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COMUNICADO AO MERCADO
A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), líder na América do Sul na
exportação de carne bovina, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
Conforme divulgado em comunicado ao mercado de 21 de julho de 2020, a área de
inovação da Minerva Foods foi desenvolvida com base em 3 grandes pilares: (i)
análise avançada de dados; (ii) plataforma de e-commerce / Marketplace; e
(iii) Corporate Venture Capital; com o objetivo de reduzir riscos, maximizar
oportunidades e avançar na cadeia de valor da indústria de alimentos. Nesse contexto,
e após os aportes iniciais na Clara Foods, na Shopper e da JV (joint venture) com a Amyris,
a Companhia anuncia mais uma iniciativa de corporate venture capital com o
investimento na startup do setor agrícola: Traive.
A Traive foi fundada em 2018 e com o apoio de inteligência artificial e análise
avançada de dados, busca oferecer um conjunto de soluções financeiras, como crédito,
seguros e outros serviços, para produtores rurais de pequeno e médio porte. Com o
suporte de algoritmos e ferramentas de machine learning e big data, a Traive atua no
desenvolvimento de modelos de crédito para o setor agrícola, de modo a facilitar o
acesso dos produtores rurais as mais diversas soluções e produtos financeiros do
mercado, reduzindo a burocracia e aperfeiçoando a análise de risco de crédito,
contribuindo para maior transparência, menor risco e beneficiando produtores e
credores. A Minerva Foods pretende investir US$ 3 milhões na Traive, na nova
rodada de captações (Series A) da startup, que totalizará US$ 15 milhões.
Atualmente com operações nos Estados Unidos e no Brasil, o portfólio de
produtos da Traive engloba soluções para as cadeias produtivas das principais
commodities agrícolas como soja, milho, algodão, cana, café e trigo. A Minerva Foods
com seu histórico operacional e sua ampla base de dados da cadeia de carne bovina,
além de contribuir com a ampliação do escopo de atuação da Traive, alcançando a
atividade pecuária, também se beneficiará com o aperfeiçoamento na gestão de sua
carteira de crédito além de diversas outras oportunidades comerciais com foco na
pecuária. Para obter mais informações sobre a Traive, acesse: www.traivefinance.com

A Companhia informa que manterá os seus acionistas e o mercado em geral
informados a respeito deste e de qualquer outro assunto relevante.
Barretos, 08 de setembro de 2021.
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