
Marfrig Alimentos S.A. 
Companhia Aberta

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

FATO RELEVANTE
São Paulo, 21 de outubro de 2013 - a Marfrig Alimentos S.A. (BM&FBOVESPA: MRFG3 e ADR (Nível 1): 
MRTTY - “Companhia”) em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações 
posteriores, e, em linha com as melhores práticas de governança corporativa, informa aos seus investidores e 
ao mercado em geral suas projeções fi nanceiras para os anos de 2013 e 2014, bem como projeções de 5 anos 
(2018) para algumas métricas fi nanceiras.

2013E(1) 2014 Range 2018 Range

Receita(2) R$ 18,5 bilhões R$ 21,0 - 23,0 bilhões
7,5 - 9,5%

(CAGR% 2012-2018)
R$ bilhões;

%
Margem EBITDA 7,5(3) 7,5 - 8,5 8,5 - 9,5 %
Geração de Caixa Livre(4) n/d (150) a neutro 650 - 850 R$ milhões
Investimentos (CAPEX) n/d 600 n/d R$ milhões

Nota: (1) crescimento e margem esperados para o ano de 2013; (2) receitas registradas em R$ adotando 
as premissas cambiais de U$/R$= 2,40 e ₤/R$=3,80 em 2014 e constante nos próximos 5 anos, excluindo 
projeção de infl ação; (3) não considera ganhos não-recorrentes; e (4) geração de fl uxo de caixa livre após 
imposto de renda, CAPEX e despesas com juros.

Os guidances acima foram calculados a partir da análise do ambiente macroeconômico nos mercados em que 
a Marfrig atua, bem como de suas próprias perspectivas e projeções.

VEC – 2COL X 11CM

DISCLAIMER
•  Este fato relevante contem projeções futuras. Tais projeções refl etem somente a percepção da 

administração da Marfrig sobre o futuro de seus negócios, considerando, principalmente, os seguintes 
fatores: (i) o desempenho da economia nacional e internacional; (ii) as condições de mercado e do setor 
de consumo em geral, tais como concorrência, demanda por proteínas animais, evolução de preços 
etc.; (iii) os prazos para homologação de projetos e regulamentação do setor de alimentos; (iv) fatores 
operacionais. Qualquer alteração na percepção ou nos fatores acima descritos pode fazer com que 
os resultados concretos sejam diferentes das projeções apresentadas nesse fato relevante. Em caso 
de alteração relevante nestes fatores, as projeções podem vir a ser revisadas. O comunicado contém 
considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais 
e fi nanceiros, e às perspectivas de crescimento da Marfrig. Estas são apenas projeções e, como tais, 
baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia. Tais considerações futuras 
dependem, substancialmente, de fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos de 
divulgação arquivados pela Marfrig e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Ricardo Florence dos Santos
Vice-Presidente de Finanças e DRI

Marfrig Alimentos S.A.
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Marfrig Alimentos S.A. 
Companhia Aberta

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

FATO RELEVANTE
São Paulo, 21 de outubro de 2013 - a Marfrig Alimentos S.A. 
(BM&FBOVESPA: MRFG3 e ADR (Nível 1): MRTTY - “Companhia”) em 
atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações posteriores, e, em linha 
com as melhores práticas de governança corporativa, informa aos seus 
investidores e ao mercado em geral suas projeções fi nanceiras para 
os anos de 2013 e 2014, bem como projeções de 5 anos (2018) para 
algumas métricas fi nanceiras.

2013E(1) 2014 Range 2018 Range

Receita(2)
R$ 18,5 
bilhões

R$ 21,0 - 23,0 
bilhões

7,5 - 9,5%
(CAGR%

2012-2018)
R$ bilhões; 

%
Margem 
EBITDA 7,5(3) 7,5 - 8,5 8,5 - 9,5 %
Geração de 
Caixa Livre(4) n/d (150) a neutro 650 - 850 R$ milhões
Investimentos 
(CAPEX) n/d 600 n/d R$ milhões

Nota: (1) crescimento e margem esperados para o ano de 2013; 
(2) receitas registradas em R$ adotando as premissas cambiais 
de U$/R$= 2,40 e ₤/R$=3,80 em 2014 e constante nos próximos 
5 anos, excluindo projeção de infl ação; (3) não considera ganhos 
não-recorrentes; e (4) geração de fl uxo de caixa livre após imposto de 
renda, CAPEX e despesas com juros. 

Os guidances acima foram calculados a partir da análise do ambiente 
macroeconômico nos mercados em que a Marfrig atua, bem como de 
suas próprias perspectivas e projeções.

DOESP – 1COL X 19CM

DISCLAIMER
•  Este fato relevante contem projeções futuras. Tais projeções 

refl etem somente a percepção da administração da Marfrig 
sobre o futuro de seus negócios, considerando, principalmente, 
os seguintes fatores: (i) o desempenho da economia nacional e 
internacional; (ii) as condições de mercado e do setor de consumo 
em geral, tais como concorrência, demanda por proteínas animais, 
evolução de preços etc.; (iii) os prazos para homologação de 
projetos e regulamentação do setor de alimentos; (iv) fatores 
operacionais. Qualquer alteração na percepção ou nos fatores 
acima descritos pode fazer com que os resultados concretos sejam 
diferentes das projeções apresentadas nesse fato relevante. Em 
caso de alteração relevante nestes fatores, as projeções podem 
vir a ser revisadas. O comunicado contém considerações futuras 
referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados 
operacionais e fi nanceiros, e às perspectivas de crescimento da 
Marfrig. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se 
exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia. 
Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de 
fatores externos, além dos riscos apresentados nos documentos 
de divulgação arquivados pela Marfrig e estão, portanto, sujeitas a 
mudanças sem aviso prévio.

Ricardo Florence dos Santos
Vice-Presidente de Finanças e DRI

Marfrig Alimentos S.A.
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