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FATO RELEVANTE

A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), líder na América do Sul na exportação
de carne bovina in natura e seus derivados, e que atua também no segmento de
processados, em atendimento ao disposto na Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro
de 2002, conforme alterada, e na Instrução CVM 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto
segue:
A estimativa da receita líquida consolidada da Companhia para o ano de 2018 foi
revisada. A atualização do guidance teve como premissa a desvalorização do real
frente ao dólar e também do peso argentino frente ao dólar. A estimativa de taxa de
câmbio médio, que era de (US$/R$) = 3,40 para o ano de 2018, passa a ser de
(US$/R$) = 3,70, e a premissa de taxa de câmbio médio para a Argentina, que era
de (US$/ARS$) = 19,0 passa a ser de (US$/ARS$) = 27,0. Desse modo, a nova
estimativa da receita líquida da Companhia fica no intervalo de R$ 15,0 bilhões a R$
16,0 bilhões.
Estimativa de Receita
(janeiro à dezembro de 2018)
R$ milhões

Mínima

Máxima

Receita Líquida Estimada

15.000

16.000

Reiteramos nosso compromisso de transparência, seguindo as melhores práticas de
governança corporativa, sempre com o intuito de informar precisamente todos os
eventos relacionados às nossas operações.

Nota sobre as projeções:
Este fato relevante contém dados hipotéticos sobre projeções futuras de
resultados da Companhia. Tais projeções são baseadas em premissas razoáveis e
refletem somente a percepção da administração da Companhia sobre o futuro de
seus negócios e sobre a realidade atual e conhecida de suas operações, incluindo,
dentre outros aspectos, (i) as condições gerais e econômicas no Brasil e em outros
países relevantes para as operações da Companhia, (ii) condições regulatórias e
sanitárias, (iii) situação operacional das plantas, e (iv) condições de preço dos
insumos e dos produtos nos mercados em que a Companhia atua. A administração
da Companhia não tem controle sobre todas as premissas que nortearam a
definição das projeções aqui contidas e, portanto, qualquer alteração em tais
fatores pode fazer com que os resultados reais e concretos sejam diferentes das
projeções apresentadas. Por essa razão, as informações aqui contidas não devem
ser entendidas como uma promessa de desempenho futuro da Companhia.
Ademais, em caso de alteração relevante em tais fatores, as projeções acima
podem vir a ser revisadas, sendo que, nessa hipótese, serão divulgadas novas
projeções por meio de Fato Relevante.

Barretos, 07 de agosto de 2018.
Minerva S.A.
Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relação com Investidores

