Press Release
Minerva Ingressa no INDX da Bovespa
Barretos, 2 de maio de 2008 - O Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3; Bloomberg: BEEF3.BZ;
Reuters: BEEF3.SA), um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina,
couros e boi vivo, anuncia aos seus acionistas e ao mercado em geral que passou a integrar o
INDX - Índice do Setor Industrial da Bovespa.
O Índice do Setor Industrial (INDX) foi desenvolvido com o objetivo de medir o desempenho das
ações mais representativas do setor industrial, importante segmento da economia brasileira. O
INDX é composto pelas ações mais representativas da indústria, que são selecionadas entre as
mais negociadas na BOVESPA em termos de liquidez.
Para integrar o índice, as ações precisaram atender cumulativamente aos seguintes critérios, com
relação aos doze meses anteriores à formação da carteira: (i) ser uma das 150 ações com maior
índice de negociabilidade; (ii) ter sido negociada em pelo menos 70% dos pregões; e (iii) ser
emitida por uma empresa classificada em um dos sub-segmentos do setor industrial com registro
de negociação na BOVESPA.
A integração das ações do Minerva no INDX demonstra o sucesso e comprometimento da
Companhia em aumentar a liquidez das ações no mercado, além de demonstrar a força e
importância do Minerva no setor industrial brasileiro.
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Sobre o Minerva S.A.
O Minerva S.A. é um dos líderes no Brasil na produção e comercialização de carne bovina, couro
e boi vivo, e está entre os três maiores exportadores brasileiros do setor em termos de receita
bruta de vendas (US$ 563 milhões em 2007 - SECEX), comercializando seus produtos para cerca
de 80 países. A Companhia tem uma capacidade de abate de 5.500 cabeças, processamento de
1.300 toneladas e produção de 5.000 couros por dia. Presente nos estados de São Paulo, Goiás,
Tocantins e Mato Grosso, o Minerva opera seis plantas de abate, sete de desossa, dois curtumes,
e centros de distribuição em Olímpia e em São Bernardo do Campo. Em 2007, a Companhia
apresentou uma receita líquida de vendas de R$ 1,46 bilhão, com EBITDA de R$ 121 milhões.
Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e
financeiros, e às perspectivas de crescimento do MINERVA. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas
expectativas da administração do MINERVA em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano
de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras
governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos
apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo MINERVA e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

