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Boa Safra SOJA3 

Refazendo estoques 

No encerramento da colheita da safra de soja, a Boa Safra apresentou no 1T22 um 

resultado mais fraco e com margens negativas. Porém, a robusta carteira de pedidos 

nos mantém otimistas para a sequência do ano da companhia. 

Em um trimestre sazonalmente mais fraco, onde a companhia quase não tem receita e 

marcado pela formação dos estoques que serão comercializados no segundo semestre, 

a Boa Safra apresentou uma receita líquida de R$74,5 milhões (+454,8% a/a e 396,7% 

acima de nossas expectativas) devido à venda de estoques de grãos da safra passada. Por 

outro lado, em razão principalmente da marcação a mercado das commodities em 

estoque, o EBITDA veio abaixo até das nossas já fracas estimativas, atingindo um valor 

negativo de R$16,3 milhões e com uma margem de -21,9%. Em função da sazonalidade 

das receitas, entendemos que o indicador mais relevante para o 1T22 seja a carteira de 

pedidos da companhia, que cresceu 58% a/a para R$742 milhões, com destaque para as 

sementes com tecnologia embarcada, que representam 90% dos pedidos. 

Vale ressaltar ainda que o valor faturado costuma ser superior à carteira contratada, 

sendo uma sinalização de que a receita estimada para o ano deverá ser 

significativamente maior que a do ano passado, de modo que esperamos que a 

companhia recupere suas margens à medida que as vendas se realizem. 

Além da carteira de pedidos, o primeiro trimestre foi marcado pelo avanço no 

beneficiamento das sementes de soja, favorecido pelo adiantamento da colheita devido 

a melhores condições climáticas. Tivemos também (i) a conclusão da 1ª linha na UBS de 

Jaborandi (BA), que agora conta com capacidade de armazenamento de 20 mil big bags; 

(ii) o início das obras dos CDs de Sorriso (MT) e Balsas (MA); e (iii) início das obras da nova 

UBS em Primavera (MT), próximo ao CD de Sorriso. 

Ademais, a companhia anunciou o registro de um FIAGRO com um valor previsto de 

R$150 milhões. O fundo será híbrido, com ativos de crédito e imobiliário, com a maior 

parte dos recursos sendo destinada ao financiamento das expansões da companhia, 

como uma forma de preservar o capital de giro, mantendo a filosofia asset light da 

empresa. 

Assim, seguimos com uma visão positiva para a companhia, que apresenta (i) sementes 

de qualidade superior (com taxas de germinação e vigor acima da média de mercado), 

proporcionando melhores margens; (ii) localização geográfica favorável, mitigando riscos 

climáticos; e (iii) um modelo asset-light, onde os produtores integrados são os donos das 

terras e responsáveis pela produção das sementes, contribuindo para um retorno sobre 

o capital elevado. Com isso e enxergando um potencial de upside de quase 50% em 

relação ao nosso preço-alvo de R$ 20,00, mantemos nossa recomendação de compra 

para SOJA3. 

Compra 

Agricultura 
Preço-alvo  R$ 20,00 
Preço (16/05)  R$ 13,44 
Upside  49% 
Vol. Médio Neg.  R$ 5,9 mi 
Valor mercado  R$ 1,5 bi 
Máximo 52 sem.  R$ 16,83 
Mínimo 52 sem. R$ 12,32 
Fonte: Eleven Financial Research e 
Economatica. 

 
 

Tiago Maciel 
Analista, CNPI 
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Figura 1: carteira de pedidos (R$ Milhões)  

 

Fonte: companhia e Eleven Financial Research. 

Figura 2: resultados trimestrais  

Fonte: companhia e Eleven Financial Research. 

Visão sobre a companhia 

Visão atualizada: a Boa Safra é uma companhia líder na produção de sementes de soja no Brasil 

e uma referência tecnológica para o setor. Com início em 2009, a empresa tem um modelo de 

negócio focado em sementes com maior valor agregado, apresentando um portfólio completo 

e com tratamentos que incluem diversos componentes químicos e genéticos adaptados que 

garantem maiores taxas de germinação e vigor para a safra. 

Modelo de negócio: a companhia apresenta um portfólio muito completo, contando com mais 

de 30 variedades de sementes que se adaptam à região e ao clima do produtor rural. A empresa 

possui unidades de produção em localizações estratégicas para o cultivo da soja, com plantas 

em Goiás e Minas Gerais, tendo hoje mais de 400 clientes e gerando uma cobertura estimada 

de 70% dos estados produtores. 

Vantagens competitivas: (i) tecnologia de produção exclusiva; (ii) operação mais asset light, 

utilizando terras dos produtores rurais integrados; (iii) relacionamento de longo prazo com 

seus fornecedores. 

Valuation: nosso preço-alvo de R$ 20,00 para SOJA3 é obtido através da metodologia do fluxo 

de caixa descontado para a firma com um WACC nominal em reais de 12,4% e crescimento 

nominal na perpetuidade de 4,0%. 

Principais riscos: (i) dependência da tecnologia das multinacionais de produção de sementes; 

(ii) cenário macro mais desafiador, com impactos sobre a renda disponível e desemprego 

afetando o poder de compra dos consumidores e consequentemente os volumes demandados; 

e (iii) variações nos preços das commodities em função de efeitos climáticos e alterações na 

dinâmica da oferta global.  
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1T22R x 
1T22E R$ Milhões 1T21 1T22E 1T22R 

Receita Líquida 13 15 75 454,8% 396,7% 

Lucro Bruto 3 4 10 - - 

Margem Bruta 25,8% 24% -13,8% - - 

EBITDA 0 1 -16 - - 

Margem EBITDA -1,1% 3,7% -21,9% -17,2 p.p. -25,6 p.p. 

Lucro Líquido -3 -2 -7 146,7% 250,1% 

Margem Líquida -21,1% -13,3% -9,4% 11,7 p.p. 3,9 p.p. 
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DISCLAIMER 

Este documento foi elaborado e distribuído pela Eleven Financial Research unicamente para uso do destinatário original, e tem como objetivo somente informar 
os investidores, não constituindo oferta de compra ou de venda de nenhum título ou valor mobiliário contido neste relatório. As decisões de investimentos e 
estratégias financeiras devem ser realizadas pelo próprio leitor. 
Nossos analistas elaboraram o presente relatório de forma independente, e o conteúdo do mesmo não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou 
em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização. 
 
Todas as informações utilizadas neste documento foram redigidas com base em informações públicas, de fontes consideradas fidedignas. Embora tenham sido 
tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, a Eleven 
Financial e os seus analistas não respondem pela veracidade das informações do conteúdo. 
Conforme o artigo 20, parágrafo único da Resolução CVM nº 20, o analista Tiago Maciel declara-se inteiramente responsável pelas informações e afirmações 
contidas neste relatório de análise. De acordo com a exigência regulatória do artigo 21 previsto na Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o analista 
de valores mobiliários, responsável principal por este relatório, declara: 
(i) que as recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente sua opinião pessoal sobre a companhia analisada e seus valores mobiliários e 
foram elaborados de forma independente e autônoma; 
(ii) que as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas a mudanças, não implicando 
necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. 
 
Para mais informações consulte a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores 
Mobiliários. Este relatório é destinado exclusivamente ao assinante da Eleven que o contratou. A sua reprodução ou distribuição não autorizada, sob qualquer 
forma, no todo ou em parte, implicará em sanções cíveis e criminais cabíveis, incluindo a obrigação de reparação de todas as perdas e danos causados, nos termos 
da Lei nº 9.610/98 e de outras aplicáveis. 
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