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Conversa com o CFO e revisão de preço-alvo

BRF

Ticker BRFS3 Recomendação Neutra

Variação 30 dias +15,2% Preço em 31-mai-2022 R$ 15,65

Variação em 2022 -30,5% Preço-alvo 31-dez-2022 R$ 20,00

Variação 12 meses -39,2% Potencial de Valorização 27,8%

Mínimo 12 meses R$ 11,71

Máximo 12 meses R$ 31,98

Fonte: BRF, Bloomberg e BB Investimentos

Após um trimestre de resultados fracos, mais perguntas do que respostas surgiram 
em relação às perspectivas para a BRF. Para nos ajudar a calibrar os números e 
entender melhor a estratégia da empresa para reverter este momento 
desfavorável, conversamos com o Fabio Mariano, CFO da BRF. 

Com os esclarecimentos sobre a estratégia adotada pela empresa naquele 
momento, combinada ao contexto adverso de mercado, entendemos que muitas 
decisões foram tomadas de forma a estancar as perdas e, de certa forma, “limpar” 
os números daqui para a frente, assegurando que boa parte dos impactos negativos 
ficaram para trás.

A companhia está confiante de que a reversão começará a ser entregue já no 2T22, 
considerando os ajustes realizados e o cenário de melhora observado nos meses de 
abril e maio no Brasil, bem como a continuidade do bom desempenho da unidade 
Halal, especialmente no curto prazo, já que esta tem se aproveitado do contexto de 
menor disponibilidade de aves pela Ucrânia, em função da guerra em seu território, 
sustentando os preços em patamares elevados. 

Aproveitamos a ocasião para atualizarmos nosso preço-alvo de BRFS3 para 2022e
para R$ 20,00 (antes R$ 23,00), incorporando os seguintes fatores em nosso 
modelo financeiro: (i) os resultados trimestrais do 1T22; (ii) revisão dos custos de 
grãos e outros insumos, bem como das despesas administrativas e de vendas; e (iii) 
revisão de volumes e preços médios de vendas. 

Considerando a redução do EBITDA projetado para 2022, principalmente como 
resultado da forte queda no 1T22, concluímos que os papéis estão sendo 
negociados em linha com os múltiplos históricos (~8,2x), motivo pelo qual nossa 
recomendação permanece Neutra para BRFS3.
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O que de fato aconteceu no 1T22?

BRF
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¹ Considerando o contrato futuro do primeiro vencimento | Fonte: BRF, Bloomberg e BB Investimentos

O erro estratégico de planejamento de demanda para o primeiro trimestre custou 
caro para a empresa, que viu seu EBITDA ajustado desabar 90% a/a. Menores 
volumes de vendas elevaram os estoques de produtos acabados, fato que trouxe 
desarranjos em toda a cadeia produtiva da BRF. Nesse contexto, a empresa optou 
por uma estratégia agressiva de concessão de descontos, ajustes de mix de 
produtos e baixa de custos já incorridos (como o descarte de ovos), que, combinada 
a um cenário externo conturbado (com a guerra no leste europeu contribuindo 
para a escalada dos preços dos grãos – que representam cerca de 45% do custo 
total do produto vendido da BRF) e demanda no Brasil bastante enfraquecida pelos 
efeitos da inflação ao consumidor, ocasionou a forte deterioração de margens. 

Em conversa recente com o CFO da companhia, sr. Fabio Mariano, os impactos que 
resumimos acima foram amplamente esclarecidos, assim como a estratégia de 
hedge de commodities e o reconhecimento contábil da perda com derivativos na 
linha de custos. Em relação a este último ponto, novos impactos desta magnitude 
(~R$ 406 milhões) não estão previstos no decorrer deste ano. Vale ressaltar que o 
objeto principal de hedge da companhia é o consumo a descoberto de grãos, ou 
seja, a empresa busca garantir o suprimento futuro dos grãos, que é o seu principal 
insumo de produção e, para isso, armazena uma parte destes grãos fisicamente 
enquanto a outra parte é negociada a preço fixo com o produtor para entrega 
futura. Em 2021, a companhia acreditou que poderia ter preços mais baixos do que 
os fixados, especialmente com milho, ao longo do ano, o que não se materializou –
o milho chegou a subir quase 60%¹ em 2021, na bolsa de Chicago (CBOT). Em 
resumo, a liquidação do derivativo (saída de caixa) ocorreu no meio do ano passado, 
mas o reconhecimento contábil desta forte elevação de custos – devido à posição 
alongada (em torno de 4 a 6 meses) de estoques da empresa – só ocorreu no 1T22, 
quando os produtos foram faturados. 

De volta aos fundamentos: ajustes necessários

Quando o resultado trimestral de uma grande empresa como a BRF vem muito 
aquém do que era esperado pelo mercado, perdemos a visibilidade do que esperar 
para os próximos trimestres e, com isso, vimos a necessidade de revisar nossas 
estimativas de curto prazo. No entanto, a gestão se mostrou confiante na 
recuperação das margens e na entrega de resultados mais próximos da 
“normalidade” já a partir do 2T22, pautada pela melhora sequencial do cenário já 
visto nos meses de abril e maio no Brasil e pela continuidade do bom desempenho 
operacional da unidade de negócios Halal.

De olho nos fundamentos, os dois fatores mais estratégicos/relevantes neste 
momento para calibrarmos nossas premissas para BRF são: (i) os custos com grãos; 
e (ii) a demanda no mercado doméstico brasileiro. Neste sentido, consideramos que 
o curto prazo permanece bastante desafiador, mas que veremos uma recuperação 
gradual de margens ao longo dos próximos trimestres, já que, segundo a 
companhia, o pior já passou. 

https://bit.ly/BRF1T22
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Segundo dados do IBGE, a indústria abateu cerca de 1,8% a menos de aves no 
primeiro trimestre de 2022, na comparação anual. A BRF, por sua vez, teve queda 
de mais de 17% a/a no volume de abate, o que acende um alerta sobre o aumento 
da concorrência, já que a empresa detém, historicamente, próximo de 30% de 
participação de mercado, mas registrou pouco mais de 23% do total de abates no 
1T22. Vale a pena citar, para efeitos de comparação, que a Seara, que pertence à 
JBS, e é o principal concorrente da BRF no Brasil, registrou margem EBITDA 
ajustada de 6,5% no 1T22, versus margem de -7,0% da BRF na unidade Brasil.

BRF
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Fontes: Bloomberg, IBGE, BRF e BB Investimentos

Preços de commodities agrícolas (base 100 – jan/2020)
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Especialmente após o início dos conflitos no Leste Europeu, no final de fevereiro 
deste ano, os preços de algumas commodities agrícolas sofreram forte elevação, 
inclusive o milho e o farelo de soja – principais insumos da BRF. A Ucrânia é o 4º 
maior exportador de milho do mundo e, diante das incertezas em relação à 
escassez de oferta do cereal nas próximas safras, os preços tendem a permanecer 
com pressão altista. Por outro lado, até o momento, a expectativa é de que a 2ª 
safra de milho brasileira (safrinha) seja bastante satisfatória, o que pode contribuir 
para queda de preços do grão no mercado interno no segundo semestre. Mesmo 
assim, o patamar dos custos permanece como risco relevante para a rentabilidade 
da BRF, embora os preços dessas commodities já tenham arrefecido nos últimos 
meses.

50

100

150

200

250

ja
n

-2
0

fe
v-

2
0

m
ar

-2
0

ab
r-

2
0

m
ai

-2
0

ju
n

-2
0

ju
l-

2
0

ag
o

-2
0

se
t-

2
0

o
u

t-
2

0

n
o

v-
2

0

d
ez

-2
0

ja
n

-2
1

fe
v-

2
1

m
ar

-2
1

ab
r-

2
1

m
ai

-2
1

ju
n

-2
1

ju
l-

2
1

ag
o

-2
1

se
t-

2
1

o
u

t-
2

1

n
o

v-
2

1

d
ez

-2
1

ja
n

-2
2

fe
v-

2
2

m
ar

-2
2

ab
r-

2
2

m
ai

-2
2

Milho (BRL/bag 60 KG - ESALQ) Milho (USD/bu. - CBOT) Farelo de Soja (USD/ton. - CBOT)



#Pública

BB Investimentos

De acordo com dados da Secex, as exportações de carne de frango brasileira têm 
batido recordes nos últimos anos. Até o último dia 23/05, o país exportou em 
média 19 mil toneladas por dia, um crescimento de 4,6% em relação à média diária 
de maio de 2021. O volume acumulado das exportações de 2022 (até o dia 23/05) 
já supera o acumulado dos primeiros 5 meses de 2021 e de 2020. Os preços 
também têm batido recordes e atingiram USD 2.064/ton em maio, um acréscimo 
de 32,7% a/a e o maior valor nominal pelo menos dos últimos oito anos.

A BRF não divulga os números de suas vendas destinadas ao mercado interno e 
externo, mas a maior parte dos produtos in natura produzidos no Brasil têm como 
destino o mercado externo, enquanto a maior parte dos produtos processados (de 
maior valor agregado) são vendidos no mercado interno. Notícias recentes² sobre o 
aumento de casos de gripe aviária nos EUA trazem preocupações adicionais em 
relação à oferta da proteína no mercado global, isto porque a Ucrânia também é 
um país exportador de carne de frango e os conflitos na região já trouxeram 
incertezas em relação à escassez do produto.

Neste sentido, a BRF pode capturar ganho de participação de mercado nas 
exportações de aves e se aproveitar dos altos preços no mercado externo. Mesmo 
com a recente valorização do real frente ao dólar, as vendas ao mercado externo 
devem permanecer mais atrativas para as companhias exportadoras, visto que o 
cenário doméstico continua bastante desafiador. 

BRF
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² Notícias do Valor Econômico, Portal Notícias Agrícolas, | Fontes: Secex, BRF e BB Investimentos

Exportações brasileiras de carne de frango
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https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/04/07/americanos-enfrentam-gripe-aviaria-de-proporcoes-catastroficas.ghtml
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/granjeiros/318231-usda-libera-fundos-adicionais-para-apoiar-a-resposta-a-gripe-aviaria-altamente-patogenica.html#.YpZY0t9v-Uk
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Fonte: BRF, Bloomberg e BB Investimentos. (1) Desde a combinação de negócios entre Perdigão e Sadia, que criou a 
BRF (Brasil Foods, na ocasião).

Desempenho da ação (BRFS3 vs. IBOV) e perspectivas

BRF

Desde janeiro de 2022, o papel já vinha acumulando forte desvalorização, refletindo, 
principalmente, o agravamento do cenário para custos com a deflagração da guerra 
entre Rússia e Ucrânia, com a pressão vendedora se intensificando diante da 
expectativa de um fraco resultado no 1T22. Com a divulgação de números ainda mais 
negativos do que o esperado, a ação atingiu a mínima histórica1 de R$ 11,71 na manhã 
após a apresentação do resultado. No entanto, o papel segue apresentando uma 
recuperação consistente desde então, o que, ao nosso ver, é resultado de um maior 
entendimento pelo mercado de que a combinação de fatores que causaram as perdas 
severas no 1T22 não deverá se repetir, e a companhia envidará esforços para reverter 
o resultado ruim nos próximos trimestres. Além do ajuste da estratégia operacional 
mal sucedida do 1T22, esperamos maior austeridade de despesas e alguma revisão do 
patamar de investimentos (capex), de forma a preservar os níveis de alavancagem 
financeira, que carregarão o impacto negativo do EBITDA desse 1T pelos próximos 12 
meses.

Vale citar que a recente mudança no Conselho de Administração da companhia, com a 
participação do Sr. Marcos Molina, também presidente do Conselho de Administração 
da Marfrig e com ampla experiência no mercado de proteínas, poderá agregar na 
estratégia da companhia. 

No entanto, até a divulgação do resultado do 2T22, as ações ainda deverão 
apresentar elevada volatilidade, na expectativa de que se confirme os avanços 
esperados. Além disso, à medida em que tenhamos dados positivos para o mercado 
de atuação da companhia, principalmente no Brasil, poderemos ver uma gradual 
recuperação dos papéis. 

6

BRF precifica
oferta a R$20/ação

Marfrig adquire 
participação 

relevante na BRF BRF anuncia oferta para 
aumento de capital

Anúncio da nova chapa 
e aprovação do novo CA

Divulgação 
1T22
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Resumo

BRF
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Fonte: BRF e BB Investimentos

Tese de investimento. (i) recuperação gradual do consumo de proteínas como 
frango e suínos no mercado doméstico; (ii) continuidade do cenário favorável para a 
unidade Halal, com a demanda aquecida sustentando os preços em patamares 
elevados; (iii) posição de liderança e reconhecimento das marcas, principalmente 
Sadia e Perdigão; (iv) crescimento da relevância de produtos processados e de 
maior valor agregado no mix de vendas; e (iv) oportunidade de expansão para 
outros mercados consumidores relevantes, como Oriente Médio, Ásia e Europa, 
além da continuidade de negócios com a China e outros países onde a companhia já 
atua.

Principais Riscos: (i) novas elevações substanciais de preços de commodities, 
especialmente milho, que podem impactar os custos com insumos e afetar 
negativamente as margens da companhia; (ii) piora no cenário macroeconômico 
doméstico, com diminuição do poder de compra do consumidor, dificultando o 
repasse dos custos nos preços de venda; (iii) falha na utilização de instrumentos de 
hedge de commodities e cambial; (iv) aumento do nível de alavancagem financeira; 
(v) integração mal sucedida de aquisições recentes; e (v) eventos e notícias com 
repercussão negativa, que podem afetar a reputação das marcas.

Valuation. Atualizamos nosso preço-alvo de BRFS3 para 2022e para R$ 20,00 (antes 
R$ 23,00), incorporando os seguintes fatores em nosso modelo financeiro: (i) os 
resultados trimestrais do 1T22; (ii) revisão dos custos de grãos e outros insumos, 
bem como das despesas administrativas e de vendas; e (iii) revisão de volumes e 
preços médios de vendas. 

Considerando a redução do EBITDA projetado para 2022, principalmente como 
resultado da forte queda no 1T22, concluímos que os papéis estão sendo 
negociados em linha com os múltiplos históricos (~8,2x), motivo pelo qual nossa 
recomendação permanece Neutra para BRFS3. 

Estimativas (R$ milhões)

Valor da Firma (EV) 38.075

Dívida Líquida (Caixa Líquido) 16.123

Valor para o acionista 21.951

Nº de ações (milhões) 1.082

Preço-alvo 2022e BRFS3 (R$) 20,00

Destaques

WACC 12,8%

Perpetuidade (g) 2,5%

EV/EBITDA 2022E 8,3x

Dívida Líquida/EBITDA 
2022e

4,0x



#Pública

BB Investimentos

R$ milhões  2020 2021 2022e 2023e 2024e

Receita líquida 39.470 48.344 55.209 55.760 57.992

(-) CPV -29.999 -38.178 -47.367 -45.953 -47.508

Lucro bruto 9.471 10.167 7.842 9.807 10.484

Margem bruta (%) 24,0% 21,0% 14,2% 17,6% 18,1%

(-) SG&A -6.624 -7.156 -6.894 -7.015 -7.409

EBIT 2.847 3.011 948 2.791 3.075

EBITDA Ajustado 5.187 5.559 3.974 5.723 6.108

Margem EBITDA (%) 13,1% 11,5% 7,2% 10,3% 10,5%

(+/-) Resultado Financeiro -1.699 -2.471 -1.898 -1.542 -1.826

Lucro antes de IR 1.148 540 -950 1.249 1.249

(-) IR 242 552 200 -187 -187

Lucro Líquido 1.390 1.092 -750 1.062 1.062

Margem Líquida (%) 3,5% 2,3% -1,4% 1,9% 1,8%

Lucro por ação (R$) 1,72 1,01 -0,69 0,98 0,98

BRF
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DRE Gerencial Sintética

Fonte: BRF e BB Investimentos

Balanço Patrimonial Sintético

R$ milhões  2020 2021 2022e 2023e 2024e

Ativos 49.665 55.903 61.183 60.625 61.113

Ativo Circulante 22.912 26.243 30.229 28.807 28.547

Ativo Realizável a Longo Prazo 9.308 10.462 10.556 10.231 9.791

Investimentos, Imobilizado, Intangível 17.445 19.198 20.398 21.587 22.776

Passivo e Patrimônio Líquido 49.665 55.903 61.183 60.625 61.113

Passivo Circulante 15.440 21.225 22.488 22.560 23.246

Passivo Exigível a Longo Prazo 25.411 25.852 25.183 24.466 23.868

Patrimônio Líquido 8.814 8.826 13.511 13.598 13.998
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Fluxo de Caixa

Fonte: BRF e BB Investimentos

Sensibilidade Preço-alvo 2022e

R$/ação WACC

11,8% 12,3% 12,8% 13,3% 13,8%

g

1,5% 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0

2,0% 24,0 21,0 19,0 18,0 16,0

2,5% 25,0 22,0 20,0 18,0 17,0

3,0% 26,0 23,0 21,0 19,0 17,0

3,5% 27,0 25,0 22,0 20,0 18,0

R$ milhões 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Dívida Bruta 22.404 25.456 24.324 23.324 22.500

Dívida Líquida 14.514 17.580 16.123 18.164 20.144

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado 2,8x 3,3x 4,1x 3,2x 3,3x 

Endividamento

R$ milhões 2022e 2023e 2024e

EBIT 948 2.791 3.075

(-) Impostos 322 -419 -461

NOPLAT 1.270 2.372 2.614

(+) Depreciação e Amortização 2.942 2.932 3.033

(-) Investimentos (capex) -4.142 -4.121 -4.222

(-) Variação do Capital de Giro -392 462 203

Fluxo de Caixa Livre para a Firma (FCFF) -321 1.645 1.628
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Siga os conteúdos 
do BB Investimentos 
nas redes sociais.
Clique em cada ícone para acessar.

Playlist 
BB I Economia e Mercado

Canal Podcast
BB I Empreendedorismo e Negócios

bb.com.br/analises

bb.com.br/carteirasugerida

https://open.spotify.com/show/7lRLyV60X6lu81c3SSUq4b?si=9737686263ec4faa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhnExfBbbmATPwZyoSIdtm_dYodA-NV81
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhnExfBbbmATPwZyoSIdtm_dYodA-NV81
https://open.spotify.com/show/7lRLyV60X6lu81c3SSUq4b?si=9737686263ec4faa
https://www.bb.com.br/analises
https://www.bb.com.br/carteirassugeridas
https://www.bb.com.br/carteirassugeridas
https://www.bb.com.br/analises
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Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As
informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em
informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido
tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não
sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-BI não garante que tais
dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas
informações. Todas as opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-
se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores mobiliários
(“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de
mudanças que possam afetar as projeções da empresa, não implicando necessariamente na
obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal
mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes
formas de cálculo e/ou ajustes.

Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como material
promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender
quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a
leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos
antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento.
Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior
ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI
não garante o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser
tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. É vedada a reprodução,
distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.

Nos termos do art. 22 da Resolução CVM 20/2021, o BB-Banco de Investimento S.A declara
que:

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais
com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou
universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o
Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou
possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo
interesse dessa(s) empresa(s).

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1%
do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar ou intermediar
valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode
possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s)
empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s)
empresa(s) no mercado.

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de
participação acionária no capital da Cielo S.A, companhia brasileira listada na bolsa de valores e
que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias
listadas cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A.

Disclaimer
Informações Relevantes
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Declarações dos Analistas

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que:

1 - As recomendações contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais
sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e
autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não
recebem remuneração adicional por serviços prestados para a(s) companhia(s) emissora(s)
objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas.

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores
mobiliários analisada(s) neste relatório:

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome
próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente,
qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários
analisada(s) neste relatório.

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

6 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos
na aquisição, alienação ou intermediação de valores mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s)
dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

RATING

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que
uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita
dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem.
“O investidor não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de
Investimento.

Disclaimer
Informações Relevantes: analistas de valores mobiliários.

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

Mary Silva X X - - - -

Melina Constantino X X - - - -
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Diretor Gerente Executivo Gerentes da Equipe de Pesquisa

Francisco Augusto Lassalvia Alfredo Savarego Wesley Bernabé, CFA Victor Penna 

lassalvia@bb.com.br alfredosavarego@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br victor.penna@bb.com.br

Estratégia de Renda Variável 
e Renda Fixa

Renda Variável Equipe de Vendas BB Securities - London 

Especialista: Leonardo Nitta
Agronegócios, Alimentos e 
Bebidas

Sid. e Min, Papel e 
Celulose

Contatos
Managing Director –
Juliano Marcatto de Abreu

leonardo.nitta@bb.com.br Mary Silva Mary Silva bb.distribuicao@bb.com.br Henrique Catarino

mary.silva@bb.com.br mary.silva@bb.com.br ações@bb.com.br Bruno Fantasia

Catherine Kiselar Melina Constantino Transporte e Logística Gianpaolo Rivas

ckiselar@bb.com.br mconstantino@bb.com.br Renato Hallgren Gerente – Henrique Reis Daniel Bridges

Hamilton Moreira Alves Bancos renatoh@bb.com.br henrique.reis@bb.com.br

hmoreira@bb.com.br Rafael Reis Utilities

José Roberto dos Anjos rafael.reis@bb.com.br Rafael Dias Denise Rédua de Oliveira
Banco do Brasil Securities 
LLC - New York

robertodosanjos@bb.com.br Educação e Saúde rafaeldias@bb.com.br Eliza Mitiko Abe
Managing Director –
Andre Haui

Renato Odo Melina Constantino Varejo Fábio Caponi Bertoluci Marco Aurélio de Sá

renato.odo@bb.com.br mconstantino@bb.com.br Georgia Jorge Marcela Andressa Pereira Leonardo Jafet

Imobiliário georgiadaj@bb.com.br Sandra Regina Saran

André Oliveira

Fundos Imobiliários andre.oliveira@bb.com.br

Richardi Ferreira Óleo e Gás

richardi@bb.com.br Daniel Cobucci

cobucci@bb.com.br

Serviços Financeiros

Luan Calimerio

luan.calimerio@bb.com.br

Disclaimer
Mercado de Capitais I Equipe Research
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