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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) Venture
Capital; com o objetivo de reduzir riscos, maximizar oportunidades e avançar na cadeia de
valor da indústria de alimentos. Nesse contexto, e após o aporte inicial na Clara Foods, a
Companhia anuncia sua mais nova iniciativa em corporate venture capital com o investimento
na plataforma Shopper.
A Shopper.com.br é um sistema online de compra e reabastecimento de itens de
consumo doméstico como alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Baseada em um
modelo de negócios único, com maior produtividade e eficiência na cadeia de distribuição, a
Shopper entrega uma experiência de compra diferenciada e que se reflete na grande
fidelização e alto índice de satisfação de sua base de clientes. A Minerva pretende investir R$
29 milhões na Shopper, liderando a nova rodada de captações (Series B) da startup, que
totalizará R$ 120 milhões.
Com mais de 350 mil usuários cadastrados na plataforma, operações em 21 cidades do
estado de São Paulo, CAGR consistente de 295% desde sua fundação em 2015 e NPS (Net
Promoter Score) de 84, um dos mais altos do segmento, a Shopper é uma oportunidade
singular que contribui para o fortalecimento do canal de vendas digitais da Minerva Foods,
avançando na cadeia de valor da indústria de alimentos e nos aproximando cada vez mais do
consumidor final. O acordo de investimentos prevê também um acordo operacional de
fornecimento de produtos à Shopper e auxilio no gerenciamento da operação de venda de
carnes. Para obter mais informações sobre a Shopper acesse: www.shopper.com.br.
A Companhia esclarece que manterá os seus acionistas e o mercado em geral
informados a respeito deste e de qualquer outro assunto relevante.
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