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U ma gestão de riscos, eficaz, aplicável ao mundo dos 
negócios, é essencial para apoiar a expansão consistente 

e a longevidade de um empreendimento, especialmente àqueles 
de grande porte, com significativos impactos na sociedade. Os 
resultados da Minerva Foods em 2013 demonstram que uma 
estratégia solidamente estruturada, pautada na gestão de riscos, 
forma um eixo firme para a tomada de decisão em diferentes 
cenários, trazendo soluções embasadas no bom senso e na 
técnica apurada.

Marca da trajetória da Minerva, a gestão firme e transparente é 
reforçada pelo engajamento com partes interessadas (stakeholders), 
por meio da divulgação de informações fidedignas sobre as suas 
práticas empresariais, que a colocam em posição de destaque no 
cenário da indústria global de alimentos. 

Nesta terceira edição do Relatório de Sustentabilidade, apresentam-se 
mais uma vez os frutos da estratégia de diversificação, tanto da base 
de fornecedores de gado quanto da localização geográfica das plantas 
de abate, instaladas nas principais regiões brasileiras, no Paraguai e no 
Uruguai. A concentração na América do Sul decorre do prognóstico de 
vantagens competitivas da região, que se consolida como privilegiada 
plataforma de abastecimento global de proteína vermelha.

Em 2013, as vendas externas aumentaram 29%, destacando a 
Minerva entre os maiores exportadores de carne in natura do 
subcontinente. O bom desempenho se deve também à rápida 
identificação dos movimentos dos importadores, graças aos 
esforços para dar mais eficiência aos canais de atendimento a 
clientes de mais de uma centena de países. A Companhia mostrou 
capacidade de adaptação para absorver a demanda em alta, num 
cenário de menor oferta de carne no mercado internacional. 
Também no mercado interno o consumo cresceu fortemente, 
com vendas 17% maiores. Somadas as operações, foi de 24% o 
incremento da Receita Bruta, indicador amplamente satisfatório de 
que a estratégia segue no rumo certo.

O considerável aumento do volume de vendas encontrou respaldo no 
aprimoramento da estrutura de capital da Minerva – meta prioritária 
estabelecida por este Conselho de Administração. Ao final de 2013, 
caiu para 3,3x o índice Dívida Líquida/EBTIDA, representativo da 
desalavancagem financeira. Com melhor gestão dos passivos, 
mesmo no ambiente de deterioração cambial a posição de caixa ao 
final do ano era suficiente para a amortização dos débitos até 2022.

A saúde financeira precede e determina as opções da Companhia 
ao avaliar as oportunidades de crescimento. Essa diretriz de longo 
prazo permitiu a execução do plano de investimento, anunciado 
ainda em 2012, na abertura de dois novos Centros de Distribuição 
e na ampliação (ainda em curso) da capacidade de produção da 
Minerva Fine Foods. Favoreceu também a aquisição de duas plantas 
da BRF em Mato Grosso (por meio de Acordo de Investimento 
aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica do 
governo federal). As perspectivas de maior demanda interna e 
externa admitem projetar a continuidade da política de expansão.

Neste contexto de conquistas, vale destacar o acordo com a 
IFC – International Finance Corporation, membro do Grupo Banco 
Mundial que se tornou acionista da Companhia. Este investimento 
objetiva auxiliar a Minerva a ampliar os seus padrões ambientais e 
sociais além da rastreabilidade de sua cadeia de suprimentos pela 
implementação de um plano de ação apoiando o crescimento de 
uma indústria mais sustentável. Trata-se de importante chancela 
que impulsiona a administração a buscar o aperfeiçoamento 
constante das práticas internacionalmente reconhecidas. Entre as 
ações de curto prazo previstas no acordo, está a implementação 
de um sistema de gestão socioambiental que garantirá processos 
de gestão mais sustentáveis e um maior envolvimento da cadeia de 
valor com os pilares da sustentabilidade. Consciente de seu papel 
de guardião dos interesses dos acionistas e demais stakeholders, 
este Conselho de Administração está satisfeito com os esforços de 
todos os colaboradores, liderados pela Diretoria Executiva, para 
alcançar os consistentes resultados que elevam o conceito da 
Minerva S.A. como produtora de alimentos de qualidade apreciada 
em todo o mundo. (GRI-1.1)

edivar Vilela de Queiroz
Presidente do Conselho de Administração

CONSISTêNCIA NA GESTÃO
Firmeza e transparência reforçada pelo engajamento com os nossos stakeholders colocam 
a Minerva Foods em posição de destaque no cenário da indústria global de alimentos.

“A Companhia mostrou 
capacidade de adaptação 
para absorver a demanda 
em alta, num cenário de 
menor oferta de carne no 
mercado internacional.”

CARTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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E m 2013 a Minerva S.A. completou 21 anos de atividades 
focada em cumprir a missão de gerar valor para os 

acionistas e para a sociedade, por meio de ativos sólidos, 
empregos estáveis, alimentos de qualidade, clientes satisfeitos 
mundo afora. Aliando ousadia e prudência, a Minerva enfrenta 
o desafio de se tornar uma companhia global estudando cada 
passo no competitivo mercado em que atua, ao mesmo tempo 
que aprimora a arte de atender a numerosos clientes com 
demandas diversificadas. São múltiplas tarefas executadas 
a partir dos três pilares em que se apoia a administração 
da Companhia: a) disciplina para o cumprimento das metas 
traçadas; b) consistência na formulação das estratégias; e c) 
foco no desenvolvimento de negócios rentáveis. 

Duas manobras convergentes conferiram eficácia aos processos 
que pautam as atividades da Companhia. Na forma, aprofundou-se 
uma reestruturação administrativa que teve entre seus propósitos 
facilitar a tomada de decisões pelos executivos; no conteúdo, 
intensificou-se a verticalização dos conceitos para engajar todos 
os níveis de gestão e produção nas práticas sustentáveis, não só 
internamente como também na cadeia de fornecedores.

O foco primordial dos negócios, desde sempre apontado para a 
exportação, tem conduzido a evolução das políticas empresariais 
da Minerva. Não descuidamos, igualmente, do interesse específico 
de expansão na América do Sul, região que oferece espaço 
privilegiado e condições de produção competitivas.

O compromisso com a sustentabilidade promove a crescente 
aceitação da Minerva como fornecedora de carne bovina e 
derivados para mais de uma centena de países. Performance 
de excelência comprovada por certificações internacionais de 
segurança alimentar que mais uma vez se renovam. Contribui para 
esse desempenho a simplificação do sistema de rastreabilidade que 
examina cada compra de gado, monitorando a cadeia de valor para 
assegurar o cumprimento das práticas sustentáveis que adotamos.

Em razão desse compromisso, multiplicamos também os recursos 
destinados à aquisição de equipamentos de controle necessários à 
aplicação de métodos eficientes de gestão ambiental – política que 
pretendemos intensificar nos próximos anos.

TEMPO DE CONSOLIDAÇÃO
Disciplina, consistência e foco – qualidades que acompanham a trajetória da  
Minerva Foods nestes 21 anos de existência.

Coroa o aperfeiçoamento dessas práticas a integração da 
IFC – International Finance Corporation ao grupo de investidores 
institucionais da Minerva. Reconhecida por seus esforços em 
investir em projetos que apoiem o desenvolvimento sustentável 
dos mercados em países emergentes, a presença dessa 
organização, membro do Banco Mundial, entre nossos principais 
stakeholders é fonte de estímulo e aprendizado – imprescindíveis 
para dar seguimento consistente a nossa evolução como 
companhia global. Esse contato nos compromete cada vez mais, 
hoje e no futuro, com os preceitos que determinam o uso racional 
dos recursos naturais combinado com o respeito aos direitos 
humanos e a melhoria da qualidade de vida.

São francamente positivas as perspectivas de continuidade desta 
trajetória. A atividade pecuária se desenvolve favoravelmente – em 
qualidade, oferta e sustentabilidade – nos três países do Mercosul 
onde temos unidades industriais. No mercado interno – que 
respondeu por cerca de um terço das receitas da Minerva no ano – 
será expandido o atendimento personalizado ao pequeno e médio 
varejista, com o reforço de uma nova campanha de divulgação da 
identidade visual junto ao consumidor final; aumentamos também 
a capacidade de produção de itens de valor agregado, com a 
nova linha de processamento da Minerva Fine Foods, dirigida 
ao segmento food services. Procuramos assim prepará-la para a 
crescente especialização identificada no segmento, que apresenta 
sinais de grande expansão no curto prazo.

Para melhor usufruir esse cenário, a Minerva seguirá investindo 
fortemente em programas destinados à qualificação do capital 
humano, com incentivo permanente à horizontalização da 
meritocracia – ferramenta essencial para compartilhar de forma justa 
e equilibrada os benefícios naturais de um desempenho positivo. Ao 
reconhecer que os colaboradores constituem base fundamental para 
as conquistas da Minerva, convido o leitor a apreciar, neste Relatório 
de Sustentabilidade, os resultados de um período que cabe chamar 

“tempo de consolidação”. (GRI 1.1 – 1.2)

Fernando Galletti de Queiroz
Diretor-presidente Minerva Foods

“Multiplicamos os recursos 
destinados à aquisição de 
equipamentos de controle 
necessários à aplicação 
de métodos eficientes de 
gestão ambiental – política 
que pretendemos intensificar 
nos próximos anos.”

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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E ste é o terceiro Relatório de Sustentabilidade que a Minerva 
S.A. (Minerva Foods) publica, anualmente, em sintonia com 

as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), em sequência à 
edição 2012, apresentada aos públicos de interesse da organização 
em novembro de 2013. (GRI-3.1; GRI-3.2; GRI-3.3)

De acordo com os indicadores GRI-versão 3.1 autodeclarados 
para a confecção deste Relatório, e as demais informações 
materiais incluídas, esta publicação apresenta nível B+ de 
aplicação, em que as formas de gestão de aspectos materiais 
de Sustentabilidade, bem como o desempenho por meio de 
indicadores identificados como materiais para a organização e 
partes interessadas (stakeholders).

Os dados apresentados neste Relatório de Sustentabilidade 
Minerva Foods 2013 foram objeto de análise e receberam a 
asseguração da empresa BDO RCS Auditores Independentes, em 
declaração publicada na página 82. (GRI-3.13)

As informações de desempenho abrangem o período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2013, e se referem às Unidades Industriais 
Frigoríficas da Minerva Foods no Brasil, inclusive a de Rolim de Moura 
(RO), que é uma empresa controlada. (GRI-3.1; GRI-3.11)

Os dados e indicadores apresentados se referem às plantas 
localizadas nos municípios identificados na tabela abaixo:

MAIS INDICADORES GRI  
CONFIRMAM COMPROMISSOS
Dados e informações sobre as operações, práticas e relacionamento com stakeholders  
em 2013 reforçam sustentabilidade.

Apesar de não serem parte do limite deste Relatório, serão 
citadas ao longo do documento as unidades industriais no 
Paraguai (controladas Friasa S.A. e Frigomerc S.A.) e no Uruguai 
(controlada Frigorífico Pulsa S.A.), além das filiais Minerva 
Casings, Minerva Biodiesel e Minerva Couros, com a inclusão de 
dados e informações devidamente discriminadas para efeito de 
consolidação. (GRI 3.6; GRI 3.8)

Para os próximos ciclos, a Minerva Foods pretende analisar a 
viabilidade de ampliar o limite para abranger os demais negócios 
sob seu controle ou sua influência significativa, de acordo com das 
diretrizes da GRI – Definição de Conteúdo, Qualidade e Limite do 
Relatório (Abrangência). (GRI-3.7) 

São princípios estruturantes da qualidade deste Relatório os 
principais indicadores econômicos, sociais e ambientais, de 
acordo com os indicadores GRI, bem como dos stakeholders 
acionistas, investidores, pecuaristas, clientes, imprensa e público 
interno. (GRI-4.14)

Materialidade

Em 2011, a Companhia iniciou o processo de identificação de 
tópicos relevantes, priorizando aqueles com aspecto material, 
para definição do conjunto de indicadores aqui relatados, com 
base em pesquisa interna envolvendo os setores administrativos e 
operacionais da Minerva. As consultas realizadas junto às gerências 
de cada setor identificaram as principais demandas dos públicos 
de interesse internos e externos da Companhia. Esse processo 
de Materialidade foi a base das edições 2011, 2012 e 2013 do 
Relatório de Sustentabilidade Minerva Foods. Para a próxima 
edição está prevista a revisão do teste de materialidade.

No processo de materialidade, também foi considerado o 
engajamento constante com os stakeholders. Ele ocorre de 
diferentes maneiras durante o ano, como nas participações de 
discussões setoriais com a sociedade civil, mensalmente, nos 
eventos que promove para fornecedores e investidores, bem como 
naqueles de que participa, entre outros. A Minerva estabeleceu 
a meta de realizar um mapeamento de partes interessadas 
(stakeholders) formal em 2015. 

unidades industriais

local

Araguaína (TO)

Barretos (SP)

Batayporã (MS)

Campina Verde (MG)

José Bonifácio (SP)

Palmeiras de Goiás (GO)

Rolim de Moura (RO)

“O engajamento 
constante com os 
stakeholders ocorre 
de diferentes maneiras 
durante o ano, como 
nas participações de 
discussões setoriais 
com a sociedade civil.”

“Esta publicação 
apresenta nível 

B+ 
de aplicação dos 
indicadores GRI”

SOBRE O RELATóRIO
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a preparação do relatório

A Companhia contratou o Instituto Envolverde para prestar 
consultoria sobre o atendimento dos requisitos GRI, o que inclui 
a definição “do que relatar”. Foram realizadas reuniões entre 
a organização contratada e a Direção da Companhia, além da 
Gerência de Sustentabilidade, para a tomada de decisão sobre 
a materialidade e o conteúdo do documento, com base nas 

“Orientações para a Definição de Conteúdo do Relatório”, os 
Princípios a elas relacionados e o Protocolo Técnico – Aplicação  
dos Princípios do Conteúdo do Relatório da GRI.

Após o fornecimento dos dados selecionados pelas demais áreas 
internas, a Gerência de Sustentabilidade compilou uma lista 
dos aspectos materiais que foram relatados num documento-
base, submetido à auditoria externa. A partir da verificação dos 
dados comprobatórios pela equipe de auditores, o conteúdo foi 
encaminhado para redação e diagramação do material. (GRI-3.5; 
4.15; 4.16; 4.17)

Na página 84 encontra-se uma tabela com as respostas aos 
Indicadores GRI, de perfil e específicos. (GRI-3.12)

eQuipe

O Relatório de Sustentabilidade da Minerva Foods 2013 é o 
resultado do trabalho de numerosos colaboradores que forneceram 
informações e indicadores referentes ao período relatado. Reflete um 
processo de melhoria contínua e de aprofundamento das práticas 
de sustentabilidade. Todos os comentários, críticas e sugestões dos 
leitores deste documento são extremamente importantes e devem ser 
encaminhados para o e-mail ri@minervafoods.com, que se trata de 
um canal que investidores e outros stakeholders podem utilizar para 
outros temas relacionados à Companhia. (GRI-3.4; 4.16)

Além da versão impressa encaminhada a uma parte dos 
stakeholders, a Minerva Foods disponibiliza a todos os interessados 
a versão digital do Relatório, que pode ser consultada ou baixada 
(download) no website da Companhia.

Boa leitura!

Críticas e sugestões
ri@minervafoods.com

http://portal.minervafoods.
com/sustentabilidade

Sede da Minerva, no Prolongamento da Av. 
Antônio Manço Bernardes, s/n.°, Rotatória 
Família Vilela de Queiroz, Bairro Chácara 
Minerva, Barretos/SP – CEP 14.781-545.
(GRI-2.4)
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a Vocação internacional da MinerVa Foods

Exportações responderam por cerca de 70% do faturamento 
bruto de R$ 5,8 bilhões em 2013.

O elevado percentual de crescimento das exportações se 
beneficiou da crescente demanda internacional, impulsionada pelos 
países em desenvolvimento (em especial China/Hong Kong e países 
do Oriente Médio e Norte da África) e pela menor oferta de carne 
no mercado mundial, uma vez que os principais concorrentes do 
Brasil, como Estados Unidos, Austrália e Europa, passaram em 
2013 por situações adversas. 

A Companhia manteve-se como segunda maior exportadora de 
carne bovina in natura do Brasil, com 18% das vendas externas, 
parcela igual à que tem no Paraguai. No Uruguai alcançou 10%  
das exportações do produto. (GRI 2.8)

CRESCIMENTO COM A ExPORTAÇÃO
De um negócio familiar a uma das principais companhias de alimentos da América do 
Sul, a Minerva Foods está em crescente expansão de seus mercados interno e externo.

A o longo de mais de 20 anos de história, a Minerva S.A. (Minerva Foods), com 
sede em Barretos, no interior de São Paulo, (veja endereço na legenda da pág. 

9), passou de um negócio familiar a uma das principais companhias produtoras 
e comercializadoras de carne bovina in natura, couro, exportação de gado vivo 
e derivados da América do Sul. É responsável por quase 17% das exportações 
brasileiras desses produtos para os cinco continentes, além de atuar também no 
processamento de carne bovina, suína e de aves. Figura entre as três maiores 
indústrias do ramo no País. (GRI 2.1, GRI 2.2, GRI 2.4)

A Companhia iniciou a trajetória de sucesso em 1992, quando a Família Vilela de 
Queiroz, que desde o final dos anos 1950 desenvolvia atividades empresariais 
atendendo a pecuaristas no ramo de transporte rodoviário de cargas, comprou da 
massa falida do frigorífico Minerva do Brasil a planta industrial onde hoje funciona 
a Unidade de Barretos e também onde está a sede da Minerva. No final do mesmo 
ano, tiveram início as operações da Indústria e Comércio de Carnes Minerva Ltda. 

Desde então, o principal foco da Minerva dirigiu-se ao mercado exportador, obtendo 
expansão contínua e consistente. Tem hoje uma estrutura com 12 unidades 
industriais no Brasil, Paraguai e Uruguai, estrategicamente localizadas próxima aos 
portos a partir dos quais exporta para mais de cem países de todos os continentes. 
Oito escritórios no Exterior fornecem o suporte a essa intensiva movimentação 
comercial. A Companhia tem, ainda, escritórios em São Paulo (SP) e Belém (PA), com 
funções administrativas e comerciais. (GRI 2.3, GRI 2.5, GRI 2.7)

capacidade instalada

abate desossa taxa de 
utilização

Média 
brasil

11.480 + 23% 74,9% 65%

alta produtiVidade

No final de 2013, a Minerva tinha capacidade 
instalada para o abate de 11.480 cabeças/dia; a 
de desossa era 23% superior à de abate. A taxa 
média de utilização dessa capacidade no ano 
foi de 74,9%, índice bastante superior à média 
do setor no Brasil, que foi de 65%, de acordo 
com levantamento realizado pela Companhia 
com base nos dados disponibilizados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)  
e pela Scot Consultoria.

A Minerva atende  
a cerca de

1200
clientes de uma 
centena de países. 
(GRI-2.5)

participação nas 
Vendas externas

Brasil 18%

Paraguai 18%

Uruguai 10%

unidades industriais
Araguaína (TO)
Barretos (SP) [MATRIZ]
Batayporã (MS)
Campina Verde (MG)
José Bonifácio (SP)
Palmeiras de Goiás (GO)
Rolim de Moura (RO)
Várzea Grande (MT)
Mirassol d’Oeste (MT)
Assunção PAR (duas)
Melo (URU)

sedes administrativas
Belém (PA)
São Paulo (SP)

Araguaína (TO)

Barretos (SP) [MATRIZ]
José Bonifácio (SP)

Campina Verde (MG)

Batayporã (MS)

Assunção PAR (duas)

Melo (URU)

Palmeiras de Goiás (GO)

Várzea Grande (MT)
Mirassol d’Oeste (MT)

Rolim de Moura (RO)

Estados Unidos

Chile

Colômbia

Rússia

Argélia

Líbano
Irã

Arábia Saudita

SOBRE A MINERVA

escritórios internacionais

unidades operacionais MF
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principais eMpresas controladas

empresa localização ramo de negócio participação

Minerva indústria e comércio 
de alimentos s.a.

Rolim de 
Moura (RO)

Atua em abate de bovinos e 
processamento de carnes

98%

Minerva dawn Farms indústria 
e comércio de proteínas s.a 
(Minerva Fine Foods)

Barretos (SP) Processa e comercializa 
produtos à base de carne 
bovina, suínos e frangos.

99,99%

pulsa s.a. Melo, capital 
da Província de 
Cerro Largo, 
no Uruguai

Opera como frigorífico, abate e 
desossa, com 85% das vendas 
destinadas à exportação, 
principalmente para os 
mercados americano e europeu

100%

Friasa s.a. Assunção,  
no Paraguai

Opera como frigorífico, abate, 
desossa e processamento  
de carnes

99,38%

Frigomerc s.a. Assunção,  
no Paraguai

Opera como frigorífico, abate, 
desossa e processamento  
de carnes

99,99%

transminerva ltda Barretos (SP) Transportadora criada para 
atender à Companhia e reduzir 
gastos com fretes  
no Brasil

99,99%

na estrada

A Minerva mantém frota própria de 49 caminhões, com a finalidade 
estratégica de assegurar a continuidade do transporte rodoviário 
em algumas regiões, além de balizar a qualidade e o preço do frete 
pago a terceiros – contratados para atender a aproximadamente 
94% do volume de cargas gerado pelas unidades industriais e 
centros de distribuição.  
(GRI 2.2, GRI 2.3)

expansão contínua

Receita líquida cresceu 19% em 2013, chegando a  
R$ 5,5 bilhões. 

A Minerva S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, 
classificada como empresa de grande porte, de acordo com 
os critérios do BNDES (amplamente reconhecidos no mercado 
brasileiro), por ter receita operacional bruta superior a  
R$ 300 milhões. 

Encerrou o ano com quase 10 mil empregados, além de 429 
terceirizados, incluindo as companhias controladas do Brasil, além 
das sediadas no Paraguai e no Uruguai (GRI-2.6 e 2.8).

A acionista controladora direta da Minerva Foods é a VDQ Holdings 
S.A., que detinha em 31/12/2013, 35,26% do capital social e votante 
da Companhia. O capital social da VDQ é totalmente detido por 
integrantes da Família Vilela de Queiroz. (GRI 2.8, GRI-4.1). 

eVentos societÁrios

Em 6 de maio de 2013 a Minerva adquiriu ações da Friasa s.a., passando a deter 
100% do capital social da controlada. (GRI 2.6, GRI-2.9)

Em 29 de agosto de 2013, a Companhia incorporou a controlada brascasing 
comercial ltda. A incorporação foi realizada sem relação de substituição da 
participação societária extinta, tendo em vista que a Minerva era detentora de 100% 
das quotas de emissão da Brascasing. 
(GRI 2.6, GRI-2.9)

Também em 29 de agosto de 2013, a Companhia incorporou a controlada 
eurominerva comércio e exportação ltda. A incorporação foi realizada sem relação 
de substituição da participação societária extinta, tendo em vista que a Companhia 
detinha a totalidade das quotas de emissão da Eurominerva. (GRI 2.6, GRI-2.9)

Em 1º/11/2013, a Minerva S.A. anunciou a celebração de um acordo de investimento 
entre a empresa e BRF S.A. que regula os termos e condições para a aquisição, pela 
Minerva, de ativos e operações de abate e desossa, naquele momento mantidos pela 
BRF, nas plantas de Várzea Grande e Mirassol D’Oeste, ambas localizadas no Estado do 
Mato Grosso, com capacidade total de abate de 2.600 cabeças/dia e Receita Líquida 
estimada de R$ 1,2 bilhão em 2012.” (GRI 2.6, GRI-2.9)
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Gestão estratÉGica de riscos contribui 
para eFiciência

Profissionais de renome na indústria de carne bovina compõem 
a experiente equipe administrativa que aplicou uma política 
conservadora e eficiente de gestão de riscos, financeira e de 
caixa. Essa combinação conduziu aos resultados que distinguem 
a Companhia como referência para o setor em eficiência 
operacional, gestão de risco e disciplina financeira, o que implica 
reconhecimento de mercado e melhora a capacidade de atração e 
retenção de pessoas.

A identificação e a análise dos riscos aos quais está exposta a 
Companhia contribuem para a definição dos limites e controles 
apropriados, permitindo o monitoramento destes riscos e a 
aderência aos limites. A Diretoria Financeira é a responsável pela 
gestão de riscos.

A melhoria contínua dessa gestão é consequência do esforço 
concentrado na mitigação dos principais fatores que afetam os 
resultados da comercialização de commodities, especialmente 
o risco de flutuação das moedas estrangeiras e dos preços das 
matérias-primas.

redução dos impactos

Dois modelos compõem o gerenciamento de riscos de mercado 
aplicados na Minerva:

• Sistema de cálculo estatístico conhecido como “VaR –  Value  
at Risk”; e 

• Sistema de cálculo de impactos através da aplicação de cenários de 
stress.  

A Companhia analisa também a conjuntura econômica brasileira 
e mundial para avaliar os potenciais reflexos na sua posição 
financeira. (GRI 4.9)

divisão beef

Divide-se em dois 
segmentos: commodities 
e produtos de valor 
agregado. 

Minerva biodiesel

Produz biocombustível a partir de sebo 
bovino e outras fontes renováveis, com 
selo social outorgado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário.

Minerva casings

Produz e comercializa 
envoltórios naturais 
destinados à fabricação 
de embutidos.

Minerva leather 
(divisão couros)

Comercializa couro nos 
estados wet blue e semi-
acabado para empresas 
moveleiras, calçadistas  
e de artefatos.

Minerva live  
cattle exports

Exporta gado vivo para 
diversos mercados. 

Minerva logistics 

Garante a distribuição 
de produtos Minerva 
Foods ao varejo e 
atacado nacional e 
internacional. (GRI 2.3)

diVisÕes MinerVa

Para reduzir o impacto financeiro decorrente 
da exposição aos riscos de mercado, a 
Minerva utiliza instrumentos cambiais, taxas 
de juros e derivativos (em cada caso, sem fins 
especulativos), com o propósito de proteger 
parcialmente suas operações contra os riscos de 
flutuação nas taxas de câmbio, nas taxas de juros 
e nos preços de compra de gado.

O ramo de atuação da Companhia está 
naturalmente exposto à variação dos preços do 
gado, que resulta de impactos fora do controle 
da Administração, tais como fatores climáticos, 
volume de oferta, custos de transporte, políticas 
agropecuárias e outros. Para garantir a realização 
dos estoques num patamar de preços, a Minerva 
mantém a estratégia de gestão de risco atuando no 
controle do suprimento físico, que inclui compras 
antecipadas, confinamento de gado e celebração 
de contratos de liquidação futura (balcão e bolsa). 

Uma forma de mitigação desse risco é a 
distribuição estratégica da produção industrial da 
Minerva em sete Estados brasileiros (São Paulo, 
Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Rondônia, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul), além do Paraguai 
e do Uruguai. A diversificação regional contribui 
para a redução dos riscos sanitários relacionados 

Melhoria contínua 
é consequência do 

esforço concentrado 
na mitigação

ao negócio, propiciando também a pulverização 
da base de pecuaristas – outro fator de mitigação 
porque reduz a dependência de fornecedores da 
matéria-prima. (GRI 4.9; GRI 4.11; EC2)

Mais um estado

Em 2013, a Companhia trabalhou para expandir 
ainda mais as operações e em novembro 
anunciou a aquisição de duas plantas de abate e 
desossa, em Mirassol D’Oeste e Várzea Grande, 
ambas no Estado de Mato Grosso. Com a 
aquisição das unidades, antes detidas pela BRF, 
a Minerva passa a estar presente em mais um 
Estado brasileiro, o que corresponde à estratégia 
de expansão focada na América do Sul. 

A negociação foi aprovada pelo Cade – Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica durante 
a preparação deste Relatório, em 2014, sendo 
a operação aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária em 1º/10/2014, data que a 
Minerva S.A. passa a operar as plantas, portanto, 
os resultados das duas unidades não estão aqui 
reportados (mais informações sobre o acordo à 
página 45). (GRI 2.9)

A Companhia opera doze centros de distribuição, 
nos Estados do Espírito Santo, Goiás, Santa 
Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Distrito 
Federal, Rondônia e Ceará, e um no Paraguai. Dois 
deles foram inaugurados no segundo semestre de 
2013, nos municípios de Rolim de Moura (RO) e 
Uberlândia (MG). (GRI-2.3)

Com apoio de serviço de call center, as regionais de 
vendas comercializam produtos Minerva e também 
produtos de terceiros, facilitando aos cerca de 35 
mil clientes do pequeno atacado e varejo e food 
service com os quais se relaciona a compra de 
uma variedade de itens no modelo one-stop-shop. 
A operação abrange cerca de 1.600 cidades no 
mercado interno. (GRI-2.7)

Minerva beefshop 

Voltada ao mercado 
varejista, comercializa 
os melhores produtos 
com a qualidade 
Minerva Foods.

atendiMento ao Varejo e Food serVice
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Aproximadamente

10 mil
itens são 

industrializados e 
comercializados 

pela Minerva

Cortes tradicionais 
representarem

80%
da receita bruta

linHas de produtos

Os negócios da Minerva se desenvolvem em torno da industrialização 
e comercialização de aproximadamente 10 mil itens, compostos de 
carne bovina congelada e resfriada, nos mercados interno e externo, 
além da venda de subprodutos derivados de carne e da revenda de 
produtos de terceiros divididos em duas linhas: (GRI 2.8)

commodities

São os cortes tradicionais de carne bovina e subprodutos, incluindo 
cortes congelados de traseiro e dianteiro; representaram 80% da 
receita bruta da Companhia no período de 12 meses encerrado em 
31 de dezembro de 2013; e

produtos de valor agregado

São os cortes porcionados de carne bovina in natura resfriada e 
congelada, altamente customizados, como bifes com gramaturas 
definidas e produtos resfriados que passam por estrito controle 
sanitário e têm vida útil (shelf life) de até 150 dias. Esses produtos 
são vendidos com margens maiores que as dos cortes tradicionais e 
são destinados principalmente a atender as indústrias de alimentos 
e empresas de serviços de alimentação, tais como cadeias de fast-
food, caterings, restaurantes tradicionais, hotéis e lojas de varejo. 

Também se enquadram neste grupo a carne in natura resfriada para 
exportação e os produtos cozidos e congelados pela Minerva Fine 
Foods, que representaram 20% da receita bruta da Companhia em 
31 de dezembro de 2013. (GRI 2.7)

MinerVa noVa Mesa

A Minerva lançou em dezembro de 2013 a linha Nova Mesa, 
uma seleção de carnes com cortes inovadores, fracionados de 
acordo com cada tipo de preparo (em porções que variam de 
800 gramas a 1,1 kg), embalados a vácuo. Sugestões de receitas 
fáceis são impressas em papel adesivo que os consumidores só 
precisam descolar da embalagem da carne e transferir para livros 
de receitas, por exemplo. Inicialmente são 10 opções de cortes de 
carnes; é parte de um caminho natural de fortalecimento de marca 
que a Minerva começa a trilhar no varejo.

Integram a estratégia de comunicação da linha uma página na 
rede social Facebook (www.facebook.com/carnesnovamesa), onde 
se encontram receitas, dicas e informações sobre cozimento e 
conservação dos alimentos; uma série de vídeos em que as receitas 
são mostradas na prática; e o site portal.minervafoods.com/
minerva/receitas, que armazena todo este conteúdo.

Na primeira etapa, os produtos estão sendo comercializados 
apenas no interior do Estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, 
Barretos e região. (GRI 2.2)

preMiaçÕes

A Minerva recebeu em 2013, pelo terceiro ano consecutivo, o Prêmio 
Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico 
Mendes, por sua contribuição para o bem-estar das pessoas e para o 
equilíbrio do meio ambiente. A premiação faz parte do Programa de 
Certificação Socioambiental (Procert), vinculado ao Global Compact – 
o Pacto Global da Organização das Nações Unidas. A Companhia foi 
premiada na categoria Gestão Privada Socioambiental Responsável. 
(GRI 2.10)

A Minerva foi também reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, 
na avaliação anual da revista Institutional Investor, em que conquistou 
cinco prêmios. (GRI 2.10)

Pesquisa da mesma revista apontou o Diretor Financeiro da Minerva, 
Edison Ticle, entre os três melhores CFO’s (sigla para Chief Financial 
Officer, ou diretor financeiro, em português) da América Latina no 
setor de Alimentos e Bebidas, enquanto o Diretor Estatutário de 
Relações com Investidores (RI), Eduardo Puzziello, foi listado entre os 
três melhores diretores de RI do setor. (GRI 2.10)

reconHeciMento da iFc

A consistência da demanda internacional foi um estímulo fundamental para a Minerva 
buscar continuamente níveis de excelência em governança e sustentabilidade.

Em 2013, um importante reconhecimento por esse esforço se materializou na forma 
da aquisição de ações da Companhia pela International Finance Corporation (IFC) – 
braço de investimentos do Grupo Banco Mundial. Pelo acordo entre as partes, a IFC 
vai fornecer também financiamento para o Plano de Investimentos, que visa expandir 
as operações da Companhia em toda América do Sul nos próximos anos (mais 
detalhes na página 39 deste Relatório). (GRI 2.9)
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AMADURECIMENTO 
E CONSOLIDAÇÃO

D e acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre 
proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas 
práticas de Governança Corporativa convertem princípios em recomendações 
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor 
da organização, facilitando seu acesso ao capital e contribuindo para a sua 
longevidade1. Veja no quadro as recomendações do IBGC:

posição Forte na aMÉrica do sul

Companhia contribui para região com as exportações

O eficiente modelo de gestão historicamente adotado pela Minerva Foods se 
consolidou e amadureceu durante o ano de 2013, mantendo o foco principal dos 
negócios no segmento de abate de bovinos, fortalecendo a posição da Companhia 
que contribui significativamente para a consolidação da América do Sul como uma 
das principais regiões exportadoras de carne em todo o mundo.

selo de aproVação

O reconhecimento de que a Companhia caminha no rumo certo foi o aporte de 
capital realizado pela International Finance Corporation (IFC) – membro do Grupo 
Banco Mundial, a maior instituição de desenvolvimento global voltada para o setor 
privado nos países em desenvolvimento. 

A par de um empréstimo igualmente significativo, o investimento – relatado em 
detalhes na página 39 – representa um selo de aprovação para as práticas de 
governança e gestão que vêm sendo aplicadas. (GRI-4.12)

Melhores práticas de Governança Corporativa, pautadas na transparência e na gestão  
de riscos, geram valor para o acionista e a confiança do mercado.

princípios bÁsicos de GoVernança

O IBGC lista como sendo Princípios Básicos de Governança:

• transparência –  Mais do que a obrigação de informar é o desejo de disponibilizar 
para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não 
apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. A adequada 
transparência resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto 
nas relações da empresa com terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho 
econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 
intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação de valor.

• equidade –  Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais 
partes interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob 
qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis.

• prestação de contas (accountability) –  Os agentes de Governança devem 
prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de 
seus atos e omissões. 

• responsabilidade corporativa –  Os agentes de Governança devem zelar  
pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade,  
incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição  
dos negócios e operações.

GOVERNANÇA E GESTÃO

1 http://www.ibgc.org.br/inter.php?id=18161

A gestão da Minerva Foods está pautada nestes princípios que orientam o padrão 
de conduta e o relacionamento com os grupos de partes interessadas externos 
(acionistas, fornecedores, clientes, comunidade, entre outros) e internos (membros 
do Conselho de Administração, Executivos e demais colaboradores), os chamados 
stakeholders.

Frigorífico Pulsa, no Uruguai, empresa controlada Minerva Foods.
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diretrizes corporatiVas

Missão
Fornecer globalmente alimentos de qualidade, com responsabilidade 
socioeconômica e ambiental. A Minerva atuará a partir de um alto nível 
de eficiência operacional, promovendo a equipe e valorizando seus 
colaboradores, cultivando respeito e confiança nas áreas de negócios 
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.

Valores
Integridade, comprometimento, responsabilidade, iniciativa e cooperação. 
(GRI 4.8)

padrão diFerenciado

Política de divulgação de informações orienta a forma de fazer 
negócios e o relacionamento com stakeholders

A Minerva segue os mais avançados padrões de governança 
corporativa. É uma Companhia de capital aberto sujeita às regras 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da BM&FBovespa, 
onde está listada no segmento Novo Mercado. 

Para atender às regras do Novo Mercado, que estabelece um 
padrão de governança corporativa altamente diferenciado, a 
Companhia se vale não apenas de instrumentos como o Estatuto 
Social e a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404, de 1976) 
mas também adotou voluntariamente práticas adicionais à 
legislação, por meio de regras societárias relacionadas aos direitos 
dos acionistas e uma política de divulgação de informações de 
forma ampla e transparente, com diretrizes bem definidas e de 
conhecimento de todos os gestores e colaboradores para orientar 
a forma de fazer negócios e o relacionamento com os stakeholders. 
(GRI-4.6; GRI-4.8)

reGras do noVo Mercado

A Companhia considera que as regras estabelecidas pelo Novo 
Mercado da BM&F Bovespa e pela legislação brasileira são 
adequadas e suficientes para determinar as qualificações e 
conhecimentos dos membros dos Conselhos e da Diretoria Executiva 
sobre estratégias relacionadas aos temas econômicos, sociais 
e ambientais que impactam seus negócios, não tendo definido 
processos específicos adicionais para a realização de avaliação 
de desempenho de seus órgãos de administração e do Comitê de 
Riscos, nem de seus membros individualmente. (GRI 4.7; GRI 4.10)

Não há um mecanismo específico de identificação de conflitos de 
interesses no mais alto órgão de governança. Para estes casos, 
a Minerva aplica as regras estabelecidas pelo Novo Mercado 
da BM&F Bovespa e pela legislação brasileira, que considera 
adequadas e suficientes. Contudo, consta disposição no Estatuto 
Social relacionada ao tema. 

O Estatuto determina a restrição ao acesso de informações ou 
participação de reuniões de Conselho de Administração por 
Conselheiro ou Suplente envolvendo assuntos que poderiam 
configurar interesses conflitantes dele com os da Companhia.  
(GRI 4.6)

Não há participação direta dos colaboradores da Minerva Foods em 
comissões ou outros mecanismos de representatividade com efeito 
sobre as decisões ou processos de governança corporativa. (GRI-4.4)

notas de risco 

Em janeiro de 
2013, a consultoria 
Moody’s investors 
service elevou 
para B1, com 
perspectiva estável, 
a Nota de Risco de 
Crédito atribuída à 
Companhia. 

Em maio, também a 
standard & poors 
elevou de BB- para 
B+ a Nota de Risco 
de Crédito Global da 
Minerva, enquanto 
o risco de crédito 
nacional foi de 
brBBB+ para brA-.

b1

b+

Vista aérea da planta Minerva Fine Foods em Barretos/SP.
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estrutura da GoVernança

São parte da estrutura de governança da Minerva, em consonância com as melhores práticas de 
Governança Corporativa, dois Conselhos: o de Administração, órgão máximo em matéria decisória, e o 
Fiscal. O primeiro é auxiliado por um Comitê de Riscos. O braço operacional está a cargo da Diretoria 
Executiva. (GRI-4.8)

o Que É conselHeiro independente

• Não tem qualquer vínculo com a Companhia, exceto a 
participação no capital social.

• Não é acionista controlador (conforme definido no Artigo 37 do 
Estatuto Social), cônjuge ou parente até segundo grau daquele, 
ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado 
a Companhia ou a entidade relacionada ao acionista controlador 
(ressalvadas as pessoas vinculadas a instituições públicas de 
ensino e/ou pesquisa).

• Não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da 
Companhia, do acionista controlador ou de sociedade controlada 
pela Companhia.

• Não é fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços 
e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda 
de independência.

• Não é funcionário ou administrador de sociedade ou entidade 
que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou  
produtos à Companhia, em magnitude que implique perda  
de independência.

• Não é cônjuge ou parente até segundo grau de algum 
administrador da Companhia.

• Não recebe outra remuneração da Companhia além da de 
conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no 
capital estão excluídos desta restrição).

É também considerado Conselheiro Independente aquele eleito 
nos termos do artigo 141, §§ 4° e 5° e artigo 239 da Lei das 
Sociedades por Ações. A qualificação como independente deve ser 
expressamente declarada na ata da Assembleia Geral que elege o 
conselheiro. (GRI-4.3)

Conselho de 
Administração

Presidência Auditoria

Mercado Interno

distribuição industrial escritórios
internacionais

administrativa/
rH

comercial originação trading 
board

controladoria

Jurídico

sustentabilidade

Administrativa Negócios RelacionadosFinanceira

negóciosrelações com 
investidores

Mercado ExternoOperacional

conselho de administração

O Conselho de Administração representa os 
acionistas e é o órgão de deliberação colegiada 
da Companhia, responsável por determinar 
as políticas e diretrizes norteadoras dos seus 
negócios, como as estratégias de longo 
prazo. É papel do Conselho de Administração 
supervisionar a gestão da Diretoria, assim 
como discriminar atribuições, nomear e 
destituir diretores, além de contratar auditores 
independentes – de acordo com a Lei 6.404/76 
e com o seu Estatuto Social, além de outras 
atribuições

O Conselho se reúne ordinariamente uma vez por 
mês, ou extraordinariamente quando convocado 
por qualquer integrante. Os conselheiros são 
eleitos, sem influência da Diretoria Executiva, 
pela Assembleia Geral dos Acionistas, que tem 
igual poder para destituí-los a qualquer tempo, 
com ou sem justa causa. (GRI-4.1)

A presidência do Conselho de Administração 
é obrigatoriamente exercida por membro sem 
funções executivas na Companhia. (GRI-4.2)

O mandato dos conselheiros vigente em 2013, 
começou em 27 de abril de 2012 e terminou 
em abril de 2014, quando teve início um novo 
ciclo que findará na Assembleia Geral Ordinária 
que examinará as demonstrações financeiras 
da Companhia referentes ao exercício que se 
encerrará em 31/12/2015. Em 31 de Dezembro 
de 2013, o Conselho tinha sete membros, com 
mandatos unificados de dois anos, renováveis 
de acordo com o Estatuto Social; o mandato de 
um deles, eleito em abril de 2013, estendeu-se 
até a Assembleia Geral Ordinária que examinou 
as contas relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2013, além da eleição 
dos conselheiros para um novo mandato, que 
passaram então a ter prazo unificado para os 
oito integrantes.

Representam os acionistas minoritários 50% dos 
conselheiros, que são considerados independentes 
e participam das deliberações, tomadas por 
maioria de votos, como determina o Estatuto 
Social da Companhia. O Regulamento do Novo 
Mercado exige um mínimo de 20% de conselheiros 
independentes. Veja na página ao lado o que 
significa o termo “Conselheiro Independente”.
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MeMbros do conselHo eM 31/12/2013

edivar Vilela de Queiroz –  presidente

Iniciou a vida profissional no Banco do Brasil em 1962. Em 1966 
fundou o Expresso Barretos Ltda., que até hoje trabalha com 
transporte rodoviário de gado. Em 1992, com seus irmãos, fundou a 
Indústria e Comércio de Carnes Minerva, onde foi Diretor Presidente 
de 1992 a 2007. Desde maio de 2007 é Presidente do Conselho 
de Administração. É também presidente do Sindfrio – Sindicato 
das Indústrias Frigoríficas do Estado de São Paulo e foi presidente 
da Abiec – Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de 
Carne. É bacharel em Direito pela Faculdade Municipal de Franca. O 

presidente do Conselho de Administração não exerce cargo ou função executiva na 
Companhia. (GRI-4.2)

antônio Vilela de Queiroz –  Vice-presidente

Iniciou a vida profissional em 1966 na Expresso Barretos Ltda., 
uma empresa de capital fechado do setor de transportes, onde 
exerce a função de sócio e diretor desde 1972. Em 1976, iniciou 
sua carreira como agropecuarista e fundou a Agropecuária Vilela 
de Queiroz Ltda. Em 1983, a Agropecuária Pimenta Bueno S.A. 
Ingressou como sócio da Minerva em 1992. Foi Diretor Geral da 
Companhia de 1992 até 2 de maio de 2007, quando passou a 
integrar o Conselho de Administração.

ibar Vilela de Queiroz – conselheiro 

Iniciou a vida profissional em 1966 na Frota “C” Transportes de 
Gado Ltda., uma empresa de capital fechado de transporte de gado, 
onde exerce a função de sócio e diretor desde 1972. Ingressou 
como sócio da Companhia em 1992. De 1993 a 2011 exerceu na 
Minerva a função de Diretor de Suprimentos, responsável pelas 
compras de gado. 

norberto lanzara Giangrande jr –  conselheiro

Sócio-fundador e diretor geral da corretora Octo CTVM S/A e diretor 
executivo da Link Investimentos CTVM S/A. Formado em engenharia 
agronômica pela Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, da USP –  Universidade de São Paulo, e pós-graduado em 
Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Já foi gestor das corretoras 
Safic e Prosper S/A. Ex-Membro do Conselho de Administração da 
BMF – Bolsa de Mercadorias e Futuros, e do Comitê de Ética da 
Anbima e atual Membro do Conselho de Administração da BBM – 
Bolsa Brasileira de Mercadorias.

alexandre lahoz Mendonça de barros –  conselheiro

Engenheiro Agrônomo pela Esalq – Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz, da USP –  Universidade de São Paulo (1990) e 
Doutor em Economia Aplicada pela mesma Esalq/USP (1999). 
Foi professor do Departamento de Economia, Administração 
e Sociologia da Esalq/USP, nas áreas de Macroeconomia, 
Desenvolvimento Econômico e Economia Agrícola, desde 1995. 
É Professor de Economia Agrícola da Fundação Getúlio Vargas, 

desde 2005. Foi membro do Conselho de Administração da Fosfértil e é membro 
dos Conselhos de Administração do Grupo Schoenmaker/Terra Viva, uma 
empresa de capital fechado do setor de agricultura, e do Grupo Otávio Lage, 
uma empresa de capital fechado do setor de agronegócio. Membro do Comitê de 
Assessoria Externa da Embrapa Pecuária Sudeste. Membro do Conselho Superior 
do Agronegócio da Fiesp – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – 
Federação da Indústria do Estado de São Paulo. É Sócio-Consultor da MB Agro, 
uma empresa do setor de agronegócio, e da Ruralcon Consultoria em Gestão 
Agropecuária, empresa de capital fechado que presta serviços de consultoria.

joão pinheiro nogueira batista –  conselheiro

Economista, foi presidente da Bertin S/A, copresidente da Suzano 
Petroquímica, vice-presidente da Suzano Holding, CFO e DRI 
da Petrobras, Managing Director do Dresdner Bank Brasil. É 
Presidente do Conselho de Administração da Isolux Infrastructure 
S/A, membro do Conselho de Administração e Consultor 
Sênior do Grupo Cerradinho, do Latin American Agribusiness 
Development Corporation, e da Swiss Re Corporate Solutions 

Seguros S/A. Foi também Presidente do Conselho de Administração do Ibri – 
Instituto Brasileiro de Relações com Investidores e Vice-Presidente do Conselho 
de Administração do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 

josé luiz rêgo Glaser –  conselheiro

Administrador pela Fundação Getúlio Vargas (1977) e mestre 
pelo Food Research Institute da Universidade de Stanford, 
EUA. Trabalha no ramo do agronegócio desde 1984 e foi 
diretor da Cargill Agrícola S.A, empresa de capital fechado que 
produz e comercializa internacionalmente produtos e serviços 
alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais. Foi membro do 
Conselho de Administração da Abiove (Associação da Indústria 
de óleos Vegetais), Anec (Associação Nacional de Exportadores 
de Cereais), ABTP (Associação Brasileira dos Terminais 

Portuários) e desde 2005 faz parte do Conselho de Administração do grupo 
educacional Ibmec.
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conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, conforme determina a Lei das Sociedades por 
Ações, é um órgão societário independente da administração e 
dos auditores externos, com a missão de fiscalizar as atividades da 
administração, rever as demonstrações financeiras da Companhia e 
reportar suas conclusões aos acionistas, podendo funcionar tanto 
de forma permanente quanto de forma não permanente.

O Conselho Fiscal da Minerva, como prevê o seu Estatuto Social, é 
um órgão de caráter não permanente, instalado e eleito unicamente 
a pedido dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral. 

Funciona no período de um ano compreendido entre a data 
da eleição e a data da seguinte Assembleia Geral Ordinária dos 
Acionistas. Os conselheiros são remunerados com, no mínimo, 10% 
do valor médio pago anualmente aos diretores da Companhia, não 
computados benefícios, verbas de representação e participação 
nos lucros, como prevê a Lei das Sociedades por Ações. (GRI-4.5)

O Conselho Fiscal instalado em 26 abril de 2013 a pedido da 
Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, vigente em 31 de 
dezembro de 2013, tinha a seguinte a composição:

MeMbros do conselHo Fiscal

eFetiVos
• dorival antonio bianchi, economista; 
• benedito da silva Ferreira, economista e contador;
• luiz claudio Fontes, administrador e contador;

suplentes
• Marcelo Scaff Padilha, advogado; 
• luiz Manoel Gomes júnior, advogado
• newton Klayton dos anjos Mencinaukis, contador.

coMitê de riscos analisa conjuntura

A Administração da Minerva constituiu, adicionalmente, um Comitê de Riscos para 
auxiliar o Diretor Presidente e o Conselho de Administração na implementação da política 
de hedge (riscos) e financeira, bem como analisar a conjuntura econômica brasileira e 
mundial e seus potenciais reflexos na posição financeira da Companhia. 

O Comitê de Riscos não é uma estrutura estatutária e poderá ser composto de cinco 
a dez integrantes, entre eles o Presidente e outros membros da Diretoria Executiva, 
colaboradores e consultores externos, com datas de eleição/posse desde 2007. (GRI-4.1)

Em 31 de dezembro de 2013 o Comitê de Riscos era composto por seis membros: 

MeMbros do coMitê de riscos

• Adriana Conceição Pedroza Machado (Gerente de Operações Financeiras); 

• Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho (Diretor de Finanças); 

• Fernando Galletti de Queiroz (Diretor Presidente); 

• Francisco Castro Rodrigues Ferreira da Silva (Gerente Executivo de Riscos); 

• Jairo Ronan Ferreira (Gerente Executivo Financeiro); 

• e Luis Ricardo Alves Luz (Diretor Comercial e de Logística).

diretoria estatutária 

A Companhia é administrada pela Diretoria e, de acordo com o seu Estatuto Social, 
será composta de 02 a 07 Diretores, que podem ser eleitos ou destituídos pelo 
Conselho de Administração a qualquer tempo. Os Diretores serão eleitos para 
mandatos unificados de dois anos, com possibilidade de reeleição.

Os cargos possuem designação específica: Diretor Presidente, Diretor de Finanças, 
Diretor de Relações com Investidores, Diretor Comercial e de Logística, Diretor 
Executivo e Diretor de Suprimentos, com obrigatoriedade de preenchimento dos 
cargos de Diretor Presidente e de Relações com Investidores.

Além das atribuições específicas descritas no Estatuto Social para cada Cargo, os 
diretores são responsáveis legais pela Empresa, cabendo a eles, dentre outras coisas, 
prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Minerva e a consecução 
do objeto social, implementando as políticas e diretrizes periodicamente definidas 
pelo Conselho de Administração, de acordo com as deliberações da Assembleia Geral 
dos Acionistas. 

Em 31 de dezembro de 2013, a Diretoria Estatutária era composta por seis 
membros, apresentados nas páginas seguintes.

O Conselho Fiscal 
tem caráter não 

permanente, é eleito e 
instalado unicamente a 

pedido dos acionistas 
em Assembleia Geral.

Mais informações sobre os conselheiros fiscais da Minerva Foods, 
na sua atual composição, bem como sobre a Diretoria e Conselho 
de Administração estão disponíveis em http://ri.minervafoods.com.

A remuneração dos conselheiros ocorre por meio de salário fixo 
ou pró-labore, o qual é corrigido anualmente de acordo com o 
dissídio coletivo, e um único benefício indireto, plano de saúde. 
A Companhia acredita que, apesar de simples, essa política de 
remuneração atende a seus objetivos. (GRI-4.5)
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MeMbros da diretoria estatutÁria

Fernando Galletti de Queiroz 
diretor presidente

Começou na Minerva em 1992 como Diretor Comercial e ocupa o cargo de Diretor 
Presidente desde maio de 2007. Antes de trabalhar na Companhia, de 1989 a 
1992 foi trader da Cargill Agrícola S.A., empresa de capital fechado que produz 
e comercializa internacionalmente produtos e serviços alimentícios, agrícolas, 
financeiros e industriais, e de 1987 a 1988 foi interno da Cotia Trading S.A., empresa 
de capital fechado que atua no setor de logística internacional. É formado em 
administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
FGV – Fundação Getúlio Vargas.

edison ticle de andrade Melo e souza Filho 
diretor Financeiro

Iniciou a vida profissional em 1999 no Banco Pactual, à época um banco de capital 
fechado. Trabalhou também nas administradoras de investimento Constellation 
Asset Management, gestora de fundos e outros ativos de capital fechado, e Black 
River Gestão de Investimentos (Cargill), gestora de fundos e outros ativos de 
capital fechado do grupo Cargill. No Banco Safra, de capital fechado, exerceu a 
função de Head Trader da Tesouraria Proprietária. Em fevereiro de 2009, começou 
a trabalhar na Minerva, no cargo de Tesoureiro. A partir de 2010, assumiu também 
a função de Diretor de Finanças, responsável pela gestão do fluxo de caixa, 
investimentos proprietários, riscos financeiros e captações da Companhia. É 
responsável também pelas operações de tesouraria nos mercados futuros de renda 
fixa, derivativos e commodities.

luis ricardo alves luz 
diretor comercial e de logística

Iniciou a vida profissional em 1999 na Minerva, onde atuou em várias áreas, tais 
como custo, PCP (Planejamento e Controle da Produção), logística internacional, 
Diretoria Industrial e finalmente a Diretoria de Logística. Entre agosto de 2007 
e dezembro de 2008 trabalhou como Diretor Geral de Bovinos na Perdigão, 
companhia de capital aberto que atua na produção, no abate de aves e suínos e no 
processamento de produtos industrializados, elaborados e congelados de carne, além 
dos segmentos de congelados. Retornou à Minerva em janeiro de 2009 no cargo 
Diretor de Logística e desde outubro de 2009 está no cargo de Diretor Comercial e 
de Logística.

eduardo pirani puzziello 
diretor de relações com investidores

É formado em Administração de Empresas pela PUC – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, e possui MBA em Mercado de Capitais pela USP/Fipecafi. 
Iniciou a carreira profissional em 1998 na AON Risk Services, empresa de capital 
fechado que presta serviços de consultoria, administração, gestão de riscos, 
benefícios e programa de seguros. Trabalhou também no Bank Boston, banco de 
origem norte-americana com capital fechado no Brasil; Banco Santander, banco 
de origem espanhola de capital aberto no Brasil; Corretora Fator, corretora de 
valores de capital fechado; Banco Raymond James, subsidiária de capital fechado 
de companhia norte-americana que presta serviços financeiros diversificados; 
e na Votorantim Corretora, corretora de valores de capital fechado do Grupo 
Votorantim, onde exerceu na maior parte do tempo a função de analista de mercado 
Sell Side de diversos setores. De junho de 2009 a maio de 2010 exerceu a função 
de Superintendente de Relações com Investidores da Minerva. Retornou para a 
companhia em novembro de 2011, e em agosto de 2012 foi eleito Diretor de 
Relações com Investidores.

Wagner josé augusto 
diretor de suprimentos

É formado em Administração de Empresas. De 1978 a 1991 trabalhou com a família 
Vilela de Queiroz no Expresso Barretos Ltda., com transporte de gado. De 1991 a 
1996 trabalhou na área de compra de gado no antigo frigorífico Anglo. Trabalha na 
Minerva desde o ano 2000. Durante oito anos atuou na gerência comercial, depois 
assumiu a gerência de compra de gado, e em dezembro de 2011 foi nomeado 
Diretor de Suprimentos, sendo responsável pelo departamento de compra de gado.

Frederico alcântara de Queiroz 
diretor executivo

Formado em Administração de Empresas, possui MBA em Gestão e Finanças 
Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Tem formação acadêmica 
complementar em negociação e comércio exterior. Iniciou a vida profissional em 
1998 no mercado financeiro. Desde 2003 trabalha na área de exportação de gado 
vivo da Companhia. Em abril de 2012, foi nomeado Diretor Executivo. 
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reestruturação da diretoria executiva

Além da Diretoria Estatutária, a Minerva possui também uma 
Diretoria não Estatutária. A Diretoria não Estatutária passou 
por uma primeira reestruturação em 2012 que conferiu mais 
autonomia aos executivos e mais agilidade para as decisões 
relacionadas aos negócios. Em 2013, foram feitas novas 
adequações para que estes processos se tornassem ainda mais 
eficientes e adequados às demandas do mercado. 

As quatro vice-presidências estabelecidas no ano anterior 
(Internacional, Brasil, Negócios Relacionados e Financeira) foram 
renomeadas e reorganizadas. O resultado foi a criação de sete 
Diretorias que se reportam diretamente à presidência. São elas:

reMuneração

A Companhia adota principalmente a prática 
de remuneração fixa para seus funcionários, 
Conselheiros e Diretores Estatutários. Apesar 
de simples, esta prática de remuneração 
atende a seu objetivo de atrair e reter 
profissionais qualificados no mercado, seja 
pela transparência, seja pelo fato de a sede e a 
maioria das filiais estarem em cidades do interior 
onde o custo e a qualidade de vida também 
são considerados atrativos. A remuneração dos 
colaboradores não tem relação com o resultado 
econômico-financeiro da Minerva nem com seu 
desempenho socioambiental.

O que se percebe como resultado dessa prática 
é que os empregados e administradores 
contratados normalmente se mudam com os 
familiares para essas cidades e trabalham na 
Companhia por muitos anos, o que permite à 
Minerva contar com pessoas qualificadas e ao 
mesmo tempo manter controle sobre os custos 
com remuneração.

diretoria não estatutÁria

• Diretoria Executiva de Distribuição

• Diretoria Executiva Operacional Beef 

• Diretoria Executiva Comercial Beef 

• Diretoria Executiva Administrativa

• Diretoria Executiva Financeira

• Diretoria Executiva de Negócios Relacionados 

• Diretoria Jurídica

Esta reestruturação traduz a evolução natural do processo que 
começou em 2007, quando a Minerva Foods realizou o IPO (Initial 
Public Offering, primeira oferta pública de ações), intensificando-se 
neste período a profissionalização da Companhia. (GRI-2.9)

A Companhia tem também um programa de 
remuneração variável e um plano de opção 
de compra de ações ordinárias destinado aos 
diretores estatutários e não estatutários, vice-
presidentes e superintendentes, aprovado em 13 
de maio de 2013. 

O fato de uma parcela relevante da remuneração 
estar intimamente ligada à geração de resultados, 
e à performance das ações, pode levar os 
executivos a conduzir suas atividades com maior 
foco na geração de resultados no curto prazo.

Atualmente, a Companhia não adota políticas 
de avaliação de desempenho que estabeleçam 
mecanismos uniformes para análise de 
desempenho e consequente atribuição dos 
benefícios correspondentes em cada nível de 
performance dos órgãos de sua Administração 
ou para avaliação do desempenho de seus 
respectivos integrantes. (GRI 4.5)

A remuneração dos 
colaboradores não tem 
relação com o resultado 
econômico-financeiro 
da Minerva nem com 
seu desempenho 
socioambiental
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MelHores prÁticas

Dentre as práticas recomendadas pelo Código de Melhores Práticas 
do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, além das 
já mencionadas a Companhia adota também as seguintes:

• Capital social da Companhia dividido somente em ações ordinárias, 
proporcionando direito de voto a todos os acionistas.

• Manutenção e divulgação de registro contendo a quantidade de 
ações que cada sócio possui, identificando-os nominalmente.

• Obrigatoriedade na oferta de compra de ações que resulte em 
transferência do controle societário para todos os sócios e não 
apenas aos detentores do bloco de controle. Todos os acionistas 
devem ter a opção de vender as suas ações nas mesmas condições. 
A transferência do controle deve ser feita a preço transparente. No 
caso de alienação da totalidade do bloco de controle, o adquirente 
deve dirigir oferta pública a todos os acionistas nas mesmas 
condições do controlador (tag-along);

• Conselho Fiscal instalado (atualmente na Assembleia Geral realizada 
em 24 de abril de 2014, durante o período do Relatório, foi 
instalado na Assembleia Geral realizada em 26 de abril de 2013), 
conforme previsão do Novo Mercado.

• Clara definição no Estatuto Social (a) da forma de convocação das 
Assembleias Gerais; e (b) da forma de eleição, destituição e tempo 
de mandato dos membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria.

• Transparência na divulgação pública do relatório anual  
da administração.

• Livre acesso às informações e instalações da Companhia pelos 
membros do Conselho de Administração.

• Resolução de conflitos que possam surgir entre a Companhia, seus 
acionistas, seus Administradores e membros do Conselho Fiscal, por 
meio de arbitragem; e

• Assembleia Geral com competência para deliberar sobre: (a) 
aumento ou redução do capital social e outras reformas do Estatuto 
Social; (b) eleição ou destituição, a qualquer tempo, de conselheiros 
de administração e conselheiros fiscais; (c) tomar, anualmente, as 
contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras; e (d) transformação, fusão, incorporação, cisão, 
dissolução e liquidação da sociedade. (GRI-4.4)

transparência

A principal ferramenta de comunicação da Minerva com seus 
stakeholders é o site institucional www.minervafoods.com. Entre 
os conteúdos adicionados ao portal, há informações detalhadas 
sobre a dívida da Companhia, apresentações corporativas e 
análises setoriais atualizadas, além de toda a documentação que 
deve obrigatoriamente ser publicada de acordo com as normas 
de Novo Mercado da BM&FBovespa e da Comissão de Valores 
Mobiliários do Ministério da Fazenda. 

Além dessas informações na internet, em contato direto com 
os investidores a empresa está mais apta a responder às 
demandas naturais no mercado. Também publica informações 
não obrigatórias, mas importantes para ampliar o conhecimento 
que o público tem a respeito dos padrões operacionais, da 
sustentabilidade e da governança corporativa da Minerva.

Mais detalhes sobre as 
atribuições dos Conselhos 

e da Diretoria e os perfis 
de seus integrantes na aba 
“Governança Corporativa” 

do site www.minervafoods.
com. (GRI 4.4.)

Mais detalhes na 
publicação “Política 
de Divulgação 
e Negociação”, 
disponível no site.

Site institucional atualiza análises setoriais e publica documentação obrigatória
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Gestão de riscos

A Administração tem metas bem definidas e se empenha para 
fazer da gestão de riscos uma ferramenta eficaz na produção dos 
resultados planejados. 

A Minerva desenvolve seus negócios com profissionalismo e 
competência para reduzir sua exposição aos fatores de risco que 
podem comprometer os seus interesses e de seus stakeholders. 
Uma análise acurada e sistemática desses fatores é realizada 
com o intuito de proteger o patrimônio da empresa e assegurar 
o cumprimento de suas obrigações, mantendo a Companhia 
preparada para enfrentar adversidades e aproveitar oportunidades 
que possam impactar favoravelmente seu desempenho. 

A Companhia publica anualmente este Relatório de 
Sustentabilidade que serve como instrumento de avaliação de seu 
desempenho de sustentabilidade. Contudo, não há uma avaliação 
formal deste tipo de desempenho por parte dos administrativos e 
membros do Conselho de Administração. (GRI 4.9) 

A Companhia é exposta a determinados fatores de risco, dentre os 
quais citam-se:

endividamento

O endividamento financeiro consolidado da Companhia requer que 
uma parcela significativa de seu fluxo de caixa seja utilizada para 
pagar o principal e juros relacionados ao endividamento. 

Em 31 de dezembro 2013, o endividamento financeiro total 
consolidado da Companhia era de R$ 3.429,3 milhões sendo que 
deste endividamento, 85,0% era de longo prazo. 

doenças

Surtos de febre aftosa e quaisquer novos surtos desta ou de outras 
doenças de gado que possam afetar a exportação de produtos de 
carne in natura e, consequentemente seus resultados operacionais.

Para reduzir o risco de doenças, todo o gado que a Companhia 
compra é inspecionado por veterinários e médicos do Serviço de 
Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura do Brasil, que 
autoriza a produção e industrialização de carne bovina. 

custo da Matéria-prima

As margens operacionais dependem do preço de aquisição de 
matéria-prima e do preço de venda de seus produtos. Os preços 
podem variar significativamente, como resultado de uma série de 
fatores como a oferta e demanda de carne e outros produtos de 
proteína, incluindo aves e suínos, dentre outros. 

consolidação de clientes

A consolidação dos clientes da Companhia poderia ter impacto 
negativo sobre seus negócios. Supermercados, clubes atacadistas 
e distribuidores de alimentos realizaram consolidações nos últimos 
anos, resultando em clientes de grande porte, sofisticados, com 
maior poder de compra, e, portanto, mais aptos a operar com 
estoques menores e exigindo preços mais baixos e produtos 
especificamente personalizados.

Para reduzir esse impacto, a Companhia desenvolve clientela 
diversificada e visa o crescimento balanceado de seus negócios 
nos mercados interno e externo de forma a mitigar o risco de 
concentração, caso haja a consolidação de seus clientes em 
determinada região. 

exportações

Representam uma parcela significativa de sua receita bruta de 
vendas. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2013 e de 2012, as exportações representaram 67,3% e 66,9% 
respectivamente, da receita bruta. A capacidade de exportar seus 
produtos no futuro pode ser adversamente afetada de forma 
relevante por fatores que estão além do controle da Companhia, 
tais como:

Fatores de risco para exportação

• Variações cambiais;

• Desaceleração na economia;

• Imposição ou aumento de tarifas (incluindo antidumping), 
barreiras sanitárias e/ou não sanitárias;

• Imposição de controles cambiais e restrições às operações 
cambiais;

• Greves ou outros eventos que possam afetar a 
disponibilidade de portos e transporte;

• Cumprimento das diferentes legislações estrangeiras; e

• Sabotagem de seus produtos.

Para mitigar esses riscos, as exportações da Companhia são 
distribuídas para aproximadamente mil e duzentos clientes, de 
uma centena de países, incluindo países da Europa, Oriente Médio, 
África e Ásia. 

Exportações 
representaram
 67,3%
da receita bruta 
em 2013
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normas ambientais

Pode produzir custos significativos o atendimento às normas 
ambientais e às demais autorizações necessárias à realização de 
suas operações, e o não cumprimento das normas ambientais pode 
resultar em sanções administrativas e criminais e responsabilidade 
por danos.

A Companhia reduz a exposição a esse risco adotando rigorosa 
política para aquisição do gado, a fim de cumprir as principais 
exigências legais, e busca obter certificações que garantem o 
padrão de qualidade que demandam os mercados de destino.  
(GRI-1.2; GRI-4.9)

No que se refere aos riscos de crédito, o Comitê de Riscos é 
responsável pela limitação da exposição da Companhia por parte de 
seus clientes e pelo mercado, utilizando-se de sua área de análise 
de crédito e gestão da carteira de clientes. O monitoramento do 
mercado por meio da análise e controle da carteira é realizado pelo 
Comitê em suas reuniões periódicas com a área comercial.

A supervisão e o monitoramento das diretrizes traçadas pela 
política de hedge são de responsabilidade da Gerência Executiva de 
Riscos, que é subordinada diretamente ao Diretor Presidente e ao 
Comitê de Riscos. 

A política de hedge da Companhia é aprovada pelo Conselho de 
Administração e leva em consideração os dois principais fatores de 
risco: câmbio e boi gordo.

Uma vez identificadas às exposições da Companhia, a Tesouraria, 
responsável por consolidar todos os parâmetros e buscar proteção 
com operações no mercado de bolsa de valores, toma as decisões 
de modo a neutralizar e/ou mitigar os riscos aos quais a Companhia 
está exposta, sempre seguindo os limites determinados para a sua 
atuação pelo Conselho de Administração. (GRI-1.2; GRI-4.9)

beef desk

Dentro da estratégia de gestão de risco, a Companhia possui ainda 
uma estrutura formal para gerenciamento de riscos de commodities 
chamada de Beef Desk, coordenada pela área de Pesquisa de 
Mercado. Através de reuniões diárias, as áreas: comercial, de 
planejamento e produção, compra de gado, tesouraria e risco de 
mercado discutem as forças de mercado e o potencial reflexo 
nas curvas de preços de insumos e produtos finais, balizando a 
estratégia de operação no curto prazo. Várias estratégias são 
utilizadas com o intuito de mitigar o risco de volatilidade de preços, 
assim como maximização das margens. Nesta oportunidade são 
tomadas as decisões operacionais, comerciais e financeiras (hedge 
de fluxo de caixa). (GRI-1.2; GRI-4.9)

Para maiores informações sobre os demais 
Fatores de Risco a que a Companhia está 
exposta, acesse: http://ri.minervafoods.com 
(GRI-1.2; GRI-4.9)

Rigorosa política para 
aquisição do gado 

contribui para a redução 
da exposição a riscos 

ambientais e operacionais

Unidade industrial e sede social em Barretos/SP
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CENÁRIO FAVORECE ESTRATÉGIA
Crescimento da Receita Bruta, 24%, e a Líquida, 19%, mostraram a validade das ações 
baseadas na diversificação geográfica e na geração de valor ao acionista.

A estratégia da Minerva tem seus alicerces na diversificação 
geográfica, que está no cerne do atual plano de 

investimentos da Companhia, aliada ao foco na geração de 
valor para o acionista, na disciplina financeira, na utilização de 
instrumentos de gestão de risco e na continuidade do processo de 
desalavancagem.

A presença das unidades industriais em todas as importantes 
regiões produtoras de gado no Brasil diminui a exposição da 
Companhia a diversos riscos, como eventos climáticos e surtos 
sanitários. (DMA-EC; GRI-EC2)

Em 2013, a Minerva aprimorou sua estrutura de capital por 
meio da gestão de passivos e encerrou o ano com R$ 1,6 bilhão 
em caixa, valor suficiente para suportar impactos de condições 
macroeconômicas adversas e dar continuidade às operações em 
situações de eventual escassez de crédito. 

Os expressivos resultados em 2013 são fruto desta acertada 
estratégia somada a um cenário favorável, como se vê nos dados 
referentes à expansão da Companhia na comparação com 2012. 

iFc, uMa cHancela de sustentabilidade

Em linha com a estratégia de expansão e o plano de investimentos, 
em setembro de 2013, a Minerva anunciou que a International Finance 
Corporation (IFC) – braço do Banco Mundial para investimentos no setor 
privado – adquiriu participação de 2,9%, no valor de R$ 46,9 milhões, 
tornando-se acionista da Companhia. (GRI 2.9)

A operação representa uma chancela de governança e sustentabilidade 
que facilitará o acesso da Minerva a novos mercados. 

A Companhia também firmou contrato de empréstimo com a IFC, no 
valor de R$ 137,7 milhões, com prazo de dez anos. Os recursos serão 
utilizados para financiar seu plano de expansão, com o incremento na 
capacidade de abate e processamento de bovinos na América do Sul. 
Parte será investida também na expansão da operação de distribuição 
no Brasil, com foco no pequeno e médio varejo, por meio da abertura 
de novos centros de distribuição.

Previamente ao acordo, a IFC realizou uma Avaliação Socioambiental 
das operações da Minerva para determinar os principais riscos 
e impactos do Projeto de Desenvolvimento e Principais Medidas 
Mitigadoras, com base nos Padrões de Desempenho da IFC aplicáveis  
à Minerva, conforme descrito abaixo.

Forte expansão eM 2013 (GRI-2.8)

indicador total em 2013 crescimento sobre 2012

Receita Bruta r$ 5,8 bilhões 24%

Receita Líquida r$ 5,5 bilhões 19%

Volume de abates 2 milhões  
de cabeças

17%

Uso da capacidade instalada 74,9% 5 pontos percentuais

padrÕes de deseMpenHo

PD1 Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais

PD2 Condições de Emprego e Trabalho

PD3 Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição

PD4 Saúde e Segurança da Comunidade

PD6 Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de 
Recursos Naturais Vivos

A avaliação resultou em um plano de ação, iniciado em 2013, e que 
será executado no decorrer do projeto.

Braço de investimento do 
Banco Mundial adquiriu
 2,9%
 das ações da Minerva.

DESEMPENHO DOS NEGóCIOS
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cenÁrio internacional 

Exportações brasileiras cresceram 25% com demanda dos países emergentes

O ano de 2013 foi marcado pelo forte desempenho das exportações brasileiras de 
carne bovina in natura, que registraram recorde histórico de faturamento.

Exportações do Brasil Faturamento Volume

Total 2013 us$ 5,4 bilhões 1,2 milhão de toneladas 

Crescimento 2013/2012 19% 25%

Entre os principais fatores que favoreceram o 
desempenho positivo das exportações, está 
a forte demanda dos países emergentes. O 
destaque do ano foi o crescimento de 93% 
nas receitas das exportações do Brasil para 
China/Hong Kong, de 2012 para 2013. A 
participação desta região no mix de exportações 
brasileiras saiu de 11% em 2012 para 18% em 
2013, consolidando-se como segundo maior 
importador de carne bovina do Brasil. A Rússia 
manteve-se na liderança com 22%; Venezuela, 
Egito, Chile e Irã também mantiveram 
participações relevantes como principais 
destinos da carne bovina brasileira.

Outro fator foi a redução da participação de 
importantes players no comércio internacional. 
De acordo com o Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos, país que historicamente está 
entre os maiores produtores de carne bovina do 
mundo, houve queda de 2% na produção em 
2013 em decorrência de problemas estruturais 
relacionados a preços dos grãos, redução do 
rebanho, alterações climáticas, entre outros. 
Importantes produtores, como os da União 
Europeia, também vêm perdendo competitividade 
por razões macroeconômicas, permitindo aos 
exportadores da América do Sul ampliar as 
vendas, com destaque para o Brasil.

A valorização do Dólar (US$) frente ao Real (R$) 
e demais moedas também foi um fator decisivo 
no aumento da competitividade da indústria 
brasileira. Em 2013, o Dólar médio valorizou-se 
11%, resultado que contribuiu para elevação 
do preço da carne em Reais e para a melhor 
precificação do gado brasileiro frente aos 
principais concorrentes mundiais.

exportaçÕes

Diversificação de destinos compensa oscilação dos mercados

A Companhia manteve em 2013 posição de destaque entre os exportadores 
de carne bovina nos três países em que atua. No Paraguai, consolidou sua 
participação com 18% do mercado, após a aquisição do Frigomerc no final de 
2012. No Uruguai, elevou sua parcela para 10%. E no Brasil, permaneceu na 
segunda colocação, com 18% das exportações brasileiras de carne bovina.  
(GRI-2.5; GRI-2.8)

No ano, as exportações foram responsáveis por aproximadamente 70% do 
faturamento total da Companhia. (GRI-2.5; GRI-2.8)

américas
Países do continente 
americano apresentaram 
em 2013 participação 
menor nas exportações em 
consequência da decisão 
da Companhia de reduzir, 
por motivos políticos e 
econômicos, sua exposição 
à Venezuela. Este efeito foi 
parcialmente compensado 
pela elevação das vendas 
para o Chile.

2012 2013

17,8% 15,1%

Ásia
O mercado asiático 
apresentou forte 
crescimento no volume 
importado de carne bovina 
e como consequência, 
a participação nas 
exportações da Minerva 
quase dobrou em 2013.

2012 2013

6,6% 12,1%

comunidade dos 
estados independentes 
(cei)
Os países membros, em 
especial a Rússia, têm sido 
historicamente o principal 
destino das exportações  
da Minerva. Mas em 2013 a 
participação caiu. A queda 
é resultado da decisão da 
Companhia de redirecionar 
parte dos volumes, 
anteriormente destinada 
à Rússia, a mercados 
com margens melhores, 
especialmente no Oriente 
Médio.

2012 2013

30,3% 26,3%

europa
A Companhia buscou 
trabalhar cortes bovinos 
específicos para os 
consumidores europeus, 
com maior rentabilidade. 
Como resultado, a 
participação desta região 
nas exportações da 
Minerva subiu 1%. 

2012 2013

9,4% 10,4%

norte da África
Caiu em 2013 a participação 
desta região nas exportações 
da Companhia, em 
consequência da redução 
das compras do Egito, fato 
decorrente da estratégia de 
gestão de risco da Minerva, 
que visa maximizar o retorno 
das operações, buscando 
destinar as vendas para países 
com maior rentabilidade.

2012 2013

17,5% 15,7%

oriente Médio
O aumento da participação da região 
nas exportações da Companhia se 
explica principalmente pela redução 
das sanções comerciais internacionais 
ao Irã, que pôde aumentar o volume 
de compras. Outros destaques foram 
Líbano e Israel, que demandam cortes 
de maior valor agregado, e o foco das 
exportações do Paraguai para o Kuwait. 

2012 2013

16,4% 18,0%
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deManda aQuecida eleVa preço do Gado

Minerva se beneficia da distribuição geográfica das unidades

A arroba do boi (unidade de medida equivalente a 14,69 kg, utilizada no mercado 
de bovinos) ficou 8% mais cara em 2013 no comparativo com o ano anterior. Esta 
variação foi impulsionada pelo aumento da demanda interna simultaneamente ao 
da exportação (recorde do Brasil desde 2007), o que determinou a elevação de 
aproximadamente 11% no volume total de abates. 

O custo com a matéria-prima (gado) é significativo para a Companhia. O preço 
da arroba varia em função da região e da relação entre oferta e demanda. A boa 
distribuição geográfica de nossas unidades, aliada à possibilidade de arbitragem 
regional, permite à Minerva originar matéria-prima com o menor custo possível.

Em geral, a Companhia compra gado através de operações no mercado à vista; 
também utiliza instrumentos do mercado futuro (BM&F) para fixar os preços do gado, 
protegendo tanto a si como aos criadores de gado em caso de oscilações no mercado. 
A média de preço por arroba de gado no mercado doméstico foi de R$102,60, no final 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, de acordo com dados da Cepea 
(Base São Paulo –  Valor a Vista).

Outra estratégia para melhorar o preço de compra local é pulverizar o fornecimento: 
nenhum produtor forneceu à Companhia, individualmente, mais de 3% do gado 
adquirido no exercício social findo em 31 de dezembro de em 2013. (GRI-EC6) 

estrutura de capital 

Mesmo num ambiente de deterioração cambial, a Minerva conseguiu gerar fluxo de caixa 
livre suficiente para compensar o efeito do câmbio na dívida denominada em dólares.

A Companhia encerrou 2013 com posição de caixa equivalente a aproximadamente 
R$ 1,6 bilhão, suficiente para amortizar dívidas até 2022. A dívida de curto prazo 
correspondia a 15% deste total. Aproximadamente 67% dos débitos estavam 
expostos à variação cambial, conforme política financeira. 

O EBITDA chegou a R$ 551,4 milhões, 16% superior ao reportado no final de 2012. 
No ano, a margem ficou estável em 10,1%. 

O resultado positivo apresentado pela Companhia traduziu-se em forte geração de 
caixa operacional, de R$ 475,2 milhões. Já a geração de fluxo de caixa livre ao acionista 
totalizou R$ 13,5 milhões. 

Os investimentos totalizaram no ano R$ 165,6 milhões, sendo cerca de R$ 95 
milhões alocados à manutenção, e R$ 71 milhões à expansão das operações.

Mercado brasil
Houve aumento significativo do consumo de carne 
bovina no mercado doméstico. De acordo com 
os dados da Scot Consultoria, o crescimento do 
consumo per capita foi de 8,3%, passando de 43,5 
kg em 2012 para 47,0 kg em 2013. A variação 
decorre da maior disponibilidade de renda das 
classes “C” e “D” e também da forte elevação do 
preço das proteínas concorrentes (principalmente 
suína), consequência do ajuste na produção de 
matéria-prima. Esse movimento de mercado 
tornou o preço da carne bovina mais competitivo 
em termos relativos e, portanto, favoreceu a 
substituição entre proteínas. (GRI-2.5; GRI-2.8)

A receita da Minerva proveniente do mercado 
interno em 2013 foi 17% maior que a de 2012, 
principalmente por conta do aumento (+13,9%) das 
vendas de carne in natura. (GRI-2.5; GRI-2.8)

preço coMpetitiVo FaVorece expansão

paraGuai
O abate de gado no Paraguai alcançou o 
maior nível histórico já registrado, influenciado 
principalmente pelo forte movimento das 
exportações, cujo volume apresentou crescimento 
de 30% em relação a 2012. O nível de preço do 
gado acumulado do ano ficou em patamares ainda 
inferiores ao período anterior ao surto de febre 
aftosa, que ocorreu em 2011, confirmando a 
continuidade da boa oferta de animais, mesmo  
em um ano de aceleração do abate.

uruGuai
Já no Uruguai o ano começou com um período 
de descompasso no abate, o que pressionou 
as margens operacionais da indústria, forçando 
algumas plantas locais a interromper a produção. 
A recuperação teve início no quarto trimestre de 
2013, quando houve aumento no volume de abates 
em consequência da queda no preço do gado.

Arroba ficou 
 8%

mais cara 

Total de 
abates 

cresceu 
 11%

O EBITDA 
chegou a  
R$ 551,4 
milhões, 
aumento de 
16% em relação 
ao reportado  
no final de 2012. 
Margem  
estável em

10,1%

deMonstraçÕes do Valor adicionado (GRI-EC1) 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 
(em milhares de reais)

controladora consolidado
2013 2012 2013 2012

receitas 4.349.105 3.905.853 5.547.460 4.219.450

Vendas de mercadorias, produtos e serviços 4.278.962 3.865.719 5.461.786 4.167.466

Outras receitas 70.143 40.134 85.674 51.984

insumos adquiridos de terceiros 
(Inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS)

(3.889.787) (3.491.962) (5.068.272) (3.778.960)

Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (2.945.185) (2.742.367) (3.922.290) (2.939.850)

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (944.602) (749.595) (1.145.982) (839.110)

Outras (especificar) – – – –

Valor adicionado bruto 459.318 413.891 479.188 440.490

depreciação, amortização e exaustão (39.430) (37.799) (57.717) (51.013)

Valor adicionado líquido produzido pela entidade 419.888 376.092 421.471 389.477

Valor adicionado recebido em transferência (108.954) (43.985) 51.236 58.467

Resultado de equivalência patrimonial (150.125) (84.647) – –

Receitas financeiras 41.171 40.662 51.236 58.467

Outras

Valor adicionado total a distribuir (5+6) 310.934 332.107 472.707 447.944

distribuição do valor adicionado 310.934 332.107 472.707 447.944

pessoal 262.750 223.956 356.097 294.796

impostos, taxas e contribuições (78.412) (71.784) (115.329) (99.767)

remuneração de capitais de terceiros 440.565 374.031 546.224 451.733

Juros 425.245 360.452 499.453 424.031

Aluguéis 15.320 13.579 46.771 27.702

(313.969) (194.096) (314.285) (198.818)

remuneração de capitais próprios

Lucros retidos / prejuízos do exercício (313.969) (194.096) (313.969) (194.096)

Participação dos não controladores no lucros retidos 
(somente consolidação)

– – (316) (4.722)

as notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.
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FinanciaMento da expansão

A expansão da capacidade produtiva e melhorias na indústria 
da Minerva são oriundas de linhas de financiamento, dentre as 
quais se destacam instituições financeiras como Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Banco da 
Amazônia – Basa, Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia – Sudam, e Financiadora de Estudos e Projetos – Finep. 
A contrapartida provém do caixa da Companhia, formado pela 
própria geração de caixa operacional, entre outras fontes de 
captação de giro.

Veja abaixo os principais compromissos financeiros com essas 
instituições financeiras vigentes em 31 de dezembrode 2013. 
(GRI-EC4)

linHas de FoMento (em milhares)

instituição data Valor Vencimento débito 2013

bndes 26/02/2009 R$ 121.900 15/04/2017 75.636

Finep 18/01/2010 R$ 57.208 15/06/2018 35.854

basa 21/12/2007 R$ 55.215 21/12/2019 51.326

aQuisiçÕes

As aquisições de novas plantas são parte da estratégia do plano 
de expansão da Minerva, que prevê a ampliação da presença da 
Companhia em diferentes Estados brasileiros, reduzindo riscos 
inerentes aos aspectos geográficos e ampliando, por meio das 
facilidades logísticas, sua competitividade nas regiões onde se instala.

Unidades adquiridas 
aumentam em
 23%
a capacidade 
instalada de abate 
da Companhia, que 
agora é de 

14.080
cabeças/dia.

MinerVa coMpra duas plantas da brF

Em 1º de novembro de 2013, a Minerva anunciou a aquisição de 
duas plantas de abate e desossa da BRF no Mato Grosso – Estado 
onde não atuava. O negócio abrange as unidades de Várzea Grande 
e Mirassol D’Oeste, com capacidade total de abate de 2,6 mil 
cabeças/dia e receita líquida estimada de R$ 1,2 bilhão em 2012. 

Em contrapartida, a BRF receberá 29 milhões de novas ações 
de emissão da Minerva (BEEF3), passando a deter 15,2% do 
capital total da Companhia, considerando a conversão total das 
debêntures mandatoriamente conversíveis em ações em junho de 
2015. (GRI-2.9)

Também foi celebrado um contrato de fornecimento de carne 
para industrialização entre a Minerva e a BRF, em condições de 
mercado, com início do fornecimento atrelado à conclusão da 
operação, garantindo assim a colocação de parte da produção das 
unidades adquiridas.

A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica em 20 de agosto de 2014, durante a edição 
deste relatório,  submetida à apreciação da assembleia geral de 
acionistas da Minerva e aprovada em 1º/10/2014.

Unidades industriais presentes agora em sete Estados brasileiros
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UM NOVO MODELO DE GESTÃO
Responsabilidade sobre o produto, monitoramento constante e investimento em processos
para produzir mais com menor impacto ambiental criam mais valor para o acionista.

D esenvolvimento sustentável foi definido de maneira inovadora ano de 1987 
no relatório “Nosso Futuro Comum”, da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, conhecida ainda como Comissão Brundtland1, que 
propõe que, para ser sustentável, é necessário criar mecanismos que atendam às 
necessidades do presente sem impedir as gerações futuras de suprirem suas próprias 
necessidades.

Posteriormente, John Elkington2 criou um conceito que propõe a harmonização 
entre os pilares econômico, social e ambiental, o chamado tripé da sustentabilidade, 
ou triple bottom line. Esse tripé se refere a todas as relações entre a sociedade, as 
organizações e seus interesses.

A Minerva entende a sustentabilidade como um novo modelo de gestão corporativa, 
aplicando em seu cotidiano o conceito desenvolvido por John Elkington, para cumprir 
sua missão: “Fornecer globalmente alimentos de qualidade, com responsabilidade 
socioeconômica e ambiental”, o que se aprimora a cada ano. (GRI-4.8)

A Companhia mantém elevados padrões de governança e transparência. Gerencia 
as operações de modo a evitar, mitigar e administrar impactos e riscos, buscando 
sempre a eficiência operacional, a segurança e a saúde dos colaboradores, o controle 
ambiental, a qualidade dos produtos industrializados em condições sanitárias 
adequadas, em conformidade com padrões internacionais, sem esquecer o bem-
estar animal. (DMA-EN; GRI-1.2)

1 http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/
2 http://www.amigosdolivro.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=8484

A Minerva Foods respeita integralmente as normas expedidas pelos 
órgãos reguladores, assim como a legislação aplicável, procurando 
assim atender, de forma responsável e comprometida, os princípios 
e critérios de gestão ambiental em todas as unidades. (DMA-EN)

Para garantir a qualidade e a higiene dos alimentos, a Minerva 
adota boas práticas nas operações e processos. Em razão dessa 
política, recebeu as certificações globais de segurança alimentar 
(HACCP e BRC Food), as quais asseguram que a totalidade da 
produção nas unidades certificadas atende aos ditames da norma. 
Confirmam o atendimento às normais internacionais as auditorias 
anuais realizadas por certificadoras autorizadas como a WQS – 
World Quality Services. (GRI-4.12)

Haccp – Sistema de Análise 
de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle das ameaças à 
saúde humana nos processos 
industriais em linha com o código 
internacional de Princípios Gerais 
de Segurança Alimentar. As 
unidades certificadas HACCP são 
Rolim de Moura/RO, Batayporã/
MS, Araguaína/TO.

brc Food – Conjunto de normas 
de qualidade e segurança 
para a produção de alimentos 
elaborado pelo BRC – British 
Retail Consortium. Possuem 
certificações BRC Food as 
unidades de Barretos/SP, José 
Bonifácio/SP e Palmeiras de 
Goiás/GO). (GRI-4.12; GRI-PR1)

certiFicaçÕes Globais

Condições sanitárias seguem padrões internacionais

SUSTENTABILIDADE
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APOIO AOS FORNECEDORES
Conhecimento das condições de mercado é patrimônio compartilhado

O gado é a principal matéria-prima da Minerva Foods, o que torna fundamental a 
parceria com os fornecedores. A Companhia acompanha e instrui pecuaristas 

na aplicação de técnicas para melhorar a produtividade das fazendas sem aumentar 
as áreas de pastagem. São realizadas também pesquisas de campo a fim de 
otimizar a utilização dos recursos naturais pelos pecuaristas. Para isso, disponibiliza 
ferramentas para oferecer aos fornecedores informações necessárias à qualificação 
da matéria-prima de maneira sustentável. Veja a seguir algumas dessas ferramentas.

atendimento on line

Os parceiros da Minerva têm à disposição canais de comunicação direta com a 
Companhia como o Serviço de Atendimento aos Fornecedores (SAF), por meio do 
qual os pecuaristas podem esclarecer dúvidas e enviar sugestões. Em 2013, o SAF 
recebeu 82 questionamentos, dúvidas, críticas ou sugestões dos produtores. 

Pecuaristas têm acesso ao SAF  
via twitter  @minervaresearch ou  
e-mail pecuarista@minervafoods.com

O serviço é de responsabilidade do departamento de Pesquisa de Mercado, que tem 
entre suas atribuições a de estreitar o relacionamento com os fornecedores e auxiliar 
seu desenvolvimento. O SAF também produz e envia aos cadastrados informativos 
relevantes para a atividade pecuária.

uM laço de conFiança

Foram enviados por e-mail 121 relatórios ao longo de 2013, com as tendências de 
clima, de mercado, pesquisas de confinamento, convites de eventos, divulgação de 
resultados e outros. Mais 41 pecuaristas passaram a integrar o mailing da Minerva 
no período, aumentando para 2040 o número de fornecedores cadastrados que 
recebem sistematicamente essas informações. 

O envio de análises e informações aproxima a Companhia de seus fornecedores, na 
medida em que o conhecimento das condições do mercado se torna um patrimônio 
comum, viabilizando negociações mais transparentes e ágeis com menor risco para 
todos. As publicações hospedadas no site (www.minervafoods.com) e enviadas 
por e-mail aos pecuaristas possuem um slogan que demonstra claramente o foco da 
Companhia em estreitar a relação com os fornecedores: “Pecuarista & Minerva, um 
laço de confiança”. (GRI-4.16)

interação aMplia inFluência

contato permanente com pecuaristas visa qualificar produção

O programa “Minerva Falando de Pecuária” é outra importante ferramenta de 
interação com os fornecedores. Trata-se de palestras complementares às visitas de 
campo, promovidas nas unidades industriais para grupos de cerca de 50 pecuaristas. 
Nos encontros são abordados temas como “Mercado e modalidades de negociação”, 
“Qualidade da carne e exigências de mercado”, “Orientações legais para regularizar as 
fazendas”, “Sustentabilidade”, entre outros.

Em 2013, foram realizados sete encontros. A Minerva atuou para se tornar mais 
assertiva em relação aos assuntos abordados, adequando os temas à realidade de 
cada região. Para isso, estruturou diagnósticos realizados pelos compradores contendo 
sugestões enviadas pelos próprios pecuaristas.

Este programa é especialmente relevante para a Minerva, pois as palestras são 
também uma oportunidade para que a Companhia compartilhe com este público o que 
faz com o produto que ele fornece (ou pretende fornecer), o que está fora dos padrões 
de consumo e o que precisa ser melhorado. Além disso, é uma forma de manter estes 
produtores atualizados em relação às exigências do mercado, dando subsídios para 
que se tornem mais competitivos. (GRI-4.16; GRI-4.17)

inForMação coMpartilHada

Pesquisa de Confinamento – informa as tendências do crescente mercado de 
confinamento por região, incluindo a intenção dos fazendeiros de manter ou 
aumentar esse tipo de operação, de acordo com as informações obtidas  
pelos extensionistas;

relatório de boi a termo – tendência dos mercados de boi gordo, proteínas, 
concorrentes e grãos

artigos – são análises setoriais que visam ampliar a compreensão do fornecedor a 
respeito dos movimentos do mercado

relatório de resultados Minerva – resultados trimestrais divulgados em linguagem 
simplificada e resumida 

relatório de clima – apresenta as variações climáticas por região, de forma 
resumida, com ênfase nas condições de umidade do solo, em linguagem apropriada 
para orientação da atividade pecuária.
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participação eM eVentos

A Minerva considera a participação ativa em eventos uma ferramenta importante para 
maior interação com os fornecedores e com os demais agentes do setor. A Companhia 
organiza palestras e fóruns próprios, patrocina eventos de terceiros e participa 
enviando palestrante para compartilhar experiências, principalmente relacionadas às 
práticas de sustentabilidade, e assim exercer influência no segmento.

Em 2013, essa estratégia se fortaleceu: a Minerva esteve presente em 30 eventos 
relacionados à pecuária, tendo organizado sete deles. Um total estimado em 9 mil 
pessoas tiveram acesso a eventos realizados em oito Estados (São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Mato Grosso e Rondônia), resultando em 
aumento expressivo em comparação ao público de 2012, que se estimou em cerca de 
300 pessoas.

Além da sustentabilidade, entre os temas dos eventos foram abordados o aumento 
da produtividade na criação bovina, a qualidade da carne, o acesso aos mercados e 
modalidades de negociação, especialmente boi a termo. (GRI-4.16; GRI-4.17)

circuito Feicorte

A Minerva foi uma das patrocinadoras do Circuito Feicorte Nutrition for Tomorrow 2013, 
evento que leva informação e tecnologia aos pecuaristas. Cinco cidades integraram o 
circuito: Cuiabá/MT, Campo Grande/MS, Palmas/TO, Ji-Paraná/RO e Paragominas/PA). 
Os debates abordaram temas como mercado mundial da carne, influência do clima na 
pecuária, tecnologia de melhoramento de desempenho, bem-estar animal e ética. (GRI-
4.16; GRI-4.17)

seMana do Meio aMbiente

Um evento que tem cada vez mais prestígio na Companhia é a Semana do Meio 
Ambiente, que em 2013 teve como foco a realização de campanhas de conscientização 
para redução do consumo de água nas unidades industriais, em complemento aos 
treinamentos periódicos relacionados ao tema. Em Palmeiras de Goiás (GO) e Batayporã 
(MS), alunos das escolas municipais foram estimulados a participar do concurso de 
fotografias para mostrar hábitos que levam ao desperdício de água. O mesmo concurso 
foi realizado com os funcionários em Rolim de Moura (RO). 

No Paraguai, a Frigomerc capacitou suas lideranças, que repassaram os 
conhecimentos às equipes utilizando ferramentas como vídeos  
e apresentações. 

Os eventos foram realizados nas instalações da Companhia, que também recebe a 
visita de estudantes. (GRI-4.14; GRI-4.16; GRI-SO1)

presença na Festa do peão

De acordo com a professora Amélia Hamze, educadora da Unifeb/Cetec e Fiso de Barretos3, 
a tradicional e mundialmente conhecida Festa do Peão de Boiadeiro é a maior do interior 
paulista, gera grande número de empregos diretos e indiretos e abre novas perspectivas 
sociais como resultado do desenvolvimento econômico e cultural da região. 

A Minerva aproveita para intensificar o relacionamento com seus stakeholders, em eventos 
especiais que promove durante a festa: 

• Minerva Day para seus investidores, com palestras e apresentação de vídeos;

• Dia do Pecuarista, especialmente desenhado para receber seus principais fornecedores  
e familiares; 

• Minerva Logistics, reservado para alguns de seus prestadores de serviços.  
(GRI-4.14; GRI-4.16) 

3 http://educador.brasilescola.com/trabalho-docente/peao-boiadeiros.htm

Minerva promove eventos especiais durante a Festa do Peão de Barretos
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INSTRUÇÃO NO CAMPO
Equipe instrui pecuaristas sobre melhores práticas de sustentabilidade

O utra importante ferramenta utilizada pela Companhia é o 
trabalho realizado pelas equipes de campo, alocadas em cada 

uma das unidades industriais. O fato de os fornecedores estarem, 
em média, cerca de 300 quilômetros distantes da unidade industrial 
possibilitou o desenvolvimento e consolidação deste trabalho 
que visa instruir o pecuarista, por exemplo, sobre o controle de 
resíduos de vermífugos, obediência à data de validade de produtos 
veterinários, a importância do bem-estar animal para melhorar a 
qualidade e a aceitação da carne pelos consumidores etc. 

FunçÕes das eQuipes 

• Verificar a qualidade do rebanho e da fazenda;

• Explicar ao pecuarista a documentação exigida para sua 
regularidade socioambiental e como obtê-la;

• Fazer prospecção de novos negócios;

• Entrevistar fornecedores sobre expectativas futuras;

• Promover a extensão de compartilhamento de informação;

• Comprar gado;

Adicionalmente, as equipes de campo auxiliam o departamento 
de sustentabilidade na conscientização dos pecuaristas sobre os 
critérios assumidos pela Companhia, abaixo mencionados, além das 
informações e documentos necessários para o fornecimento do 
gado. (GRI-PR1)

Mais de
 25 mil

pecuaristas 
cadastrados

Visitas de caMpo

 4597
fazendas em 2013

4673
fazendas em 2012 produtiVidade reduz desMataMento

A Companhia instrui e acompanha pecuaristas na aplicação de técnicas 
para melhorar a produtividade das fazendas, sem aumentar as áreas 
de pastagem, assim freando a pressão sobre as florestas.

pecuÁria sustentÁVel

Se o gado é a principal matéria-prima das operações industriais e comerciais da 
Minerva, é natural que o tema Pecuária Sustentável seja tratado de forma prioritária. 
Subordinada à Diretoria Jurídica, a Gerência de Sustentabilidade é a responsável 
pela gestão, dentre outros temas, das ações relacionadas à Pecuária Sustentável e 
também do cumprimento dos Pactos e Compromissos publicamente assumidos (veja 
no quadro Compromissos).

coMproMissos

termo de 
compromisso do 
Greenpeace

“Critérios Mínimos para Operações com Gado e Produtos 
Bovinos em Escala Industrial no Bioma Amazônia” 
(assinado em 05/10/2009). (GRI-4.12; GRI-EN14)

pacto nacional 
pela erradicação do 
trabalho escravo

lista uma série de ações que os signatários devem 
promover a fim de erradicar de suas cadeias produtivas 
empresas ou pessoas que utilizem trabalhadores 
em condições análogas à escravidão (assinado em 
19/05/2009). (GR-4.12; GRI-HR7)

termo de ajuste 
de conduta pela 
pecuária sustentável

patrocinado pelo Ministério Público Federal do Pará 
(assinado em 07/07/2009). (GR-4.12; GRI-EN14)

pacto da pecuária que estabelece restrições ao Financiamento, Produção, 
Uso, Distribuição, Comercialização e Consumo 
Sustentáveis de Produtos da Pecuária Bovina Oriundos 
da Amazônia e Destinados à cidade de São Paulo 
(assinado em 1º/10/2009). (GRI-4.12; GRI-EN14)

resolução 1854 
bndes

Atendimento às Diretrizes e critérios socioambientais 
para apoio do Sistema BNDES ao setor da pecuária 
bovina. (GRI-4.12; GRI-EN14)

Em linha com seus compromissos com a pecuária sustentável, que visam garantir 
a origem do gado de forma responsável, a Minerva somente adquire matéria-prima 
que não advenha de fornecedores envolvidos com desmatamento, trabalho escravo 
e infantil, áreas embargadas pelo Ibama, invasão de terras indígenas, unidades de 
conservação (áreas protegidas), conflitos agrários e violência no campo.
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ORIGEM DO GADO MONITORADA
Sistema aprimorado bloqueia fornecedores que não atendem aos compromissos

T odas as compras realizadas, em qualquer de suas unidades 
operacionais no país, somente se concretizam após a consulta 

ao cadastro da propriedade de onde sairá o gado nos sítios na 
Internet do Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Renováveis e MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. 
(GRI-HR10)

Adicionalmente, a Companhia tem um sofisticado sistema 
de monitoramento geoespacial, em constante evolução. Foi 
aprimorado em 2013, tornando-se mais prático e eficaz, 
para identificar as compras originadas no bioma Amazônia. O 
monitoramento permite às áreas relacionadas a Compra de Gado 
e Sustentabilidade verificar se o fornecedor está em linha com os 
critérios estabelecidos pela Minerva para aquisição do gado. 

O sistema utiliza imagens de satélite fornecidas pelo INPE – 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e as sobrepõe aos mapas 
das propriedades rurais. Os mapas podem ser confeccionados por 
empresa terceirizada para realizar o monitoramento e também para 
alimentar o sistema a partir do CAR – Cadastro Ambiental Rural, 
ou outro documento que permita a verificação das coordenadas 
da propriedade e o cruzamento com os dados públicos oficiais, 
a fim de assegurar que o gado não seja proveniente de áreas 
desmatadas ou relacionadas à invasão de terras indígenas e de 
unidades de conservação (áreas protegidas). (GRI-HR9; GRI-HR10)

Os resultados das análises realizadas pela empresa terceirizada 
são disponibilizados via sistema para a continuação do processo 
comercial de compra. Todas as fontes de verificação são oficiais, o 
que garante a validade do monitoramento, para maior segurança 
da Companhia, dos parceiros e consumidores. (GRI-HR9; GRI-HR10)

Os fornecedores que não atendam aos critérios estabelecidos 
ficam bloqueados no cadastro da Companhia até que apresentem 
evidências ou documentos que demonstrem o atendimento desses 
critérios. (GRI-HR7; GRI-HR9)

Além da análise realizada a cada compra, a Minerva aplica um 
sistema de um bloqueio prévio de fornecedores que não atendam 
aos critérios estabelecidos, denominado blacklist. A Companhia 
realiza diariamente uma carga da lista das áreas embargadas 
divulgada pelo Ibama. Ainda, a cada atualização da lista do 
Trabalho Escravo, divulgada pelo M.T.E., a mesma carga é realizada. 

Em 2013 foram  
bloqueadas

 148
propriedades por  

não atendimento dos 
critérios estabelecidos  

pela Companhia. 
(GRI-HR2; GRI-HR7; GRI-HR9)

Gestores são treinados para coMpra

O sistema bloqueia automaticamente qualquer aquisição desses 
fornecedores, o que representa uma segurança adicional, uma vez 
que as consultas, independentemente deste sistema, ocorrem a 
cada compra.

Para assegurar os procedimentos, os gestores de compra de gado 
das unidades industriais e as respectivas equipes são treinados 
para conhecer em profundidade os critérios e procedimentos para 
aquisição de acordo com os compromissos assumidos. No ano de 
2013, foram treinados 15 colaboradores, entre gestores, equipe de 
compra e sustentabilidade. (GRI-HR3) 

Apesar de não haver mecanismo formal de queixas instalado, a 
Companhia não registrou contato em suas unidades industriais 
relatando reclamações sobre violação aos direitos humanos no ano 
de 2013. (GRI-HR11)

contratos asseGuraM coMproMetiMento 

cláusulas impõem alinhamento de fornecedores às  
diversas restrições

Para assegurar o cumprimento dos compromissos da Minerva 
relacionados aos Direitos Humanos, todos os contratos celebrados 
pela Companhia incluem cláusulas específicas sobre o tema, da 
mesma forma que exigem o atendimento da legislação relacionada 
ao meio ambiente e à saúde e segurança ocupacional, sob pena de 
rescisão e outras penalidades. (GRI-HR1)

Constam também dispositivos sobre a obtenção e manutenção válida 
de todas as licenças, autorizações aplicáveis e estudos exigidos para o 
pleno desenvolvimento das atividades dos contratados.

DANO AMBIENTAL
Contratados devem 
adotar as medidas 
cabíveis para afastar 
qualquer agressão, 
perigo ou risco de 
dano ambiental em 
suas operações. 
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restriçÕes são riGorosas

Adicionalmente, há cláusulas que impõem o atendimento às restrições 
legais ao emprego de menores de idade, previstas no Artigo 402 e 
seguintes da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, bem como no 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Os contratados também 
devem declarar que não financiam e/ou adquirem produtos da 
pecuária bovina de fontes incluídas nas seguintes condições restritivas: 

• lista suja do trabalho escravo do MTE – Ministério do Trabalho e 
Emprego (Portaria 540/2004, de 15/10/2004);

• relação das áreas embargadas pelo Ibama – Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Portaria Ibama nº 19, de 
02/07/2008 e Dec. n. 6.321/2007);

• relação de áreas indígenas declaradas como invadidas pela Funai – 
Fundação Nacional do Índio. (GRI-HR6; GRI-HR7)

 
As exigências são mais numerosas na compra de gado, com 
detalhamento e rigor nas condições de infração. Os fornecedores 
devem declarar, na forma contratual, que cumprem as restrições 
previstas nos pactos e compromissos aos quais a Minerva aderiu, 
anteriormente mencionados. (GRI-HR1)

auditorias

Equipe própria especializada, diretamente vinculada à Presidência, 
realiza auditoria interna dos procedimentos; além disso, a Minerva 
contrata também auditoria externa para aferição do cumprimento de 
alguns compromissos assumidos. 

Destaca-se o Relatório Público, disponível no site da Companhia, 
relacionado ao Termo de Compromisso com a organização não 
governamental Greenpeace para Operações com Gado e Produtos 
Bovinos em Escala Industrial no Bioma Amazônia.

entidades setoriais

Consciente de seu papel, a Companhia participa de entidades como a 
Abiec – Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, e a 
Abrasca – Associação Brasileira das Companhias Abertas. 

Integra também o GTPS – Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, 
cujo objetivo é debater e formular, de maneira transparente, 
princípios, padrões e práticas comuns a serem adotados pelo setor, 
para o desenvolvimento de uma pecuária sustentável, socialmente 
justa, ambientalmente correta, e economicamente viável. 

Participa, ainda, do Grupo de Trabalho do Ibama, com o objetivo de 
melhorar a lista de embargos. (GRI-4.13)

MitiGar riscos e buscar oportunidades

Melhores práticas visam contribuir com desenvolvimento sustentável

A Companhia está em acelerado processo de desenvolvimento e em 2013 tratou 
os impactos socioambientais de forma a mitigar os riscos e buscar as melhores 
oportunidades. Entre as principais preocupações da Minerva, destacam-se os temas: 
saúde e segurança ocupacional, clima e meio ambiente, pessoas e sociedade. 

Para cada tema, a Companhia busca constantemente as melhores práticas, de acordo 
com os seguintes princípios:

• cumprir a legislação vigente, aplicar o Código de Ética e o Manual do Colaborador; 

• atender, de forma responsável e comprometida, os princípios e critérios de gestão 
socioambiental em todas as atividades;  

• contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade onde está instalada; 

• seguir a orientação dos órgãos competentes na implantação de novas instalações  
e nos processos de licenciamento.  
(DMA-LA; DMA-EN; DMA-SO; DMA-PR; DMA-HR; DMA-EC)

Instalações da Minerva Fine Foods seguem orientação de órgãos competentes
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FerraMenta Monitora deseMpenHo

O pilar ambiental ganhou dimensão transversal nas atividades internas da Minerva 
a partir de 2010. Nesse ano, foi implantada pela gerência corporativa de meio 
ambiente, em todas as unidades industriais, uma ferramenta de monitoramento e 
gerenciamento dos KPIs ambientais (Key Performance Indicators = Indicadores-chave 
de Desempenho). A avaliação do desempenho ambiental é realizada pela equipe de 
gestão de cada unidade, que reporta os indicadores para a Diretoria. (GRI-4.9)

Trata-se de um conjunto de planilhas preenchidas pelos supervisores de meio 
ambiente, para acompanhar os dados abaixo indicados.

conteÚdos do diÁrio de bordo

• Dados técnicos da unidade e do sistema de tratamento de águas residuárias; 
(GRI-EN21)

• Dados das Licenças Ambientais, Outorgas de Captação de água e Lançamento de 
efluentes líquidos tratados, e atendimento das condicionantes técnicas;

• Monitoramento dos KPIs (Key Performance Indicators, ou Indicadores-Chave de 
Desempenho) Ambientais: consumo de água, geração de efluentes, qualidade 
do efluente líquido, qualidade do corpo receptor, custos e receitas operacionais, 
recuperação de óleos e graxas em sistemas físico-químicos de tratamento;  
(GRI-EN21; GRI-EN8)

• Gráficos de desempenho (dashboard);

• Controle de geração e destinação de resíduos sólidos;

• Controle de produtos químicos usados em sistemas físico-químicos de 
tratamento;

• Controle de produtos biológicos usados nos sistemas de tratamento; e

• Controle de parâmetros diários de sólidos sedimentáveis no sistema biológico  
de tratamento.

Os dados coletados fornecem subsídios técnicos para estabelecer estratégias e 
rentabilizar o investimento realizado em manutenção e ações corretivas, garantindo a 
operação eficiente dos sistemas e equipamentos de controle de poluição ambiental. 

Em 2013, o investimento nesse item foi de R$ 819.934,80 para as unidades industriais, 
tendo como resultado a melhora no monitoramento do lançamento de efluentes, 
emissões atmosféricas e gerenciamento de resíduos sólidos, além de garantir a redução 
do lançamento de carga orgânica em corpos hídricos receptores e lençóis freáticos. O 
gerenciamento é uma forma de assegurar que todos os padrões e limites especificados 
na legislação vigente sejam respeitados, além de mitigar os potenciais impactos da 
atividade junto à comunidade local das unidades industriais no Brasil. (GRI-SO9; GRI-SO10)

inVestiMento nos sisteMas e eQuipaMentos 
de controle aMbiental (em r$) (GRI-EN30)

programa objetivo

abrangência 
(público 
atendido)

Investimento Específico (R$) resultados obtidos

2013 2012 2013

Manutenção e ações 
corretivas de sistemas 
e equipamentos de 
controle ambiental

Manter operação 
eficiente dos sistemas 
de controle de 
poluição ambiental 
(ar, água e solo)

Unidades 
Industriais Brasil

R$ 819.934,80 R$ 848.722,00 Lançamento de efluentes, 
monitoramento constante 
de lençol freático, emissão 
atmosféricas, sendo 
todos mantido dentro dos 
padrões especificados me 
legislação vigente.

totais 819.934,80

inVestiMentos eM Gestão aMbiental e Qualidade (em r$) (GRI-EN30)

programa 2013 2012

Investimento Total 2.558.059,78 R$ 1.406.661,00

Investimento em Programas Ambientais Operacionais 684.410,78

RELACIONADOS com a Atividade 1.873.649,00

Obs: esses valores não contemplam investimentos em Qualidade.

Gestão de riscos aMbientais

Uma das preocupações da Diretoria Industrial é a gestão eficaz dos 
riscos ambientais. Programas de ações preventivas para redução dos 
riscos decorrentes das atividades da Companhia receberam em 2013 
investimentos de r$ 1.873.649,00, para as unidades industriais no Brasil.
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USO DOS RECURSOS NATURAIS
Monitoramento do consumo e descarte adequado no ambiente seguem rigorosos padrões

A água utilizada nas atividades da Minerva destina-se principalmente à limpeza 
das áreas de produção e esterilização de equipamentos. A qualidade da água de 

abastecimento atende às portarias do Ministério da Saúde e resoluções específicas do 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. 

Para economia deste recurso tão precioso, a Companhia realiza, de forma contínua, 
manutenção preventiva para redução de vazamentos e, sempre que possível, troca 
os equipamentos por modelos mais modernos e de menor consumo.

Em 2013, as unidades industriais da Minerva consumiram no total 4.756.516 m³ de 
água, volume 1% maior que o consumo industrial de 2012. (GRI-EN8) 

consuMo anual de ÁGua (em m³)

2013 2012 2011

4.756.516 4.709.310 4.828.235

efluentes líquidos

Todo o efluente líquido gerado nas atividades industriais das unidades Minerva 
passa por Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs), nas quais é submetido 
a tratamentos físicos, químicos e biológicos. Os produtos gerados no processo 
têm destinação adequada, sendo a borra (oriunda da centrifugação) enviada para 
compostagem, o óleo animal ou “sebo ácido” enviado para queima nas caldeiras, 
como combustível alternativo, e a água encaminhada para tratamento secundário 
em lagoas biológicas. 

Entre os programas ambientais da Companhia está o Projeto Sangue Bom, que 
prevê a coleta e destinação adequada do sangue bovino proveniente do processo de 
sangria para industrialização, otimizando a operação das ETEs. O sangue recolhido é 
vendido à indústria especializada para extração de plasma.

Todas as unidades operam com meta de redução de 80% da Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO), que é a medida de carga orgânica dos efluentes líquidos. Trata-se 
de uma exigência da maioria dos Estados, apesar de a Resolução 430 do Conama – 
Conselho Nacional do Meio Ambiente ter estabelecido o limite nacional em 60%. 

eFiciência no trataMento de eFluentes

Monitoramento mensal busca melhoria contínua

Todos os efluentes líquidos lançados pela Minerva no ambiente são mensalmente 
monitorados por amostragem para que a Companhia acompanhe a eficiência 
de seus sistemas de tratamento e aplique medidas para melhoria contínua dos 
processos. As águas subterrâneas e os corpos hídricos receptores impactados por 
esses lançamentos também são monitorados mensalmente, ou de acordo com as 
exigências definidas nas Licenças Ambientais. O solo é monitorado também nas 
unidades onde é realizada a fertirrigação, ou seja, a irrigação do solo com efluente 
líquido tratado e rico em nutrientes. Em 2013, foram investidos nesse processo R$ 
102 mil nas unidades industriais da Companhia.

A Estação de Tratamento da unidade de Araguaína, por exemplo, 
recebeu em setembro de 2013 efluentes brutos com carga 
orgânica equivalente ao esgotamento doméstico produzido por 
uma população de 135.230 habitantes (Equivalente Populacional). 
Após tratamento físico-químico e biológico, a carga orgânica foi 
reduzida em 98,54%, equivalente à produzida pelo esgotamento 
doméstico gerado por uma população de 1.969 habitantes. 
(GRI-EN21)

A Companhia descartou em 2013 um volume total de 4.518.690 
m³ de efluentes tratados de acordo com os padrões exigidos 
na legislação vigente, em suas unidades industriais no Brasil. 
(GRI-EN21)

Tratamento dos efluentes 
em Araguaína reduziu a 
carga orgânica em 
 98,54%

Vista aérea da Minerva Indústria e 
Comércio de Alimentos, em Rolim de 
Moura (RO), com destaque para as 
lagoas de tratamento de efluentes.
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destinação de cada tipo de resíduo

tipo de resíduo classe tipo de destinação

Embalagens plásticas em geral, plásticos 
duros, papel/papelão, Sucata metálica 
(ferro, inox, cobre, alumínio, etc) (kg)

Classe II B Reciclagem

Cinza da caldeira e resíduos peneira linha 
verde - rúmen (kg)

Classe II A Incorporação em  
solo agrícola

Entulho de construção (kg) Resíduos 
especiais

Disposição em aterro 
especializado

Lâmpada fluorescente e pilhas e baterias 
(unidades)

Classe I Descontaminagem/
Reciclagem

Lodo tridecanter, restos orgânicos 
refeitório e rejeitos (kg)

Classe II A Graxaria

óleo usado (l) Classe I Rerefino

Resíduos peneira linha vermelha (kg) Classe II A Graxaria

Sebo Ácido Tridecanter (l) Classe II A Queima em caldeira

resíduos reciclados (eM KG)

unidade 2013 2012 2011

Araguaína 35.167 42.958 60.047

Barretos 615.150 709.440 640.740

Batayporã 175.247 132.835 136.193

Campina Verde 83.198 102.796 137.523

José Bonifácio 405.035 425.971 373.390

Palmeiras de Goiás 490.270 415.244 449.843

Rolim de Moura 166.675 110.561 67.001

Total 1.970.742 1.939.805 1.864.737

Os recicláveis – principalmente plástico, sucata metálica, papelão e papel – são 
vendidos para empresas licenciadas, gerando receita para a Companhia. Em 
2013, foram recicladas mais de 1.970 toneladas de resíduos sólidos nas unidades 
industriais, representando um aumento de 1,6% do volume comparado ao ano de 
2012. O custo para coleta, tratamento e disposição final adequada foi de mais de R$ 
265 mil. (GRI-EN2; GRI-EN22)

Há geração de resíduos Classe I (perigosos) nas áreas de manutenção, enfermaria 
e laboratórios. Enviados para empresas licenciadas (com transporte próprio e 
adequado), recebem destinação ambientalmente adequada, devidamente certificada. 
Os resíduos oleosos que têm origem nas oficinas mecânicas das unidades industriais 
são vendidos para rerrefino ou queimados nas caldeiras. (GRI-EN24)

O óleo advindo das estações de tratamento, utilizado nas caldeiras como combustível 
alternativo, reduz o consumo de material lenhoso bem como o volume de rejeitos 
enviado para aterros industriais, garantindo o aproveitamento dos subprodutos e 
maior sustentabilidade da operação. (GRI-EN26)

A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS
Reciclagem e reutilização são  aplicadas nas unidades industriais

T odos os resíduos sólidos gerados nas unidades da Minerva são separados de 
acordo com as classes, e corretamente destinados (veja tabela). (GRI-EN22) 

Processos de reciclagem de materiais são largamente utilizados nas unidades da Minerva
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inVestiMentos na MelHoria dos processos (em r$)

programa objetivo início
abrangência 
(público atendido)

Monitoramento de  
efluente líquidos

Monitoramento 
da qualidade do 
efluente

Metodologia mensal 
padronizada a partir de 
Jan/2011

Todas as unidades 
de produção

Monitoramento emissões 
atmosféricas

Monitoramento 
da qualidade das 
emissões de fontes 
estacionárias 
(caldeiras)

De acordo com condicionante 
específica para cada Licença de 
Operação

Unidades: 
Batayporã,  
Campina Verde e 
José Bonifácio

Custo com PCA, RCA,  
PRUA etc. (*)

Atendimento legal De acordo com processo de 
licenciamento, ampliação  
ou renovação

Campina Verde,  
José Bonifácio E 
Rolim de Moura

Custo com destinação  
de resíduos

Atendimento legal Todas as unidades

totais

Unidade de José Bonifácio (SP) possui sistema de monitoramento das emissões atmosféricas

* PCA – Plano de Controle Ambiental.
   RCA – Relatório de Controle Ambiental.
   PRUA – Plano de Redução de Uso da Água.

Investimento Específico (R$) resultados obtidos

2013 2012 2013

R$ 102.624,02 R$ 126.000,00 Com o acompanhamento de eficiência dos 
sistemas de tratamento, pode-se observar 
como está o tratamento, podendo tomar 
medidas imediatas para a melhoria do sistema.

R$ 32.900,00 R$ 27.500,00 Análises realizadas para monitoramento e 
atendimento à Resolução Conama 382/2006  
e 436/2011

R$ 95.500,00

R$ 265.875,43 Os resíduos foram descartados em aterros 
licenciados, não comprometendo a qualidade 
de ar, solo e água.

r$ 401.399,45 r$ 249.000,00

eMissÕes atMosFÉricas

A Minerva investe em monitoramento de emissões atmosféricas, 
como parte da política de sustentabilidade. As plantas 
de Batayporã, Campina Verde e José Bonifácio possuem 
monitoramento da qualidade das emissões atmosféricas de fontes 
estacionárias (caldeiras, que queimam lenha de eucalipto ou de 
madeira com origem certificada). A medição direta verificou que 
foram respeitados os padrões exigidos pelas resoluções Conama 
382/2006 e 436/2011. Para a realização da aferição nessas 
unidades, em 2013, a Companhia investiu R$ 32,9 mil. (GRI-EN30)

MitiGação

Como ação conjunta de mitigação das emissões e de conscientização 
dos colaboradores, na Semana do Meio Ambiente de 2013 foram feitos 
plantios de mudas nativas nas unidades de Batayporã, Campina Verde, 
Araguaína e Palmeiras de Goiás. (GRI-SO1; GRI-EN26)
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A energia consumida nas diversas unidades é comprada no 
mercado livre. Cabe à administração de cada unidade fazer 

a gestão desse recurso, prestando contas do custo do quilowatt/
hora por quilo de carne produzido. Integra a política da Companhia 
investir em equipamentos e tecnologias que consomem menos 
energia. 

O consumo de energia elétrica em 2013 foi de 543.298 Gigajoules 
nas unidades industriais da Minerva no Brasil, mais uma no 
Paraguai e uma no Uruguai. Em 2012, esse consumo havia sido de 
516.103 Gigajoules, cerca de 5% menor que o de 2013. (GRI-EN3; 
GRI-EN5; GRI-EN7)

A Companhia gera energia indireta – o vapor utilizado em seu 
processo produtivo – nas Unidades Palmeiras de Goiás/GO, José 
Bonifácio/SP, Araguaína/TO e Batayporã/BP, por meio da queima, 
nas caldeiras, do sebo ácido proveniente do processo físico-
químico do tratamento de efluentes. Em 2013, a Companhia 
queimou 3.347.472 litros de sebo ácido, gerando 33.772,647 t de 
vapor nessas unidades. (De cada litro de sebo resultam em média 
11,21 quilogramas de vapor). (GRI-EN4)

Em 2012, esse 
consumo havia 

sido de 516.103 
Gigajoules, uma 

diferença de 
 5%

se comparado 
a 2013. (GRI-EN3; 
GRI-EN5; GRI-EN7)

INVESTIMENTO EM 
EFICIêNCIA ENERGÉTICA
Unidades são responsáveis pela gestão do recurso 

A usina da Minerva Biodiesel fica 
na unidade de Palmeiras de Goiás

A Companhia investe na produção de biodiesel, considerado 
fonte de energia renovável em substituição a combustíveis 

derivados de petróleo. A Minerva Biodiesel aproveita o sebo 
bovino proveniente das fábricas de subprodutos ou “graxarias” 
de frigoríficos, o que agrega valor ao subproduto animal, ao 
convertê-lo no combustível renovável. (GRI-EN6)

A divisão Minerva Biodiesel compra o sebo das unidades industriais 
da própria Companhia a preços de mercado, no modelo mais 
conveniente para o próprio negócio – operação independente, 
iniciada em 2011. Confirmando essa independência, a divisão 
adquiriu a matéria-prima também de outras fontes em 2013. 

 Além do sebo, a usina Minerva Biodiesel processa matérias-
primas complementares (soja, amendoim e pinhão manso) que 
adquire de agricultores inscritos no Pronaf – Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar, aos quais fornece 
assistência técnica e capacitação para produção das oleaginosas. 

Em consequência dessa ação, a Companhia recebeu em 2012, do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, o direito de uso do Selo 
Combustível Social, que lhe confere a qualificação de promotora da 
inclusão social. Já em 2013, a Companhia adquiriu soja de 3.555 
agricultores familiares dos Estados de Goiás e Rio Grande do Sul, 
em atendimento ao percentual mínimo de aquisição de matéria-
prima originada na agricultura familiar definido para manutenção 
do Selo Combustível Social, conforme Portaria n. 60/2012 do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário. (GRI-SO 19).

PRODUÇÃO DE BIODIESEL 
É INDEPENDENTE
Divisão compra oleaginosas de agricultores familiares

anp Faz leilÕes

Toda a produção de biodiesel do País é monitorada pela ANP – 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –  
e disponibilizada em leilões promovidos pela própria Agência.
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RETENÇÃO DE TALENTOS
Crescimento da Companhia depende do desenvolvimento dos colaboradores

A administração da Minerva acredita que o crescimento sustentável depende 
não apenas das instalações em constante desenvolvimento, das tecnologias 

aplicadas, da estrutura organizacional pautada por seu planejamento estratégico, 
mas sim da congregação de todos estes fatores reunidos por um elo essencial –  
os colaboradores.

Em permanente evolução, a área de Recursos Humanos da Companhia tem 
trabalhado para oferecer aos funcionários um ambiente cada vez melhor, por 
entender que características como responsabilidade, comprometimento, iniciativa 
própria e cooperação, juntas, são capazes de aumentar a eficiência organizacional 
em prol dos objetivos comuns. Para tanto, tem buscado o desenvolvimento das 
habilidades e competências dos colaboradores, por meio do investimento em 
programas estruturados para diferentes níveis funcionais, o que resulta em atração e 
retenção dos melhores profissionais do mercado. (DMA-LA)

A Minerva investe na contínua qualificação e disseminação de práticas fundamentais 
para o bom desempenho dos negócios e a melhoria contínua da gestão, dos 
produtos e serviços oferecidos aos públicos de relacionamento. Destacam-se 
programas de capacitação, treinamento e reciclagem profissional oferecidos para 
alguns níveis funcionais. (GRI-LA10; GRI-LA11; GRI-LA12)

Programas estruturados desenvolvem habilidades e competências dos colaboradores

RECURSOS HUMANOS

CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO
Programas visam melhora profissional e aproximar família

escola de líderes

Realizado em todas as unidades da Companhia, o Programa de 
Desenvolvimento de Lideranças (PDL) é dirigido aos coordenadores, 
supervisores e líderes nas áreas administrativas e operacionais, 
estendendo-se também aos gerentes das unidades industriais, 
com foco nas ferramentas de Gestão de Pessoas, Gestão do 
Conhecimento e Gestão por Competências. Em 2013, foram 
realizados 182 encontros em oito unidades envolvidas no programa, 
que somaram 1.504 horas de treinamento e 355 líderes formados.

dedo de prosa

É um Programa de Integração que facilita o diálogo entre a 
administração, as lideranças e os demais colaboradores, propiciando 
encontros para conversas informais. Nessas condições o colaborador 
pode ficar mais à vontade para apresentar problemas e soluções que 
vislumbra para melhorar o próprio desempenho, dos colegas e do 
setor, sempre com feedback das sugestões examinadas.

O programa ainda estende o contato da Companhia às famílias 
dos colaboradores, o que permite a identificação de eventuais 
situações que estejam impactando negativamente o desempenho do 
colaborador e, assim, ajudá-lo da melhor maneira possível. Em 2013, 
foram realizadas aproximadamente 290 edições do Programa.

orçamento Familiar

É um programa de Educação Financeira oferecido aos colaboradores 
interessados em aprender a gerir melhor a administração domiciliar. 
Literalmente, aprende a “fazer a conta” para descobrir quanto 
podem pagar de prestação por um empréstimo consignado, por 
exemplo, ou se existem opções mais baratas para ter o dinheiro 
ou o bem desejado. A família é integrada no processo de gestão: a 
mulher do colaborador também é incentivada a estudar as contas e, 
em alguns casos, também é convidada a se tornar colaboradora para 
aumentar a renda familiar.

A Educação Financeira tem resultados efetivos na base da pirâmide, 
onde se verifica a maior dificuldade na retenção de talentos. O 
programa se tornou instrumento eficaz de retenção de talentos para 
a Companhia, tendo também relevante caráter social. (GRI-LA8)

PDL teve 
 182
encontros em 
oito unidades; 
1.504 horas de 
treinamento e 

355
 líderes formados.
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jornada de integração

São ações em que os Gerentes Industriais, Administrativos e de 
Recursos Humanos (RH) das plantas industriais compartilham 
os resultados de programas como Escola de Líderes, Pesquisa 
de Clima e outros indicadores, a fim de estimular a participação 
de todos os colaboradores na definição dos Planos de Ação e 
Estratégias da Minerva.

projeto excelência

 Trata-se de um programa de desenvolvimento com foco na 
liderança, no qual se desenvolvem programas específicos 
para o levantamento de necessidades de aperfeiçoamento de 
competências, sejam elas técnicas, comportamentais ou de gestão 
da liderança. O objetivo da Companhia é a melhoria contínua desse 
grupo de profissionais que está à frente da operação e das equipes 
de trabalho. (GRI-LA8)

desenvolvimento de executivos

Programa desenvolvido para que os gerentes corporativos possam 
desenvolver a aplicação de ferramentas para melhor cumprir 
seu papel de elo transformador e integrador entre a estratégia 
da Companhia e a sua execução. Em 2013, foram treinados 31 
profissionais.

Em 2013, foram realizadas 7,1 mil horas de treinamento, 
sendo 700 delas com foco no desenvolvimento gerencial e de 
lideranças. As demais horas de treinamento foram divididas entre 
Treinamentos Técnicos (53%), Comportamentais (25%) e Educação 
Continuada nos mais diversos setores da Companhia (22%).

 7.100 
horas

de treinamento, sendo 
700 horas com foco no 

desenvolvimento gerencial 
e de lideranças. 

inVestiMento eM treinaMento e capacitação

2013 2012

Valor investido (em r$ mil)  R$ 1.587.279,00 R$811.538,42

Horas de treinamento por empregado/ano
Considerando total  
carga horária x número de participantes

295.808 102.708

Horas de treinamento por empregado/ano
Considerando o cálculo de h/HT

709 114

número de treinandos 34.666 70.082

*Esta tabela apresenta o conceito de “empregados únicos”, ou seja, independentemente 
do número de vezes que o colaborador participou de treinamentos durante o ano, 
considera-se uma única participação.

saÚde e beM-estar

Programas de assistência e campanhas de prevenção 

combate ao tabagismo

Campanhas motivacionais e de sensibilização antitabagismo são 
promovidas durante eventos de engajamento interno, como a 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e a Semana 
de Meio Ambiente, com o objetivo de sensibilizar os colaboradores 
quanto aos efeitos nocivos do uso do cigarro. (GRI-LA8)

parcerias com secretarias Municipais de saúde

De acordo com o cronograma de ações, a Minerva firma parcerias 
com as Secretarias para a promoção de eventos voltados à saúde e 
qualidade de vida, como campanhas de vacinação, diagnóstico de 
saúde e estilo de vida, entre outros. (GRI-LA8)

Ginástica laboral

Visa reduzir a incidência de doenças ocupacionais e melhorar a 
qualidade de vida dos colaboradores. O programa é implementado 
em todos os setores, de acordo com as atividades profissionais dos 
diferentes grupos. (GRI-LA8)

prevenção ao câncer de Mama e do colo do Útero

Efetivam-se parcerias com instituições para que as colaboradoras possam realizar 
os exames em unidades móveis, ou nas próprias instituições, durante expediente do 
turno, visando a prevenção ao câncer de mama e do colo do útero. (GRI-LA8)

Ginástica Laboral é um programa implementado em todos os setores com adaptação ao tipo 
de atividade de cada grupo profissional
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AÇÕES DE ENGAJAMENTO
Companhia utiliza ferramentas de integração para reter talentos 

pesquisa de clima

Importante instrumento de diagnóstico e identificação de indicadores para avaliar 
o relacionamento da Minerva com os colaboradores. Em 2013, foram entrevistados 
100% dos colaboradores. A partir de 2014, a pesquisa deixará de ser realizada pela 
equipe de Recursos Humanos e passará a ser feita por uma empresa terceirizada. Esta 
mudança tem o objetivo de fortalecer ainda mais o processo de governança. Veja a 
seguir a evolução de alguns indicadores da Pesquisa nos anos de 2012 e 2013.

pesQuisa de cliMa (em %)

ano 2013 2012

Identidade com a empresa 61 60

Satisfação com a empresa 51 52

Reconhecimento pela empresa 52 45

Satisfação com a liderança 65 58

almoço com a Gerência

Foram realizados em 2013 aproximadamente 280 almoços; uma oportunidade 
informal para que os colaboradores apresentem sugestões de melhorias em relação 
aos processos da Companhia.

comunicando com a Minerva Foods

Implantado em junho de 2013, trata-se de um espaço para o colaborador se 
expressar e aproximar-se dos elos da organização. São disponibilizadas em todas 
as unidades da Companhia caixas de sugestões com formulários nos quais os 
colaboradores podem expressar opiniões, fazer denúncias, elogios e críticas, de 
forma anônima ou não, a seu critério. Em 2013, não foram registradas queixas 
relacionadas a direitos humanos por meio deste mecanismo. (GRI-HR11)

jornal conexão

O Jornal Conexão foi criado em novembro de 2013 com o intuito 
de informar o colaborador e sua família sobre as principais notícias 
da Companhia. Com versões em português e espanhol, é produzido 
bimestralmente em papel reciclável e entregue, via correios, na 
residência de todos os colaboradores do Brasil, Paraguai e Uruguai. 
(GRI-LA8)

Ferramenta Disc Thomas

A Minerva adquiriu esta ferramenta em 2013 para realizar 
Inventário de Perfil Comportamental, com o objetivo de fortalecer 
e aprimorar os processos de seleção e desenvolvimento interno 
da Companhia, promovendo a alocação das pessoas certas nos 
lugares certos, encontrando e potencializando talentos.

estímulo ao Voluntariado

A Minerva identifica necessidades locais e estimula ações de 
responsabilidade social entre os colaboradores nas unidades. 
Destacam-se entre os projetos realizados com esse objetivo:

• Ação de Natal na Unidade Campina Verde, na qual alguns 
colaboradores visitaram o asilo da cidade; 

• Natal Solidário em Barretos em que kits de natal foram distribuídos 
para crianças em hospitais da região; 

• Dia das Crianças de José Bonifácio, quando os colaboradores 
realizaram, em parceria com o Rotary, um evento na Praça Matriz 
para cerca de 3 mil pessoas; 

• Campanha solidária de doação de sangue realizada pela Friasa e o 
Frigomerc em benefício de um colaborador que sofreu um acidente.

Foram realizados em 
2013 aproximadamente 
 200 
projetos 
para estimular  
o Voluntariado

A participação da Minerva Foods naA participação da Minerva Foods na

Investindo no 
aprimoramento profissional

ano 1  número 01  novembro 2013

Entrevista exclusiva 
com o Diretor 
Administrativo 

Roberto Almeida
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ORIENTAÇÃO PARA EVITAR 
CONDUTA IMPRóPRIA
Código de Ética e Manual do Colaborador são instrumentos de Governança

AMinerva adota o Código de Ética e o Manual do Colaborador 
como importantes instrumentos da Governança Corporativa 

para balizar sua atuação responsável. Esses documentos norteiam 
direitos e deveres empresariais com seus stakeholders, fornecendo 
informações essenciais aos colaboradores, como a missão, visão 
e valores da Companhia, a atuação socioambiental, normas de 
conduta, etc.

A Minerva revisou os documentos em 2013 e tem como meta fazer 
nova revisão em 2014 para que essas ferramentas, verdadeiras 
“descrições de valores”, possam ser cada vez mais eficazes na 
prevenção de situações indesejáveis e na manutenção da boa 
reputação da Companhia.

O Manual do Colaborador apresenta a história da Minerva, além 
de informações sobre relações trabalhistas tais como contrato 
de trabalho, identidade funcional, uniforme, entre outros dados 
do SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho. Relaciona, também, os deveres funcionais, 
condutas de acesso à empresa, controle de qualidade, segurança 
patrimonial, utilização de tecnologia e orientações gerais.

Já o Código de Ética publica a mensagem do Presidente e 
retrata os princípios fundamentais da Minerva Foods: missão, 
visão e valores, regras de conduta ética, princípios gerais de 
relacionamento com stakeholders, gestão e respeito ao meio 
ambiente e sustentabilidade, além da indicação da forma de se 
reportar inconformidades de conduta. 

Todos os funcionários recebem o Código de Ética e o Manual do 
Colaborador ao serem contratados e assistem a uma apresentação 
sobre o documento no processo de integração, que antecede 
o início do exercício de suas funções na Companhia. Ao final da 
apresentação cada funcionário responde a uma avaliação. Em caso 
de rendimento abaixo do esperado o funcionário passa novamente 
pelo processo de integração. (GRI-4.8)

Até o final de dezembro 
de 2013 a Minerva 

não registrou casos de 
quebra do Código de 

Ética. (GRI-SO4; GRI-HR4)

CRESCIMENTO MULTIPLICA 
OPORTUNIDADES
Companhia busca atrair talentos das regiões onde opera

O crescimento da Companhia tem gerado novas oportunidades 
de trabalho no setor. Seguindo as melhores práticas, a 

contratação de um profissional se inicia na área de recrutamento 
e seleção que é responsável por apresentar ao setor solicitante, no 
mínimo, três candidatos por vaga aberta em todas as unidades. As 
vagas disponíveis e os respectivos perfis estão no site da Minerva, 
na rede mundial de computadores. 

Existem diferentes ferramentas para definir o perfil de cada vaga e 
o grau de dificuldade e especificidade que guiam a seleção. Todos 
os currículos recebidos são encaminhados para a área requisitante, 
que define se o candidato será convocado ou se o currículo será 
encaminhado para cadastro. Nos processos de seleção efetuados em 
2013, a Minerva realizou cerca de 30 mil entrevistas.

Não há uma política formal de contratação de mão-de-obra local, nem 
mesmo para os cargos gerenciais e executivos. A Companhia tem 
interesse e se esforça para contratar trabalhadores e gestores das 
regiões em que opera unidades industriais e administrativas. (GRI-EC7)

Nos últimos três anos o quadro de contratações teve um acréscimo 
de cerca de 1.440 funcionários, em decorrência do processo de 
crescimento da Companhia, com abertura de novas unidades e 
aquisição de outras.

A Companhia realizou 
em 2013 cerca de 
 30 mil
entrevistas

proGraMa de estÁGios

O Programa de Estágios da Minerva tem o objetivo 
de oferecer oportunidade para formação educacional 
complementar de estudantes, além de identificar e 
desenvolver talentos que possam, oportunamente, 
integrar o quadro de funcionários.

O estágio tem duração de 12 meses, prorrogáveis 
por mais 12. As oportunidades são oferecidas 
a estudantes das diversas áreas de formação 
compatíveis com as atividades da Companhia. 

estÁGios eM 2013 (indivíduos)

total efetivados candidatos 
por vaga

37 25 10

Os estagiários exercem suas funções em horário 
comercial, respeitando carga máxima de seis horas/
diárias de acordo com a legislação vigente.
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JOVENS SÃO MAIORIA
Dois terços dos funcionários nas unidades industriais são homens

A o final de 2013, a Companhia e suas controladas empregavam 9.935¹ 
funcionários diretos nas áreas administrativa, comercial, industrial/operacional 

e centros de distribuição. Dos 9.464² funcionários das unidades industriais no Brasil 
e exterior, 68% eram homens e 32% mulheres. (GRI-2.8; GRI-LA1; GRI-LA13)

Considerando as oito unidades industriais frigoríficas localizadas no Brasil, o quadro de 
colaboradores da Minerva apresentava, ao final de 2013, perfil predominantemente 
jovem (cerca de 65% entre 18 e 35 anos), sendo que aproximadamente 33% tinham 
ensino médio completo. Veja nas tabelas abaixo a composição do quadro funcional da 
Companhia por idade e escolaridade em dezembro de 2013. (GRI-LA1)

escolaridade (em %) 
total: 7906*

*Obs.: valor referente às unidades industriais Brasil. (GRI-LA1; GRI-LA13)
1 O total 9.935 engloba dados sobre a Minerva S.A. e suas controladas, extrapolando o limite 
deste relatório.
2 Informações referentes às unidades industriais no Brasil, Paraguai e Uruguai.

Sem 
instrução

Médio 
completo

Fundamental 
completo

Superior 
incompleto

Fundamental 
incompleto

Superior 
completo

Médio 
incompleto

Pós-graduação 
(Lato Sensu e 
Stricto Sensu)

0,54%

30,33%

15,09%
14,19%

33,01%

4%
2,25%

0,58%

Faixa etÁria2 (em %) 
total: 9464

distribuição por etnia (em %) (GRI-LA1; GRI-LA13) 
total: 9464

etnias 2013

Brancos 5067

Negros* 4155

Outras raças 242

total 9464**

* A categoria “negros” é composta de “pretos” e “pardos”.
**Valor referente às unidades industriais Brasil e unidades industriais no Paraguai e Uruguai.

Até 18 anos Mais de 55 
anos

De 45 anos  
e um dia a  
55 anos

De 25 anos  
e um dia a  
35 anos

De 35 anos  
e um dia a  
45 anos

De 18 e um 
dia a 25 anos

1,13%

27,11%

37,21%

20,57%

10,59%

3,69%

53,54%
brancos

2,56%
outras raças

43,9%
negros



recursos humanos 7978

Contratados e terceirizados

A Companhia também opera com pessoal terceirizado. Ao final de 2013, eram 429 
funcionários terceirizados. Nas tabelas abaixo é possível observar a evolução do 
quadro de colaboradores contratados e terceirizados da Companhia de 2011 a 2013. 
(GRI-LA1; GRI-LA2)

espírito santo

são paulo

santa catarina

61
15

3607
185

53
11

61
4

3739
189

68
19

58
–

3974
72

76
50

tocantins

856
31

771
21

928
27

minas gerais

517
78

349
1

382
–

distrito federal

60
–

63
28

62
–

goiás

1727
30

1753
29

1972
37

COnTRATAdOS
TeRCeIRIZAdOS*

legenda
2013
2013

2012
2012

2011
2011

totais
9935
429

9930
740

9962
215

pará

129
–

149
–

74
–

rondônia

914
19

716
23

616
21

mato grosso do sul

833
9

803
7

796
8

paraguai

489
51

849
419

425
0

uruguai

689
–

609
–

599
–

(*) Total Minerva S.A. e controladas.

remuneração 

Conceder uma remuneração digna e compatível com as responsabilidades assumidas 
faz parte das diretrizes de valorização dos colaboradores. 

Os reajustes anuais de salários e o conjunto de compensações oferecidas aos 
empregados da Companhia, inclusive extrassalariais e benefícios, respeitam as 
convenções coletivas e a legislação.

Todos os empregados diretos, contratados no regime da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), podem se filiar livremente às bases de sindicatos e são representados 
pelos Sindicatos da categoria nos acordos de negociação coletiva. (GRI-LA4)

Os valores na tabela expressam os totais de salários, encargos sociais, benefícios e 
participação nos lucros pagos pela Minerva em 2013. (GRI-LA3)

reMuneração e encarGos sociais (eM r$)3

salários 174.641.855,99 

encargos sociais 65.323.054,50 

benefícios
(assistência médica, alimentação etc.)

31.535.747,46

participação nos lucros (pl) 1.128.741,05

total em 2013 272.629.399

benefícios

Desde 2012, a Minerva oferece aos colaboradores a oportunidade de adesão ao 
plano de saúde corporativo e ao plano odontológico – este último para todas as 
unidades. Nos modelos propostos, os funcionários arcam com custo reduzido, 
comparado ao preço de mercado, para ter acesso ao benefício.

A Companhia mantém refeitórios nos locais de trabalho, com refeição subsidiada. 
Fornece também, em algumas localidades, auxílio-alimentação, auxílio-refeição, 
remuneração variável e transporte, além dos benefícios previstos por força de lei e 
nas convenções e acordos coletivos firmados com os sindicatos de classe.

Há convênios firmados com estabelecimentos nas diferentes localidades onde 
opera, para obter descontos e formas diferenciadas de pagamento acessíveis pelos 
funcionários. Entre esses estabelecimentos estão farmácias, postos de combustível, 
casas de carnes, cabeleireiros e outros. Apenas parte dos colaboradores terceirizados 
e temporários tem acesso a esse tipo de benefício, de acordo com o tipo de 
contratação. (GRI-LA3)

3 Informações referentes às unidades industriais no Brasil, Paraguai e Uruguai.
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previdência privada

A política de remuneração e benefícios da Minerva não prevê 
a oferta de planos de previdência para nenhum colaborador ou 
membro do Conselho de Administração. Somente a Previdência 
oficial é assegurada para todos os colaboradores contratados pelo 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Também não existem arranjos contratuais, apólices de seguros ou 
quaisquer outros instrumentos que estruturem mecanismos de 
remuneração ou indenização em caso de destituição do cargo ou 
aposentadoria. 

Todo benefício relativo a pensões, aposentadorias ou 
complementações segue a legislação previdenciária brasileira. 
(GRI-EC3)

saúde e segurança do trabalho

A Minerva gerencia os riscos de saúde e segurança do trabalho 
(SST) em conformidade com os regulamentos nacionais e locais. 
Para cumprir esse objetivo, em 2013, a Companhia investiu R$ 
1.476.868,81, montante 144% superior ao ano anterior. 

Todas as unidades industriais têm uma equipe de gestores de SST, 
que inclui um engenheiro de SST, técnicos de SST, enfermeiras e 
fisioterapeutas. Cada planta tem ainda uma analista de RH para 
oferecer apoio adicional aos colaboradores nos casos de doenças 
na família, por exemplo, com o objetivo de prevenir lesões, reduzir 
a ocorrência de acidentes de trabalho e monitorar doenças e 
afastamentos por motivos médicos.

Os investimentos em 
Saúde e Segurança do 

Trabalho cresceram 
 144%

em 2013

A Companhia 
registrou redução 

no índice de 
rotatividade de

 5,59%
em 2012 para

4,88%
no ano de 2013. 

(GRI-LA2)

É rigorosa a fiscalização do uso de equipamentos de segurança em todas as unidades operacionais da Minerva Foods

MonitoraMento indiVidual de saÚde

Para evitar doenças crônicas, os colaboradores que apresentam sintomas são 
encaminhados para consultas com o fisioterapeuta, que revisam as condições de 
ergonomia a fim de que os trabalhadores não sofram lesões por esforço repetitivo. 
Em complemento a esta medida, a Minerva desenvolve um programa individual de 
monitoramento de saúde, que inclui exames clínicos periódicos e procedimentos 
específicos sobre as formas seguras de efetuar a atividade laboral, além de realizar 
a adaptação individual de equipamentos, visando oferecer aos colaboradores a 
ergonomia adequada à execução de suas funções. (GRI-LA7)

A Companhia mantém Cipa – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – em 
todas as unidades em operação no Brasil. É formada por representantes dos 
empregados, escolhidos em eleição direta, e dos empregadores, indicados. As Cipas 
se reúnem regularmente, e promovem em todas as unidades no Brasil eventos 
específicos, como a Sipat – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. 
(GRI-LA6)

A Sipat visa conscientizar os trabalhadores sobre a importância das ações de 
prevenção de doenças e acidentes do trabalho. Durante a semana são realizadas 
atividades como palestras, treinamentos, avaliações médicas, atividades lúdicas, 
entre outras. O valor investido na Sipat em 2013 foi de R$ 33 mil com participação 
de colaboradores de todos os setores. Em 63% das unidades houve redução na 
frequência de acidentes; nas demais, o índice do ano anterior se manteve.

Para avaliar o desempenho das unidades no quesito SST, a Companhia criou um 
indicador interno de desempenho, que é uma combinação das taxas de acidentes, 
rotatividade, absenteísmo e doenças ocupacionais relacionadas a perda de dias de 
trabalho. Além disso, a Minerva relata ao Ministério do Trabalho todos os acidentes 
que resultam em perda de dias de trabalho.

Na tabela a seguir, veja as os principais indicadores relacionados a Saúde e 
Segurança do Trabalho registrados em 2012 e em 2013.

4 Informações referentes às unidades industriais do Brasil

indicadores de saÚde e seGurança do trabalHo4 (GRI-LA7)

indicadores Gerais (valores em r$) 2013 2012

Investimento total R$ 1.476.868,81 R$ 605.459,27

Horas/homem trabalhadas 18.913.625,51 13.399.306,00

Acidentes c/ afastamento (unid.) 75 91

Acidentes s/ afastamento (unid.) 05 04

Taxa de Frequência de Acidentes (TFA) 4,23 7,09

Taxa de Frequência de Gravidade (TFG) 379,83 377,78

Faltas justificadas p/ atestado médico (h) 139.393,39 179.053,3

Faltas não justificadas (h) 279.528,45 218.395,25
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RELATóRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA  
DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ao Conselho de Administração e Acionistas da Minerva 
S/A – São Paulo - SP

introdução

Fomos contratados pela Minerva s/a para apresentar 
nosso relatório de asseguração limitada sobre as 
informações contidas no Relatório  de Sustentabilidade 
da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2013.

responsabilidades da adMinistração  
da coMpanHia

A Administração da Minerva s/a é responsável pela 
elaboração e apresentação de forma adequada das 
informações constantes do Relatório de Sustentabilidade 
2013, de acordo com os critérios determinados pelas 
diretrizes GRI (Global Reporting Iniciative), em sua 
versão 3.1, para nível de aplicação B+ e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração dessas informações livres de 
distorções relevantes, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

responsabilidade dos auditores 
independentes

Nossa responsabilidade é expressar conclusão 
sobre as informações constantes no Relatório de 
Sustentabilidade 2013 da Minerva s/a, com base no 
trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo 
com o Comunicado Técnico CTO nº 01/12, aprovado 
pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado 
tomando por base a NBC TO 3000 – Trabalho de 
Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, emitida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que é 
equivalente à norma internacional ISAE 3000, emitida 
pela Federação Internacional de Contadores, aplicáveis 
às informações não históricas. Essas normas requerem 
o cumprimento de exigências éticas, incluindo 
requisitos de independência e que o trabalho seja 
executado com o objetivo de obter segurança limitada 
de que as informações constantes no Relatório de 
Sustentabilidade 2013 da Minerva s/a, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorções relevantes.

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de 
acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste 
principalmente de indagações à Administração da 
Companhia e outros profissionais da Companhia que 
estão envolvidos na elaboração das informações 
constantes no Relatório de Sustentabilidade 2013 
da Minerva S/A, assim como pela aplicação de 
procedimentos analíticos para obter evidência que 
nos possibilite concluir na forma de asseguração 
limitada sobre as informações contidas no Relatório 
de Sustentabilidade 2013 da Companhia. Um trabalho 
de asseguração limitada requer, também, a execução 
de procedimentos adicionais, quando o auditor 
independente toma conhecimento de assuntos que o leve 
a acreditar que as informações constantes no Relatório 
de Sustentabilidade 2013 da Minerva S/A, tomadas em 
conjunto, podem apresentar distorções relevantes. 

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa 
compreensão dos aspectos relativos à compilação e 
apresentação das informações constantes do Relatório 
de Sustentabilidade 2013 da Minerva S/A e de outras 
circunstâncias do trabalho e da nossa consideração 
sobre áreas onde distorções relevantes poderiam 
existir. Os procedimentos compreenderam: 

(a) O planejamento dos trabalhos, considerando a 
relevância, o volume de informações quantitativas e 
qualitativas e os sistemas operacionais e de controles 
internos que serviram de base para a elaboração 
das informações constantes do Relatório de 
Sustentabilidade 2013 da Minerva S/A; 

(b) O entendimento da metodologia de cálculos e dos 
procedimentos para a compilação dos indicadores por 
meio de entrevistas com os gestores responsáveis pela 
elaboração das informações; 

(c) A aplicação de procedimentos analíticos sobre 
as informações quantitativas e indagações sobre as 
informações qualitativas e sua correlação com os 
indicadores divulgados nas informações constantes do 
Relatório de Sustentabilidade 2013 da Minerva S/A;

(d) O confronto dos indicadores de natureza financeira 
com as demonstrações contábeis e/ou registros 
contábeis. 

Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, 
também, a aderência as diretrizes e os critérios 
da estrutura de elaboração de Relatórios de 
Sustentabilidade no padrão GRI, em sua versão 
3.1, nível de aplicação B+, aplicável na elaboração 
das informações constantes do Relatório de 
Sustentabilidade 2013 da Minerva s/a. 

Acreditamos que as evidências obtidas em nosso 
trabalho são suficientes e apropriadas para 
fundamentar nossa conclusão na forma limitada. 

alcance e liMitaçÕes 

Os procedimentos aplicados no trabalho de 
asseguração limitada são substancialmente menos 
extensos do que aqueles aplicados no trabalho 
de asseguração que tem por objetivo emitir uma 
opinião sobre as informações constantes do 
Relatório de Sustentabilidade 2013 da Minerva 
s/a. Consequentemente, não nos possibilitam obter 
segurança de que tomamos conhecimento de todos 
os assuntos que seriam identificados em trabalho de 
asseguração que tem por objetivo emitir uma opinião. 
Caso tivéssemos executado um trabalho com objetivo de 
emitir uma opinião, poderíamos ter identificado outros 
assuntos e eventuais distorções que podem existir nas 
informações constantes do Relatório de Sustentabilidade 
2013 da Minerva s/a.  Dessa forma, não expressamos 
uma opinião sobre essas informações. 

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais 
limitações inerentes do que os dados financeiros, dada 
a natureza e a diversidade dos métodos utilizados 
para determinar, calcular ou estimar esses dados. 
Interpretações qualitativas de materialidade, relevância 
e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos 
individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não 
realizamos qualquer trabalho em dados informados 
para os períodos anteriores, nem em relação a 
projeções futuras e metas. 

conclusão 

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste 
relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que 
nos leve a acreditar que as informações constantes do 
Relatório de Sustentabilidade da Minerva s/a não foram 
compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo 
com as diretrizes da GRI 3.1, nível B+ e de acordo com 
as premissas e metodologias próprias da Minerva s/a. 

São Paulo, 19 de novembro de 2014. 

BDO RCS Auditores Independentes  
CRC 2 SP 013846/O-1  
 
Mauro de Almeida Ambrosio 
Contador CRC 1 SP 199692/O-5

Viviene Alves Bauer 
Contador CRC 1 SP 253472/O-2
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A Minerva Foods, com base nas diretrizes da GRI na versão G3.1, atende aos 
requisitos para o nível B+ de aplicação para a divulgação de informações 

sobre o desempenho dos aspectos econômicos, sociais e ambientais – com 
verificação externa –, e submete a avaliação em relação à auto declaração 
conforme os critérios definidos no infográfico abaixo: (GRI-3.12)

MAIS INDICADORES RESPONDIDOS 
A Minerva Foods, neste Relatório, avança para o nível de aplicação B+, resultado do 
comprometimento da Companhia com a evolução nos critérios de reunião de dados  
e informações.

ÍNDICE REMISSIVO

assunto/nível de 
aplicação

c c+ b b+ a a+

Perfil 1.1
2.1 – 2.10
3.1 – 3.8, 3.10 – 3.12
4.1 – 4.4, 4.14 – 4.15

Au
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r 
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di
to

 e
xt
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no

Todos do nível C mais
1.2
3.9, 3.13
4.5 – 4.13, 4.16 – 4.17

Au
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r 
au

di
to

 e
xt

er
no

O mesmo que no 
nível B

Au
di

ta
do

r 
po

r 
au

di
to

 e
xt

er
no

informações 
sobre a forma de 
Gestão

Não é requerido Informações sobre a 
forma de gestão de 
cada categoria de 
indicadores

Informações sobre a 
forma de gestão de 
cada categoria de 
indicadores

indicadores de 
desempenho

no mínimo 10 
indicadores de 
desempenho, 
incluindo no mínimo 
um de cada: Social, 
Econômico e 
Ambiental

no mínimo 20 
indicadores de 
desempenho, 
incluindo no mínimo 
um de cada: 
Direitos Humanos, 
Trabalho, Sociedade, 
Responsabilidade do 
Produto, Ecônomico  
e Ambiental

cada indicador 
essencial do Gri e 
dos suplementos 
setoriais 
respeitando 
o princípio da 
materialidade: 
a) informando o 
indicador ou
b) explicando a razão 
de sua omissão

Fonte: www.globalreporting.org

indicadores de perFil

1. estratégia e análise relato pág. / observação

1.1 Declaração do detentor do cargo com maior poder 
de decisão na organização sobre a relevância da 
sustentabilidade para a organização e sua estratégia.

TOTAL 2, 4

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e 
oportunidades.

TOTAL 4, 36, 37, 46

2. Perfil Organizacional relato pág. / observação

2.1 Nome da Organização. TOTAL 10

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços. TOTAL 10, 12, 16

2.3 Estrutura operacional da organização, incluindo 
principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias 
e joint ventures.

TOTAL 10, 12, 14, 15

2.4 Localização da sede da organização. TOTAL 9, 10

2.5 Número de países em que a organização opera e nome 
dos países em que suas principais operações estão 
localizadas ou são especialmente relevantes para as 
questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório.

TOTAL 10, 11, 41, 42

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade. TOTAL 12, 13

2.7 Mercados atendidos (incluindo discriminação 
geográfica, setores atendidos e tipos de clientes/
beneficiários).

TOTAL 10, 15, 16

2.8 Porte da Organização TOTAL 11, 12, 16, 38, 41, 42, 76

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo 
relatório referentes a porte, estrutura ou participação 
acionária.

TOTAL 13, 15, 17, 30, 39, 45

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. TOTAL 17

3. parâmetros para o relatório relato pág. / observação

3.1 Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) 
para as informações apresentadas.

TOTAL 6

3.2 Data do relatório anterior mais recente (se houver). TOTAL 6

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.). TOTAL 6

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

TOTAL 8

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório, 
incluindo: a) determinação da materialidade; 
b) priorização de temas dentro do relatório; c) 
identificação de quais stakeholders a organização 
espera que usem o relatório.

TOTAL 8
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3.6 Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, 
instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores).

TOTAL 7

3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específicas 
quanto ao escopo ou ao limite do relatório.

TOTAL 7

3.8 Base para a elaboração do relatório no que se refere 
a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, 
operações terceirizadas e outras organizações que 
possam afetar significativamente a comparabilidade 
entre períodos e/ou entre organizações.

TOTAL 7

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, 
incluindo hipóteses e técnicas, que sustentam as 
estimativas aplicadas à compilação dos indicadores e 
outras informações do relatório.

TOTAL Eventuais alterações com 
relação aos textos dos anos 
anteriores, alterações em base 
de cálculos ou nas técnicas 
aplicadas aos indicadores, estão 
informadas ao longo do texto e 
nas tabelas.

3.10 Explicação das conseqüências de quaisquer 
reformulações de informações fornecidas em relatórios 
anteriores e as razões para tais reformulações (como 
fusões ou aquisições, mudança no período ou ano-base, 
na natureza do negócio, em métodos de medição).

TOTAL Eventuais alterações com 
relação aos textos dos anos 
anteriores, alterações em base 
de cálculos ou nas técnicas 
aplicadas aos indicadores, estão 
informadas ao longo do texto e 
nas tabelas.

3.11 Mudanças significativas em comparação com anos 
anteriores no que se refere a escopo, limite ou 
métodos de medição aplicados no relatório

TOTAL 6

3.12 Tabela que identifica a localização das informações  
no relatório.

TOTAL 8, 84

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

TOTAL 8 
Houve verificação externa de
dados referentes a indicadores
GRI pela BDO RCS Auditores
Independentes. Os dados
econômico-financeiros
estão de acordo com as
Demonstrações Financeiras,
também auditadas pela BDO
RCS Auditores Independentes.

4. Governança, compromissos, engajamento relato pág. / observação

4.1 Estrutura de governança da organização, incluindo 
comitês sob o mais alto órgão de governança 
responsável por tarefas específicas, tais como 
estabelecimento de estratégia ou supervisão  
da organização.

TOTAL 12, 22, 27

4.2 Indicação caso o presidente do mais alto órgão de 
governança também seja um diretor executivo (e, se 
for o caso, suas funções dentro da administração da 
organização e as razões para tal composição).

TOTAL 22, 24

4.3 Para organizações com uma estrutura de 
administração unitária, declaração do número de 
membros independentes ou não executivos do mais 
alto órgão de governança.

TOTAL 23

4.4 Mecanismos para que acionistas e empregados façam 
recomendações ou dêem orientações ao mais alto 
órgão de governança.

TOTAL 20, 32

4.5 Relação entre remuneração para membros do mais 
alto órgão de governança, diretoria executiva e 
demais executivos (incluindo acordos rescisórios) e o 
desempenho da organização (incluindo desempenho 
social e ambiental).

PARCIAL 26, 31

4.6 Processos em vigor no mais alto órgão de governança 
para assegurar que conflitos de interesse sejam evitados.

PARCIAL 20

4.7 Processo para determinação das qualificações e 
conhecimento dos membros do mais alto órgão de 
governança para definir a estratégia da organização 
para questões relacionadas a temas econômicos, 
ambientais e sociais.

PARCIAL 20

4.8 Declarações de missão e valores, códigos de conduta 
e princípios internos relevantes para o desempenho 
econômico, ambiental e social, assim como o estágio 
de sua implementação.

TOTAL 20, 21, 22, 46, 74

4.9 Procedimentos do mais alto órgão de governança para 
supervisionar a identificação e gestão por parte da 
organização do desempenho econômico, ambiental e 
social, incluindo riscos e oportunidades relevantes, assim 
como a adesão ou conformidade com normas acordadas 
internacionalmente, códigos de conduta e princípios.

PARCIAL 14,15, 34, 36, 37, 58

4.10 Processos para a auto-avaliação do desempenho do 
mais alto órgão de governança, especialmente com 
respeito ao desempenho econômico, ambiental e social.

PARCIAL 20

4.11 Explicação de se e como a organização aplica o 
princípio da precaução.

PARCIAL 15

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas 
externamente de caráter econômico, ambiental e 
social que a organização subscreve ou endossa.

TOTAL 19, 47, 53

4.13 Participação em associações (como federações de 
indústrias) e/ou organismos nacionais/internacionais.

TOTAL 56

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela 
organização.

TOTAL 7,50, 51

4.15 Base para a identificação e seleção de stakeholders 
com os quais se engajar.

TOTAL 8

4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders, 
incluindo a freqüência do engajamento por tipo e 
grupo de stakeholders.

PARCIAL 8, 48, 49, 50, 51

4.17 Principais temas e preocupações que foram levantados 
por meio do engajamento dos stakeholders e que 
medidas a organização tem adotado para tratá-los.

PARCIAL 8, 49, 50
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indicadores de deseMpenHo econôMico

aspecto: deseMpenHo econôMico relato pág. / observação

ESSENCIAL EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído, 
incluindo receitas, custos operacionais, 
remuneração de empregados, doações e 
outros investimentos na comunidade, lucros 
acumulados e pagamentos para provedores  
de capital e governos.

TOTAL 43

ESSENCIAL EC2 Implicações financeiras e outros riscos 
e oportunidades para as atividades da 
organização devido a mudanças climáticas.

PARCIAL 15, 38

ESSENCIAL EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de 
benefício definido que a organização oferece. 

TOTAL 80

ESSENCIAL EC4 Ajuda financeira significativa recebida  
do governo.

TOTAL 44

aspecto: presença no Mercado relato pág. / observação

ESSENCIAL EC6 Políticas, práticas e proporção de gastos com 
fornecedores locais em unidades operacionais 
importantes. 

TOTAL 42

ESSENCIAL EC7 Procedimentos para contratação local e 
proporção de membros de alta gerência 
recrutados na comunidade local em unidades 
operacionais importantes.

TOTAL 75

indicadores de deseMpenHo aMbiental 

aspecto: Materiais relato pág. / observação

ESSENCIAL EN2 Percentual dos materiais usados provenientes 
de reciclagem.

TOTAL 62

aspecto: enerGia relato pág. / observação

ESSENCIAL EN3 Consumo de energia direta, discriminado por 
fonte de energia primária. 

TOTAL 66

ESSENCIAL EN4 Consumo de energia indireta, discriminado por 
fonte primária. 

TOTAL 66

ADICIONAL EN5 Energia economizada devido a melhorias em 
conservação e eficiência. 

TOTAL 66

ADICIONAL EN6 Iniciativas para fornecer produtos e serviços 
com baixo consumo de energia ou que usem 
energia gerada por recursos renováveis e a 
redução na necessidade de energia resultante 
dessas iniciativas.

TOTAL 67

ADICIONAL EN7 Iniciativas para reduzir o consumo de energia 
indireta e as reduções obtidas.

TOTAL 66

aspecto: ÁGua relato pág. / observação

ESSENCIAL EN8 Total de retirada de água, por fonte. TOTAL 58, 60

aspecto: biodiVersidade relato pág. / observação

ADICIONAL EN14 Estratégias, medidas em vigor e planos futuros 
para a gestão de impactos na biodiversidade.

TOTAL 53

ADICIONAL EN15 Número de espécies na Lista Vermelha da 
IUCN e em listas nacionais de conservação 
com habitats em áreas afetadas por 
operações, discriminadas pelo nível de risco  
de extinção. 

TOTAL Não há o registro, nas áreas 
mantidas pela Minerva Foods, 
de espécies na Lista Vermelha 
da IUCN e em listas nacionais de 
conservação com habitats em 
áreas afetadas por operações, 
discriminadas pelo nível de risco 
de extinção. 

aspecto: eMissÕes, eFluentes e resíduos relato pág. / observação

ESSENCIAL EN21 Descarte total de água, por qualidade  
e destinação. 

TOTAL 58, 61

ESSENCIAL EN22 Peso total de resíduos, por tipo e método  
de disposição.

TOTAL 62

ESSENCIAL EN23 Número e volume total de derramamentos 
significativos. 

TOTAL Não foram registrados 
derramamentos no período  
de relato.

ADICIONAL EN24 Peso de resíduos transportados, importados, 
exportados ou tratados considerados perigosos.

TOTAL 62

inForMaçÕes sobre a ForMa de Gestão

dimensão relato pág. / observação

DMA-EC ECONÔMICA PARCIAL 20, 40, 59

DMA-EN AMBIENTAL PARCIAL 20, 48, 49, 59

DMA-SO SOCIAL E SOCIEDADE PARCIAL 20, 59

DMA-LA PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE TOTAL 20, 59, 70

DMA-HR DIREITOS HUMANOS TOTAL 20, 59

DMA-PR RESPONSABILIDADE SOBRE OS PRODUTOS PARCIAL 20, 59
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aspecto: produtos e serViços relato pág. / observação

ESSENCIAL EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais 
de produtos e serviços e a extensão da 
redução desses impactos. 

PARCIAL 62, 65

aspecto: conForMidade relato pág. / observação

ESSENCIAL EN28 Valor monetário de multas significativas e 
número total de sanções não-monetárias 
resultantes da não-conformidade com leis  
e regulamentos ambientais.

TOTAL A Minerva Foods não recebeu, 
durante o período de relato, multas 
de valor significativo resultantes 
da não conformidade com leis e 
regulamentos ambientais. 

aspecto: Geral relato pág. / observação

ADICIONAL EN30 Total de investimentos e gastos em proteção 
ambiental, por tipo. 

TOTAL 59, 65

indicadores de deseMpenHo reFerentes a prÁticas trabalHistas  
e trabalHo decente

aspecto: eMpreGo relato pág. / observação

ESSENCIAL LA1 Total de trabalhadores, por tipo de emprego, 
contrato de trabalho e região, discriminados 
por gênero. 

TOTAL 76, 77, 78

ESSENCIAL LA2 Número total e taxa de novos empregados 
contratados e rotatividade de empregados, por 
faixa etária, gênero e região.

PARCIAL 78, 80

ADICIONAL LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo 
integral que não são oferecidos a empregados 
temporários ou em regime de meio período, 
discriminados pelas principais operações em 
locais significativos.

TOTAL 79

aspecto: relaçÕes trabalHistas relato pág. / observação

ESSENCIAL LA4 Percentual de empregados abrangidos por 
acordos de negociação coletiva.  

TOTAL 79

ESSENCIAL LA5 Prazo mínimo para notificação com 
antecedência referente a mudanças 
operacionais, incluindo se esse procedimento 
está especificado em acordos de negociação 
coletiva. 

TOTAL Todos os colaboradores são 
cobertos por acordos de 
negociação coletiva. Também são 
representados por Sindicatos, 
distribuídos conforme a localidade. 
As comunicações sobre mudanças 
operacionais são noticiadas com 
antecedência, porém não há prazos 
mínimos definidos pela Companhia 
em relação às notificações.

aspecto: saÚde e seGurança no trabalHo relato pág. / observação

ADICIONAL LA6 Percentual dos empregados representados 
em comitês formais de segurança e 
saúde, compostos por gestores e por 
trabalhadores, que ajudam no monitoramento 
e aconselhamento sobre programas de 
segurança e saúde ocupacional. 

TOTAL 81

ESSENCIAL LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias 
perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados 
ao trabalho, por região e por gênero.

PARCIAL 83

ESSENCIAL LA8 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.

TOTAL 69, 70, 71, 73

aspecto: treinaMento e educação relato pág. / observação

ESSENCIAL LA10 Média de horas de treinamento por ano, 
por funcionário, discriminadas por gênero e 
categoria funcional.  

PARCIAL 68

ADICIONAL LA11 Programas para gestão de competências 
e aprendizagem contínua que apóiam 
a continuidade da empregabilidade dos 
funcionários e para gerenciar o fim da carreira.  

TOTAL 68

ADICIONAL LA12 Percentual de empregados que recebem 
regularmente análises de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira. 

PARCIAL 68

aspecto: diVersidade e iGualdade  
de oportunidades relato pág. / observação

ESSENCIAL LA13 Composição dos grupos responsáveis pela 
governança corporativa e discriminação 
de empregados por categoria, de acordo 
com gênero, faixa etária, minorias e outros 
indicadores de diversidade. 

PARCIAL 76, 77

aspecto: iGualdade de reMuneração para 
MulHeres e HoMens relato pág. / observação

ESSENCIAL LA14 Proporção de salário base entre homens e 
mulheres, por categoria funcional.

PARCIAL “Não há diferenciações de 
remuneração entre gêneros 
ou discriminações de qualquer 
natureza nas operações e Recursos 
Humanos da Minerva Foods.”



índice remissivo 9392

indicadores de deseMpenHo reFerentes a direitos HuManos 

aspecto: prÁticas de inVestiMento  
e de processos de coMpra relato pág. / observação

ESSENCIAL HR1 Percentual e número total de contratos de 
investimentos significativos que incluam 
cláusulas referentes a direitos humanos ou que 
foram submetidos a avaliações referentes a 
direitos humanos. 

TOTAL 55, 56

ESSENCIAL HR2 Percentual de empresas contratadas e 
fornecedores críticos que foram submetidos a 
avaliações referentes a direitos humanos  
e as medidas tomadas. 

TOTAL 54

ESSENCIAL HR3 Total de horas de treinamento para 
empregados em políticas e procedimentos 
relativos a aspectos de direitos humanos 
relevantes para as operações, incluindo 
o percentual de empregados que  
recebeu treinamento.

PARCIAL 55

aspecto: não-discriMinação relato pág. / observação

ESSENCIAL HR4 Número total de casos de discriminação e as 
medidas corretivas tomadas.

TOTAL 74

aspecto: liberdade de associação  
e neGociação coletiVa relato pág. / observação

ESSENCIAL HR5 Operações identificadas em que o direito 
de exercer a liberdade de associação e a 
negociação coletiva pode estar correndo risco 
significativo e as medidas tomadas para apoiar 
esse direito.

TOTAL Não foram registradas, em 2013, 
ocorrências ou denúncias em que 
o direito de exercer a liberdade de 
associação e a negociação coletiva 
foi ameaçada ou comprometida. 
A relação da Minerva com os 
sindicatos e demais entidades 
representativas da força de 
trabalho é amistoso e pautado 
pela legislação trabalhista das 
localidades onde opera.

aspecto: trabalHo inFantil relato pág. / observação

ESSENCIAL HR6 Operações e fornecedores signiticativos 
identificadas como de risco significativo de 
ocorrência de trabalho infantil e as medidas 
tomadas para contribuir para a abolição do 
trabalho infantil.

TOTAL 56 
A Companhia edita materiais de 
circulação interna a fim de garantir 
que os colaboradores recebam 
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 
estabelecidos pela empresa.

aspecto: trabalHo Forçado ou anÁloGo  
ao escraVo relato pág. / observação

ESSENCIAL HR7 Operações e fornecedores significativos 
identificados como de risco significativo de 
ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao 
escravo e as medidas tomadas para contribuir 
para a erradicação do trabalho forçado ou 
análogo ao escravo. 

TOTAL 53, 54, 56

aspecto: direitos indíGenas relato pág. / observação

ADICIONAL HR9 Número total de casos de violação de direitos 
dos povos indígenas e medidas tomadas.

TOTAL 54 
Não houve ocorrências desta 
natureza em 2013.

aspecto: aValiação relato pág. / observação

ESSENCIAL HR10 Percentual e número de operações analisadas 
quanto aos riscos relacionados aos direitos 
humanos e/ou aos impactos desses riscos.

TOTAL 54

aspecto: reparação relato pág. / observação

ESSENCIAL HR11 Número de queixas relacionadas a direitos 
humanos protocoladas, tratadas e resolvidas 
por meio de mecanismo formal de queixas.

TOTAL 55, 72 
Não houve ocorrências desta 
natureza em 2013.

indicadores de deseMpenHo social reFerente à sociedade 

aspecto: coMunidades locais relato pág. / observação

ESSENCIAL SO1 Percentual de operações que implementaram 
programas de engajamento da comunidade, de 
avaliação de impacto e de desenvolvimento.

PARCIAL 50, 65

ESSENCIAL SO9 Operações com impactos negativos 
significativos potenciais ou reais nas 
comunidades locais.

TOTAL 58

ESSENCIAL SO10 Medidas de prevenção e mitigação 
implementadas nas operações com 
significativo potencial ou impactos negativos 
reais sobre as comunidades locais.

TOTAL 58

aspecto: corrupção relato pág. / observação

ESSENCIAL SO4 Medidas tomadas em resposta a casos  
de corrupção. 

TOTAL 74 
Não houve ocorrências desta 
natureza em 2013.
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aspecto: políticas pÚblicas relato pág. / observação

ESSENCIAL SO5 Posições quanto a políticas públicas e 
participação na elaboração de políticas 
públicas e lobbies.

TOTAL A Companhia possui longa 
experiência no relacionamento 
com a administração pública, 
notadamente no que se refere 
aos órgãos ambientais que 
fiscalizam suas atividades. Este 
relacionamento sempre se deu 
de forma respeitosa e de acordo 
com os mais altos valores éticos. 
A Companhia nunca teve nenhum 
problema relevante com qualquer 
destas autoridades.

ADICIONAL SO6 Valor total de contribuições financeiras e  
em espécie para partidos políticos, políticos 
ou instituições relacionadas, discriminadas por 
país.

TOTAL Não houve ocorrências desta 
natureza em 2013.

aspecto: concorrência desleal relato pág. / observação

ADICIONAL SO7 Número total de ações judiciais por 
concorrência desleal, práticas de truste e 
monopólio e seus resultados. 

TOTAL Não houve ocorrências desta 
natureza em 2013.

aspecto: conForMidade relato pág. / observação

ESSENCIAL SO8 Valor monetário de multas significativas e 
número total de sanções não-monetárias 
resultantes da não-conformidade com leis  
e regulamentos. 

TOTAL Não houve ocorrências desta 
natureza em 2013.

indicadores de deseMpenHo reFerentes  
à responsabilidade pelo produto

aspecto: saÚde e seGurança do cliente relato pág. / observação

ESSENCIAL PR1 Fases do ciclo de vida de produtos e serviços 
em que os impactos na saúde e segurança 
são avaliados visando melhoria, e o percentual 
de produtos e serviços sujeitos a esses 
procedimentos. 

TOTAL 47, 52

ADICIONAL PR2 Número total de casos de não-conformidade 
com regulamentos e códigos voluntários 
relacionados aos impactos causados por 
produtos e serviços na saúde e segurança 
durante o ciclo de vida, discriminados por tipo 
de resultado.

TOTAL Não houve ocorrências desta 
natureza em 2013.

aspecto: rotulaGeM de produtos e serViços relato pág. / observação

ESSENCIAL PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços 
exigida por procedimentos de rotulagem, e o 
percentual de produtos e serviços sujeitos a 
tais exigências.

TOTAL A Minerva assegura que todas 
as informações contidas em 
rótulos, etiquetas e embalagens 
estão de acordo com a legislação 
vigente no país e aprovados 
pelo órgão responsável (MAPA – 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento). Nos rótulos 
são apresentadas informações 
nutricionais, data de fabricação, 
modo de conservação, prazo 
de validade, denominação do 
produto, razão social, nome 
fantasia, SIF produtor, entre 
outros. Qualquer informação 
adicional que seja solicitada, 
desde que esteja dentro das 
normas brasileiras, são atendidas 
de maneira que atenda as 
expectativas dos clientes diretos 
e finais. As embalagens plásticas 
constam com rótulos e etiquetas, 
respeitando assim as exigências 
do Ministério.

ADICIONAL PR4 Número total de casos de não-conformidade 
com regulamentos e códigos voluntários 
relacionados a informações e rotulagem de 
produtos e serviços, discriminados por tipo  
de resultado.

TOTAL Não houve ocorrências desta 
natureza em 2013.

aspecto: coMunicaçÕes de MarKetinG  relato pág. / observação

ESSENCIAL PR6 Programas de adesão às leis, normas e códigos 
voluntários relacionados a comunicações de 
marketing, incluindo publicidade, promoção e 
patrocínio. 

PARCIAL A Companhia promoveu ações de 
educação do consumidor final e 
do trade quanto à categoria de 
carnes bovinas. Aspectos como 
a melhor forma de consumo, 
receitas, organização da categoria 
no ponto de vendas, avaliação dos 
cortes e de seus vários usos.

ADICIONAL PR7 Número total de casos de não-conformidade 
com regulamentos e códigos voluntários 
relativos a comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminados por tipo de resultado.  

TOTAL Não houve ocorrências desta 
natureza em 2013.

aspecto: conForMidade relato pág. / observação

ESSENCIAL PR9 Valor monetário de multas (significativas) por 
não-conformidade com leis e regulamentos 
relativos ao fornecimento e uso de produtos e 
serviços.

TOTAL Não houve ocorrências desta 
natureza em 2013.
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COORDENAÇÃO GERAL MinerVa Foods
DIRETORIA JURÍDICA
GERêNCIA DE SUSTENTABILIDADE
PRODUÇÃO EDITORIAL instituto enVolVerde
COORDENAÇÃO E EDIÇÃO sÁVio de tarso
ATENDIMENTO Fabio salaMa
TExTOS alice Marcondes
CONSULTORIA GRI bruno starnini
ARTE estação desiGn
TRADUÇÃO j. r. MaraMaldo
FOTOS daniela toViansKy
ARQUIVO DE IMAGENS MinerVa Foods
AUDITORIA bdo rcs auditores independentes


