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Comunicado ao Mercado
Nota de Esclarecimento sobre
notícias veiculadas pela imprensa no dia de hoje
Barretos, 18 de dezembro 2012 – A Minerva S.A. (BOVESPA: BEEF3;Bloomberg:
BEEF3.BZ; Reuters: BEEF3.SA), uma das líderes no América do Sul na produção e
comercialização de carne in natura, boi vivo e seus derivados e que atua também nos
segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, com base nas
informações veiculadas pela imprensa durante o dia de hoje, esclarece a seus acionistas
e ao mercado em geral que as vendas para a Arábia Saudita representaram
aproximadamente 2,5% do faturamento bruto da Minerva no acumulado do ano.
Informamos também que as vendas para o Egito, que fez restrições à importação da
carne bovina, mas apenas do estado do Paraná, representaram aproximadamente
10,0% do faturamento bruto da companhia no acumulado dos nove primeiros meses de
2012. A Minerva não possui planta no estado no Paraná e, portanto, não é impactada
pela medida adotada pelo governo egípcio.
Destacamos que no dia 7 de dezembro de 2012 a OIE (Organização Mundial de Saúde
Animal), em comunicação oficial, manteve a classificação do Brasil como país de risco
insignificante para a Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), confirmando que o Brasil
é livre da doença. Esta classificação tem sido seguida por importantes países e blocos
consumidores. Adicionalmente, o Ministério de Agricultura do Brasil tem prestado todos
os esclarecimentos necessários para qualquer país que tenha solicitado informações
sobre o evento, com o objetivo de ratificar a decisão tomada pela OIE.
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Sobre o Minerva S.A.
O Minerva S.A. é um dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne bovina, couro e
exportação de boi vivo e está entre os três maiores exportadores brasileiros do setor em termos de receita bruta de
vendas, comercializando seus produtos para cerca de 100 países. A Companhia tem uma capacidade diária de abate
de 11.480 cabeças de gado e de processamento de 2.240 toneladas de carne bovina. Presente nos estados de São
Paulo, Rondônia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará, no Paraguai e no Uruguai, o Minerva
opera onze plantas de abate e desossa e dez centros de distribuição, além de atuar também no segmento de Food
Service através da Minerva Dawn Farms (MDF), atualmente com capacidade total de 160 toneladas de carne
processada por dia, produzindo alimentos a base de carne bovina, suína e de aves. Nos últimos doze meses findos em
30 de setembro de 2012, a Companhia apresentou uma receita líquida de vendas de R$ 4,3 bilhões, representando
crescimento de 13,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

