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MARFRIG ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40  –  NIRE 35.300.341.031

Companhia Aberta de Capital Autorizado

FATO RELEVANTE
MARFRIG investe em confi namento na Argentina

A MARFRIG ALIMENTOS S.A. (“Companhia”) comunica aos seus 
acionistas e ao mercado em geral que, nos termos do Comunicado ao 
Mercado divulgado em 01 de Junho de 2009 (disponível no website de 
Relações com Investidores da Marfrig e na CVM) onde a Companhia 
declarou a intenção de investir na Argentina em confi namentos próprios 
como parte de sua estratégia para garantir sua cadeia de suprimentos 
naquele país, informa a aquisição de um terreno para a construção de 
confi namento. A estimativa do investimento para a aquisição do terreno 
e construção do confi namento está em torno de US$ 6,4 milhões para 
uma capacidade de 22.000 cabeças de gado.
A Marfrig considera ser estratégico para o desenvolvimento futuro de 
suas atividades na Argentina o fornecimento de gado próprio proveniente 
de confi namentos, apesar deste representar somente uma pequena 
parte de seu abastecimento atual.
Este movimento gerará mais oportunidades para os produtores de gado 
ao colocar a eles a possibilidade de comercializar sua produção de gado 
para engorda em adição à venda de gado pronto para abate.
A Marfrig Alimentos S.A. através da Quickfood em sua Divisão Argentina, 
tem empenhado esforços e usado seu conhecimento tecnológico para 
trabalhar em conjunto com os produtores, desenvolvendo e agregando 
valor à produção de carne bovina.

São Paulo, 27 de janeiro de 2010.
Ricardo Florence

Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores
Marfrig Alimentos S.A.
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FATO RELEVANTE
MARFRIG investe em confi namento na Argentina

A MARFRIG ALIMENTOS S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nos 
termos do Comunicado ao Mercado divulgado em 01 de Junho de 2009 (disponível no website de Relações 
com Investidores da Marfrig e na CVM) onde a Companhia declarou a intenção de investir na Argentina em 
confi namentos próprios como parte de sua estratégia para garantir sua cadeia de suprimentos naquele país, 
informa a aquisição de um terreno para a construção de confi namento. A estimativa do investimento para a 
aquisição do terreno e construção do confi namento está em torno de US$ 6,4 milhões para uma capacidade de 
22.000 cabeças de gado.
A Marfrig considera ser estratégico para o desenvolvimento futuro de suas atividades na Argentina o fornecimento 
de gado próprio proveniente de confi namentos, apesar deste representar somente uma pequena parte de seu 
abastecimento atual.
Este movimento gerará mais oportunidades para os produtores de gado ao colocar a eles a possibilidade de 
comercializar sua produção de gado para engorda em adição à venda de gado pronto para abate.
A Marfrig Alimentos S.A. através da Quickfood em sua Divisão Argentina, tem empenhado esforços e usado seu 
conhecimento tecnológico para trabalhar em conjunto com os produtores, desenvolvendo e agregando valor à 
produção de carne bovina.

São Paulo, 27 de janeiro de 2010.
Ricardo Florence

Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores
Marfrig Alimentos S.A.
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