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Local Conference Call
Marfrig Global Foods S.A.
Resultados do 2T17
15 de agosto de 2017

28:00

Sessão de Perguntas e Respostas

Operadora: Senhoras e senhores iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Para fazer uma pergunta por favor digitem asterisco um e para retirar a pergunta da lista
digitem asterisco dois.
Nossa primeira pergunta vem de João Soares, Bradesco.
Sr. João Soares: Boa tarde Marcos, Martin, Eduardo, boa tarde a todos e obrigado por
pegarem minha pergunta. Vocês discorreram bastante sobre a dinâmica de abate, de
utilização de capacidade ao longo do trimestre.
Mas se vocês puderem entrar um pouco melhor no assunto de margem, como a gente pode
estar imaginando as margens agora para o 3T também levando em consideração toda essa
dinâmica peculiar que aconteceu em bovinos, que agora os preços bateram um piso de 125,
já estão voltando.
Então se vocês puderem dar alguma indicação mais ou menos de quanto vocês estão
operando o como a gente deve esperar essa dinâmica de margens vai ajudar bastante,
obrigado.
Sr. Martin Secco: obrigado pela pergunta. Como comentamos no decorrer do call, nós
terminamos o 2S com um mês de junho com alta performance, com boa margem, que
obviamente possibilitou uma melhora em nosso resultado, diferente do começo trimestre que
foi muito fraco tanto na atividade como margem, no mês de Abril.
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Obviamente muitos acontecimentos como vocês sabem aconteceram também
durante esse trimestre. Portanto somos conscientes que foi um semestre com
alta volatilidade, com alta distorção seguramente em alguns elementos que compõem
margem.
Mas já nesse 3T e nossa expectativa do 4T é ter uma boa performance no alvo de 8% a 10%
de margem aqui no Brasil consolidada, tudo já com a operação no Uruguai junto, e os meses
desse 3T nós estamos com alta atividade e já com a primeira etapa das unidades já
performando e no fim desse trimestre, começo do 4T já com esse novo anúncio de aberturas.
É certo que durante o mês de fim de agosto e setembro sempre há um período sazonal de
baixa oferta de abate; mas somos muito otimistas que para o último trimestre do ano vamos
ter uma boa oferta e uma boa performance.
Se o boi está mostrando uma subida, também os mercados onde nós estamos vendendo
estão mostrando recuperação que nos permite confiar que o resultado vai ser bom em linha
com que estamos projetando.
Sr. João: perfeito Martin obrigado.
Operadora: próxima pergunta Marcelo Inoue, Citi.
Sr. Marcelo Inoue: oi boa tarde Marcos, Martin e Miron. Eu tenho uma pergunta sobre a
reabertura de plantas em beef. Eu queria ouvir de vocês as oportunidades que vocês estão
vendo para esse volume incremental enfim que se a maior parte desse volume deve ir para a
exportação ou se o foco deve ser aqui no mercado doméstico, onde eu entendo que por um
lado existe um gap do competidor, mas por outro lado existe um consumidor que ainda segue
fraco aqui no Brasil.
Então se vocês pudessem comentar onde vocês estão vendo mais oportunidades eu
agradeceria, obrigado.
Sr. Martin: desde o ponto de vista do mercado nós vamos continuar focados sempre com a
melhor margem, portanto um mercado que tem indicação de melhor preço para nós é onde
estará nossa colocação do produto.
Tendo em conta que seguramente isso vai ter uma distorção no curto prazo, já que parte das
plantas que nós estamos reabrindo começarão um período de reativação de suas habilitações
de exportação, e portanto no primeiro momento essas plantas vão estar focada para o
mercado interno, mas nós já começamos também o processo de solicitação dessa
autorização, porque são parques industriais e estão localizados em estados que seguramente
de uma forma rápida já poderão dar a nós essa flexibilidade de performar tanto para o
mercado local como para a exportação.
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Sr. Marcelo: ótimo obrigado.
Operadora: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de
passar a palavra ao Sr. Martin Secco, CEO da companhia, para as considerações finais. Por
favor Sr. Martin pode prosseguir.
Sr. Martin: Eu queria agradecer mais uma vez a todos por nos acompanhar nesse call e
obviamente qualquer outro tipo de pergunta ou informação requerida por vocês ficamos todos
aqui à disposição pelos canais normais do dia-a-dia, obrigado a todos.
Operadora: Obrigada. A áudio conferência da Marfrig Global Foods S.A. está encerrada.
Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.
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