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O Minerva, um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina do país, com sede em 
Barretos (SP), confirmou ontem a aquisição do frigorífico Lord Meat, instalado em Goianésia (GO). 
O novo braço do grupo brasileiro tinha até agora capital russo. Pertencia à Lord Meat Trading, 
sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, e à Meatpar Participações Societárias, constituída no Brasil.   
 
Conforme Fernando Galletti de Queiroz, principal executivo (CEO) do Minerva, a transação será 
paga com exportações, uma vez que a Lord Meat Trading é uma das maiores importadoras de 
carnes da Rússia. O valor do negócio não foi divulgado, mas Queiroz informou que a compra e 
uma ampliação já programada para a unidade de Goianésia custarão ao grupo nacional o 
equivalente a cerca de R$ 60 milhões.   
 
A aquisição não chegou a surpreender o mercado. Em janeiro, quando firmou contrato de 
prestação de serviços com o Lord Meat, o Minerva já havia anunciado a possibilidade de comprar 
o novo parceiro, cujos antigos controladores são donos da russa Miratorg - que em seu país 
mantém joint venture com a Sadia em uma fábrica de carnes processadas em Kaliningrado.   
 
Se do ponto de vista de mercado externo os benefícios do Minerva em adquirir o Lord Meat e 
estreitar as relações com seus antigos controladores parecem evidentes, no tabuleiro "geográfico-
sanitário" doméstico do frigorífico brasileiro a tacada também é relevante. "Com uma unidade em 
Goianésia, no norte, 'fechamos' o Estado de Goiás, que tem um dos melhores status sanitário do 
Brasil", afirmou Queiroz.   
 
No sul goiano, o Minerva já conta com uma unidade, localizada em Palmeira das Missões. Além 
dela, tem outras quatro plantas em operação distribuídas por São Paulo, Mato Grosso do Sul e 
Tocantins e está construindo mais duas. E deverá inaugurar em abril, em Barretos, uma fábrica de 
carne cozida congelada erguida em parceria com a irlandesa Down Farms Foods.   
 
O Valor apurou com fontes do mercado que os planos para a ampliação da unidade Goianésia 
poderão absorver praticamente a metade do aporte de R$ 60 milhões revelado por Queiroz, já 
que a planta em si, segundo estimativas, teria saído por cerca de R$ 30 milhões. O executivo não 
confirma essa divisão, mas sinaliza que o valor acordado pela fábrica deverá ser pago com cerca 
de três meses de exportações para a Rússia.   
 
A atual capacidade de abate da planta é de 600 a 700 cabeças por dia. Em seis meses, com a 
expansão das câmaras frias já instaladas, o volume deverá alcançar 750 cabeças, e até meados 
2009 o projeto do Minerva prevê um abate diário de 1,5 mil bois. O ritmo da expansão 
dependerá, porém, da normalização do comércio de carne com a União Européia (ver abaixo). A 
partir da normalização, Queiroz estima que Goianésia agregará ao Minerva, inicialmente, 
faturamento de US$ 100 milhões por ano.   
 
Se com esse movimento o frigorífico brasileiro amplia a oferta de matéria-prima para suas vendas 
de carne ao exterior e no país, outro passo também anunciado ontem reforça os negócios do 
grupo com produtos de maior valor agregado - que não deixa de ser o objetivo da parceria com os 
irlandeses na carne cozida congelada. No município de Monte Aprazível, a empresa arrendou seu 
segundo curtume no Estado de São Paulo.   
 
A unidade tem fôlego diário para produzir 2,5 mil couros (wet-blue, semi-acabados e acabados), 
mesma capacidade em construção da planta de Fernandópolis, arrendada em agosto de 2007. Até 
o fim deste ano, o Minerva espera contar com capacidade total de 7 mil couros nas duas plantas, 
dividida entre wet-blue (10%), semi-acabados (70%) e acabados (20%). Com isso, a expectativa 
é que os couros passem a representar 10% das vendas do grupo ainda em 2008. De janeiro a 



setembro do ano passado, a receita líquida total da empresa brasileira, que tem ações negociadas 
na Bovespa, ultrapassou R$ 1 bilhão.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 fev. 2008, Agronegócios, p. B16. 


