Arábia
Saudita

Argelia Israel filipinas Suecia Suiça Libano Bulgaria França
Demais
Países

2003 10,3% 9,9% 5,2% 5,9% 11,2% 9,1% 4,6% 2,7% 4,2% 2,2% 5,8% 5,5% 1,0% 2,6% 2,7% 0,7% 1,0% 1,1% 1,0% 0,8% 12,6%

2004 8,1% 13,1% 4,7% 5,0% 8,6% 10,0% 4,4% 2,3% 5,3% 2,7% 4,4% 3,5% 3,2% 2,0% 2,9% 0,6% 0,8% 1,1% 1,7% 0,6% 15,2%
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Apêndice 8  

 

Apêndice - gráfico 6 - Destinos Exportações Bovinas (kg) 2005 e 2006 

Fonte: ABRAFRIGO

Reino
Unido

Russia
Paises
Baixos

EUA Egito Italia Alemanha
Hong
Kong

Irã Argelia Bulgaria
Arabia
Saudita

Israel Romenia Suécia Suiça Libano
Ilhas

Canarias
Filipinas Espanha

Demais
Países

2005 8,5% 21,9% 4,1% 3,7% 10,90% 4,1% 2,0% 4,0% 0,5% 3,0% 3,2% 2,1% 1,7% 1,7% 0,5% 0,7% 1,1% 0,3% 1,5% 1,4% 23,1%

2006 7,4% 21,4% 4,0% 4,2% 13,50% 3,8% 1,5% 4,5% 2,9% 3,1% 3,7% 2,7% 2,1% 2,2% 0,6% 0,6% 1,3% 0,6% 1,9% 0,8% 17,1%
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10,0%
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20,0%

25,0%
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Apêndice 9 

 

 

Apêndice - gráfico 7 - Destinos Exportações Bovinas (kg) 2013 e 2014 

Fonte: ABRAFRIGO

Hong
Kong

Russia Venezuela Egito Chile Irã Italia EUA
Reino
Unido

Paises
Baixos

Alemanha Argelia Angola Líbano
Emirados

Arabes
Israel Espanha Cingapura Libia Jordania

Demais
Países

2013 23,8% 20,2% 10,3% 9,5% 5,0% 3,9% 2,1% 1,6% 2,4% 1,7% 0,7% 1,4% 1,6% 1,1% 1,0% 1,2% 0,5% 1,1% 1,0% 1,2% 8,7%

2014 25,4% 20,4% 11,0% 10,7% 3,6% 4,0% 2,2% 1,4% 2,2% 1,3% 0,8% 1,4% 1,9% 1,0% 1,1% 0,8% 0,6% 0,8% 0,9% 0,7% 6,6%
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Apêndice 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice - gráfico 8 - Destinos Exportações Bovinas (kg) 2015 e 2016 
 
Fonte: ABRAFRIGO

Hong
Kong

China Egito Russia Irã Chile EUA Italia
Paises
Baixos

Reino
Unido

Venezuela
Arabia
Saudita

Emirados
Arabes

Israel Argelia Alemanha Cingapura Libano Filipinas Espanha
Demais
Países

2015 19,4% 7,2% 14,4% 13,2% 7,2% 4,0% 2,3% 2,5% 1,5% 2,1% 6,9% 0,0% 1,3% 1,2% 1,5% 0,7% 1,2% 1,1% 0,9% 0,7% 11,0%

2016 21,1% 12,2% 13,1% 10,3% 7,1% 5,3% 2,5% 2,2% 1,7% 2,3% 1,7% 2,2% 1,5% 1,1% 1,3% 0,7% 1,2% 1,0% 1,5% 0,6% 9,5%
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10,0%
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25,0%
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Apêndice 11 

 

Apêndice - gráfico 9 - Destinos Exportações Bovinas (kg) 2017 e 2018 

Fonte: ABRAFRIGO 

China
Hong
Kong

Egito Chile Irã EUA Italia
Paises
Baixos

Arabia
Saudita

Emirados
Arabes

Reino
Unido

Filipinas Israel Libano Alemanha Cingapura Jordania Argelia Espanha Uruguai
Demais
Países

2017 14,2% 24,0% 10,3% 4,4% 9,0% 2,6% 2,2% 1,4% 2,8% 1,5% 1,7% 0,7% 1,3% 0,9% 0,6% 1,2% 0,8% 0,7% 0,6% 0,3% 18,6%

2018 19,7% 24,1% 11,0% 7,0% 5,1% 2,0% 2,0% 1,3% 2,6% 2,3% 1,7% 1,7% 1,1% 1,2% 0,6% 1,1% 1,1% 1,0% 0,6% 0,9% 11,8%
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Apêndice 12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice - gráfico 10 - Destinos Exportações Bovinas (kg) 2019 

Fonte: ABRAFRIGO 

China
Hong
Kong

Egito Chile EUA
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Arabes
Russia Irã Italia

Arabia
Saudita

Paises
Baixos

Israel Filipinas
Reino
Unido

Uruguai Turquia Líbano
Cingapur

a
Jordania Argelia

Demais
Países

2019 26,6% 18,5% 8,8% 5,9% 2,1% 3,9% 3,7% 3,4% 1,7% 2,3% 1,2% 1,4% 1,9% 1,3% 1,5% 1,5% 0,9% 1,1% 1,0% 0,9% 10,2%
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Apêndice 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice - gráfico 11 - Principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro 2019 

Fonte: CEPEA 
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Apêndice 14 

Apêndice - gráfico 12 - Evolução da arroba bovina ao longo de 2017 e 2019 

Fonte: CEPEA
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Apêndice 15 

 

 

 

 
 

 

 

Apêndice - tabela 4 - Evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA) mensal de 2014 a 2019 

 

 

 

Fonte: IBGE
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Apêndice 16 

 

Apêndice - tabela 5 e 6 - Evolução do valor do bezerro no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul de 2016 a 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEPEA 
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Apêndice 17 

 

 

 

Apêndice - tabela 7 - Plantas exportadoras de Carne – maio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: ABIEC 
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Apêndice 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice -figura 1 -  Mapa das plantas – maio 2020 

  Fonte: ABIEC 
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Apêndice 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice - gráfico 13 - Evolução na cotação das ações da JBS (JBSS3) 

  Fonte: Yahoo Finance 
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Apêndice - gráfico 14 - Evolução na cotação das ações da Marfrig  (MRFG3) 

  Fonte: Yahoo Finance 



 108 

 

 

Apêndice - gráfico 15 - Evolução na cotação das ações da Minerva (BEEF3) 

  Fonte: Yahoo Finance 
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Apêndice 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice - figura 2 - Notícias relacionadas com a maior demanda chinesa por carne bovina e impacto nos frigoríficos brasileiros  

Fonte: Mídia digital 
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Apêndice - figura 3 - Pesquisa por tendência – Preço do Boi, JBSS3, BEEF3 e MRFG3 

Fonte: Google Trends
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Apêndice 21 

 

Minerva – BEEF3 

 

Apêndice - tabela 8 - Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) – Minerva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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Minerva – BEEF3 

 

Apêndice - tabela 9 - Valuation – Minerva  

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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JBS – JBSS3 

 

Apêndice – tabela 10 - Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) – JBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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JBS – JBSS3 

 

Apêndice - tabela 11 - Valuation – JBS 

 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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Marfrig – MRFG3 

Apêndice - tabela 12 - Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) – Marfrig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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Marfrig – MRFG3 

 

Apêndice - tabela 13 - Valuation – Marfrig 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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Apêndice 22 

 

Minerva – BEEF3 

 

 

Apêndice – tabela 14 - Indicadores de Saúde Financeira - Minerva 

 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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JBS – JBSS3 

 

 

Apêndice - tabela 15 - Indicadores de Saúde Financeira - JBS 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 
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Marfrig – MRFG3 

 

 

Apêndice - tabela 16 -  Indicadores de Saúde Financeira - Marfrig 

 

 

Fonte: Desenvolvido a partir da coleta de dados secundários 

 

 


