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mensAgem do presidente 

a
pecuária brasileira passou por um 

período de grande transformação 

nos últimos anos e a Minerva conso-

lidou em 2011 a sua posição como 

um dos principais players do setor, tanto no mer-

cado externo quanto no mercado interno. 

os bons resultados, no entanto, só foram possí-

veis porque adotamos políticas claras de susten-

tabilidade em nossas operações.

 

assumimos essa posição pioneira observando 

sempre os pilares econômico, de recursos huma-

nos e socioambiental. o respeito aos princípios 

sustentáveis (aliado ao retorno do investimento) 

nos permite acessar uma gama cada vez mais am-

pla de clientes e fornecedores que compartilham 

das mesmas ideias.

nesse cenário de constante transformação, estamos 

conectados com tudo o que está acontecendo ao 

nosso redor, interagindo de forma alinhada a uma 

gestão que nos permite avaliar as oportunidades, 

levando em conta a redução dos riscos. Por este 

motivo, em 2012, membros da Diretoria executiva 

passaram a integrar o Comitê de Sustentabilida-

de, com o objetivo de difundir internamente essas 

ações e também interagir com os diversos agentes 

externos, sempre da forma mais eficiente possível.

 

Com relações baseadas em princípios de transpa-

rência, nos sentimos muito confortáveis traba-

lhando em conjunto não apenas com as empresas 

privadas, mas também com as onGs e a socieda-

de civil, de modo geral.

nossas políticas passam pela sustentabilidade 

econômica do negócio, para a qual toda a estru-

tura financeira da empresa foi planejada, estraté-

uma companhia em constante evolução

gia esta que apresentou resultados bastante posi-

tivos nos últimos anos.

 

na área de recursos humanos, também em 2011, 

apresentamos importantes evoluções na gover-

nança corporativa da companhia, reorganizando 

o organograma administrativo, deixando as dire-

torias mais independentes, com metas mais claras 

e com maior transparência. Foram criadas quatro 

vice-presidências, com reporte à presidência, o 

que permite à empresa ter mais agilidade e seguir 

as melhores práticas de governança corporativa. 

outro pilar fundamental em sustentabilidade é 

a nossa preocupação e compromisso com as co-

munidades nas quais estamos inseridos. Uma de 

nossas principais características é que estamos em 

cidades onde normalmente somos os principais 

empregadores. Por isso, nossas atividades nesses 

locais vão além do trabalho nas unidades produti-

vas, levando programas às casas e às famílias dos 

nossos colaboradores, contemplando e atuando 

com a comunidade de forma ativa e integrada.

na área socioambiental, também fomos pioneiros 

em diversas atividades. Fomos um dos primeiros 

a identificar na nossa lista de fornecedores os que 

atendem os requisitos mínimos de nossos crité-

rios definidos para aquisição de matéria-prima, 

que não permitem o envolvimento com trabalho 

escravo, desmatamento ilegal, trabalho infantil, 

entre outros pontos. essas foram algumas das 

adaptações que fizeram com que a Minerva tives-

se sua imagem cada vez mais valorizada, tanto 

pelo fornecedor quanto pelo cliente final. Foi o 

grande cuidado que tivemos com esses aspectos 

socioambientais que proporcionou, entre outras 

coisas, o crescimento de 20% da receita em re-

lação ao ano anterior a 2011, além da melhora 
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substancial em nossos resultados operacionais 

no mesmo período, sedimentando, assim, uma 

plataforma operacional que nos permitirá evoluir 

ainda mais nos próximos anos.

Sabemos dos desafios à frente, porque, para per-

manecer como uma empresa socialmente susten-

tável, o grau de exigência será cada vez maior. Mas 

esses desafios são saudáveis e trazem oportunida-

des, pois selecionam e diferenciam cada vez mais 

as empresas que atuam no mercado. 

agradeço aos nossos investidores, que sempre 

acreditaram nos bons fundamentos da compa-

nhia. a Minerva sempre se caracterizou por ter 

uma estratégia de conservadorismo saudável, 

que é a base para termos a segurança do retorno, 

em um mercado volátil e em constante transfor-

mação. Dentro de uma estratégia de crescimen-

to clara e focada em nosso negócio, finalizamos 

recentemente um período de grandes investimen-

tos e estamos atualmente em diferentes estágios 

de maturação das operações, colhendo os frutos 

do que foi plantado. Com essa base estabelecida, 

podemos buscar, a cada operação, o melhor re-

torno sobre o capital investido. 

também agradeço aos nossos colaboradores, que 

realmente são a base das conquistas da Miner-

va. o espírito de equipe e de apoio mútuo criado 

é uma das principais marcas da companhia, que 

fortalece cada vez mais os nossos fundamentos. 

De forma saudável, temos buscado promover as 

transformações necessárias para que as equipes 

saibam correr riscos sempre calculados, incenti-

vando a melhor formação, a qualificação e a ade-

quação do nosso quadro de colaboradores para 

os desafios futuros.

Por fim, agradeço aos nossos fornecedores, que 

sempre nos acompanharam e souberam da se-

riedade e comprometimento da Minerva com 

o meio ambiente. estamos em um mercado em 

constante transformação e a credibilidade e o 

bom relacionamento com os fornecedores são 

pontos fundamentais para mantermos mutua-

mente a rentabilidade e o melhor retorno de 

nossas operações.

aos clientes e à sociedade, salientamos o impor-

tante papel socioeconômico da companhia. Com 

um quadro com cerca de 10 mil colaboradores, 

estamos cada vez mais conscientes da responsa-

bilidade da empresa, que possui um papel impor-

tante como agente catalisador da transformação 

social e econômica nas regiões em que atuamos.

Comprometemo-nos a aprofundar, nos próximos 

relatórios, nossa análise comparativa dos princi-

pais indicadores de sustentabilidade. acredita-

mos que o tema é uma evolução natural da me-

lhoria social, econômica e ambiental, e que cada 

vez mais esses fatores diferenciarão as compa-

nhias que procuram se adaptar a essa realidade, 

e que querem contribuir para a evolução cons-

tante da sociedade.

Fernando galletti de Queiroz,
Diretor Presidente da Minerva S.a.
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mensAgem do Conselho
de AdministrAção

uma história de futuro

a
Minerva chega a duas décadas de 

operações bem-sucedidas, com uma 

boa posição no mercado, atravessan-

do um momento muito importante. 

Foram 20 anos de muito esforço e profissionalis-

mo que alçaram a empresa ao patamar em que 

estamos em termos nacionais e internacionais. 

antes de destacar o papel do Conselho de ad-

ministração na estratégia e no desempenho da 

companhia, gostaria de relembrar um pouco da 

história da nossa evolução.

as bases do sucesso da Minerva foram constru-

ídas muito antes da abertura de capital desta 

companhia, criada por pessoas que ajudaram a 

consolidar a linha de frente do desenvolvimen-

to nacional no campo, desde 1957, ao lado dos 

produtores rurais brasileiros.

nesses mais de 50 anos em que tenho acompa-

nhado os desdobramentos da atividade, primei-

ro conduzindo a maior empresa de transporte 

de gado do Brasil central, depois como presiden-

te da Minerva e agora como presidente deste 

Conselho, tive a oportunidade de vivenciar mui-

tos avanços econômicos e tecnológicos no setor. 

entre eles, destacaria como marcos principais os 

investimentos no aumento da produtividade e 

na expansão da fronteira agropecuária do país. 

esses movimentos garantiram o povoamento do 

centronorte brasileiro, permitiram a realização 

do potencial do agronegócio nacional e conso-

lidaram o nosso projeto de nação, garantindo a 

preservação de um volume significativo de pai-

sagens naturais.

Graças à credibilidade conquistada nesse pe-

ríodo junto ao setor, tivemos o privilégio de 

estabelecer um ótimo relacionamento com os 

pecuaristas. temos buscado interagir com todos 

os demais públicos com a mesma qualidade que 

nos destaca como os parceiros mais confiáveis 

do setor de carnes, tanto entre fornecedores 

quanto entre clientes. Da mesma forma, respei-

tamos as comunidades locais, os investidores, 

o ambiente e os profissionais do setor socioam-

biental, com quem sabemos que a companhia 

tem estabelecido uma relação construtiva e ex-

tremamente benéfica para a sociedade.

GRi | MineRva FooDS 
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edivar Vilela de Queiroz, 
Presidente do Conselho de administração 

da Minerva S.a. (desde 2007).

Da esquerda para a direita, o Conselho 
de Administração de 2012: Sérgio 
Carvalho Mandin Fonseca, José 
Luiz Rêgo Glaser, Alexandre Lahoz 
Mendonça de Barros, Fernando Galletti 
de Queiroz (CEO), Edivar Vilela de 
Queiroz, Bruno Melcher, Antônio Vilela 
de Queiroz, João Pinheiro Nogueira 
Batista e Ibar Vilela de Queiroz

Com base na nossa experiência, nos indicadores 

de desempenho aqui apresentados e nos cinco 

anos que tenho tido a honra de estar à fren-

te do Conselho da empresa, posso afirmar que 

a Minerva continuará crescendo em patamares 

consistentes e sustentáveis. Para isso, conta-

mos com qualidade do ambiente e da economia 

brasileira, com a parceria dos produtores rurais, 

com a manutenção da administração bem-suce-

dida da companhia e com união do melhor time 

do setor.

o Conselho de administração da Minerva, estabe-

lecido em 2007 e em constante aperfeiçoamento, 

é formado por profissionais que conhecem em 

profundidade este ramo de atuação. Construímos 

um órgão representativo dos acionistas, capaz de 

internalizar diferentes pontos de vista para balizar 

nossas decisões estratégicas. Colaboramos para 

a construção das visões de médio e longo prazos 

da companhia, respeitando as decisões da execu-

tiva que conduz as operações.

assim colaboramos com a missão da Minerva de 

levar alimentos de qualidade a milhões de pesso-

as ao redor do planeta, conquistando cada vez 

mais a preferência de clientes e consumidores 

com responsabilidade socioambiental.

em nome do Conselho da Minerva, gostaria tam-

bém de agradecer a colaboração daqueles que 

enriqueceram o órgão com sua presença nos úl-

timos anos. 

Saúdo nossos parceiros e os convido a conhecer 

fatos e números que foram destaque da ativida-

de da companhia em 2011.
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perFil, esCopo 
e limites do 
relAtório 

R
eferente ao ano de 2011, este documento 

apresenta as principais ações realizadas 

no período, especialmente aquelas que 

possam ser relevantes tanto para a socie-

dade civil quanto para investidores, colaboradores, 

clientes, consumidores, fornecedores, pecuaristas, 

comunidades locais, distribuidores, representantes 

do poder público e demais parceiros e públicos de 

interesse, no Brasil e no exterior.

além das informações qualitativas sobre as ati-

vidades reportadas pelos setores e unidades, o 

relatório apresenta um conjunto de indicadores 

referentes aos desempenhos econômico, social, 

ambiental, comercial e trabalhista da empresa.

Para esta edição, a Minerva buscou atender aos 

requisitos exigidos para enquadramento no per-

fil de relatórios padrão Global Report initiati-

ve (GRi) de nível C+. o documento atende aos 

parâmetros adequados para esse nível e aceita 

o sinal positivo por terem sido os números le-

vantados e as informações prestadas objeto de 

verificação realizada pela BDo RCS auditores in-

dependentes S/S (ver p. 66). 

embora já reúna número de indicadores suficien-

te para enquadrar-se em níveis mais completos 

de relatoria padronizada, a empresa preferiu re-

afirmar o compromisso com a permanente evo-

lução. assim, nos futuros relatórios, conforme 

demonstre a evolução de suas ações de susten-

tabilidade, se enquadrará nos perfis de relatório 

padrão Global Report initiative (GRi) em níveis 

mais avançados.

PRoCeSSo
o conjunto de indicadores aqui apresentado foi 

escolhido por meio de pesquisa interna envolven-

do os setores administrativos e operacionais da in-

dústria. as consultas realizadas junto às gerências 

de cada setor identificaram quais poderiam ser as 

principais demandas dos públicos de interesse in-

ternos e externos da empresa.

após o fornecimento dos dados selecionados 

pelas áreas, o Departamento de Sustentabilidade 

compilou um documento-base submetido à au-

ditoria externa. a partir da verificação dos dados 

comprobatórios pela equipe de auditores, o con-

teúdo foi encaminhado para redação e diagra-

mação do material aqui apresentado.

este é o primeiro relatório de 
sustentabilidade da Minerva. 
trabalha-se para que seja 
anual e que a cada edição 
ele se torne mais abrangente 
e atenda às demandas 
dos stakeholders sobre as 
atividades desenvolvidas sob a 
administração da companhia
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Grande parte das informações relatadas foram co-

letadas por meio de entrevistas presenciais realiza-

das com diretores da empresa e com colaborado-

res identificados como fontes indispensáveis, por 

sua posição ou histórico na companhia.

após a redação final, realizada por uma equipe 

de jornalistas, sob a coordenação da Diretoria de 

Relações com investidores e do Departamento de 

Sustentabilidade, o conteúdo foi novamente sub-

metido à checagem dos auditores e posteriormen-

te publicado.

liMiteS e liMitaçõeS
os indicadores apresentados se referem a oito 

unidades industriais frigoríficas localizadas ex-

clusivamente no Brasil, nas cidades de araguaí-

na (to), Barretos (SP), Batayporã (MS), Campina 

verde (MG), Goianésia (Go), José Bonifácio (SP), 

Palmeiras de Goiás (Go) e Rolim de Moura (Ro). 

À exceção da última, que é uma empresa con-

trolada, e assim será destacada ao longo do rela-

tório, todas as demais filiais são de propriedade 

exclusiva da empresa.

 

Reunindo a maioria das atividades da Miner-

va, as oito plantas reportadas foram respon-

sáveis, em 2011, por 67% da receita total do 

período e por 60% do volume de vendas total 

da companhia.

Para conhecer a totalidade das atividades da Mi-

nerva, leia a seção Minerva Foods (ver p. 13).

a diversidade das plantas, quanto à localiza-

ção e à tecnologia utilizada, provoca também 

disparidades em alguns indicadores, que não 

foram relatados integralmente, dada a indispo-

nibilidade da informação líquida ou no nível de 

detalhe solicitado. Para saber qual o nível de 

relatoria de cada indicador, leia o Índice Remis-

sivo GRi (ver p. 54).

Contato
Para mais informações, favor entrar 

em contato com ri@minervafoods.com

Vista aérea da unidade de Palmeiras de Goiás (GO)
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minerVA Foods

a 
Minerva S.a., um dos líderes na 

américa do Sul na produção e co-

mercialização de carne bovina, cou-

ro, exportação de gado vivo e deri-

vados, está entre os três maiores exportadores 

brasileiros do setor em termos de receita bruta de 

vendas e atua também no segmento de processa-

mento de carne bovina, suína e de aves, comer-

cializando seus produtos para mais de 100 países.

a companhia tem capacidade diária de abate de 

10.480 cabeças de gado e de desossa equivalente 

a 12.911 cabeças de gado por dia. Presente nos 

estados de São Paulo, Rondônia, Goiás, tocantins, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e também no 

Paraguai e no Uruguai, a Minerva opera dez plan-

tas de abate e desossa, uma de processamento e 

dez centros de distribuição.

em 2011, suas atividades venderam o equivalente 

a 418 mil toneladas de produtos alimentícios, ge-

rando aproximadamente R$ 4 bilhões de receita 

líquida. em comparação com o ano de 2010, as 

receitas cresceram 16,7% e o volume produzido 

aumentou em proporção semelhante.

além das oito plantas com operações aqui repor-

tadas nos parâmetros GRi, a companhia mantém, 

no Brasil, o conjunto de centros de distribuição 

próprios e dois escritórios, situados em São Paulo 

(SP) e Belém (Pa), com funções administrativas.

Compõem ainda as propriedades da empresa 

as plantas industriais localizadas nas cidades de 

Melo, no Uruguai, e assunção, no Paraguai. Com-

pletando sua estrutura de distribuição, a com-

panhia possui nove escritórios internacionais de 

vendas. essas representações, baseadas na arábia 

Saudita, argélia, Chile, Colômbia, estados Unidos, 

irã, itália, líbano e Rússia, atendem clientes em 

cerca de 100 países, atualmente.

toda a matéria-prima utilizada para produção de 

carne pela companhia é adquirida com produto-

res e pecuaristas independentes, que atuam, em 

média, a uma distância de até 300 quilômetros 

das plantas industriais.

os centros de distribuição que a empresa opera estão 

localizados nos estados do espírito Santo, Santa Catari-

na, Minas Gerais, São Paulo e Goiás, além do Paraguai. 

Já a localização estratégica de suas unidades industriais 

em seis estados brasileiros, no Paraguai e no Uruguai 

permite à companhia minimizar os riscos sanitários e 

agir com mais flexibilidade nas exportações. 

a manutenção de dois espaços de confinamen-

to, para engorda intensiva e terminação de re-

banho no Brasil, é outra estratégia da empresa 

para evitar os riscos climáticos e da sazonalidade 

do mercado bovino.

a Minerva considera que possui um dos parques 

industriais mais avançados do setor no país e 

algumas das plantas mais modernas do mun-

do. Sua capacidade diária de processamento, de 

2.040 toneladas, é 23% maior que a de abate. 

o alto padrão de produção e a flexibilidade de 

produtos e de logística fizeram da Minerva um 

dos principais players do setor, em nível mun-

dial. nos últimos anos, com o aumento da de-

manda por alguns mercados internacionais, a 

empresa conseguiu expandir significativamente 

suas operações. Para consolidar-se em mercados 

alternativos, a empresa implantou procedimen-

Com um dos parques 
industriais mais modernos do 
Brasil e grande capacidade de 
processamento, a companhia 
é um dos principais players do 
setor no mundo
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tos relativos inclusive às práticas de abate assisti-

das por representantes religiosos enviados por 

clientes internacionais.

o sucesso na internacionalização da companhia 

se deve tanto ao esforço dos milhares de colabo-

radores, que fazem o negócio acontecer, quanto 

à gestão responsável dos recursos naturais, exis-

tentes no Brasil em proporções ideais para a qua-

lidade da atividade pecuária. Somando a esses 

ativos a alta capacidade dos representantes nos 

escritórios internacionais, em 2011, a empresa foi 

um dos três maiores exportadores de carne bovi-

na in natura resfriada e congelada, carne bovina 

processada e subprodutos de carne bovina no 

Brasil, de acordo com os dados da Secretaria de 

Comércio exterior (Secex) do Ministério do Desen-

volvimento, indústria e Comércio exterior (MDiC). 

valoReS
integridade, comprometimento, responsabilida-

de, iniciativa e cooperação.

MiSSão
Fornecer globalmente alimentos de qualidade, 

com responsabilidade socioeconômica e am-

biental. a Minerva atuará a partir de um alto 

nível de eficiência operacional, promovendo a 

equipe e valorizando seus colaboradores, culti-

vando respeito e confiança nas áreas de negó-

cios em que atuar.

viSão
Ser a empresa mais eficiente, buscando sempre 

maximizar o retorno sobre o capital investido 

em todos os seus segmentos de negócios com 

políticas de gestão de risco adequadas.

GRi | MineRva FooDS 
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empresAs ControlAdAs pelA minerVA s.A.

unidade da Federação participação Acionária em 31.12.2011

Minerva indústria e Comércio de alimentos S.a.

Minerva Dawn Farms S.a.

Friasa S.a.

transminerva ltda.

Brascasing Comercial ltda.

Pulsa S.a.

98,00%

80,00%

92,00%

100,00%

55,00%

100,00%

eMPReSaS ContRolaDaS
minerva indústria e Comércio
de Alimentos s.A.
localizada em Rolim de Moura (Ro), atua em pro-

cessamento de carnes e em julho de 2010 come-

çou o abate de bovinos.

minerva dawn Farms 
indústria e Comércio de proteínas s.A.
localizada em Barretos (SP), produz e comercializa 

produtos à base de carne bovina, suínos e frangos. 

Possui produção para escalas diversas que visam 

abastecer a demanda nacional e internacional por 

produtos para o segmento de Food Services. as 

atividades da controlada foram iniciadas em 2009 

e, atualmente, em torno de 80% de suas vendas 

são direcionadas para o mercado interno.

pulsa s.A.
adquirida em março de 2011, está localizada em 

Melo, no Uruguai. opera como frigorífico, abate 

e desossa, com 85% de suas vendas destinadas 

ao mercado externo, principalmente os mercados 

americano e europeu.

Friasa s.A.
localizada em assunção, Paraguai, opera como 

frigorífico, abate, desossa e processamento de 

carnes, com atuação no mercado interno e exter-

no desde agosto de 2008.

transminerva ltda
localizada em Barretos (SP), é a transportadora 

criada em outubro de 2008 para atender à com-

panhia e reduzir gastos com fretes dentro do país.

Brascasing Comercial ltda.
localizada em José Bonifácio (SP), opera no ramo 

de beneficiamento de tripa, atuando nos mercados 

interno e externo. em dezembro de 2011, a Miner-

va passou a deter 55% do seu capital social, e con-

sequentemente, o controle de sua operação, consi-

derada uma ‘combinação de negócios em estágio’.

CoMéRCio e loGÍStiCa
a estrutura de comercialização da Minerva é 

extremamente ágil e diversificada, constituindo 

um de seus principais diferenciais. as ações de 

comércio buscam o equilíbrio entre os mercados 

interno e externo, como uma forma de redu-

zir riscos associados à concentração em poucos 

clientes ou regiões. em 2011, a parcela nacional 

de comercialização correspondeu a 43,2% da re-

ceita bruta da empresa. 

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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no Brasil, a empresa prioriza o relacionamento 

com estabelecimentos varejistas de pequeno e 

médio portes, chegando a atender cerca de 25 

mil clientes em mais de 1.000 cidades de qua-

se todos os estados do país. também fazem 

parte de sua carteira, no entanto, clientes do 

setor de alimentos e ingredientes, atacadistas 

e supermercados.

no exterior, a empresa possui estratégias distin-

tas para os mercados de países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. enquanto no primeiro per-

fil é priorizada a canalização de vendas por meio 

de dois ou três grandes distribuidores locais, nos 

países em desenvolvimento é realizada a seg-

mentação em termos geográficos e até étnicos, 

por exemplo, com a exportação de produtos bo-

vinos kosher e halal a vários mercados.

loGÍStiCa inteRna
a empresa utiliza serviços de terceiros e fro-

ta própria de caminhões para o transporte de 

gado das fazendas às unidades industriais, 

localizadas próximas aos principais mercados 

consumidores do país. a companhia acredita 

possuir um excelente sistema de logística no 

mercado interno para fornecimento ao merca-

do atacadista diretamente a partir das unidades 

industriais e ao mercado varejista através dos 

centros de distribuição.

 

a Minerva adotou o conceito one-stop-shop, 

através do qual são oferecidos ao pequeno e 

médio varejista do Brasil vários tipos de produ-

tos perecíveis congelados ou resfriados produ-

zidos pela empresa, ou fornecidos por terceiros 

(incluindo vegetais, carneiro e peixe congela-

dos). a regularidade nas entregas busca trans-

formar a empresa no principal fornecedor desses 

clientes, o que permite otimizar os deslocamen-

tos, dedicados à distribuição de uma maior va-

riedade de produtos.

“na cadeia bovina, a 
sustentabilidade ficou muito 

a cargo da indústria, mas 
estamos nos adequando e 
dando conta do recado.”

Vice-presidente da operação Beef Brasil, 
acumulando temporariamente as direto-
rias de Suplly Chain e Comercial, começou 
na empresa em 1999, pelo departamento 
de custos. Engenheiro de produção indus-
trial, assumiu a área de planejamento e 
controle de produção, quando a Minerva, 
operava apenas duas plantas, tornou-se 
o terceiro maior exportador brasileiro de 
carne bovina. Desde então, tem ajudado 
a companhia a assimilar os desafios de 
modernização do setor.

luis ricardo Alves luz 

GRi | MineRva FooDS 
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1995/991- Barretos (SP)

2000/062- São Paulo (SP) 20075- Palmeiras de Goiás (Go)

2008
7- itajaí (SC)

6- viana (eS)

200910- araguaína (to)

2010
8- Brasília (DF)

9- Bauru (SP)
2011

3- Contagem (MG)

4- J. Bonifácio (SP)

distriBuição geográFiCA e CronologiA - BrAsil

loGÍStiCa exteRna
a cadeia logística altamente eficiente e ágil permite 

à companhia vender seus produtos de carne bovina 

resfriada a diversos mercados externos, incluindo pa-

íses na europa, oriente Médio, áfrica e ásia. Graças 

ao grande volume de transações, a Minerva executa 

a contratação direta de serviços de armazenagem, 

transporte e seguros, reduzindo os custos de frete 

que poderiam recair sobre o comprador. a forte par-

ceria com os armadores e terminais portuários do 

país, no entanto, propicia maior eficiência opera-

cional para assegurar a alta qualidade dos produtos 

e a pontualidade das entregas. a exportação dos 

produtos é feita diretamente aos clientes finais nos 

destinos das exportações, evitando o pagamento de 

taxas de intermediação e outros custos.

2
9

10

3 6

7

5 8

1
4

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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reCeitA BrutA de VendAs externAs, em 2011, por região

região

total

r$ milhões

2.417,30

part (%)

56,8%

oriente Médio

américas

Com. estados ind. (Cei)

ásia

europa

áfrica

591,2

438,2

585,9

84,6

265,6

451,8

13,9

10,3

13,8

2,0

6,2

10,6

distriBuição geográFiCA e CronologiA - mundo

2010

itália

USa

Colômbia

2009

Rússia

arábia Saudita

2003

Chile

2008

irã

2007

argélia

líbano
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PRoDUtoS
além da venda de carne bovina congelada e res-

friada, nos mercados interno e externo, a empre-

sa também comercializa subprodutos derivados 

de carne e otimiza a logística de sua cadeia fria 

revendendo produtos de terceiros.

o segmento de carnes pode ser subdividido entre 

produtos de valor agregado e commodities.

Catálogo de produtos
Para conhecer os catálogos de produtos comer-

cializados pela Minerva no Brasil e no exterior, 

visite os endereços abaixo.

mercado interno
http://ri.minerva.ind.br/minerva2012/web/arqui-

vos/Minerva_Guia_de_Vendas_%202012.pdf

mercado externo
http://ri.minerva.ind.br/minerva2012/web/arqui-

vos/Minerva_Catalogode_Corte_2011.pdf

produtos de valor agregado
incluem carne bovina resfriada para exportação, 

cortes porcionados e diversos produtos de origem 

protéica cozidos e congelados, customizados de 

acordo com as especificações de seus clientes, 

além de couros processados. trata-se dos cortes 

porcionados de carne bovina in natura resfria-

da e congelada, altamente customizados, como, 

por exemplo, bifes com gramaturas definidas e 

produtos resfriados que, através do alto controle 

sanitário, possuem vida útil (shelf life) de até 150 

dias. tais produtos são vendidos com margens 

mais altas que as dos cortes tradicionais, e são 

destinados principalmente a atender as indús-

trias do setor de alimentos, empresas de serviços 

de alimentação, tais como cadeias de fast-food, 

caterings, restaurantes tradicionais, hotéis e lojas 

de varejo. esse segmento representou 14,9% da 

receita bruta da empresa no exercício de 2011.

“emoção não ganha a 
guerra, mas conquista 

soldados. Gosto de trabalhar 
em equipe e acredito que 

hoje temos as pessoas certas 
nos lugares certos.”

Contratada em 1995 como recepcionista na 
unidade de Barretos (SP), a gerente de vendas 
de exportação da Minerva levou menos de um 
mês para ser envolvida na rede de relações 
internacionais da empresa. Aos poucos, de 
tanto apoiar o departamento Comercial no 
atendimento aos clientes, foi assumindo a 
frente dos contatos estrangeiros e naturalmente 
transformou-se na principal liderança da área. 

Célia sampaio 

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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Commodities
incluem carne bovina congelada, gado vivo e 

couro não beneficiado; são os cortes tradicionais 

de carne bovina e subprodutos, caracterizados 

por serem commodities, que incluem cortes de 

traseiro e dianteiro.

minerva
a marca Minerva responde pela maior parte 

das operações e do faturamento da Minerva 

no setor de alimentos. Sob ela operam as oito 

plantas industriais localizadas nos estados de 

Goiás, Minas Gerais, Rondônia (Minerva indús-

tria e Comércio de alimentos S.a.), São Paulo e 

tocantins, aqui reportadas em parâmetros GRi 

de relatoria, conforme os limites apresentados 

nas certificações abaixo:

“Cada vez mais, empresas 
com sólidos fundamentos 

em sustentabilidade têm sido 
preferidas pelos participantes 

do mercado de capitais.”

Diretor de Relações com Investidores da Com-
panhia, trabalhou na empresa de junho de 
2009 a maio de 2010, na função de Superin-
tendente de Relações com Investidores, retor-
nando para a empresa em novembro de 2011 
já como Diretor. Administrador de Empresas 
formado pela PUC-SP, com MBA em Mercado 
de Capitais pela USP/Fipecafi.

eduardo pirani puzzielloDeSeMPenho eConôMiCo [eC1] 
a Minerva encerrou o ano de 2011 com cresci-

mento anual na receita bruta de 19,2%, encer-

rando o ano com recorde de aproximadamente 

R$ 4,3 bilhões. as vendas para o mercado do-

méstico cresceram substancialmente, 53,8%, em 

relação a 2010.

todas as metas da área financeira vêm sendo 

atingidas, uma vez que a empresa segue cres-

GRi | MineRva FooDS 
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prinCipAis indiCAdores eConômiCos 

r$ milhões 2011 2010 Var. %

abate (milhares)

volume de vendas (1.000 ton)

receita Bruta

Mercado interno

Mercado externo

receita líquida

eBitdA

Margem eBitDa

lucro líquido 

Margem líquida

Dívida líquida/ eBitDa

1.693,7

411,9

4.257,1

1.839,8

2.417,3

3.977,0

347,3

8,7%

41,7

1,0%

3,65x

1.437,1

353,2

3.570,2

1.196,4

2.373,7

3.408,2

266,2

7,8%

20,8

0,6%

3,97x

17,9%

16,6%

19,2%

53,8%

1,8%

16,7%

30,5%

0,9 p.p.

100,5%

0,4 p.p.

0,32x

Fonte: http://www.mzweb.com.br/Minerva/web/arquivos/BEEF3_ER_4T11_PORT.pdf

cendo em patamares semelhantes, acima dos 

15% ao ano, com a consistente desalavanca-

gem dos empréstimos e a expansão das mar-

gens eBitDa (sigla em inglês para lucro antes 

dos juros, impostos, depreciação e amortiza-

ção). os resultados são também creditados à 

austeridade na política financeira, à eficiência 

na administração do capital de giro, à exce-

lência na gestão de risco e à continuidade na 

maturação dos investimentos.

GoveRnança
em 2000, a BM&FBovespa introduziu três seg-

mentos especiais para listagem, conhecidos 

como níveis 1 e 2 de Práticas Diferenciadas 

de Governança Corporativa e novo Mercado. 

o objetivo foi criar um mercado secundário 

para valores mobiliários emitidos por com-

panhias abertas brasileiras que sigam melho-

res práticas de governança corporativa, com 

maior exigência de divulgação de informações 

em relação àquelas já impostas pela legislação 

brasileira. em geral, tais regras ampliam os di-

reitos dos acionistas e melhoram a qualidade 

da informação a eles fornecida.

 

De acordo com a lei das Sociedades por ações, a 

sociedade anônima classifica-se em ‘aberta’, se os 

valores mobiliários de sua emissão são admitidos 

à negociação no mercado de valores mobiliários 

brasileiros, ou ‘fechada’, se não há a negociação 

pública dos seus valores mobiliários no mercado de 

valores mobiliários brasileiro. todas as companhias 

abertas devem ser registradas na Comissão de valo-

res Mobiliários (CvM) e estão sujeitas às exigências 

regulatórias e de divulgação de informações.

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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são no novo Mercado, demonstrações financeiras 

anuais, inclusive demonstrações de fluxo de caixa, 

em idioma inglês, de acordo com normas contábeis 

internacionais, tais como o U.S. GaaP ou o iFRS; 

adotar exclusivamente as normas do regulamento 

de arbitragem da Bovespa, pelas quais a Bovespa, a 

companhia, o acionista controlador, os administra-

dores, e os membros do Conselho Fiscal da compa-

nhia, se instalado, comprometem-se a resolver toda 

e qualquer disputa ou controvérsia relacionada ao 

regulamento de listagem por meio de arbitragem; 

realizar, pelo menos uma vez ao ano, reunião pública 

com analistas e quaisquer outros interessados, para 

divulgar informações quanto à sua respectiva situa-

ção econômico-financeira, projetos e perspectivas.

em consonância com o disposto em seu estatuto 

Social, a companhia será administrada pelo Conse-

lho de administração e pela Diretoria.

Conselho de Administração
em 2011, o Conselho de administração era forma-

do por edivar vilela de Queiroz, antônio vilela de 

Queiroz, Fernando Galletti de Queiroz, ibar vilela 

de Queiroz, José luiz Rêgo Glaser, Dorival Bian-

chi, Benedito da Silva Ferreira e alexandre lahoz 

Mendonça de Barros. na assembleia Geral extra-

ordinária e ordinária da companhia, realizada em 

27 de abril de 2012, o Conselho de administração 

passou a ser composto pelos Conselheiros cons-

tantes da tabela na página seguinte. 

atualmente, o Conselho de administração da Mi-

nerva é formado por oito membros, sendo quatro 

independentes, conforme definido nos artigos 16 e 

17 de seu estatuto Social.

o Conselho de administração da companhia é o ór-

gão responsável por, entre outras questões, deter-

minar as políticas e diretrizes dos seus negócios. o 

Conselho de administração também supervisiona a 

Diretoria e monitora a implementação das políticas e 

 

Uma companhia registrada na CvM pode nego-

ciar seus valores mobiliários na BM&FBovespa 

ou no mercado de balcão brasileiro. é necessário 

requerer o registro à BM&FBovespa e à CvM para 

que uma companhia tenha suas ações listadas 

na Bovespa. as ações das companhias listadas na 

BM&FBovespa não podem ser negociadas simul-

taneamente no mercado de balcão brasileiro. as 

ações de uma companhia listada na BM&FBovespa 

também podem ser negociadas em operações pri-

vadas, desde que observadas diversas limitações.

a Minerva é uma sociedade anônima de capital 

aberto, admitida no segmento especial de lista-

gem denominado novo Mercado da BM&F Boves-

pa - Bolsa de valores, Mercadorias e Futuros (“novo 

Mercado” e “BM&F Bovespa”, respectivamente), 

regida por seu estatuto Social e pela legislação em 

vigor, sujeitando-se a companhia, seus acionistas, os 

administradores, e os membros do Conselho Fiscal, 

quando instalado, às disposições do Regulamento 

de listagem do novo Mercado da BM&F Bovespa 

(“Regulamento do novo Mercado”).

Desta forma, entre outros, a Minerva atende aos se-

guintes requisitos: emitir somente ações ordinárias; 

conceder a todos os acionistas o direito de venda 

conjunta em caso de alienação do controle acionário 

da companhia; assegurar que as ações da Miner-

va, representativas de, no mínimo, 25% do capital 

total, estejam em circulação; adotar procedimen-

tos de oferta que favoreçam a dispersão acionária; 

cumprir padrões mínimos de divulgação trimestral 

de informações; seguir políticas mais rígidas de divul-

gação com relação às negociações realizadas pelos 

acionistas controladores da companhia, conselhei-

ros e diretores envolvendo valores mobiliários de sua 

emissão; submeter quaisquer acordos de acionistas 

e programas de opção de compra de ações existen-

tes à BM&FBovespa; disponibilizar aos acionistas um 

calendário de eventos societários; elaborar, a partir 

do segundo exercício social encerrado após a admis-
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diretrizes estabelecidas periodicamente pelo Conse-

lho de administração. De acordo com a lei 6.404/76, 

o Conselho de administração é ainda responsável 

pela contratação dos auditores independentes.

os membros do Conselho de administração  são 

eleitos em assembleia Geral de acionistas por um 

mandato unificado de dois anos e estão sujeitos à 

reeleição, estando também sujeitos à destituição a 

qualquer tempo, com ou sem justa causa, em uma 

assembleia Geral de acionistas.

o Conselho de administração se reúne uma vez a 

cada trimestre ou a qualquer momento quando 

uma reunião extraordinária for convocada pelo pre-

sidente ou qualquer outro membro. Cada conselhei-

ro terá direito a um voto nas deliberações do órgão, 

sendo que suas deliberações são tomadas por maio-

ria de votos.

diretoria executiva
a Diretoria é o órgão administrativo executivo da 

Minerva. os diretores executivos são os represen-

tantes legais da companhia e são responsáveis pela 

organização interna, pelo processo deliberativo, 

operações diárias e implementação de políticas e 

diretrizes gerais estabelecidas periodicamente pelo 

Conselho de administração.

os membros da Diretoria são eleitos pelo Conse-

lho de administração por mandatos de dois anos 

e estão sujeitos à reeleição, podendo, igualmente, 

serem destituídos a qualquer tempo, com ou sem 

justa causa. De acordo com a lei 6.404/76, os Dire-

Fernando galletti de Queiroz

edison ticle de Andrade m. e s. Filho

luis ricardo Alves luz

Frederico Alcântara de Queiroz

Wagner José Augusto

eduardo pirani puzziello

Diretor Presidente
administrador de empresas

Diretor de Suprimentos
administrador de empresas

Diretor de Finanças
administrador de empresas

Diretor Comercial e de logística
engenheiro de Produção

Diretor de Relações como investidores
administrador de empresas

Diretor executivo
administrador de empresas

diretoriA exeCutiVA 2012

edivar Vilela de Queiroz

João pinheiro nogueira Batista

Antônio Vilela de Queiroz

José luiz rêgo glaser 

ibar Vilela de Queiroz

Alexandre lahoz mendonça de Barros 

Bruno melcher 

sérgio Carvalho mandin Fonseca 

empresário

economista

empresário

administrador de empresas

empresário

engenheiro agrônomo

engenheiro agrônomo

engenheiro de Produção

Conselheiros 2012
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luis riCArdo 
AlVes luz

ediVAr V. 
Queiroz

gilBerto 
melo Bertoni

Antonio V. 
Queiroz

FABio tAles 
BindemAnn

FlAViA reginA 
r. silVA

FernAndo 
g. Queiroz

iBAr V. Queiroz / 
WAgner J. Augusto

iBAr V. 
Queiroz

roBerto A. 
AlmeidA

José luiz 
glAser

edison tiCle

doriVAl 
BiAnChi

dir. Comercial 
supply Chain

presidente Vice-presidente Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro

dir. engenharia dir. industrial

gerente Corp. 
Jurídico

dir. originação dir. Administrativa dir. Financeira
tesouraria

gerente 
executivo
pesquisa 
mercado

gerente 
executivo
tesouraria

gerente 
executivo

mesa 
Commodities

ger. executivo
Financeiro

gerente 
executivo

Administrativo

gerente 
executivo

rec. humanos

Junior 
CesAr silVA

gerente 
executivo
Qualidade

gerente 
executivo
Venda m i

gerente 
executivo

importação

gerente 
executivo
Venda m e

gerente 
executivo
produção

mArCiA r. 
r. lopes

FlAVio r. 
BonFim

roBerto m. 
JunQueirA Jr

CeliA CristinA 
sAmpAio

FABiAno 
titto rosA

nAthAn m. 
F. Freire

sergio del 
ArCo oliVeirA

JAiro ronAn 
FerreirA

FernAndo gAlletti 
de Queiroz

orgAnogrAmA minerVA s.A. 2011

diretor presidente

Conselho de Administração
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eduArdo pirAni 
puzziello

doriVAl 
BiAnChi

eduArdo rotA

Benedito dA 
silVA FerreirA

AlexAndre 
mendonçA

Conselheiro Conselheiro Conselheiro

diretoria exec. rel. 
com investidores

dir. Controladoria

gerente 
executivo,

Fiscal / tributario

gerente 
executivo,

risco mercado,
Crédito e 
Auditoria

FrAnCisCo 
C.r.FerreirA

gerente 
executivo e

Controladoria

FrAnCisCo 
W.FortunAto

José CArlos 
FerreirA

tores deverão residir no Brasil, mas não precisam ser 

acionistas da companhia. a Diretoria se reúne sem-

pre que convocada pelo Diretor Presidente ou pela 

maioria de seus membros.

Conselho Fiscal
De acordo com a lei das Sociedades por ações, 

o conselho fiscal é um órgão societário indepen-

dente da administração e dos auditores externos. 

o conselho fiscal pode funcionar tanto de forma 

permanente quanto de forma não permanente, 

caso em que atuará durante um exercício social 

específico, quando instalado a pedido dos acio-

nistas que representem, no mínimo, 2% das ações 

com direito a voto. Cada período de seu funcio-

namento terminará na primeira assembleia geral 

ordinária após a sua instalação.

as principais responsabilidades do conselho fiscal 

consistem em fiscalizar as atividades da administra-

ção, rever as demonstrações financeiras da compa-

nhia e reportar suas conclusões aos acionistas. a lei 

das Sociedades por ações exige que os membros do 

conselho fiscal recebam remuneração de, no míni-

mo, 10% do valor médio pago anualmente aos dire-

tores da companhia. a lei das Sociedades por ações 

também exige que o Conselho Fiscal seja composto 

por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros 

e seus respectivos suplentes.

o estatuto Social da Minerva prevê um Conselho Fis-

cal de caráter não permanente. em assembleia Geral 

ordinária realizada na sede da companhia em 27 de 

abril de 2012, os acionistas controladores, em co-

mum acordo com representantes de acionistas não 

controladores presentes, solicitaram a instalação do 

Conselho Fiscal, que deverá permanecer em funcio-

namento até a próxima assembleia Geral ordinária 

da companhia.

o Conselho Fiscal instalado em assembleia Geral 

extraordinária e ordinária da companhia, realizada 

Diretoria Executiva de 2011. Da esquerda para a 
direita: Luis Ricardo Alves Luz – Diretor Comercial 
e de Logística,  Fernando Galletti de Queiroz
– Diretor Presidente e de Relações com 
Investidores, Edison Ticle de Andrade Melo e 
Souza Filho – Diretor Financeiro, Ibar Vilela de 
Queiroz – Diretor de Suprimentos.
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em 27 de abril de 2012, tem a seguinte composi-

ção. Membros efetivos: Benedito da Silva Ferreira, 

economista e contador; Dorival antônio Bianchi, 

economista e João verner Juenemann, administra-

dor de empresas. Membros Suplentes: victor Branco 

de holanda, economista e contador; Marcelo Scaff 

Padilha, advogado, e Flávio Jarczun Kac, engenheiro 

de produção elétrica.

hiStóRiCo Da MineRva 
a história da Minerva demonstra o crescimento 

consistente e sustentável da companhia ao longo 

dos anos. Pioneiros no uso de caminhões para o 

transporte de gado do interior do país para os fri-

goríficos e mercados consumidores, os irmãos vi-

lela de Queiroz fundaram as bases para estabeleci-

mento da estrutura da Minerva S.a. como é hoje.

a visão pioneira que persiste na companhia mais 

de meio século depois fez com que, ao longo dos 

anos, a empresa se tornasse referência no merca-

do mundial de alimentos à base de carne bovina.

 

acompanhe os principais fatos que marcaram 

essa história de sucesso:

1957
Família vilela de Queiroz dá início à criação de gado 

e prestação de serviços de logística para transporte 

de gado de fazendas para abatedouros.

 

1992
a família vilela de Queiroz adquire sua primeira 

unidade de abate e processamento, localizada na 

cidade de Barretos, estado de São Paulo (sua sede 

atual), constituindo a indústria e Comércio de 

Carnes Minerva ltda.

 

1999
a Minerva adquire uma unidade de abate e pro-

cessamento na cidade de José Bonifácio, estado 

de São Paulo.

GRi | MineRva FooDS 
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2004
Construção e abertura da unidade de abate e pro-

cessamento em Palmeiras de Goiás, no estado de 

Goiás, uma das mais modernas instalações de pro-

cessamento da carne bovina da américa latina.

 

2006
início das operações de abate e processamento 

na cidade de Batayporã, localizada no estado de 

Mato Grosso do Sul.

2007
início das construções das empresas Minerva 

indústria e Comércio de alimentos S.a., na 

cidade de Rolim de Moura, no estado de 

Rondônia, e da Minerva Dawn Farms, na 

cidade de Barretos, além da aquisição de 

unidades industriais nos estados do tocantins 

e Pará. abertura de Capital da companhia.

 

2008
aquisição de uma planta frigorífica em Goianésia, 

no estado de Goiás. aquisição do frigorífico 

Friasa, no Paraguai.

 

2009
inauguração da planta da Minerva Dawn Farms em 

Barretos, fruto da Joint venture entre a Minerva e 

a Dawn Farm Foods. início das atividades 

em Rolim de Moura.

 

2010
aquisição de uma planta frigorífica na cidade de 

Campina verde, no estado de Minas Gerais.

  

2011
aquisição do frigorífico PUl, no Uruguai.

 

2012
Setembro - acordo de aquisição através de 

pagamento e troca de participação em ações de 

empresa no Paraguai – Frigomerc. 

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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sustentABilidAde minerVA

o 
cuidado com o bem-estar social e 

ambiental é uma das prioridades da 

Minerva desde o início de suas ativi-

dades. Figurando entre os maiores 

exportadores de carnes do país, a empresa contri-

bui para a manutenção de um planeta sustentável 

e assume compromissos criteriosos para que suas 

operações não prejudiquem o meio ambiente.

a companhia, por meio de seu relacionamen-

to com fornecedores e clientes, incentiva todos 

a adotarem boas práticas que têm o objetivo de 

fortalecer a cadeia produtiva como um todo. a 

empresa insere, mesmo em suas notas fiscais, in-

formação sobre o respeito aos critérios exigidos 

para aquisição da matéria-prima.

a Minerva tem investido constantemente em 

ações sustentáveis focando todos os aspectos de 

sua operação, desde a origem da matéria-prima 

até a distribuição de seus produtos, podendo citar 

como exemplos a manutenção de projetos de for-

mação e capacitação de profissionais, o patrocínio 

de eventos culturais, a promoção do bem-estar 

das comunidades onde possui operações, além do 

controle rígido, pelo Departamento de Meio am-

biente, de cada uma de suas plantas, de modo a 

garantir o cumprimento de normas e prazos legais.

em consonância com esse entendimento, a com-

panhia assumiu diversos compromissos voluntaria-

mente, podendo destacar a participação no Pacto 

da Pecuária, coordenado pelo instituto ethos, a 

adesão ao Grupo de trabalho da Pecuária Susten-

tável – GtPS, a assinatura do termo de Compro-

misso com o Greenpeace, além da adesão ao Pacto 

nacional pela erradicação do trabalho escravo. 

Com base nos compromissos assumidos, a com-

panhia desenvolveu uma política para aquisição 

de matéria-prima e investiu no desenvolvimento 

de um sistema de travas para garantir o atendi-

mento aos critérios estabelecidos. Foi realizado o 

treinamento das equipes de Compra de Gado e 

de Sustentabilidade para que possam seguir esses 

critérios de modo satisfatório, com o estabeleci-

mento de novas rotinas, inclusive de monitora-

mento do desmatamento ilegal da amazônia. 

o não atendimento aos critérios estabelecidos 

pode culminar no bloqueio do fornecedor ou até 

mesmo na sua exclusão do cadastro da empresa, 

até que se comprove a sua regularização.

a Minerva tem orgulho de levar para a mesa de 

milhões de pessoas no mundo inteiro produtos 

que prezam pela qualidade e saúde do consumi-

dor e que respeitam o meio ambiente.

hiStóRiCo Do 
DePaRtaMento De 
SUStentaBiliDaDe 
a sustentabilidade está presente nas ações da 

Minerva desde o início de sua atuação. Contudo, 

o gerenciamento dessas atividades era descen-

tralizado, de forma que seus pilares eram condu-

zidos por diferentes diretorias.

Com o crescimento da companhia, foi criado o De-

partamento Corporativo de Sustentabilidade, esta-

belecido com a missão de envolver todos os depar-

tamentos e disseminar boas-práticas para todas as 

unidades da Minerva, de forma homogênea.

o departamento possui colaboradores com fun-

ções específicas para atendimento a cada um dos 

Da origem da matéria-prima 
à distribuição dos produtos, 
a empresa investe em ações 
sustentáveis e estimula a cadeia 
produtiva a adotar boas práticas
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pilares da sustentabilidade, com a tarefa primor-

dial de acompanhar os compromissos já assumi-

dos pela companhia, sempre buscando agir de for-

ma proativa para garantir a excelência da Minerva.

reconhecimento
Prêmio Internacional de Pesquisa e Responsabilida-

de Socioambiental Chico Mendes 2011.

o prêmio reconhece a responsabilidade na ges-

tão socioambiental e valoriza ações como as que 

fazem parte da política de sustentabilidade da 

Minerva. São premiados casos capazes de demons-

trar a criatividade e eficácia das empresas na cons-

trução de uma sociedade comprometida com a 

qualidade de vida das futuras gerações. a premia-

ção faz parte do Programa de Certificação Socio-

ambiental (Procert), vinculado ao the Global Com-

pact, da organização das nações Unidas (onU).

PRátiCaS aMBientaiS 
o desdobramento das informações ambientais 

é responsabilidade de todos, e a Minerva trata o 

assunto de modo estratégico, visando o comple-

to envolvimento da organização com as questões. 

os aspectos industriais e ambientais relacionados 

às unidades de negócio são trabalhados de modo 

sinérgico, tanto que a empresa utiliza a mesma 

ferramenta de acompanhamento, denominada 

“diário de bordo”, para registrar indicadores dia-

riamente, confrontados com metas mensais. a 

partir da análise dos dados, a empresa realiza os 

investimentos e executa as melhorias necessárias 

em suas unidades, buscando o compromisso de 

colaboradores, clientes e fornecedores.

atingir padrões cada vez mais sustentáveis de 

produção é o foco da companhia, que adota 

medidas mitigadoras de impacto, cumprindo 

iniCiAtiVAs pArA mitigAr os impACtos 
AmBientAis de produtos e serViços [gri en26]

descrição iniciativas resultados 

Combustíveis alternativos 

resíduos sólidos

ampliar o uso de combus-
tíveis alternativos para as 
caldeiras, como biomassa e 
óleo recuperado do trata-
mento de efluentes.

Padronizar a destinação am-
bientalmente adequada dos 
resíduos sólidos.

Redução do consumo de 
combustível fóssil.

efluentes líquidos investir no aprimoramento 
das estações de tratamen-
to de efluentes e melhoria 
contínua da capacitação da 
equipe operacional.

Manutenção da média de 
eficiência global de redução 
de carga orgânica (DBo) da 
empresa acima de 90%.

Melhor aproveitamento de 
materiais recicláveis e am-
pliação das ações de respon-
sabilidade compartilhada.

GRi | SUStentaBiliDaDe MineRva
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as exigências da legislação brasileira no que se 

refere ao uso dos recursos naturais, às áreas 

preservadas, aos resíduos sólidos, efluentes 

líquidos, emissões atmosféricas e demais pa-

râmetros de verificação. todas as instalações e 

sistemas são submetidos à fiscalização cons-

tante e a auditorias periódicas, tanto pelos ór-

gãos públicos responsáveis, quanto por clien-

tes e certificadoras.

a empresa prioriza ações de produção mais lim-

pa, adotando estratégias e práticas econômi-

cas e técnicas ambientais que visam à utilização 

consciente de insumos, reduzindo ou evitando 

a geração de resíduos e emissão de poluentes. 

o Programa vae – economia de vapor, água e 

energia incentiva a redução da utilização desses 

insumos, inclusive com o estabelecimento de 

metas por unidade industrial, o que acarreta na 

redução direta de efluentes gerados.

Um exemplo da abrangência das ações com prin-

cípios de menor impacto em 2011 foi a implanta-

ção de salas de teleconferência. a medida, além 

de trazer maior agilidade na resolução de ques-

tões e facilitar reuniões, promove redução dos 

deslocamentos entre grandes distâncias e, conse-

quentemente, das emissões de gases causadores 

do efeito estufa.

água 
a Minerva adota sistemas de tratamento de 

águas residuárias e de compostos de operações 

primárias e secundárias, nos quais a recupera-

ção de resíduos com alto poder calorífico é prio-

rizada, reduzindo a carga orgânica do efluen-

te final. estações de tratamento físico-químico 

possibilitam melhor recuperação desses resíduos 

para posterior aproveitamento energético. as 

unidades têm meta de redução de 90% de car-

ga orgânica de seus efluentes finais, ainda que 

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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Barretos

Campina Verde

goianésia

palmeiras de goiás

Araguaína 

Batayporã

José Bonifácio

rolim de moura* 

93,3%

89,5%

94,9%

98,8%

95,4%

96,2%

94,6%

96,5%

Sistema primário e se-
cundário de tratamento 
de águas Residuárias. 

Físico e Biológico

Rede coletora 
municipal

Fertirrigação

lançamento em 
corpo hídrico

lançamento em 
corpo hídrico

Sistema primário e se-
cundário de tratamento 
de águas Residuárias. Fí-
sico-químico e Biológico

desCArte totAl de águA, por QuAlidAde, 
tipo de trAtAmento e destinAção [gri en21]

unidade eficiência de redução de 
Carga orgânica (dBo) tipo de tratamento destinação

* Números referentes à unidade de Rolim de Moura (RO), controlada pela Minerva S.A.

totAl de águA retirAdA, por Fonte [gri en8]

unidade Captação subterrânea (m3/h) Captação superficial (m3/h)

Araguaína

Barretos

Batayporã

Campina Verde

goianésia 

José Bonifácio 

palmeiras de goiás

rolim de moura* 

105,24

42,00

83,00

20,00

51,60

107,00

a

a

262,50

30,93

b

129,60

b

b

100,08

150,00

total 408,84 673,11

“a”: Não possui captação subterrânea. “b”: Não possui captação superficial.

* Números referentes à unidade de Rolim de Moura (RO), controlada pela Minerva S.A.

GRi | SUStentaBiliDaDe MineRva
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energia 
a Minerva busca ampliar a eficiência energética 

de seu processo produtivo, investindo princi-

palmente em tecnologia disponível para isso no 

Brasil. Como fontes de energia alternativa para 

as caldeiras industriais, por exemplo, as unida-

des utilizam matéria-prima oriunda de culturas 

como a da laranja e do eucalipto, dependendo 

da época e da localização.

• Hora do planeta 
no dia 26 de março de 2011, às 20h30, a 

Minerva apagou suas luzes por uma hora 

“engenheiros geralmente se 
atêm a coisas da engenharia, 

mas eu gosto muito de números 
e aproveitei para aprender 

muitas coisas sobre o 
funcionamento das fábricas.”

Contratado para cuidar da parte elétrica da 
reforma da unidade de Barretos (SP), em 
meados de 1992, não esperava que atravessaria 
duas décadas participando de todas grandes 
intervenções da Engenharia demandadas pela 
companhia. Muitas reformas e construções 
depois, ainda com a responsabilidade pela 
gestão de energia da companhia, o diretor 
de Engenharia da Minerva está em um seleto 
grupo de especialistas em frigoríficos no Brasil. 

Advaldo Coltri 

a legislação brasileira exija que esse percentual 

seja de, no mínimo, 60%.

a empresa está em constante desenvolvimento 

e aplicação de práticas e tecnologias que bus-

cam reduzir a demanda por água no processo 

industrial. Com forte apelo na educação de seus 

colaboradores, as unidades desenvolvem ações 

específicas para cada setor, visando à economia 

no consumo de água, com auditorias internas e 

campanhas de sensibilização. as ações de eco-

nomia de água adotadas pela companhia não 

colocam em risco a qualidade dos produtos e 

o atendimento à legislação federal ou normas 

internacionais, garantindo sempre a qualidade 

dos alimentos.

• Reciclagem e reúso 
as unidades de Barretos (SP) e Campina verde 

(MG) estão conduzindo projetos inovadores para 

reuso da água originada na retrolavagem dos 

filtros de suas estações de tratamento de água. 

o volume, antes destinado para as estações de 

tratamento de efluentes, poderá ser reutilizado, 

após novo tratamento, na lavagem de currais e 

caminhões boiadeiros. outras iniciativas para re-

ciclagem ou reúso industrial de água poderão ser 

implantadas em outras unidades.

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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resíduos e efluentes
a empresa adota políticas de gerenciamento de 

seus resíduos, aplicando ações de produção mais 

limpa e buscando as melhores práticas na desti-

nação final ambientalmente adequada, fortale-

cendo parcerias e ações socioambientais. 

em sinergia com a legislação, priorizam-se ações 

de responsabilidade compartilhada, aquelas que 

envolvem o princípio de ‘reconhecimento do re-

síduo sólido reutilizável e reciclável como bem de 

alto valor social e econômico, gerador de traba-

Consumo de energiA diretA, disCriminAdo por 
Fonte de energiA primáriA, em mWh  [gri en3]

unidade Cons. de ponta Cons. F.  ponta Cons. total

Araguaína

Barretos

Batayporã

Campina Verde

goianésia 

José Bonifácio 

palmeiras de goiás

rolim de moura* 

764,181

2.122,456

224,075

218,200

229,995

1.326,830

3.203,033

499,800

13.977,179

20.823,728

11.199,965

3.182,600

3.526,890

17.778,899

28.053,443

8.933,400

14.741,360

22.946,184

11.424,040

3.400,800

3.756,885

19.105,729

31.256,476

9.433,200

total 8.588,570 107.476,10 116.064,670

* Números referentes à unidade de Rolim de Moura (RO), controlada pela Minerva S.A.

para mostrar apoio ao combate ao aqueci-

mento global. as unidades também incenti-

varam seus colaboradores a participarem da 

hora do Planeta, iniciativa global do WWF 

(World Wildlife Fund) para enfrentar as mu-

danças climáticas.

lho e renda e promotor de cidadania’. assim, os 

resíduos gerados são devidamente classificados e 

comercializados como recicláveis, incentivando as 

parcerias com cooperativas e municípios.

Resíduos de origem orgânica e de alto valor 

calorífico, como o conteúdo ruminal bovino e 

óleo animal, estão sendo utilizados nas unida-

des como combustível de biomassa para cal-

deiras. as propostas visam reduzir o consumo 

de material lenhoso nas unidades, garantir a 

recuperação e aproveitamento energético dos 

resíduos e adotar a destinação final ambiental-

mente adequada.

o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sóli-

dos industriais determina a melhor gestão sobre 

os resíduos sólidos gerados e a correta destina-

ção final. 

GRi | SUStentaBiliDaDe MineRva
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Compromissos com o desenvolvimento 
e a Conservação do Bioma Amazônia
o Bioma amazônia ocupa cerca de 49% do terri-

tório brasileiro, sendo considerado a maior reserva 

de diversidade biológica do mundo, além de abri-

gar a maior rede hidrográfica do planeta. 

 

Diante dessa constatação, a Minerva cuida para 

que as aquisições de matéria-prima, bem como 

suas operações nos estados deste bioma tão 

relevante, atendam a todos os critérios de sua 

política e dos termos e compromissos assumi-

dos publicamente para garantir ao consumidor 

produtos que não sejam advindos de áreas em-

bargadas, com desmatamento ilegal, envolvi-

das em conflitos agrários, trabalho escravo ou 

outras inadequações.

resíduos sólidos método de disposição

papel/papelão

sucata metálica

madeira

resíduos de saúde 

Cinza da caldeira

esterco

lâmpadas

resíduos oleosos 

plástico

Cooperativas de reciclagem / empresas de reciclagem

empresas de reciclagem

aproveitamento energético

aterro industrial / incineração

aterro sanitário controlado / incorporação em solo agrícola

empresas de descontaminação e reciclagem

aproveitamento energético / empresas de 
destinação final / empresas de rerrefino

aproveitamento energético – queima na 
caldeira / incorporação em solo agrícola

Cooperativas de reciclagem / empresas de 
reciclagem / aterro sanitário controlado

veja a seguir os principais objetivos de cada um 

dos compromissos assumidos.

• Pacto da Pecuária
Compromisso assumido no âmbito da iniciativa 

Conexões Sustentáveis: São Paulo-amazônia. os sig-

natários se comprometem a não consumir produtos 

provenientes de fornecedores com áreas embarga-

das pelo instituto nacional do Meio ambiente e dos 

Recursos naturais Renováveis (ibama), e que estejam 

presentes na lista suja do trabalho escravo. o Cone-

xões Sustentáveis é uma iniciativa do Fórum amazô-

nia Sustentável e do Movimento nossa São Paulo. 

Saiba mais:  www.conexoessustentaveis.org.br 

disposição de resíduos sólidos, 
por tipo e método de disposição. [gri en22]

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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• Pacto Nacional pela Erradicação 
do Trabalho Escravo
os signatários se comprometem a incrementar os 

esforços para dignificar e modernizar as relações 

de trabalho nas cadeias produtivas dos segmentos 

que tenham registros de exploração de trabalho 

em condições análogas à escravidão. o objetivo da 

iniciativa é promover entre os signatários uma for-

ma de gestão baseada na relação ética e transpa-

rente com todos os públicos e no estabelecimento 

de metas empresariais que impulsionem o desen-

volvimento sustentável da sociedade.

• Grupo de Trabalho da Pecuária 
Sustentável - GTPS
a Minerva participa do Grupo de trabalho da 

Pecuária Sustentável (GtPS), formado por repre-

sentantes de diferentes segmentos da cadeia de 

valor da pecuária bovina no Brasil, incluindo in-

dústrias e organizações do setor, associações de 

pecuaristas, varejistas, bancos, organizações da 

sociedade civil, centros de pesquisa e universi-

dades. o objetivo do GtPS é debater e formular, 

de maneira transparente, princípios, padrões e 

práticas comuns a serem adotadas pelo setor, 

que contribuam para o desenvolvimento de uma 

pecuária sustentável, socialmente justa, ambien-

talmente correta e economicamente viável.

Saiba mais: www.pecuariasustentavel.org.br

habitats protegidos 
a empresa possui em suas unidades situadas na 

zona rural áreas de preservação permanente e de 

reserva legal, consideradas habitats protegidos 

ou restaurados, somando 80,96 ha registrados. a 

empresa respeita a legislação ambiental e está re-

alizando a adequação de áreas dentro dos prazos 

indicados pelos órgãos ambientais. [GRi en13]

PRátiCaS SoCiaiS 
o envolvimento com as comunidades locais, a 

partir da rede de colaboradores e seus fami-

“a implementação de novos 
controles mais efetivos e 

ligados à sustentabilidade 
e às exigências do 

mercado foi totalmente 
incorporada ao cadastro das 
propriedades fornecedoras.”

Desde 1993 na Minerva, quando entrou na 
área de processamento de dados para cuidar 
de infraestrutura e bases de dados, é hoje 
responsável pela auditoria interna de tecnologia 
da informação da empresa. Adaptado ao ritmo 
acelerado de inovações da informática, vem 
colaborando para a melhoria dos sistemas de 
controle que também abrangem os princípios 
de sustentabilidade.

rodrigo Fernandes meireles 

GRi | SUStentaBiliDaDe MineRva
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Comemoração da Semana do Meio Ambiente de 2011

2

1

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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liares, e a articulação de fornecedores para o 

atendimento de requisitos relacionados aos 

direitos humanos são as duas principais frentes 

de trabalho nos aspectos sociais observados 

pela Minerva. o investimento em instituições 

de educação, como a Unidade avançada de 

ensino Geralda vilela Junqueira e o Complexo 

Socioeducacional amador alves de Queiroz, em 

Barretos (SP), complementa a estratégia em-

pregada até o momento.

além de aprimorar seus instrumentos de sensibili-

zação e conscientização sobre aspectos de susten-

tabilidade, somando a essas iniciativas o apoio a 

eventos tradicionais, como Dia das Mães, Dia dos 

Pais e Dia das Crianças, a companhia pretende in-

crementar a sistematização e padronização de sua 

abordagem em todas as unidades. o apoio a en-

tidades beneficentes, principalmente por meio de 

doações de produtos da empresa, é outra prática 

que deve ser aprimorada. 

• Semana do Meio Ambiente
o Dia do Meio ambiente, comemorado em 5 

de junho, é marcado na Minerva pela reali-

zação da Semana do Meio ambiente (SMa), 

evento de mobilização e sensibilização de cola-

boradores e familiares sobre temas ambientais.

a SMa vem ganhando espaço a cada ano dentro 

das unidades, e também tem buscado ampliar seu 

público para provocar mais impacto junto às co-

munidades locais.  em 2011, os temas abordados 

foram desperdício de água, gerenciamento de re-

síduos sólidos e combate à dengue. Cada unidade 

industrial teve uma programação de palestras e 

atividades de conscientização, com premiação em 

concursos culturais, envolvendo inclusive escolas 

públicas de alguns municípios.

3 4

Comemoração da Semana do Meio Ambiente de 2011
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patrocínios e apoios 
ao longo de 2011, a Minerva investiu R$ 175,5 mil em patrocínios e apoios oferecidos 

principalmente para benefício público das comunidades onde opera. 

os recursos foram distribuídos nas ações indicadas no gráfico a seguir. [GRi eC8]

Barretos

palmeiras de goiás 

Campina Verde

Batayporã 

rolim de moura*

goianésia Soltura de alevinos 

Araguaína 

José Bonifácio Ciclo de 
palestras com 

gestores e 
colaboradores 

Plantio de 
árvores nativas 
e exposição de 

banners 

atividades 
com escolas e 
comunicação 

interna Concurso 
cultural de 

frases com o 
tema: água 
use e não 

abuse

exposição 
de banners 

Comunicação 
interna sobre 
princípios de 

sustentabilidade 

unidades Atividades

progrAmAção dA smA 2011, por unidAde industriAl

* Informações referentes à unidade de Rolim de Moura (RO), controlada pela Minerva S.A.

4%

12%

21%

13%

50%

perFil de pAtroCínios e Apoios

patrocínio de atividades culturais

programas de conscientização

doação a projetos assistenciais

outros

patrocínio a entidades 
relacionadas à educação

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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• Rally da Pecuária 2011
a Minerva apoiou o Rally da Pecuária 2011, 

que percorreu cerca de 30 mil quilômetros 

em algumas das regiões pecuaristas mais im-

portantes do Brasil. Foi a primeira edição do 

evento, que deve se repetir anualmente, com a 

participação de diversas empresas e agentes do 

setor agropecuário.

entre os meses de setembro e novembro, oito 

equipes percorreram nove estados brasileiros, 

os quais concentram 75% do rebanho bovino e 

85% da produção de carne do país. os principais 

objetivos da expedição foram avaliar as condi-

ções das pastagens e das instalações pecuaristas 

do Brasil, avaliar índices zootécnicos e qualidade 

do rebanho brasileiro e coletar dados para cali-

brar os índices técnicos e melhorar a base esta-

tística do setor.

entre os dados coletados estão informações so-

bre os tipos de capins, cercas e cochos, as quan-

tidades de matéria seca, placas de fezes, cupins 

e invasoras, além das ações de adubação e cor-

reção da pastagem.

Com o objetivo de criar uma base de dados 

que auxilie na identificação via satélite das pas-

tagens e seus níveis de degradação, foram rea-

lizadas medições que permitem incrementar os 

sistemas de reconhecimento, por imagens, da 

qualidade da vegetação e subsidiar ações 

de melhoria.

todas as equipes contaram com a participação 

de técnicos da Minerva. no total, foram visita-

dos 90 produtores rurais, colhidas 400 amostras 

de campo, realizados nove eventos regionais e 

aplicados 431 questionários sobre condições e 

práticas de produção animal. ao todo, o Rally da 

Pecuária mobilizou cerca de 1.800 produtores.

Saiba mais: www.rallydapecuaria.com.br

direitos humanos 
em 2011, a Minerva implementou mais de 

200 horas de treinamento especializado em 

políticas e procedimentos relativos a aspectos 

de direitos humanos. Foram ministrados con-

teúdos sobre os aspectos mais relevantes para 

as operações, a fim de preparar as lideranças 

da empresa para o desempenho de suas ati-

vidades, por meio da observância e respeito a 

esses aspectos.

De modo geral, todos os novos colaboradores 

da empresa recebem o código de ética corpo-

rativo impresso no primeiro dia de trabalho e 

treinamento no âmbito do Projeto integração, 

com a duração de uma hora. a totalidade de 

colaboradores contratados ao longo de 2011 

foram submetidos a esse procedimento.  

[GRi hR3] [GRi hR8]

além disso, materiais de circulação interna 

são veiculados a fim de garantir que o público 

interno tenha conhecimento sobre questões 

referentes a direitos humanos. o treinamento 

para a equipe de Compra de Gado também é 

orientado para garantir que o gado não venha 

de fazendas que utilizam trabalho análogo 

ao escravo, trabalho infantil ou infringem 

qualquer um dos critérios mínimos estabeleci-

dos pela empresa. [GRi hR6]

• Erradicação do trabalho
forçado ou análogo à escravidão
entre os critérios da companhia para a 

aquisição de gado está o respeito à legis-

lação. assim, ao adquirir a matéria-prima, 

a empresa exige contratualmente de seus 

fornecedores o cumprimento da legisla-

ção ambiental, trabalhista e previdenciária, 

destacando-se, entre as exigências, o não 

envolvimento com trabalho forçado ou aná-

logo à escravidão. [GRi hR7] 
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• Direitos indígenas
a companhia também se preocupa com os direi-

tos de povos indígenas, adotando procedimentos 

para verificação da ocorrência de casos de viola-

ção aos direitos desses povos junto à Fundação 

nacional do Índio (FUnai).

em 2011, com base nas informações prestadas, 

não houve casos que indicassem a ocorrência de 

violação de direitos indígenas por parte de ne-

nhum dos fornecedores da empresa. [GRi hR9]

PRátiCaS tRaBalhiStaS 
Para a Minerva, seu principal ativo é o quadro 

de colaboradores, que hoje alcança quase 10 

mil pessoas. a área de Recursos humanos (Rh) 

tem como meta transformar a ligação com o 

trabalho numa satisfação, de modo a atrair, 

diretoria estatutária

diretoria

gerência

Chefia/Coordenação/supervisão

Administrativo

operacional

terceiros 

4

6

54

382

856

5723

187

16

17

3329

3048

664

estagiários

trainees

Centro-oeste

sudeste

norte

Colaboradores tipo de emprego

tipo de contrato

região

Quantidade

Quantidade

Quantidade

totAl de trABAlhAdores, por tipo de emprego, 
ContrAto de trABAlho e região [gri lA1]

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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reter e capacitar os melhores talentos, que são 

recompensados com o relacionamento de uma 

empresa sólida, que desenvolve suas atividades 

por meio de processos seguros.

Pela diversidade de seu público interno e das re-

giões onde atua, a empresa adota uma política 

de Rh com projetos desenhados para atender 

as necessidades de cada colaborador de modo 

integrado, respeitando as culturas regionais e a 

pluralidade de perfis e funções.

a área também tem atuação direta sobre indica-

dores como os de rotatividade, absenteísmo, aci-

dente de trabalho e hora extra. Frequentemen-

te, são desenvolvidos projetos de valorização e 

aproximação entre os colaboradores, Rh e gesto-

res, visando estreitamento nas relações e maior 

participação nas tomadas de decisões.

o Rh também está sempre em busca de ações que 

favoreçam a qualidade do ambiente de trabalho e 

criem melhores condições para os colaboradores 

Distrito Federal**

espírito Santo**

Goiás

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará**

Paraguai**

Rondônia*

Santa Catarina**

São Paulo

tocantins

administrativo

Comercial

indústria/operacional

0

1

3

1

0

2

1

0

1

8

2

18

1

0

10

0

23

5

10

0

8

1

0

70

32

3

1

155

0

0

36

8

0

0

28

21

50

72

0

46

51

118

por região

por setor

total

2010

2010

159

2011

2011

215

2009

2009

19

FunCionários terCeirizAdos, por região e setor 

* Números referentes à unidade de Rolim de Moura (RO), controlada pela Minerva S.A.

** Números referentes a Centros de Distribuição
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e, consequentemente, para seus familiares. a Mi-

nerva não contrata menores de 14 anos em suas 

unidades industriais, participando de programas 

oficiais como o Jovem aprendiz, que viabiliza a 

contratação e o auxílio na profissionalização de 

jovens a partir dos 15 anos.

representação sindical 
todos os funcionários da Minerva têm liberdade 

de associação e possuem representação sindical, 

sendo abrangidos por acordos de negociação co-

letiva conduzidos pelos seguintes sindicatos:

Sindicato dos trabalhadores nas indústrias de 

Carne e Derivados de Goiás e tocantins;  Sindica-

to dos trabalhadores nas indústrias de alimenta-

ção de nova andradina (SP) e região; Federação 

dos trabalhadores nas indústrias de alimentação 

de São Paulo;  Sindicato dos trabalhadores nas in-

dústrias de alimentação de Barretos (SP); e Sindi-

cato dos trabalhadores nas indústrias de alimen-

tação de Rolim de Moura (Ro).

a companhia acredita que possui bom relaciona-

mento com seus empregados e os sindicatos que 

número de FunCionários, por região, 
em 31 de dezemBro de 2009, 2010 e 2011

unidade da Federação

país

total

2009

2009

7.961

2010

2010

8.492

2011

2011

9.962

Distrito Federal

espírito Santo

Goiás

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

tocantins

Paraguai

Uruguai

-

48

1.934

845

-

58

285

47

3.515

754

475

-

58

56

1.992

839

241

158 

167

69

3.565

835

512

-

62

58

1.972

796

382

74

616

76

3.974

928

425 

599

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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os representam, fazendo parte de diversos acordos 

coletivos, vigentes por prazos de um ou dois anos, 

sujeitos a renovação no final de cada ano civil, in-

cluindo reajustes anuais de salários. [GRi la4]

nos últimos anos não acorreram greves ou para-

lisações relevantes envolvendo os empregados da 

companhia no Brasil.

saúde e segurança
todas as unidades possuem um corpo clínico 

voltado para a prevenção de ocorrências e a pre-

servação da saúde do colaborador. a equipe de 

saúde disponível é composta por médicos, enfer-

meiros, fisioterapeuta, educador físico, engenhei-

ro e técnicos de segurança do trabalho, sendo 

responsável pelos projetos apresentados abaixo.

• DDS (Dialogo Diário de Segurança)
além dos treinamentos mensais, estabelecidos 

no Plano de treinamento anual, a equipe de 

segurança do trabalho aplica treinamentos in 

loco diariamente, voltados para segurança do 

trabalhador. Com isso, os colaboradores não 

precisam sair de seus postos de trabalho para 

receberem orientações sobre postura adequada 

e utilização de equipamentos de proteção indi-

vidual, por exemplo.

• Projeto Prever/Protege
Para prevenção de doenças ocupacionais, pe-

riodicamente, todos os colaboradores são 

avaliados pelos profissionais do ambulatório 

ocupacional. a medida inclui o plano de re-

adaptação dos colaboradores eventualmente 

afastados, objetivando o acompanhamento do 

processo de reabilitação e o retorno gradativo 

ao posto de trabalho.

• Projeto Blitz Postural
a iniciativa leva esclarecimento aos colabora-

dores na prática do dia a dia e no conceito de 

“o grande desafio do 
crescimento foi fazer com que 
o setor saísse da informalidade, 
mostrando controle de 100% 
de nossos processos internos 
e um sistema de informação 
totalmente seguro. aliado 

a tudo isso, investimos 
constantemente na melhoria 

continua da qualidade da 
produção, proporcionando 

ao mercado produtos de alto 
valor agregado.” 

Quando entrou, no final de 1994, na área de 
faturamento da Minerva, viu a linha de produção 
funcionar em ritmo de testes, com o abate de 
30 bois por dia. Passou por diversos setores 
do departamento da administração, até chegar 
a diretor Administrativo da companhia.  Com 
experiência anterior no mercado financeiro, 
acompanhou o crescimento exponencial da 
Minerva e a transição de empresa familiar a 
companhia de capital aberto. Referência da 
memória da companhia, guarda as lembranças 
de quase 20 anos de parceria. 

roberto Almeida 
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posturas adequadas. as melhores estruturas e 

posturas, segundo aspectos ergonômicos, são 

repassadas diretamente nos postos e no ambien-

te de trabalho.  

2009

2010

2011

número totAl e tAxA 
de rotAtiVidAde de 
empregAdos [gri lA2]

tAxAs de lesões, 
doençAs oCupACionAis, 
diAs perdidos, 
ABsenteísmo e óBitos 
relACionAdos Ao 
trABAlho, por região 
[gri lA7]

índice de rotatividade (%)Ano

4,00

3,71

3,62

2,11

2,80

0,00

indicadores Consolidado (%)

taxa de doenças 
ocupacionais

Percentual 
de absenteísmo

total de óbitos

treinamento 
a Minerva possui uma área de Desenvolvimento 

organizacional que tem como objetivo identificar 

e estimular competências e habilidades individu-

ais, por meio de capacitação profissional mais 

completa e eficiente. 

as parcerias conquistadas pela empresa incluem 

instituições de ensino como a Faculdade de Bar-

retos e a Fundação Getúlio vargas, nas quais 

colaboradores podem receber aprimoramento 

profissional com descontos nas mensalidades. 

as atividades de pesquisa e desenvolvimento 

abrangem também iniciativas junto a universida-

des como a Unicamp - Universidade de Campi-

nas, FeB - Fundação educacional de Barretos e a 

UneSP – Universidade estadual Paulista, além da 

apta Regional - agência Paulista de tecnologia 

dos agronegócios.

Como parte da estratégia preventiva de gestão 

de segurança e saúde, são oferecidas palestras e 

realizadas campanhas de prevenção de doenças 

graves. as principais iniciativas em 2011 foram as 

seguintes: [GRi la8]

• Palestras 
Doenças sexualmente transmissíveis (hiv/aiDS);  

Benefícios da alimentação balanceada e da boa 

nutrição; Riscos do consumo de drogas, com re-

presentantes do grupo narcóticos anônimos e da 

Polícia Militar; Cuidados com o bebê; Cuidados 

com as mãos;  Riscos do contato com sangue.

• Relacionamento
Condução do projeto Dedo de Prosa, que visa 

manter o acompanhamento de gestantes e cola-

boradores afastados; acompanhamento e orien-

tação nos casos de hipertensão, diabetes (con-

trole diário), hepatite C, suspeita de hanseníase, 

queimadura e colaboradores em contato com 

portadores de tuberculose. 

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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Aniversariante do mês 

Almoço com a gerência 

dedo de prosa 

programa integração 
100% do quadro de  
novos colaboradores 100%

192 colaboradores (2 colaboradores 
por mês por unidade)

atingir grande parte dos 
colaboradores gradativamente

todos os colaboradores 100%

80% do quadro 
de colaboradores

5 a 10% do quadro de 
cada setor, por evento, até 
completar 100% do quadro 

(ocorrência quinzenal)

Atividade metaQuantidade pessoas atendidas 

progrAmAs de eduCAção, treinAmento, AConselhAmento, 
preVenção e Controle de risCo em AndAmento pArA dAr 
AssistênCiA A empregAdos, seus FAmiliAres ou memBros 
dA ComunidAde Com relAção A doençAs grAVes [gri lA8]

gerencial

supervisão/coordenação

operacional

96

96

6576,68

Função horas treinamento/ano/função

médiA de horAs de treinAmento por 
Ano, por FunCionário, disCriminAdAs por 
CAtegoriA FunCionAl [gri lA10]

• Campanhas e eventos
Primeiros Socorros, com Corpo de Bombeiros; lançamento do Programa antitabagismo 

Minerva; Realização de teste de Papanicolau; vacinação contra gripe; ação social no Dia 

dos Pais, com o SeSi, promovendo saúde bucal e aferição de pressão arterial; Controle de 

diabetes, pela escola Cena; ergonomia, com fisioterapeuta do SeSi; treinamento sobre 

prevenção de acidentes do trabalho e patologias.
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“Com conversa e diálogo com 
os funcionários, explicando a 

importância de buscar as metas 
da empresa, conseguimos 

ótimos resultados. estamos 
conquistando uma desossa 

muito boa, uniforme.”

Conhecido como Carlão, entrou na Minerva 
em 1993, na função de balanceiro. Passou 
por vários setores da desossa até alcançar a 
supervisão de câmaras, cortes e embarque. 
Depois de comandar as unidades de José 
Bonifácio (SP) e Palmeiras de Goiás (GO), 
assumiu há dois anos a gerência industrial 
da sede, em Barretos. Recentemente, um de 
seus quatro filhos foi contratado para a área 
administrativa do quadro corporativo.

Carlos roberto rodrigues de souza

Comunicação interna
• TV Minerva 
toda primeira sexta-feira do mês, os funcionários 

das unidades industriais e de distribuição assistem 

ao programa tv Minerva, material audiovisual 

produzido para comunicação interna da empre-

sa. o modelo, que começou em 2010 como uma 

forma de uniformizar o acesso à informação nos 

centros de distribuição, deu tão certo que foi re-

plicado para as indústrias.

o canal de comunicação é utilizado, por exem-

plo, para repassar conteúdos sobre os cortes de 

carne oferecidos pela empresa, munir os repre-

sentantes comerciais com informações técnicas e 

argumentos para subsidiar as vendas, registrar e 

divulgar os eventos realizados pela companhia, 

além de destacar o trabalho de colaboradores 

de referência para a Minerva e apresentar o que 

cada unidade está fazendo de melhores práticas 

para o rendimento e a produtividade. a medida 

é uma forma de proporcionar uma vivência di-

ferenciada e contribui para a redução de custos 

e de impactos de viagens e logística. o material, 

preparado internamente pelas áreas de Pesquisa 

e Desenvolvimento e de Marketing, é organizado 

por temas, em programas com duração média de 

15 minutos. em 2011, foram produzidas 12 edi-

ções do tv Minerva.

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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Clientes
CaPÍtUlo 3
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CAdeiA responsáVel 

a
carteira de clientes da Minerva é bas-

tante diversificada, abrangendo uma 

gama que vai desde o consumidor 

final, passando por pequenos e mé-

dios varejistas, até grandes redes de supermerca-

dos e serviços de alimentação multinacionais.

a diversificação é uma estratégia da companhia 

para minimizar riscos de flutuação dos mercados 

e buscar cada vez mais a ampliação da carteira 

de produtos de maior valor agregado, disponíveis 

principalmente para o consumidor final.

a Minerva expõe o compromisso de fornecer pro-

dutos de alta qualidade, atendendo as normas 

mais exigentes de segurança alimentar. Para tal, 

a empresa difunde em todos os ambientes de 

trabalho sua Política da Qualidade, fundamenta-

da no sistema aPPCC (análise de Perigos e Pon-

tos Críticos de Controle) e no emprego das boas 

práticas de fabricação. todo sistema da qualidade 

é auditado anualmente por empresas terceiras. 

entre as certificações que a empresa possui está a 

norma de segurança alimentar BRC (British Retail 

Consortium), mundialmente conhecida.

os procedimentos empregados nas indústrias ga-

rantem que os clientes receberão produtos cárneos 

seguros e em conformidade com os parâmetros de 

qualidade determinados no Brasil e nos países im-

portadores. todas as unidades da Minerva possuem 

um sistema de rastreabilidade que auxilia na tarefa 

de fornecer ao consumidor um produto seguro e 

saudável, por meio do controle de todas as fases 

de produção, industrialização, transporte, distribui-

ção e comercialização. [GRi PR1]

em 2011, não houve casos de não conformidade 

com regulamentos e códigos voluntários relaciona-

dos aos impactos na saúde e na segurança causados 

por produtos durante seu ciclo de vida. [GRi PR2]

todos os produtos Minerva seguem as regula-

mentações brasileiras e dos países para os quais a 

empresa exporta, tendo sua rotulagem aprovada 

previamente à sua produção pelo Ministério da 

agricultura, Pecuária e abastecimento (MaPa). 

De acordo com os órgãos regulamentadores, nos 

rótulos são apresentadas as informações nutricio-

nais, modo de conservação, data de fabricação, 

prazo de validade, SiF produtor, entre outros.  a 

inserção de qualquer informação adicional soli-

citada, desde que acate as normas brasileiras, é 

atendida, demonstrando o comprometimento e 

preocupação da Minerva em atender as expectati-

vas dos clientes. [GRi PR3]

a Minerva entende que o sucesso de seus negócios 

depende do sentimento de satisfação que pode cau-

sar nos clientes. Dessa forma, empreende esforços 

para conhecer e atender as suas reais necessidades. 

a satisfação do cliente é medida por meio de ques-

tionários encaminhados pelo setor comercial. Para a 

empresa, os fatos que indicam a satisfação estão na 

manutenção das parcerias existentes, na abertura de 

novos contratos e na manifestação da vontade de 

iniciar novos projetos comerciais através do planeja-

mento de negócios futuros. [GRi PR5]

PeSQUiSa
e DeSenvolviMento
o setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

abriga um dos diferenciais importantes da Miner-

elevar os índices de 
produtividade e rendimento 
está entre as prioridades da 
companhia, bem como garantir 
que sejam mantidos padrões 
de qualidade em conformidade 
com critérios internacionais
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va, tendo como papel subsidiar e articular o de-

senvolvimento da empresa em seus ambientes de 

negócios, relacionando as realidades diversas de 

fornecedores e clientes. Para isso, o setor trabalha 

com pesquisas de mercado que sugerem o desen-

volvimento de produtos e a melhoria de proces-

sos. a área também presta suporte às fábricas, 

auxiliando com atividades como aprovações de 

rotulagens, embalagens, taras, cadastro de itens 

e especificações, entre outras.

a partir da indicação de novos processos e pro-

dutos de inovação tecnológica, a empresa pro-

move capacitação ao setor de produção afetado, 

propondo soluções para o melhor aproveitamen-

to dos recursos utilizados no processo de produ-

ção. a área também tem realizado o trabalho de 

pesquisa do processo produtivo, analisando cus-

tos e indicadores, na busca por lacunas e pontos 

de melhoria.

a Minerva atua na busca de alternativas que 

equilibrem a relação cliente-produção, de forma 

que ambas as partes sejam beneficiadas. tanto 

no desenvolvimento dos produtos, quanto nos 

processos, busca-se elevar os índices de produti-

vidade e rendimento, porém, garantindo que as 

mudanças propostas mantenham o padrão de 

qualidade e atendam os compromissos assumidos 

com clientes.

o setor de P&D mantém conectadas as metas dos 

segmentos que alimentam a cadeia de produção, 

como clientes, diretores, fornecedores e setor 

produtivo, de modo a tornar a empresa capaz de 

tomar as melhores decisões, a cada dia. Faz parte 

de sua tarefa também alimentar-se constante-

mente de informação, por meio da participação 

ativa em feiras e eventos, nacionais e internacio-

nais, buscando inovações na produção através de 

suprimentos e equipamentos que possam reduzir 

custos e melhorar a produtividade. 

“Da mesma forma que nós 
ajudamos o açougue a virar 

uma pequena mercearia, 
para que ele não morresse, 
nós queremos fazer com 
que o pequeno produtor 

rural não seja engolido pela 
monocultura, conduzindo-o a 
diversificar a sua produção.“

Há 40 anos no ramo da pecuária, começou 
trabalhando no matadouro municipal de 
Barretos (SP), antes de passar ao transporte 
de gado pela Expresso Barretos, onde 
desempenhou funções desde a contabilidade 
até a gerência. Acompanhou a consolidação 
de todos os grandes frigoríficos do Brasil, 
passando pela gerência comercial da área de 
vendas a supermercados. É o diretor de Compra 
de Gado da Minerva há 14 anos. 

Wagner José Augusto 

GRi | ClienteS
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Para assegurar a estabilidade dos moldes dos pro-

cessos, diariamente, imagens obtidas durante a 

produção são confrontadas com as especificações 

aprovadas pelos clientes.

FazenDaS e PeCUáRia
SUStentável
na origem dos produtos alimentícios produzidos 

pela Minerva encontra-se o produtor rural e o maior 

rebanho bovino comercial do mundo. o resultado 

desta equação é uma parceria saudável e transpa-

rente entre a companhia e o pecuarista, de modo 

que este obtenha informações e apoio para melho-

rar os ganhos em produtividade, diversificação de 

culturas e ganhos em sustentabilidade, ao mesmo 

tempo em que a empresa possa atender ao seu mer-

cado consumidor de maneira satisfatória.

Para tanto, além de ir a campo, tanto para le-

var quanto para colher informações sobre as 

melhores práticas, desafios e tendências sobre 

produção, a empresa tem buscado aproximar o 

fornecedor de sua atividade como produtora de 

alimentos, abrindo suas portas para que ele pos-

sa ver as operações e compreender em detalhes 

o porquê de determinadas condições e especifi-

cações. essa medida esclarece detalhes sobre os 

produtos e os mercados consumidores, resultan-

do na almejada transparência da relação entre 

produtores e empresa. em 2011, os eventos pro-

movidos pela empresa nesse sentido mobilizaram 

cerca de 1.780 fornecedores.

Por iniciativa própria, os produtores rurais passa-

ram a colaborar com o fornecimento de informa-

ções sobre as características de suas propriedades 

e as suas práticas de criação, com o fim de aten-

der os critérios mínimos para aquisição de gado 

bovino estabelecidos pela empresa nos compro-

missos por ela assumidos.

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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Para viabilizar o cumprimento dos compromissos 

assumidos, a Minerva estabeleceu diversas inicia-

tivas que visam disseminar práticas de pecuária 

sustentável, garantindo que os fornecedores de 

gado se preocupem com o meio ambiente e as 

pessoas e busquem a conformidade do pecuarista 

em relação à legislação trabalhista, quesitos am-

bientais legais e conflitos agrários, como invasão 

de terras indígenas, violência agrária, grilagem de 

terra e outros impactos negativos verificados em 

algumas regiões do país.

oRiGeM PaSSo a PaSSo
o procedimento para aquisição responsável de 

gado engloba vários setores da empresa. o setor 

de Compra de Gado, responsável pela aquisição 

de toda a matéria-prima, inicia o procedimento 

de compra dos rebanhos por meio de um ques-

tionário aplicado ao fornecedor, com o objetivo 

de alimentar o banco de dados da empresa com 

as informações dos pecuaristas, seus rebanhos e 

suas propriedades. 

Quando há a intenção de compra, o setor Com-

pra de Gado realiza pesquisas em bases de da-

dos oficiais, disponíveis na internet, a respeito 

da regularidade ambiental e trabalhista do pos-

sível fornecedor. Depois de verificada a adequa-

ção da fazenda quanto à legislação brasileira, 

inicia-se o processo de cadastro de documentos 

do pecuarista e sua propriedade. o cadastro aju-

da a garantir que o gado não provém de áreas 

envolvidas em conflitos agrários ou invasão de 

reserva indígena, e que a fazenda está com a re-

gularização fundiária, no mínimo, em andamen-

to, entre outras questões legais.  

essas informações, documentos e consultas são 

armazenadas no banco de dados e verificadas pelo 

Departamento de Sustentabilidade, que valida 

as informações fornecidas pelos compradores de 

gado. o programa Pecuária Sustentável também é 

responsável por analisar casos críticos de fazendas 

com possíveis inconformidades ambientais e legais. 

nesses casos, a Minerva instrui os pecuaristas sobre 

como proceder para que se regularizem e, a partir 

de então, possam se tornar fornecedores da em-

presa. [GRi hR1]

aPoio no CaMPo
a Minerva oferece também assistência às fazendas 

credenciadas do Plano nacional de Controle de Re-

GRi | ClienteS
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síduos (PnCR), atuando na conscientização sobre o 

uso correto e o período de carência dos medicamen-

tos utilizados na pecuária. além disso, as proprieda-

des auditadas pela empresa são submetidas a um 

check list, que contempla o bem-estar dos animais 

e a administração de medicamentos e produtos 

utilizados no rebanho, com o intuito de garantir o 

manejo adequado, gerando um produto de melhor 

qualidade e maior retorno para o pecuarista. em 

resposta ao check list, há o desenvolvimento de um 

plano de ação, quando necessário, para que melho-

rias sejam atingidas, podendo ter, inclusive, o acom-

panhamento de técnicos da empresa.

todos os resultados de auditorias, check list das 

fazendas e análises laboratoriais exigidas pelo 

PnCR são inseridos no banco de dados, comple-

mentando o sistema de informações das fazen-

das fornecedoras.

CRiação
as operações da Minerva são pautadas pelo res-

peito às normas de bem-estar que garantem a 

boa qualidade de vida do gado durante todas as 

fases de manejo, assim como a melhor qualida-

de do produto final. o respeito e a disseminação 

dessas normas refletem a preocupação da empre-

sa e a valorização da vida da matéria-prima.

o Sistema de Compra de Gado da Minerva visa 

garantir ao consumidor, por meio da aplicação de 

diretrizes sustentáveis coordenadas pelo Depar-

tamento de Sustentabilidade da companhia, um 

produto seguro e saudável, mantendo controle de 

todas as fases de produção, industrialização, trans-

porte, distribuição e comercialização. o sistema 

permite a perfeita correlação entre o produto final 

e a matéria-prima de origem.

“Com a utilização do 
confinamento, podemos 

destinar as áreas de 
pastagens de maneira mais 
produtiva, direcionando-as 

para as fases de cria e recria.”

Selecionado para o programa de trainee da 
Minerva entre mais de 10 mil candidatos, o 
médico veterinário está vivendo a experiência de 
contato direto com as unidades da empresa. Em 
seu estágio no Tocantins  teve a oportunidade 
de aprofundar os conhecimentos sobre ganhos 
de produtividade do setor bovino. Pelo desejo 
de permanecer na companhia, pretende seguir 
colaborando com o desenvolvimento do 
interior do país.

ricardo gonçalves mendes

* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.
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índiCe remissiVo gri [3.12]

Declaração do detentor do cargo 
com maior poder de decisão na 
organização (como diretor-presi-
dente, presidente do conselho de 
administração ou cargo equiva-
lente) sobre a relevância da sus-
tentabilidade para a organização 
e sua estratégia

Mensagem do presidente

Minerva Foods

Minerva Foods

Minerva Foods

empresas controladas

Governança

Distribuição geográfica e  
cronologia – Brasil

6 e 7

13

13 a 20

13 a 18

15

21 e 22

17 e 18

nome da organização

Principais marcas, produtos e/ou 
serviços. a organização relatora 
deverá indicar a natureza de seu 
papel na oferta desses produtos e 
serviços e até que ponto faz uso 
de terceirização

estrutura operacional da organi-
zação, incluindo principais divi-
sões, unidades operacionais, sub-
sidiárias e joint ventures

número de países em que a orga-
nização opera e nome dos países 
em que suas principais operações 
estão localizadas ou são especial-
mente relevantes para as questões 
de sustentabilidade cobertas pelo 
relatório

localização da sede da 
organização

tipo e natureza jurídica da 
propriedade

1.1

2.1 

2.2

2.3

2.5

2.4

2.6

1. estrAtégiA e Análise

2. perFil orgAnizACionAl

item gri

item gri

inFormAções soBre o perFil dA orgAnizAção

desCrição

desCrição

reFerênCiA/respostA páginA

páginAreFerênCiA/respostA

Continua

GRi | ÍnDiCe ReMiSSivo 
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Minerva Foods

total de trabalhadores

Produtos

Governança

Perfil, escopo e limites do relatório

Perfil, escopo e limites do relatório

Perfil, escopo e limites do relatório

Perfil, escopo e limites do relatório

Demonstrações financeiras

Demonstrações financeiras

13 a 19

41

19

21 a 27

10

10

10

11

64 e 65

64 e 65

Período coberto pelo relatório para 
as informações apresentadas

Data do relatório anterior 
mais recente

Dados para contato em caso de 
perguntas relativas ao relatório 
ou seu conteúdo

Ciclo de emissão de relatórios

Mercados atendidos (incluindo discri-
minação geográfica, setores atendi-
dos e tipos de clientes/beneficiários).

Porte da organização, incluindo: 
• número de empregados;

• vendas líquidas (para organizações 
do setor privado) ou receita líquida 
(para organizações do setor público);

• Capitalização total discriminada em 
termos de dívida e patrimônio líquido 
(para organizações do setor privado);

• Quantidade de produtos ou servi-
ços oferecidos

Principais mudanças durante o período 
coberto pelo relatório referentes a por-
te, estrutura ou participação acionária, 
incluindo:
• localização ou mudanças nas opera-
ções, inclusive abertura, fechamento e 
expansão de unidades operacionais;
• Mudanças na estrutura do capital 
social e outra formação de capital, ma-
nutenção ou alteração nas operações 
(para organizações do setor privado)

3.1 

3.2

3.4

3.3

2.7 

2.8 

2.9 

3. pArâmetros pArA o relAtório

item gri

item gri

desCrição

desCrição páginA

páginAreFerênCiA/respostA

reFerênCiA/respostA

Continua

perFil do relAtório
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Processo para definição do con-
teúdo do relatório

Política e prática atual relativa à busca 
de verificação externa para o relatório

limite do relatório (países, divi-
sões, subsidiárias, fornecedores)

Declaração sobre quaisquer limita-
ções específicas quanto ao escopo 
ou ao limite do relatório

Consequências de quaisquer refor-
mulações de informações forneci-
das em relatórios anteriores e as 
razões para tais reformulações

Mudanças significativas em compa-
ração a anos anteriores no que se 
refere a escopo, limite ou métodos 
de medição aplicados no relatório

Base para a elaboração do relató-
rio no que se refere a joint ventures, 
subsidiárias, instalações arrendadas, 
operações terceirizadas e outras or-
ganizações que possam afetar signifi-
cativamente a comparabilidade entre 
períodos e/ou entre organizações.

técnicas de medição de dados 
e as bases de cálculos 

tabela que identifica a localização 
das informações no relatório 

3.5 

3.6 

3.7 

3.10

3.11

3.8

3.9

3.12

3.13

item gri

item gri

desCrição

desCrição

reFerênCiA/respostA

reFerênCiA/respostA

Continua

esCopo e limite do relAtório

VeriFiCAção

páginA

páginA

10 e 11

10 e 11

10 e 11

10 e 11

10 e 11

10 e 11

10 e 11

54

10

Perfil, escopo e limites do relatório

Perfil, escopo e limites do relatório

Perfil, escopo e limites do relatório

Perfil, escopo e limites do relatório

Perfil, escopo e limites do relatório

Perfil, escopo e limites do relatório

Perfil, escopo e limites do relatório

Índice remissivo GRi

Perfil, escopo e limites do relatório

GRi | ÍnDiCe ReMiSSivoGRi | ÍnDiCe ReMiSSivo 



57

Continua

estrutura de governança 
da organização 

valor econômico direto gerado e 
distribuído, incluindo receitas, cus-
tos operacionais, remuneração de 
empregados, doações e outros in-
vestimentos na comunidade, lucros 
acumulados e pagamentos para pro-
vedores de capital e governos

Consumo de energia direta 
discriminado por fonte de 
energia primária

Consumo de energia direta 
discriminado por fonte de 

energia primária

Desenvolvimento e impacto de in-
vestimentos em infra-estrutura e 
serviços oferecidos, principalmente 
para benefício público, por meio de 
engajamento comercial, em espécie 
ou atividades pro bono

indicação caso o presidente do 
mais alto órgão de governança 
também seja diretor 

Membros independentes ou 
não executivos do mais alto 
órgão de governança 

Mecanismos para que acionistas 
e empregados façam recomen-
dações ou dêem orientações ao 
mais alto órgão de governança

4.1 

eC1

en3

eC8

4.2

4.3

4.4

4. goVernAnçA, Compromissos e engAJAmento

indiCAdores de desempenho eConômiCo

indiCAdores de desempenho AmBientAl 

item gri

item gri

item gri

desCrição

desCrição

desCrição

reFerênCiA/respostA

reFerênCiA/respostA

reFerênCiA/respostA

páginA

páginA

páginA

Governança

Diretoria exexutiva

Conselho de administração

Governança

Desempenho econômico

Patrocínios e apoios

21 a 26

23

22

21 a 26

20

39

34
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Continua

total de água retirada por fonte

habitats protegidos ou restaurados

Percentual e volume total de 
água reciclada e reutilizada

Descarte total de água, por qualida-
de, tipo de tratamento e destinação

Peso total de resíduos, por 
tipo e método de disposição

iniciativas para mitigar os impactos 
ambientais de produtos e serviços e a 
extensão da redução desses impactos

en8

en10

en21

en22

en26

en13

item gri desCrição reFerênCiA/respostA

total de trabalhadores, por tipo de em-
prego, contrato de trabalho e região

número total e taxa de rotatividade de 
empregados, por faixa etária, gênero 
e região. Aspecto: Relações entre os 
trabalhadores e a governança

Percentual de empregados abrangidos 
por acordos de negociação coletiva. As-
pecto: Saúde e segurança no trabalho

taxas de lesões, doenças ocupacionais, 
dias perdidos, absenteísmo e óbitos re-
lacionados ao trabalho, por região.

Programas de educação, treinamento, 
aconselhamento, prevenção e controle 
de risco em andamento para dar assis-
tência a empregados, seus familiares 
ou membros da comunidade com rela-
ção a doenças graves

Programas de educação, treinamen-
to, aconselhamento, prevenção e 

controle de risco em andamento para 
dar assistência a empregados, seus 

familiares ou membros da comunida-
de com relação a doenças graves

lA1

lA2

lA4

lA7

lA8

indiCAdores de desempenho reFerentes 
A prátiCAs trABAlhistAs e trABAlho deCente 

item gri desCrição reFerênCiA/respostA

páginA

páginA

32

33

36

32

35

30

41

45

43 e 44

45

46

total de água retirada por fonte

Reciclagem e reúso

habitats protegidos

Descarte total de água, por qualida-
de, tipo de tratamento e destinação

Disposição de residuos sólidos por 
tipo e método de disposição

iniciativas para mitigar os impactos 
ambientais de produtos e serviços

total de trabalhadores, por 
tipo de emprego, contrato de 

trabalho e região

número total e taxa de 
rotatividade de empregados

Representação sindical

Representação sindical

GRi | ÍnDiCe ReMiSSivo 



59

Continua

Média de horas de treina-
mento por ano, por fun-
cionário, discriminadas por 
categoria funcional

Média de horas de 
treinamento por ano, por 
funcionário, discriminadas 

por categoria funcional

operações identificadas como 
de risco significativo de ocorrên-
cia de trabalho forçado ou aná-
logo ao escravo e as medidas 
tomadas para contribuir para a 
erradicação do trabalho forçado 
ou análogo ao escravo.

lA10

hr7

item gri

item gri

desCrição

desCrição

reFerênCiA/respostA

reFerênCiA/respostA

treinAmento e eduCAção

trABAlho ForçAdo ou Análogo Ao esCrAVo

Percentual e número total de 
contratos de investimentos 
significativos que incluam 
cláusulas referentes a direitos 
humanos ou que foram sub-
metidos a avaliações referen-
tes a direitos humanos

total de horas de treinamento 
para empregados em políticas 
e procedimentos  relativos a 
aspectos de direitos humanos 
relevantes para as operações, in-
cluindo o percentual de empre-
gados que recebeu treinamento

operações identificadas 
como de risco signifi-
cativo de ocorrência de 
trabalho infantil e as me-
didas tomadas para con-
tribuir para a abolição do 
trabalho infantil

hr1

hr3

hr6

indiCAdores de desempenho reFerentes A direitos humAnos 

item gri desCrição reFerênCiA/respostA

páginA

páginA

páginA

46

52

40

40

40

origem passo a passo

Direitos humanos

Direitos humanos

erradicação do trabalho forçado 
ou análogo à escravidão
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Percentual do pessoal de segurança 
submetido a treinamento nas políticas 
ou procedimentos da organização re-
lativos a aspectos de direitos humanos 
que sejam relevantes às operações

número total de casos de violação 
de direitos dos povos indígenas e 
medidas tomadas

hr8

hr9

item gri

item gri

desCrição

desCrição

reFerênCiA/respostA

reFerênCiA/respostA

prátiCAs de segurAnçA

direitos indígenAs

Fases do ciclo de vida de produtos e 
serviços em que os impactos na saú-
de e segurança são avaliados visando 
melhoria, e o percentual de produtos e 
serviços sujeitos a esses procedimentos

número total de casos de não- 
conformidade com regulamentos 
e códigos voluntários relacionados 
aos impactos causados por produ-
tos e serviços na saúde e segurança 
durante o ciclo de vida, discrimina-
dos por tipo de resultado. Aspecto: 
rotulagem de produto e serviços

tipo de informação sobre produ-
tos e serviços exigida por pro-
cedimentos de rotulagem, e o 
percentual de produtos e serviços 
sujeitos a tais exigências

Práticas relacionadas à satisfação do 
cliente, incluindo resultados de pes-
quisas que medem essa satisfação

pr1

pr2

pr3

pr5

indiCAdores de desempenho reFerentes 
à responsABilidAde pelo produto 

item gri desCrição reFerênCiA/respostA

páginA

páginA

páginA

40

41

49

49

49

49

Direitos humanos

Direitos indígenas

Cadeia responsável

Cadeia responsável

Cadeia responsável

Cadeia responsável

GRi | ÍnDiCe ReMiSSivo 
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metAs 2012

Manutenção do monitoramento via satélite de fazendas fornecedoras de gado.

ampliação da Semana integrada do Meio ambiente, envolvendo, 
além das unidades industriais, todos os centros de distribuição.

treinamento de gestores e departamento de Compra de Gado sobre critérios mínimos 
para aquisição de gado, de acordo com os termos e compromissos assumidos.

Reestruturação do comitê de sustentabilidade.

aumentar em 15% o número de produtores atendidos pelos 
eventos da Minerva, chegando a um total de 2 mil envolvidos.

aumento do volume de animais confinados.

aumento do público de palestras e eventos aos 
pecuaristas, de 15% este ano.

Formalização de um programa de relacionamento com o fornecedor, que envolve 
ações relacionadas à transparência e ao aumento de confiança e apoio à produção.

implantação de plano odontológico para todas as unidades.

Redução do nível de alavancagem, medido pelo indicador 
Divida líquida / eBitDa acumulado dos últimos doze meses.

Geração de Caixa livre em 2012, 
após investimentos e pagamento de juros.

01

03
04
05
06
07
08
09
10
11

02
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glossário

alavanCaGeM 
a alavancagem Financeira corresponde a 

crescimento da rentabilidade do Capital Próprio 

investido, através do aumento do nível de 

endividamento, quando o seu custo é inferior à 

rentabilidade do Capital investido.

ConS. De Ponta
Significa consumo de ponta. 

ConS. F. Ponta
Significa consumo fora de ponta. 

ConteúDo RUMinal 
Conteúdo ruminal é o alimento em processo 

de digestão nos ruminantes.

DeSalavanCaGeM
a desalavancagem é o processo de redução 

da alavancagem.

eBitDa 
eBitDa é a sigla de “earnings Before interest, 

taxes, Depreciation and amortization”, que 

significa “lucros antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização”, em português. 

o eBitDa é um indicador financeiro, também 

chamado de lajida, e representa quanto uma 

empresa gera de recursos através de suas 

atividades operacionais, sem contar impostos e 

outros efeitos financeiros.

FeRtiRRiGação
técnica de adubação que utiliza a água de 

irrigação para levar nutrientes ao solo cultivado.

halal 
Segundo o alcorão, livro sagrado da 

religião islâmica, o alimento é considerado 

halal (permitido para consumo), quando 

obtido de acordo com os preceitos e as 

normas ditadas pelo alcorão Sagrado e pela 

Jurisprudência islâmica. esses alimentos 

não podem conter ingredientes proibidos, 

tampouco parte deles.

Joint ventURe
Joint venture ou empreendimento conjunto 

é uma associação de empresas, que pode 

ser definitiva ou não, com fins lucrativos, 

para explorar determinado negócio, sem que 

nenhuma delas perca sua personalidade jurídica.

KoSheR
é o alimento judaico preparado de acordo com 

a torá, o livro sagrado dos judeus. Kasher (ou 

kosher) em hebraico quer dizer “permitido”, 

“próprio” ou “bom”. as leis judaicas só 

permitem o consumo de carne de animais 

ruminantes e com casco fendido (partido), 

considerados mais limpos. 

liSta SUJa 
Do tRaBalho eSCRavo
lista suja do trabalho escravo é um cadastro de 

empregadores criado, no âmbito do Ministério 

do trabalho e emprego - Mte, por meio da 

Portaria n. 540, de 15 de outubro de 2004.

MeRCaDo De BalCão
Mercado que negocia títulos e ativos financeiros 

entre instituições financeiras, investidores 

institucionais e outros investidores, em que não 

existe uma entidade de auto-regulação que 

coordene as atividades de compra e venda.
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novo MeRCaDo 
Da BM&FBoveSPa
o novo Mercado da Bolsa de valores, 

Mercadorias e Futuros - BM&FBovespa S.a é uma 

listagem de empresas que se comprometem, de 

modo voluntário, com a adoção de práticas de 

governança corporativa, além das obrigações 

legais. a entrada de uma companhia no novo 

Mercado implica na adesão a um conjunto 

de regras de “boas práticas de governança 

corporativa”, presentes no Regulamento de 

listagem do novo Mercado, através da assinatura 

de um contrato.

one-StoP-ShoP
o conceito de one-stop-shop pode ser traduzido 

como ‘provedor único’. ao adquirir uma gama 

maior de produtos com um único distribuidor, o 

varejista consegue preços melhores e simplifica 

os procedimentos administrativos e logísticos.

oRiGinação
o sistema de originação assegura que o 

processo de compra de gado levante e registre 

adequadamente todas as informações relativas 

a cada indivíduo adquirido, incluindo todo seu 

histórico comercial, geográfico e veterinário.

PoRCionaDoS
Produtos cárneos com tratamento diferenciado 

para facilitar seu preparo ou consumo, incluindo 

cortes especiais para pratos específicos ou 

cardápios pré-definidos.

PRo Bono
a tradução literal da expressão latina pro 

bono é “para o bem”. o trabalho pro bono 

caracteriza-se como uma atividade gratuita 

e voluntária. o que diferencia o voluntariado 

da atividade pro bono, entretanto, é que 

esta é exercida com caráter e competências 

profissionais, mantendo, ainda assim, o fato 

de ser uma atividade não remunerada.

ReRReFino
Processo industrial a que são submetidos os 

óleos lubrificantes, usados ou contaminados, 

com vistas à remoção de contaminantes, 

de produtos de degradação e de aditivos, 

conferindo ao produto obtido nesse 

processo as mesmas características do óleo 

lubrificante básico, sendo o produto final 

destinado à comercialização.

StaKeholDeRS
Stakeholder significa público estratégico ou 

público de interesse. é uma palavra em inglês 

muito utilizada nas áreas de comunicação, 

administração e tecnologia da informação, 

cujo objetivo é designar as pessoas e grupos 

mais importantes para um planejamento 

estratégico ou plano de negócios, ou seja, 

as partes interessadas.

tRainee
estudante ou recém-formado que passa por 

um processo de aprendizado prático em uma 

empresa, de modo remunerado ou não.
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vendas de mercadorias, 
produtos e serviços

Receitas relativas à construção 
de ativos próprios

outras receitas

3.619.933

22.936

(590.085)

4.143.832

24.614

(678.052)

3.333.270

(212)

111.329

(563.656)

3.418.700

738

111.329

(586.900)

Custos dos produtos, das mercadorias 
e dos serviços vendidos

Resultado de equivalência patrimonial

Materiais, energia, serviços 
de terceiros e outros

outras (especificar)

(2.696.874)

(16.918)

-

-

- -

-

-

(3.083.663)

-

(2.519.435)

(32.442)

(2.579.129)

-

desCrição

demonstrAções do VAlor AdiCionAdo 
pArA o exerCíCios Findos em 31 de 
dezemBro de 2011 e 2010 (eM MilhaReS De ReaiS)

3.642.869

2011 2011

4.168.4463.444.387

2010 2010

3.530.767reCeitAs

(3.286.959)

15.452

(3.761.715)

22.950

(3.083.091)

(9.492)

(3.166.029)

28.508

insumos AdQuiridos de 
terCeiros (inclui os valores dos 
impostos – icms, ipi, pis e cofins)

VAlor AdiCionAdo 
reCeBido em trAnsFerênCiA

355.910

(33.628)

322.282

406.731

(45.379)

361.352

361.296

(24.835)

336.461

364.738

(28.819)

335.919

VAlor AdiCionAdo Bruto 

depreCiAção, 
AmortizAção e exAustão

VAlor AdiCionAdo líQuido 
produzido pelA entidAde 

ControlAdorA ConsolidAdo
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24.804

-

24.804

3.649

22.898

-

22.898

2.023

Remuneração direta

Federais

Juros

Juros sobre capital próprio

Benefícios

estaduais

aluguéis

Dividendos

FGtS

lucros retidos / prejuízos 
do exercício s/ JSCP

Participação dos não controladores no 
lucros retidos (somente consolidação)

outras

Receitas financeiras

197.025

(193.376)

245.113

20.560

17.937

889

9.985

11.762

3.025

32.370

- - - -

212.922

(198.332)

268.569

20.560

21.393

4.144

10.819

11.762

4.012

22.950

180.709

(148.881)

240.898

-

14.374

1.428

7.857

6.553

1.133

22.950

188.553

(143.622)

257.226

-

15.508

5.749

7.866

6.553

1.673

28.508

217.987

(192.477)

255.098

57.126

238.327

(194.188)

279.388

60.775

196.216

(147.453)

248.755

29.451

205.734

(137.873)

265.092

31.474

pessoal

impostos, taxas e contribuições

remuneração de capitais próprios

remuneração de capitais de terceiros

337.734

337.734

384.302

384.302

326.916

326.916

364.427

364.427

VAlor AdiCionAdo/totAl
A distriBuir

distriBuição do 
VAlor AdiCionAdo

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis

As demonstrações contábeis e notas explicativas, bem como o parecer 
da BDO a respeito dessas informações, estão disponíveis no site: 
http://ri.minerva.ind.br/minerva2012/web/default_pt.asp?idioma=0&conta=28&v=1
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relAtório de AssegurAção 
limitAdA dos Auditores 
independentes

intRoDUção 
Fomos contratados com o objetivo de aplicar 

procedimentos de asseguração limitada sobre 

o Relatório de Sustentabilidade da Minerva S/a, 

relativo ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2011, elaborado sob a responsabilidade da 

administração. nossa responsabilidade é a de 

emitir um Relatório de asseguração limitada 

sobre esse Relatório de Sustentabilidade.

PRoCeDiMentoS aPliCaDoS
os procedimentos de asseguração limitada foram 

realizados de acordo com a norma nBC to 3000 

- trabalho de asseguração Diferente de auditoria 

e Revisão, emitida pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), Comunicado técnico iBRaCon 

nº 07/2012 e com a iSae 3000 - international 

Standard on assurance engagements, emitida pelo 

international auditing and assurance Standards 

Board (iaSB), todas para trabalhos de asseguração 

que não sejam de auditoria ou de revisão de 

informações financeiras históricas.

os procedimentos compreenderam: (a) o 

planejamento dos trabalhos, considerando a 

relevância, coerência, o volume de informações 

quantitativas e qualitativas e os sistemas 

operacionais e de controles internos que 

serviram de base para a elaboração do Relatório 

de Sustentabilidade da Minerva S/a; (b) o 

entendimento da metodologia de cálculos e da 

consolidação dos indicadores através de reuniões 

e entrevistas com os gestores responsáveis pela 

elaboração das informações; (c) execução de testes 

de indagação e observação, por amostragem, das 

informações de natureza qualitativa e quantitativa 

e dos projetos em andamento, respectivamente, 

bem como cálculos e recálculos de fórmulas, 

tabelas, percentuais e indicadores descritos no 

Relatório de Sustentabilidade da Minerva S/a 

e (d) confronto dos indicadores de natureza 

financeira com as demonstrações financeiras e / ou 

registros contábeis. os trabalhos de asseguração 

compreenderam, também, a análise de aderência 

às diretrizes da Global Reporting inititative 

(GRi-G3) para relatórios com nível de aplicação C.

CRitéRioS De elaBoRação 
DaS inFoRMaçõeS
as informações do Relatório de Sustentabilidade 

da Minerva S/a foram elaboradas de acordo com 

as diretrizes para relatórios de sustentabilidade da 

Global Reporting initiative (GRi G3).

alCanCe e liMitaçõeS 
nosso trabalho teve como objetivo a aplicação 

de procedimentos de asseguração limitada 

das informações sobre a forma de gestão 

e sobre os indicadores de desempenho em 

sustentabilidade da Minerva S/a, englobando 

o processo de definição de materialidade e 

resposta às expectativas dos stakeholders, tendo 

em vista a elaboração do relatório, não incluindo 

a avaliação da adequação de suas políticas, 

práticas e desempenho em sustentabilidade. os 

procedimentos aplicados não representam um 

exame de acordo com as normas de auditoria 

das demonstrações financeiras. adicionalmente, 

nosso relatório não proporciona asseguração 

limitada sobre o alcance de informações futuras 

(como por exemplo: metas, expectativas e 

ambições) e informações descritivas que são 

sujeitas a avaliação subjetiva.

as informações financeiras e contábeis, 

referentes à empresa e apresentadas em 

alguns quadros e demonstrativos, para 

fins comparativos e de comentários, 

que correspondem a dados extraídos da 

contabilidade, foram por nós examinadas.

aos acionistas e Demais Partes interessadas

Minerva S/a, Barretos - SP
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67

relAtório de AssegurAção 
limitAdA dos Auditores 
independentes

nÍvel De aPliCação GRi-G3
Seguindo as orientações das diretrizes GRi-G3, 

a Minerva S/a declara um nível de aplicação C+ 

em seu Relatório de Sustentabilidade relativo ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2011.

a Minerva S/a reportou os itens de perfil, os 

indicadores de desempenho, e indicadores 

essenciais relevantes para a organização.

o Relatório de Sustentabilidade oferece resposta 

aos itens relacionados à sua estrutura e aos 

indicadores de desempenho que atendam aos 

critérios estabelecidos pela Global Reporting 

initiative (GRi-G3) para classificação como nível 

de aplicação. Dessa forma, os procedimentos 

aplicados foram considerados suficientes para nos 

certificarmos que o nível de aplicação declarado 

pela Minerva S/a está em conformidade com as 

orientações das diretrizes GRi-G3.

ConClUSão 
Com base em nosso trabalho, descrito neste 

relatório, não temos conhecimento de nenhum 

fato que nos leve a acreditar que as informações 

divulgadas no Relatório de Sustentabilidade 2011 

da Minerva S/a, relativo ao exercício findo em 31 

de dezembro de 2011, não estão apresentadas, em 

todos os seus aspectos relevantes, de acordo com 

as diretrizes GRi-G3 e com os registros e arquivos 

que serviram de base para a sua preparação.

listagem do novo Mercado, através da assinatura 

de um contrato.

São Paulo, 28 de Setembro de 2012.

Bdo rCs Auditores independentes ss 
CRC 2 SP 013846/o-1 

mauro de Almeida Ambrosio – sócio

Contador CRC 1 SP 199692/o-5  

Viviene Alves Bauer – diretora

Contadora CRC 1 SP 253472/o-2
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* Obs.: O Retângulo de cor não faz parte da Logomarca. Serve apenas para ilustrar seu funcionamento sobre fundo colorido preferencial.




