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Com as mãos cheias do que qualquer desinformado identificaria como capim, 
ele queria saber por que parte do gérmen de milho havia sido substituída por feno. 
Apontando para montanhas de farelo de algodão, torta de soja, minerais e polpa cítrica, 
aproveitou para perguntar quais misturadores estavam funcionando, com que frequência 
e se iriam para outros confinamentos. "As empresas de agronegócio têm demanda
do profissionais com outro tipo de qualificação", diz Del'Arco, que, não por acaso, se 
tornou gerente do confinamento da Minerva. "É ilusão achar que pelo trabalho ser no 
campo é menos estressante. Aqui eu trabalho tanto quanto no mercado financeiro." 

Como Del'Arco, boa parte dos executivos da Minerva vieram do mercado, num movi
mento que reflete o atual momento da economia. Com bancos e corretoras perdendo volume 
de negócios e a agroindústria crescendo forte, era natural que a mão de obra se deslocasse 
para uma área com maior demanda e salários. Era natural também que uma empresa que diz 
se orgulhar de ser produtora de commodities buscasse no mercado a turma que entende do 
assunto. O casamento foi amarrado por uma estratégia operacional que foge ao roteiro do 
setor - sobretudo em relação aos maiores concorrentes. A Minerva tem preferido erguer fá
bricas do zero a ir às compras. Concentra sua expansão na América do Sul em vez de sonhar 
com a produção global. É voltada essencialmente à exportação e à distribuição ao pequeno 
e médio varejo. E tem no conservadorismo a principal característica de suas tacadas - um 
conservadorismo que os investidores aprenderam, com o tempo, a ler como consistência. 

Esse pacote, montado e implementado pelo empresário e administrador Fernando 
Galletti de Queiroz, vem produzindo resultados acima da curva. Entre empresas de grande 
porte (faturamento acima dos R$ 3 bilhões), nenhuma teve valorização do tamanho da 
Minerva: alta de 155%, entre março de 2012 e março deste ano. No ano passado, ela já 
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tinha se destacado, com crescimento de 
122,1% sobre 2011 em valor de mercado, se
gundo a Economática. É mais de 16 vezes o 
crescimento do Ibovespa no ano (de 7,4%). 
A valorização vem a reboque da me
lhora de vários indicadores financeiros 
(leia no quadro da pág. 46), resultado 
que ressalta ainda mais quando a em
presa é comparada com as concorrentes. 

Se você quer entender por que os 
investidores premiaram a Minerva, basta 
dizer que a receita líquida vem crescendo 
em média 39% ao ano desde 2001. Ela foi de 
R$ 159 milhões, no início do milênio, para 
R$ 4,4 bilhões no ano passado. Além disso, 
a empresa deverá ganhar o selo do Interna
tional Finance Corporation (IFC), o braço 
financeiro do Banco Mundial, num emprés
timo que virá a ser o maior da instituição 
para a área agrícola no país. "Assumimos 
que somos um produtor de commodities, 
trabalhamos com bovinos e nossa expansão 
restringe-se à melhor área para produção do 
mundo, a América do Sul", afirma Queiroz. 

Desde que iniciou na empresa, aos 24 
anos (ele hoje tem 45), Queiroz apostou em 
uma receita diferente. Para começar, enten
de tanto de gado quanto das mesas de ope
ração financeira - algo crucial num merca
do em que o lucro depende das negociações 
complexas de compra e venda, mas onde 
quem não entende dos ciclos e das idios
sincrasias da pecuária fica sem produto. 

Ao se definir como produtora de 
commodities, a Minerva passou a encarar 
seu negócio de outra forma. Isso a ajudou 
a criar o beef desk, espécie de mesa de 
operações a partir da qual gere os riscos 
atrelados à atividade (câmbio e preço do 
boi), trava exposições e arbitra sobre os 
preços futuros. Também decide ali, uma 
vez por semana, o que produzirá nos pró
ximos dois meses, a partir de um modelo 
matemático que considera os melhores 
preços para determinados cortes, em vários 

mercados do mundo, e calcula o melhor 
valor que conseguirão. "Até pouco tempo 
atrás, éramos focados na produção", diz 
Fábio Bindemann, diretor industrial da 
Minerva. "A pergunta que fazíamos era: 
'quanto esse boi dá de carne?'. Hoje, per
guntamos: 'quanto ele dá de dinheiro?', 
porque às vezes ele pode render mais, mas 
a carne não vale nada." Há nada menos que 
4 mil maneiras de cortar a carne. Depen
dendo da posição da faca, por exemplo, 
podem sair seis tipos diferentes de con
trafilé, cada um de acordo com o gosto 
de um país - cada um com um preço pelo 
bife. Bindemann recebe semanalmente 

uma planilha com os tipos de carne que 
cada uma das fábricas terá de produzir. 

O beef desk foi formalizado em 2009, 
com a chegada de Edison Ticle, diretor fi
nanceiro, à Minerva. Ex-gerente de risco do 
banco Safra, ex-trader do Pactuai e ex-Car-
gill, Ticle organizou a estrutura que tenta 
exaurir cada uma das variáveis à qual o ne
gócio está sujeito. Para alimentar o beef desk 
foi criada uma área de pesquisa, com quatro 
analistas e 15 pesquisadores de campo. São 
eles que compram o gado a ser abatido pela 
Minerva, mas também coletam informa
ções sobre expectativas de oferta, preços, 
chuvas, pastagens e estoques, entre outras. 

São eles também que oferecem os 
produtos financeiros da Minerva ao pe
cuarista, como contratos de boi a termo, 
garantia de preço mínimo em contratos 
futuros, troca de insumos por arrobas de 
boi e financiamento. Entre os instrumentos 
está o próprio confinamento. Como alguns 
deles são habilitados a exportar os bois ali 
engordados para a Europa e os Estados 
Unidos, a Minerva repassa aos pecuaristas 
parte do ganho com o sobrepreço dessa car
ne. "Esse fornecedor é bastante disputado 
pelos frigoríficos", diz Ticle. "O desafio é 
fidelizá-lo, não apenas pagando mais caro." 
Hoje, a Minerva consegue 30% de seu su
primento dessa maneira e a tendência é 
de crescimento. Pode ser uma área impor
tante para a receita da empresa no futuro. 

DE DEMÔNIO A QUERIDINHO 

Comuns no mercado de grãos, esses 
instrumentos não são usados com 

frequência na commodity bovina, prin
cipalmente pela falta de informações. Os 
dados do IBGE, por exemplo, chegam ao 
mercado com atraso de três meses, defa-
sagem impensável para quem lida com as 
oscilações minuto a minuto no preço da 
arroba e no câmbio. Para os concorrentes 
com operações em outros países, a missão 
é ainda mais difícil. "Num ambiente volátil, 
tende a sair ganhando quem sabe operar 
essa volatilidade", diz Gustavo Wigman, 
analista do Credit Suisse. Os números, mais 
uma vez, falam a favor da Minerva, que tem 
mostrado indicadores menos voláteis. 

"A Minerva basicamente se trans
formou de demônio em queridinho do 
mercado", afirma Wigman, cujos últimos 
relatórios sobre a Minerva foram batizados 
de "Conduzindo a recuperação do ciclo do 
gado: hora de colocar BEEF [a sigla dos 

papéis da Minerva na bolsa] em seu prato" 
e "Hora de colocar BEEF, não carne de 
cavalo, em seu prato". A equipe do Credit 
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Suisse não foi a única a gostar do que tem 
visto na Minerva. "Continuamos a ver a 
Minerva como uma empresa bem admi
nistrada [...], com forte crescimento nos 
ganhos", informa o BTG Pactuai. Outros 
seis, dos 13 bancos e corretoras que acom
panham a empresa, têm o mesmo tom. 
Quem não tem, como o analista Renato 
Prado, do banco Fator, vê mais problemas 
conjunturais do que ligados a sua gestão. 
"A venda de carnes é muito sensível a pre
ços, e a alta da inflação poderá resultar 
em perda de margem bruta", diz Prado. 

Situação bastante diferente do início 
de 2009, quando o valor de mercado da 
Minerva bateu em R$ 100 milhões, numa 
queda frenética após a abertura de capi
tal em 2007, quando a empresa valia R$ 
1,4 bilhão. "Foi uma verdadeira corrida", 
afirma um analista que acompanha o setor 
há anos e pede para não ser identificado. 
"Os três frigoríficos [JBS, Marfrig e Mi

nerva] fizeram a oferta inicial de ações 
mais ou menos na mesma época com a 
promessa de consolidar o setor. Só que, 
enquanto Marfrig e JBS cresceram absur
damente, por conta do dinheiro injetado 
pelo BNDES, a Minerva foi mais conser
vadora e preferiu crescer organicamente. 
Suas ações simplesmente derreteram e 
todos apostavam que ela iria quebrar." 

Com o passar do tempo, indicadores 
financeiros da empresa, dos concorrentes 
e do segmento apontam que a estratégia 
da Minerva mostrou-se acertada. Apesar 
de ter faturamento 17 vezes maior que o 
da Minerva, de R$ 75,7 bilhões, o JBS teve 
fluxo de caixa negativo de R$ 400 milhões 
no ano passado, enquanto a Minerva gerou 
R$ 196 milhões de caixa. Já o Marfrig en
frenta uma grave crise. O valor de mercado 
da empresa, que chegou a R$ 8,2 bilhões 
no início de 2010, estava em R$ 3,4 bilhões 
no fim de abril. Seu fluxo de caixa ficou 
negativo em R$ 447 milhões, para uma 

receita líquida de R$ 23,7 bilhões, em 2012. 
Sua dívida líquida chegou a R$ 9,2 bilhões 
no fim do ano passado, numa relação de 
4,3 vezes sua geração de caixa, o maior 
endividamento do setor. "O Marfrig teria 
quebrado duas vezes, se não tivesse sido 
socorrido pelo BNDES", diz um analista. 
No fim do mês, Sérgio Rial, que assumirá 
a presidência do Marfrig, veio a público 
dizer que terá de se desfazer de ativos ain
da este ano para reduzir a alavancagem. 

Com o dinheiro e a sociedade do BN-
DESPar e sua política de campeões na-

cionais, o JBS comprou 40 empresas e o 
Marfrig, outras 18. Segundo analistas, sem a 
devida capacidade de digerir dos ativos, hoje 
enfrentam dificuldades. A Minerva também 
tomou empréstimo junto ao BNDES para 
construir fábricas, mas foi conservadora e 
não entrou no movimento de aquisições. 

UMA ESTRATÉGIA, DUAS DÉCADAS 

Queiroz é o responsável pelo desenho e 
pela manutenção da Minerva dentro 

da estratégia traçada há mais de 20 anos, 
quando a família entrou quase que por 
acaso no ramo dos frigoríficos. Seu pai, 
Edvar de Vilela Queiroz, deixou, no início 
da década de 60, a carreira de funcionário 
do Banco do Brasil para administrar a 

pequena frota de três caminhões com
prados com suas economias. "Voltei da 
lua de mel, em 1967, e pedi demissão", 
afirma seu Edvar, hoje com 73 anos, numa 
sala rodeada de fotos do pai e dos 11 netos. 
"Teve gente que me chamou de louco, 
porque trabalhar no Banco do Brasil era 
o emprego dos sonhos naquela época, mas 
eu pensei que, se não desse certo, poderia 
advogar." Deu. Em sociedade com os cinco 
irmãos, a empresa mais tarde se tornaria 
a Expresso Barretos, que chegou a ter 3 
mil caminhões e 20 filiais, transportan
do bovinos e carnes para frigoríficos de 
quase todo o país. Começou aí um dos 
principais diferenciais entre a Minerva 
e seus concorrentes: a relação próxima a 
pecuaristas e ao pequeno varejo. 

"No início da carreira, eu dava aulas 
de contabilidade", diz seu Edvar. "Os cria
dores gostaram de acompanhar as contas 
certinhas e passaram a ter confiança." 
No fim dos anos 80, no entanto, houve 
uma quebradeira no setor e os irmãos, 
que àquela época também criavam gado, 
ficaram sem ter para quem vender. "Foi 
quando resolvemos comprar a massa fa
lida do frigorífico Minerva, em Barretos, 
para podermos vender nosso gado", diz 
ele. Pagaram US$ 360 mil pelo frigorífico. 
No fim de abril, a participação da VDQ 
Holdings, o braço da família na Miner
va, valia em torno de R$ 700 milhões. 

Ao perceber que o frigorífico era 
muito mais intensivo de capital do que 
imaginavam e sem nenhuma especialidade 
na área, os irmãos chamaram Fernando, 
o filho mais velho de Edvar, para tocar o 
negócio. Aos 24 anos, ele se formara havia 
pouco em administração pela FGV-SP e 
trabalhava como trader na Cargill. "Foi 
uma decisão muitíssimo difícil", diz Quei
roz. "Eu estava começando a deslanchar 
na profissão, trabalhava numa empresa 
que era benchmark em todos os aspectos, 
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tinha um plano de carreira e ia trocar tudo 
por basicamente um terreno, que era a fá
brica parada havia oito anos em Barretos." 

Queiroz topou fazer o plano de negó
cios, com uma condição: só iria à empre
sa como sócio. Após estudar o mercado, 
com direito a mergulhar em concorrentes 
brasileiros e a trabalhar por seis meses 
como operário em três frigoríficos na In
glaterra, ele chegou à conclusão de que o 
Brasil - àquela época importador de car
nes - tinha, sim, grande vantagem com
petitiva. O plano de negócios apresentado 
ao pai e aos tios incluía, no entanto, um 
modelo exportador. "O mercado era al
tamente informal e praticava regras que 
não queríamos jogar", diz ele. "A saída 
era trabalhar com o mercado externo." 

Queiroz ficou com 5% da empresa 
e, em 1993, há exatos 20 anos, a Minerva 
fazia o primeiro abate. A estratégia não 
poderia ter sido melhor para o momento 
do país. Em menos de dez anos, o Brasil 
deixou de ser importador para se tornar 
o maior exportador mundial de carne bo
vina. E a Minerva virou o segundo maior 
exportador de carne bovina e o maior ex
portador de gado vivo do país, segmento 
que responde por 12% de sua receita total. 

SINERGIAS, PARCERIAS 

E OUTROS BICHOS 

Além das exportações, outro pilar do 
modelo de negócios de Queiroz foi 

aproveitar a cadeia de distribuição do Ex
presso Barretos, que tinha acesso ao peque
no e médio varejo espalhado pelo país. Um 
diferencial e tanto - e com margens maiores 
do que o das grandes redes - numa das áre
as mais críticas para qualquer indústria de 
bens de consumo. Segundo levantamento 
do Credit Suisse, o retorno sobre o capital 
investido chega a 96,6% na distribuição, ante 
apenas 7,8% no abate. Para aproveitar melhor 
a área, a Minerva passou a distribuir outros 
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produtos refrigerados e congelados. 
"Como os concorrentes, também es

tudamos fabricar outras proteínas, mas 
chegamos à conclusão de que, literalmen
te, são outros bichos", diz Queiroz. "Não 
há sinergia na criação e no abate de bois, 
aves e suínos e, portanto, não havia sen
tido comprar empresas dessas áreas. Na 
distribuição e industrialização de outras 
carnes, no entanto, há sinergia e grande." 
Enquanto os concorrentes saíram arre
matando outras indústrias no Brasil e no 
exterior, a solução para a Minerva foi mais 
barata: eles compraram aves, suínos, peixes, 
batata frita e outros produtos refrigerados 
e congelados de outros fabricantes para 
atender ao pequeno varejista. Sobretudo 
em lugares mais afastados e sem infraes-
trutura, o dono do mercadinho vê esse tipo 
de serviço como de grande conveniência e 
paga - sobretudo com prazos menores -
por isso. Para o futuro, a Minerva enxerga 
na distribuição de produtos de terceiros a 
possibilidade de lançar uma marca própria. 

Por enquanto, porém, a empresa está 
investindo na ampliação da Minerva Fine 
Foods, sua área de alimentos prontos ven
didos a empresas. Criada a partir de uma 
parceria com a irlandesa Dawn Foods, ela 
hoje produz alimentos feitos com bovi
nos, suínos e aves - como hambúrgueres, 
rosbifes, presuntos e bacon. Detalhe: só 
60% da matéria-prima que processa é 
comprada da Minerva, já que a carne da 
empresa-mãe é, em grande parte, nobre. 
No dia em que NEGÓCIOS visitou a fá
brica, também em Barretos, saíam de uma 
das linhas de produção almôndegas para o 
Subway da Inglaterra. A empresa também 
desenvolvia para a alemã Apetito alimen
tos voltados ao público de terceira idade. 

Além de fornecer ao Subway no Brasil, 
a Minerva Fine Foods tem 40 clientes, fun
ciona das 5h às 23 h e ganhará uma terceira 
linha de produção até o meio do ano, na 
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qual estão sendo investidos R$ 60 milhões. 
A expectativa da empresa, cuja participação 
dos sócios irlandeses foi comprada no ano 
passado, é que o faturamento passe de R$ 
200 milhões, em 2012, para R$ 500 milhões, 
em 2015. Como os produtos que fabrica são 
customizados e saem prontos - e as redes 
de fast-food já têm menos cozinha em suas 
lojas - há uma tendência de expansão. "A 
Minerva tem um limite na velocidade de 
crescimento da área de alimentos industria
lizados", diz Prado, do Fator. "Até por dar 
maior ganho do que a commodity [a carne 

in natura], esperávamos uma consolidação 
mais rápida da área, o que não aconteceu." 

A HORA DAS COMPRAS 

Neste momento, quando os concor
rentes estão imobilizados digerindo 

suas aquisições e aprendendo a lidar com 
novos mercados, a Minerva tem um novo 
plano de ação: ir às compras. Queiroz acre
dita que os ativos estão com preços mais 
justos - há três anos, com a enxurrada de 
dinheiro do BNDES, esse mercado havia 
ficado inflacionado. A ideia é buscar fábri
cas de abate e desossa em Mato Grosso, no 
Paraguai e Uruguai e passar de 10 para 15 
centros de distribuição. O investimento 
total no período será de R$ 400 milhões. 

"Antes estava mais barato construir 
do que comprar", diz Queiroz. "Agora, o 
momento é oposto." Casado com a na
morada que conheceu nos tempos de fa
culdade, pai de cinco filhos e conhecido 
por manter os planos no trilho, Queiroz 
terá algum interesse no pedaço de bovi
nos da Marfrigque eventualmente venha 
a ser vendido? "Estamos sempre aber
tos e analisando oportunidades", afirma. 
Ele diz ter ouvido essa pergunta de nove 
em cada dez bancos de investimento. 
"Mas nesse caso há muitos 'ses' envolvi
dos e a aposta tem de fazer sentido den
tro da nossa estratégia de negócios." 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 7, n. 75, p. 38-49, maio 2013.




