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COMUNICADO AO MERCADO
A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), líder na exportação de carne
bovina na América do Sul, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que
se tornou a primeira empresa brasileira a receber, em âmbito global, o Selo
Energia Renovável, emitido pelo Instituto Totum, em parceria com a Associação
Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) e a Associação Brasileira de Energia Limpa
(Abragel), para todas as suas unidades no Brasil.
A conquista é fruto de uma auditoria realizada pelo Instituto Totum, com base na
Normativa do Selo e que, dentre outros aspectos, assegura a compra de certificados
de energia renovável (I-RECs) pela Minerva Foods, com a chancela REC Brazil. A
iniciativa permitiu zerar as emissões líquidas no escopo 2 (emissões indiretas de
Gases de Efeito Estufa provenientes da aquisição de energia elétrica consumida) em
100% de nossa operação no Brasil. Ao comprar os certificados em quantidade
compatível com o consumo para fabricação de seus produtos, as unidades da Minerva
Foods no Brasil certificam, de forma oficial, que são abastecidas com energia
proveniente de geração eólica.
A chancela REC Brazil, além de restringir os protocolos com emissões de CO2 na
atmosfera, exige que os fornecedores de energia que emitem certificação I-REC
(usinas) contemplem em suas operações alto desempenho em termos de
sustentabilidade, obtendo níveis diferenciados em relação aos aspectos sociais,
ambientais e no relacionamento com a comunidade. Dessa forma, a energia elétrica
utilizada pela Minerva Foods para consumo de suas unidades industriais, além de
não promover emissões de CO2, é gerada por usinas que atendem pelo menos
5 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
Esta é mais uma grande conquista da agenda de sustentabilidade da Minerva
Foods, que vem sendo intensificada ano após ano. O Selo de Energia Renovável visa
fomentar o mercado nacional de energia gerada a partir de fontes renováveis, e
contempla as empresas que têm se destacado na promoção de alternativas
eficientes e sustentáveis no abastecimento de energia.
O reconhecimento reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade,
contribuindo com o combate ao aquecimento global, desmatamento ilegal e
mudanças do clima. Nos próximos anos, a Minerva Foods investirá até R$ 1,5 bilhão
em projetos que ajudam a reduzir as emissões em toda a cadeia produtiva. Mais
informações sobre a atuação sustentável e iniciativas da Minerva Foods podem ser
conferidas em: https://www.minervafoods.com/sustentabilidade/

Sobre o Selo:
O Programa de Certificação de Energia Renovável é uma iniciativa conjunta da
Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel) e da Associação
Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), que visa fomentar o mercado de energia
gerada a partir de fontes renováveis e com alto desempenho em termos de
sustentabilidade. O Selo é gerenciado e auditado pelo Instituto Totum, uma
certificadora de terceira parte acreditada.
A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral
informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse.
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