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MARFRIG ALIMENTOS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado 

CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40  –  NIRE 35.300.341.031
(BM&FBOVESPA: MRFG3)

FATO RELEVANTE
Marfrig anuncia investimentos na China

São Paulo, 11 de abril de 2011 - Nos termos do artigo 157, § 4º da 
Lei nº 6.404/76 e do disposto na Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM 
358”), a Marfrig Alimentos S.A. (“MARFRIG” ou “Companhia”), 
comunica seus acionistas e ao mercado em geral, que irá constituir, por 
intermédio de sua subsidiária Keystone Foods na China, duas Joint 
Ventures, com o objetivo de explorar as oportunidades de fornecimento 
de alimentos e atender à crescente demanda de distribuição no mercado 
chinês: COFCO Keystone Foods Supply Chain (China) Investment 
Company: Joint Venture - JV (45% Keystone - 55% COFCO) criada para 
explorar oportunidades de negócio em serviços de logística e distribuição 
de alimentos na China. O empreendimento combina o conhecimento do 
mercado local da COFCO com a experiência da Marfrig e da Keystone 
Foods em distribuição de alimentos e desenvolvimento de clientes 
internacionais, criando uma empresa de destaque em logística multi-
temperatura na China. A Keystone Foods China e a COFCO já vem 
desenvolvendo uma parceria bem sucedida desde 1990. O projeto prevê a 
construção de 6 centros de distribuição, frota de transportes e plataforma 
de tecnologia de informação de suporte, com previsão para entrada em 
operação a partir de 2012 em cidades estratégicas da China, incluindo a 
capital Beijing e Shenzhen (onde fi ca a planta de produtos processados 
da Keystone Foods China) e nas cidades de Chengdu, Shanghai, 
Shenyang e Wuhan. O investimento total previsto na JV é de US$ 252 
milhões (duzentos e cinquenta e dois milhões de dólares) ao longo de 10 
anos. A parte a ser despendida pela Keystone está alocada no CAPEX 
da Companhia previsto para o período. O acordo tem data prevista para 
assinatura em 15 de abril de 2011, na cidade de Beijing. Keystone-
Chinwhiz Poultry Vertical Integration: Joint venture (60% Keystone - 
40% Chinwhiz) criada com o objetivo de verticalizar a operação de aves 
na China e atender às necessidades de seus clientes com produtos 
industrializados de alta qualidade e custos competitivos. A JV será 
uma solução completa de integração vertical e cadeia de fornecimento 
e trará os seguintes benefícios: previsibilidade de custos, garantia de 
fornecimento, segurança alimentar e produção com responsabilidade 
social. A JV terá capacidade para processamento de 200 mil aves/dia 
e será capaz de fornecer 50% das necessidades de matéria-prima da 
unidade de processamento da Keystone na China. Essa unidade já 
atende a mais de 2,6 mil restaurantes na China, Hong Kong e Japão. O 
papel da Keystone será o de utilizar o seu conhecimento na gestão de 
operações semelhantes de integração vertical nos EUA. A Chinwhiz vai 
utilizar sua experiência em agropecuária local para construir uma cadeia 
integrada com biossegurança e responsabilidade social. O investimento 
previsto para a JV é de US$ 57 milhões (cinquenta e sete milhões de 
dólares) até o fi nal de 2013. A parte a ser despendida pela Keystone está 
alocada no CAPEX da Companhia para o período mencionado. O acordo 
tem data prevista para assinatura em 17 de abril de 2011, na cidade de 
Weifang. Dessa forma, a Marfrig estará posicionada estrategicamente 
para atender à crescente demanda por alimentos no mercado chinês, 
atuando desde o processamento até a distribuição aos seus clientes. 
Além disso, o investimento está em linha com a estratégia da Companhia, 
com foco na sustentabilidade fi nanceira no longo prazo que contribuirá 
com uma geração de caixa consistente. Sobre a Keystone: A Keystone 
Foods é um dos maiores fornecedores mundiais de proteínas animais e 
de serviços de distribuição para restaurantes (food service), onde atua há 
aproximadamente 40 anos. A Companhia se estabeleceu na China em 
1990 para fornecer produtos processados de carne para restaurantes em 
Hong Kong, China e Japão. Atualmente, produz mais de 35 mil toneladas 
de produtos de frango por ano na China, mas não possui ativos na cadeia 
de integração vertical naquele país. Desde Outubro/2010, a Keystone é 
uma divisão integral do Grupo Marfrig. Sobre a COFCO: Fundada em 
1949, a COFCO é o maior fabricante de alimentos da China e líder em 
importação e exportação de grãos, óleos e alimentos. Desde 1994, a 
COFCO é listada na Fortune 500. A COFCO é uma das 53 empresas 
“super grandes” que estão sob administração direta do Conselho de 
Estado (State Council), e uma das 38 empresas pertencentes ao 
governo chinês com melhor desempenho nos últimos 3 anos. Em 
2009, o negócio de Agricultura e Alimentos foi responsável por 84% da 
receita total da COFCO. Sobre a Chinwhiz: A Chinwhiz é uma empresa 
privada situada em WeiFang, província de Shandong, desde 2004. 
Suas principais atividades são: fabricação de rações e produção/abate 
de frangos, contando com mais de 90 subsidiárias (empresas e 
fazendas). Em 2009, obteve uma receita de aproximadamente US$ 900 
milhões. Ricardo Florence dos Santos - Diretor de Planejamento e de 
Relações com Investidores - Marfrig Alimentos S.A.
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(BM&FBOVESPA: MRFG3)

FATO RELEVANTE
Marfrig anuncia investimentos na China

São Paulo, 11 de abril de 2011 - Nos termos do artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 e do disposto na Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM 358”), a Marfrig Alimentos S.A. (“MARFRIG” ou “Companhia”), 
comunica seus acionistas e ao mercado em geral, que irá constituir, por intermédio de sua subsidiária Keystone Foods na China, 
duas Joint Ventures, com o objetivo de explorar as oportunidades de fornecimento de alimentos e atender à crescente demanda de 
distribuição no mercado chinês: COFCO Keystone Foods Supply Chain (China) Investment Company: Joint Venture - JV (45% 
Keystone - 55% COFCO) criada para explorar oportunidades de negócio em serviços de logística e distribuição de alimentos na 
China. O empreendimento combina o conhecimento do mercado local da COFCO com a experiência da Marfrig e da Keystone Foods 
em distribuição de alimentos e desenvolvimento de clientes internacionais, criando uma empresa de destaque em logística multi-
temperatura na China. A Keystone Foods China e a COFCO já vem desenvolvendo uma parceria bem sucedida desde 1990. O projeto 
prevê a construção de 6 centros de distribuição, frota de transportes e plataforma de tecnologia de informação de suporte, com previsão 
para entrada em operação a partir de 2012 em cidades estratégicas da China, incluindo a capital Beijing e Shenzhen (onde fi ca a planta 
de produtos processados da Keystone Foods China) e nas cidades de Chengdu, Shanghai, Shenyang e Wuhan. O investimento total 
previsto na JV é de US$ 252 milhões (duzentos e cinquenta e dois milhões de dólares) ao longo de 10 anos. A parte a ser despendida pela 
Keystone está alocada no CAPEX da Companhia previsto para o período. O acordo tem data prevista para assinatura em 15 de abril de 
2011, na cidade de Beijing. Keystone-Chinwhiz Poultry Vertical Integration: Joint venture (60% Keystone - 40% Chinwhiz) criada com 
o objetivo de verticalizar a operação de aves na China e atender às necessidades de seus clientes com produtos industrializados de alta 
qualidade e custos competitivos. A JV será uma solução completa de integração vertical e cadeia de fornecimento e trará os seguintes 
benefícios: previsibilidade de custos, garantia de fornecimento, segurança alimentar e produção com responsabilidade social. A JV 
terá capacidade para processamento de 200 mil aves/dia e será capaz de fornecer 50% das necessidades de matéria-prima da unidade 
de processamento da Keystone na China. Essa unidade já atende a mais de 2,6 mil restaurantes na China, Hong Kong e Japão. O papel 
da Keystone será o de utilizar o seu conhecimento na gestão de operações semelhantes de integração vertical nos EUA. A Chinwhiz vai 
utilizar sua experiência em agropecuária local para construir uma cadeia integrada com biossegurança e responsabilidade social. O 
investimento previsto para a JV é de US$ 57 milhões (cinquenta e sete milhões de dólares) até o fi nal de 2013. A parte a ser despendida 
pela Keystone está alocada no CAPEX da Companhia para o período mencionado. O acordo tem data prevista para assinatura em 17 de 
abril de 2011, na cidade de Weifang. Dessa forma, a Marfrig estará posicionada estrategicamente para atender à crescente demanda 
por alimentos no mercado chinês, atuando desde o processamento até a distribuição aos seus clientes. Além disso, o investimento está 
em linha com a estratégia da Companhia, com foco na sustentabilidade fi nanceira no longo prazo que contribuirá com uma geração de 
caixa consistente. Sobre a Keystone: A Keystone Foods é um dos maiores fornecedores mundiais de proteínas animais e de serviços 
de distribuição para restaurantes (food service), onde atua há aproximadamente 40 anos. A Companhia se estabeleceu na China 
em 1990 para fornecer produtos processados de carne para restaurantes em Hong Kong, China e Japão. Atualmente, produz mais de 
35 mil toneladas de produtos de frango por ano na China, mas não possui ativos na cadeia de integração vertical naquele país. Desde 
Outubro/2010, a Keystone é uma divisão integral do Grupo Marfrig. Sobre a COFCO: Fundada em 1949, a COFCO é o maior fabricante 
de alimentos da China e líder em importação e exportação de grãos, óleos e alimentos. Desde 1994, a COFCO é listada na Fortune 500. 
A COFCO é uma das 53 empresas “super grandes” que estão sob administração direta do Conselho de Estado (State Council), e uma 
das 38 empresas pertencentes ao governo chinês com melhor desempenho nos últimos 3 anos. Em 2009, o negócio de Agricultura 
e Alimentos foi responsável por 84% da receita total da COFCO. Sobre a Chinwhiz: A Chinwhiz é uma empresa privada situada em 
WeiFang, província de Shandong, desde 2004. Suas principais atividades são: fabricação de rações e produção/abate de frangos, 
contando com mais de 90 subsidiárias (empresas e fazendas). Em 2009, obteve uma receita de aproximadamente US$ 900 milhões. 

Ricardo Florence dos Santos - Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores - Marfrig Alimentos S.A.
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