
 

1 
 

Release de Resultados 

1T20 

Mais um trimestre recorde de resultados operacionais, melhor 

estrutura de capital e menor custo histórico de dívida. 
São Paulo, 18 de maio de 2020 – Marfrig Global Foods S.A. – Marfrig (B3 Novo Mercado: MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY) anuncia hoje os 

resultados do primeiro trimestre de 2020 (1T20). As informações operacionais e financeiras a seguir, exceto quando indicado o contrário, 

são apresentadas em reais nominais, de acordo com os critérios do padrão contábil internacional (IFRS) e devem ser lidas em conjunto 

com os demonstrativos de resultados e Notas explicativas para o período encerrado em 31 de março de 2020 arquivados na CVM.  

Para efeitos de comparação, os resultados aqui apresentados são identificados em base “proforma”, ou seja, contempla 100% da 

Quickfood, Várzea Grande e Iowa Premium no 1T19.  

Quando descrito como “Operação Continuada” os resultados apresentados consideram, na base pro-forma, os resultados da Quickfood 

a partir de janeiro de 2019, Várzea Grande a partir de abril de 2019 e por fim, Iowa em junho de 2019. 

 

PRINCIPAIS DESTAQUES 

▪ América do Norte, um primeiro trimestre recorde 

A operação da América do Norte teve seu melhor 1T da história com recorde de receita 

líquida, EBITDA e margem.  A receita liquida foi de US$ 2.185 milhões, EBITDAAj de US$ 175 

milhões com margem de 8,0%. 

▪ América do Sul, margem EBITDA recorde  

A operação da América do Sul teve seu melhor trimestre da história atingindo a margem 

EBITDAAJ de 12,3%, com a receita líquida de R$ 3.765 milhões e EBITDAAj de R$ 464 milhões 

e resultado de uma estratégia comercial eficiente e a captura das economias geradas 

pelas ações de melhorias operacionais em andamento iniciadas em 2019.  

▪ Redução da despesa financeira recorde 

Em janeiro a Companhia liquidou antecipadamente, com recursos próprios, US$ 446 

milhões em Notas Sênior com vencimento em 2023 e juros de 8,0% ao ano.  

Adicionalmente liquidou R$ 938 milhões em operações de capital de giro que oneravam 

o resultado financeiro, além da redução significativa da compra gado a prazo e a 

redução de R$ 616 milhões em débitos fiscais federais.  

▪ Menor custo histórico da dívida  

O custo médio no 1T20 atingiu o menor patamar histórico de 5,81% a.a., uma redução 

de 113 bps ou 16,3% em relação ao 1T19, um recorde da Companhia.  

▪ Transformação da estrutura de gestão: mais simples, focada e ágil 

A Companhia alterou sua estrutura de gestão desfazendo a Holding e assegurando que 

os CEO’s das operações da América do Sul e do Norte passem a responder diretamente 

para seus respectivos Conselhos de Administração. Desta forma a estrutura 

organizacional da Marfrig evoluiu para um modelo mais focado e ágil na administração 

dos negócios e execução das estratégias definidas pelo o Conselho de Administração.  
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SUMÁRIO DA MARFRIG EM NÚMEROS 

(operações continuadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

por operação por moeda 

 América do Sul  América do Norte 

Receita Líquida 

Custo Médio da Dívida (%a.a.) EBITDAAJ 
Resultado Líquido Aj  

1T19

6,94%

1T20

5,81%

4T192T19 3T19

6,73% 6,74%
6,26%

-113 bps

72%
América do Norte

América do Norte América do Sul

8%

3%

US$ OutrasBRL

89%
Em US$

Exportação Mercado Doméstico

65%
Exportações

77%
Mercado Doméstico

Exportação Mercado Doméstico

89%

1T19

584

1.499

1.111

2T19 3T19 4T19

69%

1T20

1.618

1.223

88%
84%

76%

+109%

% do EBITDA América do Norte% do EBITDA América do Sul

1T20 1T19 ∆ % 4T19 ∆ %

Consolidado

Receita Líquida 13.502 10.668 27% 14.218 -5%

Lucro Bruto 1.676 952 76% 2.076 -19%

Margem Bruta 12,4% 8,9% 349 pbs 14,6% -219 pbs

DVGA -757 -657 15% -766 -1%

Ebitda Aj 1.223 584 109% 1.618 -24%

Margem Ebitda Aj. 9,1% 5,5% 358 pbs 11,4% -232 pbs

Resultado Financeiro -1.183 -380 211% -610 94%

Resultado antes de IR e CS -32 151 -121% 399 -108%

Lucro Líquido / prejuízo Aj 32 4 643% 27 19%

América do Norte (em US$)

Receita Líquida 2.185$    2.034$    7% 2.339$  -7%

MI 1.898$    1.759$    8% 2.055$  -8%

ME 287$       275$       5% 284$    1%

Ebitda Aj. 175$       131$       33% 290$    -40%

Margem Ebitda Aj. 8,0% 6,5% 156 pbs 12,4% -439 pbs

América do Sul

Receita Líquida 3.766 2.987 -21% 4.581 -18%

MI 1.544 1.637 6% 1.855 -17%

ME 2.222 1.350 -39% 2.726 -18%

Ebitda Aj. 464 104 -78% 458 1%

Margem Ebitda Aj. 12,3% 3,5% 884 pbs 10,0% 233 pbs

Dados Financeiros

Dívida Líquida (em US$) 3.729$    2.487$    3.301$  

Endividamento (em US$) 2,84 x 2,71 x 2,74 x

Custo Médio da Dívida (%.a.a) 5,81% 6,94% -113 pbs 6,26% -45 pbs

Prazo Médio da Divida (anos) 4,04        3,65        11% 4,42     -9%
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MARFRIG & O PANORAMA SETORIAL 

O COVID-19 criou desafios e gerou incertezas no panorama macroeconômico mundial, 

obrigando as instituições e bancos a revisarem as projeções de performance 

econômica dos principais países do mundo dado o profundo impacto na indústria 

como um todo.  

A indústria de proteínas começou a sofrer os impactos da pandemia no final de março 

quando esta atingiu, principalmente, o continente americano, apesar de muitos 

exportadores já terem sentindo o impacto em suas vendas para a China desde o início 

do trimestre.  

Nos EUA, o volume de animais abatidos no 1T20 foi de 6,5 milhões de cabeças (USDA), 

um crescimento de 5,1% em relação ao mesmo período de 2019 e muito em linha ao 

volume abatido no 4T19. Os dados do primeiro trimestre ainda não refletem o impacto 

coronavírus, dado que  as medidas mais restritivas, como fechamento das redes de 

foodservice e lockdown iniciaram no final do período. 

No Brasil, o Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou que o volume de abate do 1T20 

(de 5,4 milhões de cabeças) foi 10% inferior ao mesmo período de 2019. A demanda 

gerada pelo maior volume de exportação não foi suficiente para compensar a queda 

no volume de vendas no mercado doméstico e alta de quase 30% no custo da @ (base 

CEPEA – São Paulo) causando uma diminuição na produtividade do setor. 

No Uruguai, dados do Inac demostraram uma queda de 25,5% (462 mil cabeças no 1T20 

vs 619 mil no 1T19) no total de abate na comparação contra o 1T19. O país também 

sofreu com o aumento do preço do gado e redução de atividade devido a queda nas 

exportações para China, devido aos impactos do Covid no país asiático. 

Na Argentina de acordo com o Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, 

o número de animais abatidos foi 3,1% superior ao do 1T19, em situação inversa ao Brasil 

e Uruguai, o preço do gado, em dólares, ficou abaixo do ano anterior e aliado ao 

mercado de exportação aquecido mantendo assim nível de atividade da indústria.  

Neste contexto desafiador a diversidade geográfica das operações da Marfrig 

localizadas na América do Sul e do Norte se confirmou como uma grande força 

estratégica da Companhia.  

A Marfrig assegurou, de forma responsável e solidária, a continuidade de fornecimento 

aos seus clientes domésticos e internacionais por meio da operação ininterrupta de suas 

plantas aliada a uma estratégia comercial diferenciada e parcerias sólidas. 
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A MARFRIG  

PRODUÇÃO 

A estratégia de criação de valor da Marfrig se baseia em três negócios distintos: 

processamento de carne bovina, industrializados e produtos à base vegetal. 

Processamento de carne: com capacidade total de abate de aproximadamente 31 mil 

cabeças por dia, a empresa tem crescido sua presença no mercado norte americano 

e reforçado suas exportações para geografias importantes. Sua base de produção de 

proteína bovina está localizada em: 

 

Em março a Companhia optou por encerrar as atividades da unidade Tucumã no 

Estado do Pará. A unidade tinha capacidade diária de abate 500. Ao mesmo tempo, 

aumentamos a capacidade produtiva na unidade de Várzea Grande, melhorando a 

eficiência de nossas plantas. O fechamento está alinhado com a estratégia de gestão 

de portfólio e otimização de ativos da Marfrig. 

 

Industrializados: também distribuída nas Américas o negócio de industrializados é 

responsável pela fabricação e elaboração de produtos como hambúrgueres, carne 

enlatada, carnes com molhos, embutidos, salsichas e outros. 

 

 

PAÍS 
Unidades de Abate de 

bovinos 

Capacidade efetiva de 

abate (cabeças/dia) 

OPERAÇÃO AMÉRICA DO NORTE 3 13,1 mil 

Eua 3 13,1 mil 

OPERAÇÃO AMÉRICA DO SUL 18 18,1 mil 

Brasil 12 13,2 mil 

Uruguai 4 3,7 mil 

Argentina 2 1,2 mil 

TOTAL 21 31,2 mil 

PAÍS 
Unidades de 

Processamento 

Capacidade 

de produção 

hambúrguer 

(ton/ano) 

Capacidade 

de produção 

de outros 

processados 

(ton/ano) 

Capacidade 

total de 

processados 

(ton/ano) 

OPERAÇÃO AMÉRICA DO NORTE 5 100 mil 104 mil 204 mil 

Eua 5 100 mil 104 mil 204 mil 

OPERAÇÃO AMÉRICA DO SUL 7 122mil 105 mil 227 mil 

Brasil 3 77 mil 66 mil 135 mil 

Uruguai 1 6 mil 6 mil 12 mil 

Argentina 3 39 mil 33 mil 72 mil 

TOTAL 12 222 mil 209 mil 431 mil 
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A Marfrig conta ainda com 10 centros de distribuição e escritórios comerciais localizados 

na América do Sul, Europa e Ásia.  

No Uruguai e Chile, a Marfrig conta ainda com linhas de produção para abate de 

cordeiros, totalizando 6.500 animais/dia. 

Produtos base vegetal: A produção de produtos de base vegetal, hoje se concentra no 

Brasil, na unidade de Várzea Grande. A Marfrig é a primeira empresa no país a produzir 

estes produtos em escala comercial para o foodservice. 
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OPERAÇÃO AMÉRICA DO NORTE 

Quarta maior processadora de carne e uma das mais eficientes empresas do setor nos EUA, a Operação 

possui três plantas de abate com capacidade de aproximadamente 13.100 animais/dia, o que totaliza mais 

de 3,7 milhões de cabeças/ano representando aproximadamente 14% da participação do abate dos EUA. 

Seus produtos são comercializados internamente nos canais de varejo, atacado e foodservice, bem como 

exportados para diversos mercados. A National Beef é a principal exportadora de carne bovina resfriada 

dos EUA, focada no mercado Asiático. A operação conta também com capacidade de produção anual 

de 100 mil toneladas de hambúrgueres, além da comercialização de produtos complementares e demais 

produtos processados, operação de curtume e de logística, e venda de produtos online diretamente aos 

consumidores.  

 

RECEITA E VOLUME 

A Receita Líquida da Operação América do Norte foi de US$ 2.185 billhões, um aumento 

de 7,5% comparado ao 1T19. O crescimento é explicado principalmente por: (i) maior 

disponibilidade de gado elavando o número de abate e rendimento adicional das 

plantas; (ii) contínua solída demanda por proteína bovina no mercado doméstico; e (iii) 

aumento no volume de vendas de “case ready” e produtos prontos para consumo 

vendidos diretamente ao consumidor. 

Em reais, a receita líquida foi de R$ 9.736 milhões 

 

LUCRO BRUTO & MARGEM 

A operaçaõ da América do Norte reportou recorde de resultado para um primeiro 

trimestre.  

O lucro bruto no 1T20 foi de US$ 229 milhões, um crescimento de 29,1%  quando 

comparado ao mesmo trimestre do ano anterior.  

OPERAÇÃO AMÉRICA DO NORTE 1T20 1T19

Toneladas (mil) Tons %

Volume Total 502      420      82        19,5%

     MI 419      355      64        18,1%

     ME 83        65        18        26,9%

US$ Milhões US$ %

Receita Líquida 2.185   2.034   152      7,5%

     MI 1.898   1.759   139      7,9%

     ME 287      275      13        4,6%

CPV (1.956) (1.856) (100) 5,4%

Lucro Bruto 229      178      52        29,1%

Margem Bruta - % 10,5% 8,7% - 180 pbs

EBITDA
Aj. 175      131      44        33,4%

Margem EBITDAAj.  - % 8,0% 6,5% - 160 pbs

Var.
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O preço médio utilizado como referência para compra de gado – USDA KS Steer1 – foi 

de US$ 119/cwt2, valor 5,2% inferior ao 1T19 enquanto o indicador médio de preço de 

venda, USDA Comprehensive, por sua vez foi menor 1,3% (US$ 215,55/cwt) e os créditos 

de outros subprodutos, como couro e outros tiveram diminuição de 1,7%.  

Como o preço do gado teve uma queda mais acentuada que os preços de venda, o 

“cutout ratio” (preço médio de carne bovina dividido pelo custo médio de gado), que 

no 1T20 foi de 1,82 no contra 1,74 no 1T19 combinando assim para um maior 

rentabilidade da operação.  

A margem bruta foi de 10,5% no 1T20 comparado a 8,7% no 1T19.  

Em reais, o lucro bruto foi de R$ 1.412 milhões. 

 

   

 

 

 

 

 

 

EBITDAAJ & MARGEM 

O EBITDAAJ foi de US$ 175 milhões, recorde para um um primeiro trimestre. A margem 

EBITDAAJ foi de 8,0%. 

Em reais, o EBITDAAJ foi de R$ 816,4 milhões. 

 

 

 

  

 
1 “USDA KS Steer”: referência de preço de gado no estado do Kansas, Estados Unidos. 
2 A “hundredweight”, abreviado Cwt, é uma unidade de medida para peso usada em certos contratos comerciais 
de “commodities”. Na América do Norte, a “hundredweight” é igual a 100 libras. 
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OPERAÇÃO AMÉRICA DO SUL 

Uma das principais processadoras de carne bovina na região com capacidade de abate de 

aproximadamente 18 mil animais/dia, a Marfrig é reconhecida pela qualidade de seus produtos, tanto no 

mercado doméstico quanto no internacional. A Marfrig é uma das principais exportadoras da região e 

conta com o maior número (13) de plantas habilitadas para exportação à China na América do Sul. No 

Brasil, a Companhia é a segunda maior processadora de carne, com capacidade de abate de 12,7 mil 

animais/dia e capacidade de produção de hambúrgueres de 77 mil toneladas/ano. Com marcas 

reconhecidas pela sua qualidade, como Bassi e Montana, a Companhia atua com foco nos canais de 

varejo e foodservice para o mercado local tendo os melhores restaurantes e churrascarias como clientes. 

No Uruguai, é a maior empresa do setor e a principal exportadora de carne bovina e se distingue pela 

produção e comercialização de carne orgânica e outros produtos de nicho (‘’de maior valor agregado’’). 

Na Argentina, além de possuir duas plantas de abate e ser uma das principais exportadoras do país, a 

Companhia é líder na produção e comercialização de hambúrgueres e salsichas e detém duas das marcas 

mais valiosas e reconhecidas da região (Paty e Vienissima!). No Chile, a Marfrig é a principal importadora 

de carne bovina do país, além de ter uma planta de abate de cordeiros na Patagônia chilena destinada 

praticamente ao atendimento dos maiores mercados consumidores fora do país. 

 

 

RECEITA E VOLUME 

A receita líquida da Operação América do Sul foi de R$ 3.766 milhões no 1T20, 26,1% 

maior quando comparada ao 1T19, explicada (i) pelo aumento de 64,5% no volume de 

exportações; (ii) pelo aumento de 30,4% no preço médio de exportações; (iii) aumento 

de 87% da receita de processados; e (iv) pela desvalorização de 18,2% do real frente 

ao dólar (1T20 R$ 4,46 vs R$ 3,77 no 1T19). 

No primeiro trimestre, aproximadamente 60% do total das receitas de exportação da 

Operação América do Sul foram destinadas a China e Hong Kong, esse montante 

representa um aumento de 106% quando comparado ao mesmo período de 2019 e 

reflete o melhor posicionamento da Marfrig na região para atender à crescente 

demanda asiática. No 1T20 as exportações passaram a representar 60% da receita da 

operação, contra 45% no 1T19. 
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Perfil das Exportações 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRO BRUTO & MARGEM 

No 1T20, o lucro Bruto da operação América do Sul foi de R$ 621 milhões, 121,6% maior 

em relação ao 1T19. A excelente performance é explicada por: (i) melhor resultado das 

exportações, decorrente do maior número de habilitações para a China e uma 

estratégia comercial bem definida ao final de 2019 que balanceou positivamente o mix 

de países destino resultando em aumento e volume e preços médios; (ii) aumento do 

resultado de processados;  e (iii) redução de custos, despesas e diluição de custo fixo 

fruto do programa de melhoria & eficiência operacional iniciado em 2019 o qual, entre 

outras iniciativas, contemplou:  

(a.) revisão do  “footprint” das operações encerrando as plantas ineficientes, 

(b.) aumento da capacidade de abate de Várzea Grande, 

(c.) redução de gastos com mão de obra por meio de processos mais eficientes, 

(d.) redução do percentual de turnover    

(e.) melhora dos rendimentos de produção por meio de melhores práticas,  

(f.) melhora o mix de produção e utilização de matéria prima, e 

(g.) aumento do volume de produtor de maior valor agregado a cortes 

certificados; 

Esses movimentos compensaram o aumento do CPV em 16,2% no 1T20, que foi resultado 

do maior volume de abate e aumento do preço do gado no Brasil (30%) e Uruguai (13%), 

em contrapartida a queda de preços na Argentina (-4%). 

A margem bruta foi de 16,5% no 1T20, ante 9,4% no mesmo período do ano anterior.  

 

China & Hong Kong OutrosOriente Médio

Europa Estados Unidos

31%

19%

8%

Oriente MédioChina & Hong Kong Outros

EUAEuropa

40%

1T19 

25%

8%

7%

60%

1T20 
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Preço do Gado por Região 

 

 

EBITDAAJ & MARGEM 

No 1T20, o EBITDAAJ da Operação América do Sul foi de R$ 464 milhões e a Margem 

Ebitda foi de 12,3% registrando um recorde histórico da operação.  

 

  

Brasil Uruguai Argentina 

O custo do @ teve seu aumento 

impulsionado pela crescente demanda 

de gado para exportação e pela 

valorização do dólar. 

Aumento do custo foi consequência do 

aumento das exportações do Uruguai, 

em especial para a China. 

A Argentina mantém um dos menores 

custos de gado do mundo quando 

comparada em dólares. 
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RESULTADOS CONSOLIDADOS 

 

 

RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA 

No 1T20, a receita líquida consolidada da Marfrig foi de R$ 13.502 milhões, 26,6% superior 

ao 1T19. Este aumento é justificado pelo incremento de 46,5% nas receitas de 

exportações (principalmente o aumento de 64,5% nas receitas de exportação da 

Operação América do Sul) e pela contínua excelente performance da Operação 

América do Norte, que apresentou crescimento de 7,5% em suas receitas em dólares ou 

26,7% em reais.  

No 1T20, a receita líquida em dólares representou 89% da receita total, fator relevante 

decorrente da soma da geração “natural” de receitas na américa do norte com as 

exportações da américa do sul. Sob outra ótica, apenas 8% da receita da Companhia 

foi originada em reais.  

Receita por moeda (%)  

                                               1T20                                          1T19 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS CONSOLIDADOS 1T20 1T19

Toneladas (mil) Tons %

Volume Total 842       754       89       11,8%

     MI 649       600       48       8,1%

     ME 194       153       41       26,5%

R$ Milhões R$ %

Receita Líquida 13.502 10.668 2.833 26,6%

     MI 10.001 8.280   1.722 20,8%

     ME 3.500   2.389   1.112 46,5%

CPV (11.826) (9.716) (2.109) 21,7%

Lucro Bruto 1.676   952       724    76,1%

Margem Bruta - % 12,4% 8,9% - 349 pbs

DVGA (757) (657) (100) 15,2%

(+) Depreciação e Amort ização (304) (290) (14) 4,9%

EBITDA
Aj. 1.223   584       639    109,3%

Margem EBITDAAj.  - % 9,1% 5,5% - 360 pbs

Var.

8%

3%

Em US$ Outras moedasEm R$

89%
Em US$

8%

7%

85%
Em US$
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Mercados Consumidores (% da Receita Liquida Consolidada) 

A Marfrig tem um mix de receita distribuído entre os principais mercados consumidores 

do mundo. No 1T20, os EUA representaram 64% de nossas vendas e as receitas 

provenientes de exportações para China atingiram 10%, enquanto a participação do 

Brasil foi reduzida para 9%.  

 

 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (“CPV”) 

No 1T20, o custo de produtos vendidos da Marfrig foi de R$ 11.826 milhões, 21,7% superior 

ao mesmo período do ano anterior, explicado pelo maior volume de vendas em ambas 

as operações e maior custo de gado conforme explicado anteriormente. 

 

DESPESAS COM VENDAS, GERAIS & ADMINISTRATIVAS 

As despesas com vendas, gerais & administrativas (DVGA) totalizaram R$ 757 milhões. A 

DVGA em função da receita líquida (DVGA/ROL) foi de 5,6% comparado a 6,16% no 

1T19.  

As despesas com Vendas totalizaram R$ 549 milhões, ou 4,0% da Receita Líquida, uma 

redução de 40 pbs relação ao percentual do 1T19. Mesmo com um maior volume de 

vendas e principalmente um incremento de 46,5% no volume de exportações, a 

Companhia conseguiu reduzir suas despesas com vendas, destaque para as ações de 

otimização logística. 

As despesas Gerais e Administrativas foram de R$ 212 milhões ou 5,6% da Receita 

Líquida, uma redução de 80 pbs em comparação com o 1T19. 

 

EBITDAAj  e Margem 

A Marfrig registrou EBITDAAj de R$ 1.223 milhões no 1T20, uma expansão de 109% na 

comparação com o 1T19.  A margem EBITDAAj , por sua vez, foi de 9,1%, 360 pbs superior 

ao 1T19. 

10%

JapãoEUA BrasilChina 
& Hong 

Kong

Europa Asia & 
Oceania

5%

Oriente 
Médio

64%

Uruguai Chile Argentina Outros

62%

6%

12%

9%

5%
4%

1%

5%

2% 2%
3%

1%
2%

1% 1%
2% 2%2%

1%

1T20 1T19
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Neste primeito trimestre 64% do EBITDAAj foi composto pela a Operação América do 

Norte, uma redução em relação ao 1T19 tendo em vista a expansão dos resultados da 

operação da América do Sul. No total, o  EBITDAAj consolidado é aproximadamente 90% 

gerado em dólares. 

Quando a excelente performance no 1T20, este é explicada (i) pelo maior volume de 

vendas na Operação América do Norte, principalmente no mercado doméstico dado 

ao sólido e contínuo crescimento na demanda por proteína bovina nos EUA e (ii) pelo 

aumento no preço médio e maior volume de exportações, em especial para China, (iii) 

por melhoras de eficiência de produtividade e de redução de custos promovidas pela 

Operação América do Sul; e (iv) pela maior desvalorização cambial na operação 

América do Sul. 

 

 

 

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões)  

 

Observação: é importante destacar que a variação cambial sobre as dívidas contraídas em subsidiárias no exterior, cuja 

moeda funcional da investida diverge da controladora, é registrada no patrimônio líquido. 

O resultado financeiro líquido do 1T20, antes do efeito da variação cambial e despesas 

não recorrentes, foi de R$ 308 milhões, representando uma redução de R$ 135 milhões 

em relação ao 4T19. O melhor resultado deste trimestre é consequência positiva da 

estratégia da Companhia em reduzir seus custos financeiros e atingir maior 

lucratividade.  

RESULTADO FINANCEIRO 1T20 4T19

R$ %

Juros Líquidos Provisionados (248) (283) 35      -12%

 Outras Despesas e Receitas Financeiras (60) (160) 100    -63%

RESULTADO FINANCEIRO RECORRENTE (308) (443) 135    -31%

Despesas não recorrentes (244) -          (244)

 RESULTADO FINANCEIRO ANTES DA VAR. CAMBIAL (551) (443) (108) 24%

Variação Cambial (632) (167) (465) 278%

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (1.183) (610) (573) 94%

Var.

1T20

83%

9%

6%

1T19

64%
584

1.223

112%

Margem EBITDAaj Op. América do Norte Op. América do Sul

EBITDAAJ & Margem 
(R$ milhões)

584

1.111

1.499 1.618

1.223

1T19 2T19 4T193T19 1T20

109%
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No 1T20 a linha de “Outras Despesas e Receitas Financeiras” foi reduzida em R$ 100 

milhões em relação ao 4T19 principalmente pela liquidação das operações de capital 

de giro iniciadas no 4T19 e realizadas com maior ênfase no 1T20. Adicionalmente, 

reduzimos R$ 614 milhões em débitos fiscais federais os quais também impactavam esta 

linha com sua atualização monetária. 

As despesas não recorrentes de R$ 244 milhões incorridas no 1T20 são consequência da 

liquidação antecipa de US$ 446 milhões em Notas Sênior com vencimento 2023 ocorrida 

em 17 de janeiro de 2020. Deste montante, R$169 milhões não tiveram caixa por se tratar  

da baixa contábil dos custos de emissão amortizados. 

 

 

RESULTADO LÍQUIDO (R$ milhões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 1T20, o resultado líquido das operações continuadas foi fortemente impactado pelas 

despesa de variação cambial de R$ 632 milhões, todavia foi positivo em R$ 32 milhões 

quando ajustado das despesas não recorrente de R$ 169 milhões do efeito não caixa 

da baixa dos custos de emissão amortizados acumulados das Notas Sênior com 

vencimento em 2023 recompradas em janeiro. 

 

CAPEX & INVESTIMENTOS  

No 1T20, o capex recorrente foi de R$ 190 milhões, sendo 65% destinados a manutenção 

e melhorias. Na parte de manutenção destacamos os investimentos de manutenção 

usual e a central de tratamento e reuso de água na planta de Liberal – Ks, na Operação 

América do Norte. Os 35% remanescentes foram destinados para projetos de 

crescimento orgânico com destaque para expansões das áreas de desossa e de 

hamburgueres, ambos em Várzea Grande. Esses projetos estão alinhados com a com a 

estratégia de otimização do “footprint” da Companhia, que potencializa as unidades 

mais eficientes enquanto encerra as plantas ineficientes. 

32

169

Resultado Líquido antes 
da Variação Cambial

Bond 2023 Baixa do 
Custo Amoritzado

Resultado Líquido antes 
da Variação Cambial

-632

Variação Cambial Resultado Líquido Aj.

495

664
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O capex recorrente acumulado dos últimos doze meses foi de R$ 829 milhões, sendo 

73% destinados aos projetos de manutenção e o saldo remanescente aos projetos de 

crescimento.  

 

FLUXO DE CAIXA  (R$ milhões)          

 

 

 

Aproveitando de um forte resultado operacional e uma gestão do capital de giro mais 

eficiente no 1T20, demos continuidade ao plano de liquidação das operações de 

capital de giro que oneravam o resultado financeiro.  

Neste triemestre liquidamos R$ 938 milhões em operações de capital de giro, um marco 

significativo na execução da estratégia de liability management definida pelo o 

Conselho de Administração. Este movimento resultou na economia estrutural de R$ 100 

milhões na linha de “Outras Receitas e Despesas Financeiras” em relação ao 4T19.  

O fluxo de caixa livre recorrente foi positivo em R$ 243 milhões quando eliminado os 

efeitos extraordinários da liquidação das operações de capital de giro e do bônus de 

R$ 759 milhões ligados à operação da América do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-971

726

243

FCO AjustadoFC Operacional

-293

-190

FCL

938

Itens Pontuais Capex Recorrente Juros

759
Bônus

Liquidação 

Operações de 

Capital de 

Giro
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DÍVIDA LÍQUIDA (em R$ milhões e US$ milhões) 

 

Em função do perfil do endividamento da Companhia ser, em grande parte, atrelado à moeda norte-americana (a 

parcela da dívida bruta atrelada ao dólar ou outras moedas que não o Real ficou em torno de 96,0% no final do trimestre), 

as variações aqui explicadas consideram seus valores em dólares norte-americanos. 

A dívida líquida do fechamento do 1T20 de US$3.729 milhões foi US$ 428 milhões ou 13% 

superior ao 4T19 principalmente (i) pelos impactos no fluxo de caixa livre da eliminação 

das operações de capital de giro, pagamento de tributos e bônus relacionados à 

operação da América do Norte; e (ii) pelo efeito não caixa da baixa do custo 

amortização da emissão das Notas Sênior com vencimento em 2023 liquidadas em 

janeiro de 2020.  

Medida em Reais a dívida líquida do primeiro trimestre de 2020 foi de R$19.385 milhões, 

tendo como fator adicional aos mencionados acima o efeito da variação cambial não 

caixa de R$ 4.251 milhões.  

O índice de alavancagem, medido pela relação entre dívida liquida e o EBITDAAj UDM 

(últimos 12 meses) proforma foi de 2,84x em dólares, um aumento de 0,14x em relação 

ao 4T19. Quando mensurado em Reais esse índice ficou em 3,56x. 

 

 

 

 

OBS: o cálculo do índice de alavancagem para os covenants das operações de financiamento bancário e mercado de capitais, cujo 

limite é de 4,75x, inclui disposições contratuais que permitem a exclusão dos efeitos da variação cambial. Portanto, o índice apurado 

para esse propósito alcançou 2,21x ao final do 1T20 (para mais informações, vide nota 17.3 nas demonstrações financeiras). 

CUSTO MÉDIO DA DÍVIDA 

Neste trimestre atingimos  outro marco importante na execução da estratégia de liability 

management com o custo médio da dívida alcançando 5,81% a.a., uma redução de 

49bps em relação ao 4T19 e 113 bps ou 16% em relação ao 1T19.  

O movimento decrescente do custo da dívida da Companhia é um dos principais 

indicadores de sucesso do trabalho em curso para redução das despesas financeiras e 

aumento da lucratividade.   

 

(R$ milhões)

13.306

19.385

4.251

1.454

Dívida Líquida 4T19 Amortiz. do 
Custo de Emissão

188

Variação Cambial Fluxo de Caixa Livre Recompra de Ações Outros

44 64

Liquidação de 
Arrendamentos

78

Dívida Líquida 1T20

Em US$

3.301
3.729

2,84x

2,74x

Em US$

3,56x

2,77x

Dív. Líquida / 

EBITDAAj UDM 

em reais 

3,56 x 

 

Dív. Líquida / 

EBITDAAj UDM 

em dólares 

2,84x 

 

Custo Médio 

(% a.a.) 

5,81% 

Prazo Médio 

(anos) 

4,04 
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COVID-19 

As operações de processamento bovino são indispensáveis à segurança alimentar dos 

brasileiros, argentinos, chilenos, uruguaios, norte-americanos e de milhões de pessoas 

em mais de 100 países ao redor do mundo. Por isso, a Marfrig assumiu o compromisso 

de manter suas unidades em funcionamento durante a crise e garantir o abastecimento 

de um produto essencial para a maioria dos consumidores.  Isto está feito com a máxima 

responsabilidade, colocando em primeiro lugar a saúde e a segurança de todos 

aqueles que trabalham na Companhia, com o monitoramento ininterrupto das 

condições das unidades e seguindo à risca os protocolos estipulados pela Organização 

Mundial de Saúde e pelas autoridades locais dos países em que atua.  

Em abril, foi aprovado pelo Conselho de Administração, um plano que visa combater 

ou minimizar os efeitos causados pela pandemia. Uma série de medidas foram 

prontamente implementadas pela Marfrig. 

A seguir são descritas as principais ações sociais aplicadas pela Companhia neste 

período que totalizaram aproximadamente R$ 20 milhões: 

Na operação da América do Sul houve a produção de aproximadamente 10 toneladas 

mensais de álcool gel na unidade de Promissão/SP.  O primeiro lote foi distribuído para 

as unidades no Brasil, sendo os lotes seguintes destinados aos 18.000 colaboradores no 

Brasil e doados para instituições assistenciais hospitais localizados nas cidades em que a 

Marfrig atua. 

Doação de 7,5 milhões de reais para o Ministério da Saúde, valor suficiente para a 

compra de 100.000 testes rápidos para diagnosticar o Covid-19. 

Doação de 48 mil latas de carne para complementar cestas de emergência distribuídas 

pelo Ministério do Desenvolvimento social Uruguaio. 

Como reconhecimento dos esforços dos colaboradores que trabalham diariamente 

com a responsabilidade de assegurar a produção de carne bovina para alimentar a 

população, a Marfrig passou a entregar 2,5 kg de carne bovina para cada um dos 18 

mil colaboradores no Brasil. 

Custo Médio da Dívida (por ano) 

1T19 1T20

6,94%

5,81%

6,74%

2T19 3T19 4T19

6,73%
6,26%

-113 bps
(-16%)
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Na operação América do Norte, convidamos e recebemos líderes do CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention) e as autoridades de saúde, estaduais e municipais, 

para visitar nossas instalações, reunir-se com os membros da nossa equipe e revisar 

nossos procedimentos de segurança. 

Foram doadas diversas refeições, máscaras em padrões hospitalares e produtos de 

limpeza e higienização para os hospitais e associações de enfermeiros das regiões onde 

a Companhia atua. 

Em Ohio, contribuímos com o Banco de Alimentos local, doando US$ 123 mil em carne 

bovina resfriada. 

Nas plantas, foram instaladas divisórias de aço inoxidável entre estações de trabalho e 

nos pisos de produção para aumentar a segurança e facilitar a higienização diária. 

Aumentamos o número de áreas de lanchonete para os funcionários, permitindo que 

eles se espalhem durante o intervalo / almoço. 

Pagamento emergencial - Todos os funcionários que recebem por hora produzida 

receberão um aumento de US$ 2 por hora em seu salário-base de 16 de março a 10 de 

maio de 2020 (podendo ser estendido). Também está sendo doado, de forma semanal, 

um kit com carne para todos os funcionários e contratados em todas as unidades da 

Operação. 

Para garantir a máxima integridade de nossos colaboradores o departamento de 

recursos humanos da Companhia adotou medidas preventivas ao contágio a exemplo 

de: i) quarentena preventiva dos colaboradores com doenças crônicas, com 60 anos 

ou mais e gestantes; ii) afastamento e quarentena dos colaboradores com algum 

sintoma que indique possível contaminação do covid-19; iii) aferição de temperatura e 

avaliação de sinais de possível contaminação dos colaboradores nas entradas de todas 

as unidades fabris e administrativas da Companhia; iv) desinfecção reforçada de 

ônibus, mesas e maçanetas; v) ampliação dos reservatórios de álcool em gel em todas 

as unidades; vi) higienização de uniformes e equipamentos de trabalho; vii) 

fornecimentos de EPIs aos empregados dos setores de saúde, limpeza, lavanderia, 

portarias e refeitórios; viii) proibição de todas as visitas nacionais e internacionais nas 

unidades produtivas; ix) adoção de sistema de alternância de turnos e home office; e 

x) realização de campanhas educacionais de conscientização dos colaboradores. 

A Companhia está atuando de forma resiliente e cuidadosa para exercer sua função 

essencial - o abastecimento de carne bovina de qualidade para todos. Nossa prioridade 

é assegurar e e proteger a saúde de nossos colaboradores. Não estão sendo 

economizados esforços e recursos para garantir um ambiente saudável e seguro para 

que todas as atividades sejam mantidas.  

A Marfrig é uma das maiores produtoras globais de proteína animal com a mais alta 

qualidade e sob os mais rigorosos índices de segurança e sustentabilidade.  Do interior 

do Kansas, ao meio o Uruguai, Chile, Argentina e em diversas cidade do Brasil a Marfrig 

hoje trabalha com uma importante missão: alimentar o mundo que não pode sair de 
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casa e alimentar o outro mundo, que precisa trabalhar fora de casa; pois sabemos que 

quem alimenta o mundo não pode parar.  

 

 

 

                                                            PRÓXIMOS EVENTOS 

                                           Teleconferência de resultado 

 

            Data: 19 de maio de 2020 

  

  

  

10h00 (Brasília) 

 
  

Tel. Brasil: + 55 (11) 3181-8565 

Ou +55(11) 4210-1803 

 
  

Código: Marfrig 

 
  

Transmissão ao vivo pela internet em sistema de áudio e slides 

Replay disponível para download: www.marfrig.com.br/ri 

 

 

 

Relações com Investidores 

+ 55 (11) 3792-8907 

ri@marfrig.com.br 

http://www.marfrig.com.br/ri
mailto:ri@marfrig.com.br


 

20 
 

Release de Resultados 

1T20 

DISCLAIMER 

Este material constitui uma apresentação de informações gerais sobre a Marfrig Global Foods 

S.A. e suas controladas consolidadas (em conjunto, a “Companhia”) na presente data. Tais 

informações são apresentadas de forma resumida e não têm por objetivo serem completas.  

Nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é realizada, nem qualquer certeza 

deve ser assumida, sobre a precisão, certeza ou abrangência das informações aqui contidas. 

Nem a Companhia nem qualquer uma de suas afiliadas, consultores ou representantes assumem 

qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante de qualquer informação 

apresentada ou contida nesta apresentação. As informações apresentadas ou contidas nesta 

apresentação encontram-se atualizadas até 31 de março de 2019 e, exceto quando 

expressamente indicado de outra forma, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nem a 

Companhia nem qualquer uma de suas afiliadas, consultores ou representantes firmaram 

qualquer compromisso de atualizar tais informações após a presente data. Esta apresentação 

não deve ser interpretada como uma recomendação jurídica, fiscal, de investimento ou de 

qualquer outro tipo.  

Os dados aqui contidos foram obtidos a partir de diversas fontes externas, sendo que a 

Companhia não verificou tais dados através de nenhuma fonte independente. Dessa forma, a 

Companhia não presta qualquer garantia quanto à exatidão ou completude de tais dados, os 

quais envolvem riscos e incertezas e estão sujeitos a alterações com base em diversos fatores.  

Este material contém declarações prospectivas. Tais declarações não constituem fatos históricos 

e refletem as crenças e expectativas da administração da Companhia. As palavras ”prevê", 

“deseja", "espera", “estima”, “pretende”, “antevê”, “planeja", "prediz", "projeta", "alvo" e outras 

similares pretendem identificar tais declarações.  

Embora a Companhia acredite que as expectativas e premissas refletidas nas declarações 

prospectivas sejam razoáveis e baseadas em informações atualmente disponíveis para a sua 

administração, ela não pode garantir resultados ou eventos futuros. É aconselhável que tais 

declarações prospectivas sejam consideradas com cautela, uma vez que os resultados reais 

podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações. Títulos e 

valores mobiliários não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos a menos que sejam 

registrados ou isentos de registro de acordo com o Securities Act dos EUA de 1933, conforme 

alterado ("Securities Act"). Quaisquer ofertas futuras de valores mobiliários serão realizadas 

exclusivamente por meio de um memorando de oferta. Este documento não constitui uma 

oferta, convite ou solicitação de oferta para a subscrição ou aquisição de quaisquer títulos e 

valores mobiliários, e nem qualquer parte desta apresentação e nem qualquer informação ou 

declaração nela contida deve ser utilizada como base ou considerada com relação a qualquer 

contrato ou compromisso de qualquer natureza. Qualquer decisão de compra de títulos e 

valores mobiliários em qualquer oferta de títulos da Companhia deverá ser realizada com base 

nas informações contidas nos documentos da oferta, que poderão ser publicados ou distribuídos 

oportunamente em conexão a qualquer oferta de títulos da Companhia, conforme o caso.  
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ANEXO I 

Demonstrativo de Resultados Pro forma  

(R$ milhões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ %ROL R$ %ROL R$ %

Receita Líquida 13.502 100,0% 10.668 100,0% 2.833 26,6%

CPV (11.826) -87,6% (9.716) -91,1% (2.109) 21,7%

Lucro Bruto 1.676   12,4% 952      8,9% 724    76,1%

DVG&A (757) -5,6% (657) -6,2% (100) 15,2%

Comercial (545) -4,0% (473) -4,4% (72) 15,2%

Administrat iva (212) -1,6% (184) -1,7% (28) 15,1%

EBITDA
AJ 1.223   9,1% 584      5,5% 639    109,3%

Outras receitas/despesas (55) -0,4% 77         0,7% (132) -170,4%

EBITDA 1.168   8,7% 662      6,2% 507    76,6%

 P&L - USD x BRL R$ 4,46 R$ 3,77 0,69 18,2%

 BS - USD x BRL R$ 5,20 R$ 3,90 1,30 33,4%

1T20 (a) 1T19 (b)
Var.

(a/b) 
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ANEXO II 

Demonstrativo de Resultados e  Reconciliação do EBITDA*3 

(R$ milhões)  

 

 

 

 
3 Reconciliação do EBITDA preparado de acordo com a Instrução CVM 527  

R$ %ROL R$ %ROL R$ %

Receita Líquida 13.502 100,0% 10.080 100,0% 3.422 33,9%

CPV (11.826) -87,6% (9.152) -90,8% (2.673) 29,2%

Lucro Bruto 1.676   12,4% 927      9,2% 749    80,7%

DVG&A (757) -5,6% (643) -6,4% (114) 17,8%

Comercial (545) -4,0% (467) -4,6% (78) 16,7%

Administrativa (212) -1,6% (176) -1,7% (37) 20,8%

EBITDA
AJ 1.223   9,1% 571      5,7% 651    114,0%

Outras receitas/despesas (55) -0,4% 78         0,8% (132) -170,3%

EBITDA 1.168   8,7% 649      6,4% 519    80,0%

Equivalência Patrimonial 0           0,0% (0) 0,0% 0         -

D&A (304) -2,3% (287) -2,8% (17) 6,0%

EBIT 864       6,4% 362      3,6% 502    138,6%

Resultado Financeiro (1.183) -8,8% (380) -3,8% (803) 211,1%

Receitas/Despesas Financeiras (551) -4,1% (406) -4,0% (145) 35,8%

Variação Cambial (632) -4,7% 26         0,3% (657) -2564,6%

EBT (319) -2,4% (18) -0,2% (301) 1669,5%

IR + CS 286       2,1% 160      1,6% 126    78,9%

Resultado Líquido - Op. Continuada (32) -0,2% 142      1,4% (174) -122,7%

Resultado Líquido - Op. Descontinuada -       0,0% -       0,0% -     -

Resultado Líquido - Total (32) -0,2% 142      1,4% (174) -122,7%

Participação Minoritários (105) -0,8% (138) -1,4% 33       -24,0%

Lucro (Prejuízo) Líquido - Op. Continuada (137) -1,0% 4           0,0% (141) -3268,6%

Lucro (Prejuízo) Líquido - Op. Descontinuada -       0,0% -       0,0% -     -

Lucro (Prejuízo) Líquido - Total (137) -1,0% 4           0,0% (141) -3268,6%

 P&L - USD x BRL R$ 4,46 R$ 3,77 -R$ 3,92

 BS - USD x BRL R$ 5,20 R$ 3,90 -R$ 3,83

1T20 (a) 1T19 (b)
Var.

(a/b) 
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ANEXO III 

Fluxo de Caixa  

(R$ milhões) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RECONCILIAÇÃO DO EBITDA AJUSTADO

(R$ milhões)
1T20 4T19

 Lucro/Prejuízo Líquido Continuado (137) 27      

 (+) Provisão de IR e CS (286) 117    

 (+) Part icipação de Acionistas não Controladores 105 372    

 (+) Variação Cambial Líquida 632 167    

 (+) Encargos Financeiros Líquidos 551 443    

 (+) Depreciação / Amort ização 304 308    

EBITDA 1.168 1.434

 (+) Outras Receitas/Despesas Operacionais 55    184    

EBITDA
AJ 1.223 1.618

Fluxo de Caixa Continuado 1T20 4T19

Resul. Líq. Continuado Ac. Controlador (137) 27      

(+/-) Itens que não afetam caixa 1.334 1.769 

(+/-) Contas a receber (25) (906)

(+/-) Estoques (289) 81      

(+/-) Fornecedores (921) 518    

(+/-) Outros (932) (314)

(=) Fluxo Operacional (970) 1.175 

(-) Capex e Invest imentos (190) (322)

(-) Juros sobre dívidas (294) (301)

Fluxo de Caixa Antes dos Dividendos para Terceiros (1.454) 552    
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ANEXO IV 

DRE por operação (Operação Continuada) 

(R$ mil)  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1T20

R$ %ROL R$ %ROL R$ %ROL

Receita Liquida 9.736    100,0% 3.766   100,0% -     100,0%

CPV (8.680) -89,2% (3.145) -83,5% (0) 0,0%

Lucro Bruto 1.055    10,8% 621      16,5% (0) 0,0%

DVGA (390) -4,0% (242) -6,4% (125) 0,0%

EBITDA
AJ 812       8,3% 464      12,3% (54) 0,0%

1T19

R$ %ROL R$ %ROL R$ %ROL

Receita Liquida 7.681    100,0% 2.987   100,0% -     100,0%

CPV (7.008) -91,2% (2.707) -90,6% (1) 0,0%

Lucro Bruto 673       8,8% 280      9,4% (1) 0,0%

DVGA (301) -3,9% (280) -9,4% (77) 0,0%

EBITDA
AJ 498       6,5% 104      3,5% (18) 0,0%

América do 

Norte
América do Sul Corporate

América do 

Norte
América do Sul Corporate
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ANEXO V 

Balanço Patrimonial 

(R$ mil)  

 

 

 

 

ATIVO 1T20 4T19 PASSIVO 1T20 4T19

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

Caixa e Aplicações 7.574.176 8.410.113 Fornecedores 2.688.561 2.670.322

Valores a receber clientes nacionais 2.453.249 2.020.516 Fornecedores risco sacado 38.575 176.881

Estoques de produtos e mercadorias 2.929.287 2.383.486 Pessoal, encargos e benefícios sociais 423.809 757.699

Ativos biológicos 41.421 29.139 Impostos, taxas e contribuições 247.408 407.817

Tributos a recuperar 546.108 1.176.530 Empréstimos, financiamentos e debentures 6.718.393 4.594.444

Despesas do exercício seguinte 93.726 61.823 Títulos a pagar 315.979 108.483

Títulos a receber 28.664 82.318 Arrendamentos a pagar 159.838 131.093

Adiantamentos a fornecedores 121.171 110.044 Antecipações de clientes 1.304.128 1.322.910

Outros valores a receber 368.779 146.135 Outras obrigações 372.759 445.399

14.156.581 14.420.104 12.269.450 10.615.048

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

Depósitos judiciais 66.373 62.055 Empréstimos, financiamentos e debentures 20.241.092 17.121.836

Títulos a receber  0 0 Impostos, taxas e contribuições  256.336 768.129

Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.876.120 1.413.253 Imposto de renda e contribuição social diferidos 189.537 136.275

Tributos a recuperar  2.549.074 2.321.233 Provisão para contingências 395.733 361.884

Outros valores a receber  358.607 134.537 Arrendamentos a pagar  427.780 392.740

4.850.174 3.931.078 Títulos a Pagar  316.251 233.094

Outras obrigações 213.879 166.674

Investimentos 60.715 45.694 22.040.608 19.180.632

Imobilizado 7.371.324 6.441.055

Intangível 8.444.251 6.734.090

15.876.290 13.220.839

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 8.204.391 8.204.391

Reservas de capital, opções outorgadas e ações em 

tesouraria (1.852.617)   (1.271.370)   

Reservas de lucros 51.824 51.824

Outros resultados abrangentes (4.202.394)   (3.271.650)   

Prejuízos Acumulados (3.231.220)   (3.094.630)   

Patrimônio líquido de controladores (1.030.016)   618.565

    Participação de não controladores 1.603.003    1.157.776    

Total do Patrimônio Líquido 572.987 1.776.341

TOTAL DO ATIVO 34.883.045 31.572.021 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 34.883.045 31.572.021
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Another quarter of record-high operating results, 

reinforcement of capital structure and all time low debt cost 
 

São Paulo, May 18, 2020 – Marfrig Global Foods S.A. – Marfrig (B3 Novo Mercado: MRFG3 and Level 1 ADR: MRTTY) announces today its 

results for the first quarter of 2020 (1Q20). Except where stated otherwise, the following operating and financial information is presented in 

nominal Brazilian real, in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), and should be read together with the income 

statement and notes to the financial statements for the period ended March 31, 2020 filed at the Securities and Exchange Commission of 

Brazil (CVM).  

To improve comparisons, the results herein are identified as “proforma,” i.e., including 100% of the results of Quickfood, Várzea Grande and 

Iowa Premium in 1Q19.  

Results described as “Continuing Operation” consider on a proforma basis the results of Quickfood as of January 2019, the results of Várzea 

Grande as of April 2019 and, lastly, the results of Iowa as of June 2019. 

 

HIGHLIGHTS 

▪ North America, a record-breaking first quarter 

The North America operation delivered its best first quarter ever, with record-high net 

revenue, EBITDA and EBITDA margin:  Net Revenue of US$2,185 million and Adj. EBITDA of 

US$175 million with margin of 8.0% 

▪ South America delivers record EBITDA margin  

The South America operation delivered its best quarter ever, with record-high Adj. EBITDA 

margin of 12.3%, Net Revenue at R$3,765 million and Adj. EBITDA of R$464 million, 

supported by an efficient commercial strategy and the savings generated by the actions 

to capture operating efficiency gains ongoing since 2019.  

▪ Record reduction in financial expenses 

In January, the Company prepaid, using own funds, US$446 million in Senior Notes due in 

2023 with interest of 8.0% p.a.  It also settled R$938 million in working capital operations 

that were pressuring the financial result, significantly reduced cattle purchases on credit 

and reduced federal tax liabilities by R$616 million.  

▪ Record-low borrowing cost  

In 1Q20, the average borrowing cost reached a historical low of 5.81% p.a., down 113 

bps or 16.3% from 1Q19 and a new record for the Company.  

▪ Transformation of management structure: simpler, focused and agile 

The Company changed its management structure by dissolving the holding company 

and ensuring that the CEOs of the North America and South America operations now 

report directly to their respective Boards of Directors. With the change, Marfrig’s 

organizational structure evolves to a model with greater focus and agility for managing 

the business and executing the strategies established by the Board of Directors.  
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MARFRIG IN NUMBERS 

(continued operations) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

Revenue by business Revenue by Currency 

South America Revenue 

 

North America Revenue  

Net Revenue 

Average Cost of Debt (% a.a.) Adjusted EBITDA 
Adjusted Net Result  

1Q20 1Q19 ∆ % 4Q19 ∆ %

Consolidated

Net Revenue 13,502 10,668 27% 14,218 -5%

Gross profit 1,676 952 76% 2,076 -19%

Gross Margin 12.4% 8.9% 349 bps 14.6% -219 bps

SG&A -757 -657 15% -766 -1%

Adjusted Ebitda 1,223 584 109% 1,618 -24%

Adjusted Ebitda Margin 9.1% 5.5% 358 bps 11.4% -232 bps

Financial Results -1,183 -380 211% -610 94%

Result before taxes -32 151 -121% 399 -108%

Total Net Profit 32 4 643% 27 19%

North America (in US$)

Net Revenue 2,185$    2,034$    7% 2,339$  -7%

Demostic 1,898$    1,759$    8% 2,055$  -8%

Exports 287$       275$       5% 284$    1%

Adjusted Ebtida 175$       131$       33% 290$    -40%

Adjusted Ebitda Margin 8.0% 6.5% 156 bps 12.4% -439 bps

South America

Net Revenue 3,766 2,987 -21% 4,581 -18%

Demostic 1,544 1,637 6% 1,855 -17%

Exports 2,222 1,350 -39% 2,726 -18%

Adjusted Ebtida 464 104 -78% 458 1%

Adjusted Ebitda Margin 12.3% 3.5% 884 bps 10.0% 233 bps

Dados Financeiros

Net Debt (in US $) 3,729$    2,487$    3,301$  

Indebtedness (in US $) 2.84 x 2.71 x 2.74 x

Average Cost of Debt (% .a.a) 5.81% 6.94% -113 bps 6.26% -45 bps

Average Debt Term (years) 4.04        3.65        11% 4.42     -9%

72%
North America

Revenue by business unit

North America South America

8%

3%

US$ BRL Others

89%
In US$

Export Domestic

65%
Exports

77%
Domestic

Export Domestic

89%

1Q19 3Q19

88%
84%

4Q192Q19

1,499

76%
69%

1Q20

1,223

584

1,111

1,618
+109%

% of South America EBITDA % of EBITDA North America

3Q191Q19 2Q19 1Q204Q19

6.94% 6.73% 6.74%
6.26%

5.81%

-113 pbs

32

169

Net Result before 
FX Variation

-632

FX Variation Aj Net ResultAdj Net Result

495

Bond 2023 Adj of 
Amortization Cost

664
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MARFRIG & INDUSTRY SCENARIO 

COVID-19 has created challenges and raised uncertainties in the global 

macroeconomic scenario, which has forced institutions and banks to revise their 

economic projections for the world’s main countries given the profound impact on the 

industrial sector as a whole.  

The protein industry began to suffer the impacts caused by the pandemic at the end of 

March, when it reached the Americas, although many exporters already have felt 

impacts on their sales to China since the start of the quarter.  

In the United States, cattle processing volume in 1Q20 came to 6.5 million head (USDA), 

up 5.1% from the same period of 2019 and very much in line with the volume processed 

in 4Q19. The first-quarter numbers do not yet reflect the impact from the coronavirus, 

since the more restrictive measures, such as the lockdowns and closures of foodservice 

chains, began towards the end of the period. 

In Brazil, the Ministry of Agriculture reported national primary processing volume in 1Q20 

of 5.4 million head, 10% lower than in the same period of 2019. The demand generated 

by the higher export volume was insufficient to offset the lower sales volume in the 

domestic market and the increase of nearly 30% in cattle cost (base CEPEA – São Paulo), 

which reduced the industry’s productivity. 

In Uruguay, data from Inac point to a decline of 25.5% (462k head in 1Q20 vs. 619k in 

1Q19) in total primary processing compared to 1Q19. The country also suffered from a 

higher cattle cost and weaker sales due to lower exports to China caused by the impacts 

of COVID-19 on the Asian country. 

In Argentina, according to the Argentine Beef Institute (IPCVA), primary processing grew 

3.1% from 1Q19, in contrast to the trend in Brazil and Uruguay, since the cattle cost in USD 

was lower than in the previous year, which, combined with the strong export market, 

supported the industry’s performance.  

In this challenging context, the geographic diversity of Marfrig’s operations located in 

North America and South America has proven a major strategic advantage.  

Marfrig ensures, with responsibility and solidarity, the continuity of its supply to domestic 

and international clients through the uninterrupted operation of its plants combined with 

a differentiated commercial strategy and solid partnerships. 
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MARFRIG  

PRODUCTION 

Marfrig’s strategy to create value is based on three core businesses: beef processing, 

further processing and plant-based products. 

Beef processing: with total primary processing capacity of approximately 31,000 

head/day, the Company has been expanding its footprint in the North American market 

and reinforcing its exports to key geographies. The location of its beef protein production 

base follows: 

 

In March, the Company decided to shut down its Tucumã Unit, in Pará state. The unit was 

operating with primary processing capacity of 500 head/day. Simultaneously, we 

expanded production capacity at the Várzea Grande Unit to improve the operating 

efficiency of our plants. The shutdown is aligned with Marfrig’s portfolio management 

and asset optimization strategy. 

 

Further Processing: also distributed across the Americas, the further processing business is 

responsible for producing and developing products such as beef patties, canned beef, 

meats with sauces, cold cuts, hot dogs and other products. 

 

 

COUNTRY 
Beef Primary 

Processing Units 

Effective Processing 

Capacity (head/day) 

NORTH AMERICA OPERATION 3 13,100 

USA 3 13,100 

SOUTH AMERICA OPERATION 18 18,100 

Brazil 12 13,200 

Uruguay 4 3,700 

Argentina 2 1,200 

TOTAL 21 31,200 

COUNTRY Processing Units 

Beef Patty 

Production 

Capacity 

(ton/year) 

Other 

Processed 

Products 

Production 

Capacity 

(ton/year) 

Total Capacity of 

Processed 

Products 

(ton/year) 

NORTH AMERICA OPERATION 5 100,000 104,000 204,000 

USA 5 100,000 104,000 204,000 

SOUTH AMERICA OPERATION 7 122,000 105,000 227,000 

Brazil 3 77,000 66,000 135,000 

Uruguay 1 6,000 6,000 12,000 

Argentina 3 39,000 33,000 72,000 

TOTAL 12 222,000 209,000 431,000 
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Marfrig also has 10 distribution centers and sales offices in South America, Europe and 

Asia.  

In Uruguay and Chile, Marfrig also has lamb primary processing lines with capacity of 

6,500 head/day. 

Plant-based products: the production of plant-based products is currently concentrated 

in Brazil at the Várzea Grande plant. Marfrig is the country’s first company to make these 

products on a commercial scale for the food service industry. 
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NORTH AMERICA OPERATION 

The fourth-largest beef processor and one of the industry’s most efficient companies in the United States, the 

Operation has three primary processing plants with capacity of approximately 13,100 head/day, which 

corresponds to over 3.7 million head/year, or roughly 14% of U.S. primary processing capacity. Its products 

are sold internally through retail, wholesale and food service channels as well as exported to various markets. 

National Beef is the leading U.S. exporter of chilled beef, with a focus on the Asian market. The operation 

also has annual production capacity of 100,000 tons of beef patties, markets complementary products and 

other processed products, has tannery and logistics operations and sells products online directly to 

consumers. 

 

 

SALES REVENUE & VOLUME 

The North American Operation posted net revenue of US$2,185 billion, 7.5% higher than 

in 1Q19. Revenue growth was driven primarily by: (i) the higher supply of fed cattle 

supporting processing volume growth and yield gains at plants; (ii) the continued strong 

demand for beef protein in the domestic market; and (iii) the growth in sales volumes of 

case-ready and ready-to-eat products directly to consumers. 

In Brazilian real, net revenue was R$9,736 million. 

 

GROSS INCOME & GROSS MARGIN 

The North American Operation posted record-high results for a first quarter.  

Gross income in 1Q20 was US$229 million, advancing 29.1% on the prior-year quarter.  

The price reference for cattle purchases (USDA KS Steer1) stood at US$119/cwt2, down 

5.2% from 1Q19, while the price reference for beef sales (USDA Comprehensive) was 

 
1 “USDA KS Steer”: cattle price reference in the U.S. state of Kansas. 
2 A “hundredweight,” or Cwt, is a weight-measuring unit used in certain commodity contracts. In North America, a 
hundredweight equals 100 pounds. 

NORTH AMERICA OPERATION 1Q20 1Q19

Tons (thousand) Tons %

Total Volume 502       420      82        19.5%

     Domestic 419       355      64        18.1%

     Exports 83          65        18        26.9%

US $ Million US$ %

Net Revenue 2,185    2,034   152      7.5%

     Domestic 1,898    1,759   139      7.9%

     Exports 287       275      13        4.6%

COGS (1,956) (1,856) (100) 5.4%

Gross profit 229       178      52        29.1%

Gross Margin (%) 10.5% 8.7% - 180 bps

Adj. EBITDA 175       131      44        33.4%

Adj. EBITDA Margin (%) 8.0% 6.5% - 160 bps

Chg.
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US$215.55/cwt, down 1.3%, and credits from subproducts, such as leather and other, 

declined 1.7%.  

Because cattle prices fell more than beef sales prices, the cutout ratio (average beef 

price divided by average cattle cost) stood at 1.82 in 1Q20, up from 1.74 in 1Q19, 

contributing to the higher profitability of the operation.  

Gross margin stood at 10.5%, in 1Q20, expanding from 8.7% in 1Q19.  

In Brazilian real, gross income was R$1,412 million. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adj. EBITDA & MARGIN 

Adj. EBITDA was US$175 million, setting a record for first quarters, with Adj. EBITDA margin 

of 8.0%. 

In Brazilian real, Adj. EBITDA was R$816.4 million. 

 

 

 

  

Cattle Prices
(USDA KS Steer $/cwt)

125.4

1Q19 1Q20

118.8

-5.2%
215.6

1Q201Q19

218.4

-1.3%

Domestic Price
(USDA Comprehensive Cutout $/cwt)

1Q201Q19

1.821.74

+4.6%

Spread
(Cutout Ratio)
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SOUTH AMERICA OPERATION 

One of the region’s leading beef patty producers, with primary processing capacity of approximately 18,000 

head/day, Marfrig is recognized for the quality of its products in both local and international markets. Marfrig 

is one of the region’s main exporters and has the largest number (13) of plants in South America authorized 

to export to China. In Brazil, Marfrig is the second largest beef processor, with primary processing capacity of 

12,700 head/day and the annual production capacity of 77,000 tons of beef patties. With brands renowned 

for their quality, such as Bassi and Montana, the Company focuses on the retail and foodservice channels in 

the domestic market, with its clients including top restaurants and steakhouses. In Uruguay, it is the industry’s 

largest company and stands out for producing and selling organic beef and other niche products (“with 

higher value-added”). In Argentina, in addition to having two primary processing plants and being one of 

the country’s leading exporters, the Company is the leading producer and seller of beef patties and sausages 

and owns two of the region’s most valuable and recognized brands (Paty and Vienissima!). In Chile, Marfrig 

is the country’s leading beef importer and has a lamb primary processing plant in the Patagonia region, 

which supplies the largest consumer markets abroad. 

 

SALES REVENUE & VOLUME 

Net revenue from the South American Operation came to R$3,766 million in 1Q20, up 

26.1% from 1Q19, mainly explained by: (i) the 64.5% higher export volume; (ii) the 30.4% 

higher average export price; (iii) 87% increase in processed food revenue; and (iv) the 

18.2% depreciation in the Brazilian real against the U.S. dollar (R$4.46 in 1Q20 vs. R$3.77 in 

1Q19). 

In the quarter, approximately 60% of the total export revenue of the South American 

Operation came from shipments to China and Hong Kong, which grew by 106% on the 

prior-year period, reflecting Marfrig’s better positioning in the region to meet the growing 

demand from Asia. In 1Q20, exports represented 60% of the operation’s revenue, up from 

45% in 1Q19. 

 

 

 

 

SOUTH AMERICA OPERATION 1Q20 1Q19

Tons (thousand) Tons %

Total Volume 340       333      7          2.1%

     Domestic 229       245      (16) -6.5%

     Exports 111       88        23        26.2%

R$ million R$ %

Net Revenue 3,766    2,987   779      26.1%

     Domestic 1,544    1,637   (93) -5.7%

     Exports 2,222    1,350   871      64.5%

COGS (3,145) (2,707) (438) 16.2%

Gross profit 621       280      341      121.6%

Gross Margin (%) 16.5% 9.4% - 710 bps

Adj. EBITDA 464       104      360      345.2%

Adj. EBITDA Margin (%) 12.3% 3.5% - 880 bps

Chg.
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Profile of Exports 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROSS INCOME & GROSS MARGIN 

In 1Q20, gross income from the South America Operation was R$621 million, advancing 

121.6% from 1Q19. The excellent performance is explained by: (i) the better result from 

exports, reflecting the higher number of authorizations to China and the good sales 

strategy adopted in late 2019, which successfully balanced the mix of destination 

countries to support increases in both volume and average price; (ii) increased in 

processed food results; and (iii) the cutting of costs and expenses and the reduction in 

fixed costs from economies of scale due to operational improvement & efficiency 

program launched in 2019 which, among others, included the following initiatives:  

 (a.) a review of the operational footprint, with the shutting down of less efficient 

plants; 

 (b.) the expansion in primary processing capacity at Várzea Grande; 

 (c.) the reduction in labor expenses from more efficient processes; 

 (d.) the reduction in the employee turnover rate;    

 (e.) the improvement of production yields through better practices;  

 (f.) the improvements in production mix and raw material usage; and 

 (g.) the higher volume of value-added producers for certified cuts. 

These trends offset the 16.2% increase in COGS in 1Q20, resulting from the higher primary 

processing volume and the higher cattle prices in Brazil (30%) and in Uruguay (13%), in 

contrast to the price drop in Argentina (-4%). 

Gross margin in the quarter was 16.5%, up from 9.4% in 1Q19.  

 

1Q20 

31%

19%

8%
2%

China & Hong Kong

Europe USA

Middle East Other

40%

1Q19 

25%

8%

7%

60%

China & Hong Kong

Europe USA

Middle East Other
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Cattle Price per Region 

 

 

Adj. EBITDA & MARGIN 

In 1Q20, Adj. EBITDA from the South American Operation was R$464 million, with EBITDA 

Margin of 12.3%, setting a new record for the operation.  

 

  

1Q19 1Q20

151.8

196.8

29.6%

Cost of @ in Brazil
(Data ESALQ / SP)

R$ 2.94/kgR$ 2.69/kg

3.42

1Q19 1Q20

3.87

13.2%

Uruguay
(Inac: in US$/kg)

2.99

1Q19

2.87

1Q20

-4.0%

Argentina
(MAG: in US$/kg)

Brazil Uruguay Argentina 

Cattle cost pressured by stronger demand 

for exports and by USD appreciation . 
Cattle costs pressured by export growth, 

especially to China. 
Argentina remains one of the world’s 

lowest-cost cattle producers in U.S. 

dollar. 
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CONSOLIDATED RESULTS 

 

 

CONSOLIDATED NET REVENUE 

In 1Q20, Marfrig’s consolidated net revenue was R$13,502 million, advancing 26.6% from 

1Q19. Revenue growth is explained by the 46.5% growth in export revenue (mainly on the 

64.5% higher export revenue from the South American Operation) and the continued 

excellent performance of the North American Operation, which posted revenue growth 

of 7.5% in U.S. dollar or 26.7% in Brazilian real.  

In 1Q20, net revenue denominated in foreign currency represented 89% of total revenue, 

which is a significant factor resulting from the combination of “natural” revenue 

generation in North America with the exports from South America. From the opposite 

viewpoint, just 8% of the Company’s revenue was generated in Brazilian real. 

Revenue by Currency (%)  

                                               1Q20                                          1Q19 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDATED RESULTS 1Q20 1Q19

Tons (thousand) tons %

Total Volume 842       754       89       11.8%

     Domest ic 649       600       48       8.1%

     Exports 194       153       41       26.5%

R$ Million R$ %

Net Revenue 13,502 10,668 2,833 26.6%

     Domest ic 10,001 8,280   1,722 20.8%

     Exports 3,500   2,389   1,112 46.5%

COGS (11,826) (9,716) (2,109) 21.7%

Gross profit 1,676   952       724    76.1%

Gross Margin (%) 12.4% 8.9% 349 bps

SG&A (757) (657) (100) 15.2%

(+) Depreciat ion & Amort izat ion (304) (290) (14) 4.9%

Adj. EBITDA 1,223   584       639    109.3%

Adj. EBITDA Margin (%) 9.1% 5.5% - 360 bps

Chg.

8%

3%

Receita por Moeda

US$ BRL Outras

89%
Em US$

8%

7%

US$ BRL Others

85%
Em US$

US$ BRL Others
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Consumer Markets (% of Consolidated Net Revenue) 

Marfrig has a sales mix distributed across the world’s main consumer markets. In 1Q20, 

the United States accounted for 64% of our consolidated sales, while sales to China 

reached 10% and sales in Brazil’s domestic market fell to 9%.  

 

 

COST OF GOODS SOLD (“COGS”) 

Marfrig’s cost of goods sold in 1Q20 was R$11,826 million, up 21.7% from the prior-year 

period, explained by the higher sales volume in both operations and by the higher cattle 

cost, as explained above. 

 

SELLING, GENERAL & ADMINISTRATIVE EXPENSES 

Selling, general & administrative (SG&A) expenses amounted to R$757 million. SG&A 

expenses as a ratio of net revenue (SG&A/NOR) stood at 5.6%, down from 6.16% in 1Q19.  

Selling expenses were R$549 million, or 4.0% of net revenue, 40 bps lower than in 1Q19. 

Even with its higher sales volume and especially the 46.5% growth in export volume, the 

Company was able to reduce its selling expenses, reflecting the actions to optimize 

logistics. 

General and Administrative expenses were R$212 million, or 5.6% of net revenue, down 

80 bps from 1Q19. 

 

 

 

 

 

 

Chile

5%

Brazil

2%

Japan

2%

Middle 
East

China 
& Hong 

Kong

Europe

1%

USA Asia & 
Oceania

Uruguay

1%

Argentina

64%
62%

10%

6%

9%

12%

5%
4%

5%

2%
3%

1% 1% 1%
2% 2% 2%

Others

1Q20 1Q19
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Adj. EBITDA and Margin 

Marfrig posted Adj. EBITDA of R$1,223 million in 1Q20, representing growth of 109% 

compared to 1Q19, while Adj. EBITDA margin stood at 9.1%, expanding 360 bps. 

In the quarter, 64% of Adj. EBITDA came from the North America operation, down from 

1Q19, given the higher result from the South America operation. In all, approximately 90% 

of consolidated Adj. EBITDA in the period was generated in U.S. dollar. 

This excellent performance in 1Q20 is explained by: (i) the higher sales volume in the North 

American Operation, mainly to the domestic market, given the solid and continued 

growth in beef protein demand in the United States; (ii) the higher average price and 

growth in export volume, especially to China; (iii) the operating efficiency gains and cost 

reductions achieved in the South America Operation; and (iv) the higher local currency 

depreciation in the South America Operation. 
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83%
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1Q20
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1,223
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FINANCIAL RESULT (R$ million)  

 

Note: the effects from currency translation on liabilities contracted by subsidiaries abroad, whose functional currency 

differs from that of the parent company, are recorded under shareholders’ equity. 

The net financial result in 1Q20, excluding exchange variation and non-recurring 

expenses, came to R$308 million, down R$135 million from 4Q19. The highlight of first 

quarter is the positive results of the Company’s strategy to reduce its financial costs and 

to boost its profitability.  

In 1Q20, the line “Other Expenses and Financial Income” declined by R$100 million from 

4Q19, mainly due to the effort to sell working capital operations launched in 4Q19 and 

intensified in 1Q20. In addition, we trimmed R$614 million in installments under federal tax 

liabilities, which also impacted this line in terms of inflation adjustment. 

The non-recurring expenses of R$244 million incurred in 1Q20 stem from the prepayment, 

on January 17, 2020, of US$446 million in Senior Notes due in 2023. Of this amount, R$169 

million was non-cash being the write-off of amortized issue costs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAL RESULT 1Q20 4Q19

R$ %

Net Interest Provisioned (248) (283) 35   -12%

Other Financial Revenues and Expenses (60) (160) 100 -63%

RECURRING FINANCIAL RESULT (308) (443) 135 -31%

Non-recurring expenses (244) -  (244)

FINANCIAL RESULT BEFORE EXCHANGE VAR. (551) (443) (108) 24%

Exchange Variat ion (632) (167) (465) 278%

NET FINANCIAL RESULT (1,183) (610) (573) 94%

Chg.
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NET INCOME (R$ million) 

 

  

In 1Q20, net income from continuing operations was significantly affected by the 

exchange variation expense of R$632 million, but was positive R$32 million after adjusted 

for the non-recurring expense of R$169 million from the non-cash write-off of the 

accumulated amortized costs of the issue of Senior Notes due in 2023, which were  

repurchased in January. 

 

CAPEX & INVESTMENTS  

Recurring capex amounted to R$190 million in 1Q20, 65% of which was allocated to 

maintenance and improvements. In maintenance expenses, the highlight was the 

investment made in regular maintenance and in the water treatment and reuse plant in 

Liberal, Kansas, in the North America operation. The remaining 35% was allocated to 

organic growth projects, especially expanding the deboning and patty areas at the 

Várzea Grande Unit. The projects are aligned with the Company’s strategy to optimize 

its operational footprint, which maximizes potential at its most efficient units while 

shuttering less efficient plants. 

Recurring capex in the last 12 months was R$829 million, with 73% allocated to 

maintenance projects and the remaining balance allocated to growth projects.  

 

 

 

 

 

 

 

32

169

Net Result before 
FX Variation

-632

FX Variation Aj Net ResultAdj Net Result

495

Bond 2023 Adj of 
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CASH FLOW (R$ million)          

 

 

Taking advantage of the stronger operational result and more efficient working capital 

management in 1Q20, we made progress in our plan to settle working capital operations 

that were pressuring the financial result.  

This quarter, we settled R$938 in working capital operations, which represented a 

significant mark in the execution of our liability management strategy, as determined by 

our Board of Directors. The move resulted in structural savings of R$100 million in the line 

“Other Financial Revenue and Expenses” line compared to 4Q19.  

Recurring free cash flow was positive R$243 million after eliminating the one-off effects 

from the settlement of working capital operations and from the payment of a R$759 

million bonus in the North America operation. 
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NET DEBT (R$ million and US$ million) 

 

Because a large portion of Marfrig’s debt is denominated in U.S. dollar (debt denominated in USD or currencies other than 

the BRL ended the quarter at roughly 96,0% of total debt), the variations discussed in this section are based on the amounts 

in U.S. dollar. 

Net debt ended 1Q20 at US$3,729 million, increasing 13% (US$428 million) from 4Q19, 

mainly due to: (i) the impacts on free cash flow from eliminating the working capital 

operations, the payment of taxes and the bonus paid in the North America operation; 

and (iii) the noncash effect from the write-off of the amortization expenses of the Senior 

Notes due in 2023, which were prepaid in January 2020.  

In Brazilian real, net debt stood at R$19,358 million, which reflects, in addition to the 

factors described above, the noncash exchange variation effect of R$4,251 million.  

Financial leverage, calculated by the ratio of net debt (last 12 months) to proforma Adj. 

EBITDA LTM (last 12 months), was 2.84x in U.S. dollar, increasing 0.14x from 4Q19. In Brazilian 

real, the leverage ratio was 3.56x. 

 

 

 

 

Note: the calculation of the leverage ratio for the purpose of complying with the financial covenants of bank and capital market funding 

transactions, which establish a limit of 4.75x, includes provisions that allow for excluding exchange-variation effects. Accordingly, the ratio 

for this purpose ended 1Q20 at 2.21x (for more information, see Note 17.3 to the financial statements). 

 

AVERAGE DEBT COST 

This quarter we reached another important mark in our liability management strategy, 

with the average borrowing cost falling to 5.81% p.a., 49 bps and 113 bps (16%) lower 

than in 4Q19 and 1Q19, respectively.  

The downward trend in the Company’s debt cost is one of the main indicators of the 

success of the ongoing efforts to reduce financial expenses and increase profitability.   

 

 

Amort.of Issuance 
Cost and 23’ Bond 
Buyback Premium

188

4Q19 Net Debt

19,385

FX Variation FCF

44

Share Buyback

64

Settlement of Leases

78

Other Net Debt 1Q20

13,306
4,251

1,454

In US$

3,301
3,729

2.84x
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COVID-19 

Beef processing operations are indispensable to the food security of Brazilians, 

Argentines, Chileans, Uruguayans, Americans and of millions of people in over 100 

countries around the world. As such, Marfrig has undertaken a commitment to keep its 

units operating during the crisis and to guarantee the supply of an essential product for 

most consumers.  This was done with the utmost responsibility and put first the health and 

safety of all those who work at the Company, with continuous monitoring of conditions 

at units and following to the letter the protocols established by the World Health 

Organization and by the local authorities of the countries where it operates.  

In April, the Board of Directors approved a plan for combatting or mitigating the effects 

arising from the pandemic. Marfrig promptly implemented a series of measures. 

The main social actions carried out by the Company during the period, which amounted 

to approximately R$20 million, are described below: 

In the South America operation, the Promissão Unit in São Paulo state is producing 

approximately 10 tons/month of alcohol gel. The first lot was shipped to units in Brazil, with 

the following lots allocated to 18,000 employees in Brazil and donated to charitable 

organizations and hospitals located in the cities where Marfrig operates. 

The amount of R$7.5 million was donated to the Ministry of Health, which is enough for 

purchasing 100,000 rapid tests to diagnose COVID-19. 

The donation of 48,000 cans of beef to supplement the emergency staple food baskets 

distributed by Uruguay’s Ministry of Social Development. 

In recognition of the efforts of the employees who work every day to ensure the 

production of beef to feed the population, Marfrig started giving 2.5 kg of beef to each 

of its 18,000 employees in Brazil. 

Average Debt Cost (per year) 

1Q19 1Q202Q19 3Q19 4Q19

6.94% 6.73% 6.74%
6.26%

5.81%

-113 bps
(-16%)
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In the North America operation, we invited and hosted the heads of the Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) and state and local health authorities to visit our 

facilities, hold meetings with members of our team and review our safety procedures. 

We donated a number of meals, hospital-standard masks and cleaning and sanitizing 

products to hospitals and nurses’ associations in the regions where the Company 

operates. 

In Ohio, we donated US$123,000 in chilled beef to the local food bank. 

Stainless steel partitions were installed in plants between workstations and on the 

production floor to improve safety and facilitate daily sanitizing procedures. 

We expanded the number of cafeteria areas for employees, allowing them to spread 

out during their breaks or meals. 

Emergency payment: all employees who earn an hourly wage will receive an increase 

of US$2 per hour in their base wages from March 16 to May 10, 2020 (may be extended). 

A meat kit also is being donated weekly to all employees and contractors at all of the 

operation’s units. 

With the utmost concern for protecting the health of our employees, the Company’s HR 

department adopted preventive measures to contain the spread of infection, such as: i) 

preventive quarantine of employees with chronic diseases  or over 60 years old and 

pregnant women; ii) suspension and quarantine for employees with any symptom 

indicating possible infection with COVID-19; iii) temperature measurement and triage for 

assessing signs of possible infection of employees at entry points to all the Company’s 

industrial and administrative units; iv) reinforced disinfection of buses, tables and 

doorknobs; v) expansion of alcohol hand sanitizer gel dispensers at all facilities; vi) 

sanitizing of work uniforms and equipment; vii) provision of PPEs to employees in the 

health, cleaning, laundry, reception and gatehouse and cafeteria areas; viii) prohibition 

of all domestic and international visits to production units; ix) adoption of a shift rotation 

system and of working from home; and x) conducting educational campaigns to raise 

employee awareness. 

Marfrig is working resiliently and carefully to perform its essential function, which is 

supplying quality beef to everyone. Our priority is to ensure and safeguard the health of 

our employees. We are sparing no effort or resource to ensure a healthy and safe 

workplace so that all activities can be maintained.  

Marfrig is one of the world’s leading producers of animal protein of the highest quality 

and under the most rigorous standards of safety and sustainability.  From the countryside 

of Kansas to the inland regions of Uruguay, Chile and Argentina and in various Brazilian 

cities, Marfrig now works with one important mission: to feed the world of people who 

cannot leave their home and to feed the other world of people who must venture from 

home to work; because we know that those feeding the world cannot stop.  
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UPCOMING EVENTS 

                                           Earnings Conference Call 

 

            Date: May 19, 2020 

  

  

  

10:00 a.m. (Brasília) 

 
  

Dial-in Brazil: + 55 (11) 3181-8565 

Or +55(11) 4210-1803 

 
  

Code: Marfrig 

 
  

Live audio webcast with slide presentation 

Replay available for download: www.marfrig.com.br/ri 

 

 

 

Replay available for download 

+ 55 (11) 3792-8907 

ri@marfrig.com.br 

http://www.marfrig.com.br/ri
mailto:ri@marfrig.com.br
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DISCLAIMER 

This material is a presentation of general information about Marfrig Global Foods S.A. and its 

consolidated subsidiaries (jointly the “Corporation”) on the date hereof. The information is 

presented in summary form and does not purport to be complete.  

No representation or warranty, either expressed or implied, is made regarding the accuracy or 

scope of the information herein. Neither the Corporation nor any of its affiliated companies, 

consultants or representatives undertake any liability for losses or damages arising from any of the 

information presented or contained in this presentation. The information contained in this 

presentation is up to date as of March 31, 2020, and, unless stated otherwise, is subject to change 

without prior notice. Neither the Corporation nor any of its affiliated companies, consultants or 

representatives have signed any commitment to update such information after the date hereof. 

This presentation should not be construed as a legal, tax or investment recommendation or any 

other type of advice.  

The data contained herein were obtained from various external sources and the Corporation has 

not verified said data through any independent source. Therefore, the Corporation makes no 

warranties as to the accuracy or completeness of such data, which involve risks and uncertainties 

and are subject to change based on various factors.  

This material includes forward-looking statements. Such statements do not constitute historical fact 

and reflect the beliefs and expectations of the Corporation’s management. The words 

“anticipate,” “hope,” “expect,” “estimate,” “intend,” “project,” “plan,” “predict,” “aim” and 

other similar expressions are used to identify such statements.  

Although the Corporation believes that the expectations and assumptions reflected by these 

forward-looking statements are reasonable and based on the information currently available to 

its management, it cannot guarantee results or future events. Such forward-looking statements 

should be considered with caution, since actual results may differ materially from those expressed 

or implied by such statements. Securities are prohibited from being offered or sold in the United 

States unless they are registered or exempt from registration in accordance with the U.S. Securities 

Act of 1933, as amended (“Securities Act”). Any future offering of securities must be made 

exclusively through an offering memorandum. This document does not constitute an offer, 

invitation or solicitation to subscribe or acquire any securities, and no part of this presentation nor 

any information or statement contained herein should be used as the basis for or considered in 

connection with any contract or commitment of any nature. Any decision to buy securities in any 

offering conducted by the Corporation should be based solely on the information contained in 

the offering documents, which may be published or distributed opportunely in connection with 

any security offering conducted by the Corporation, depending on the case.  
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APPENDIX I 

Proforma Income Statement  

 (R$ million) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ %NOR R$ %NOR R$ %

Net Revenues 13,502 100.0% 10,668 100.0% 2,833 26.6%

COGS (11,826) -87.6% (9,716) -91.1% (2,109) 21.7%

Gross Profit 1,676   12.4% 952      8.9% 724    76.1%

SG&A (757) -5.6% (657) -6.2% (100) 15.2%

Commercial (545) -4.0% (473) -4.4% (72) 15.2%

Administrat ives (212) -1.6% (184) -1.7% (28) 15.1%

Adj. EBITDA 1,223   9.1% 584      5.5% 639    109.3%

Others revenues/expenses (55) -0.4% 77         0.7% (132) -170.4%

EBITDA 1,168   8.7% 662      6.2% 507    76.6%

 P&L - US$ x BRL R$ 4.46 R$ 3.77 0.69 18.2%

 BS - US$ x BRL R$ 5.20 R$ 3.90 1.30 33.4%

1Q20 (a) 1Q19 (b)
(a/b) 

Chg.
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APPENDIX II 

Income Statement and EBITDA Reconciliation | Continuing Operation 

 (R$ million)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

R$ %NOR R$ %NOR R$ %

Net Revenues 13,502 100.0% 10,080 100.0% 3,422   33.9%

COGS (11,826) -87.6% (9,152) -90.8% (2,673) 29.2%

Gross Profit 1,676   12.4% 927      9.2% 749      80.7%

SG&A (757) -5.6% (643) -6.4% (114) 17.8%

Commercial (545) -4.0% (467) -4.6% (78) 16.7%

Administratives (212) -1.6% (176) -1.7% (37) 20.8%

Adj. EBITDA 1,223   9.1% 571      5.7% 651      114.0%

Others revenues/expenses (55) -0.4% 78         0.8% (132) -170.3%

EBITDA 1,168   8.7% 649      6.4% 519      80.0%

Equity Account 0           0.0% (0) 0.0% 0           -

D&A (304) -2.3% (287) -2.8% (17) 6.0%

EBIT 864       6.4% 362      3.6% 502      138.6%

Financial Results (1,183) -8.8% (380) -3.8% (803) 211.1%

Financial revenues/expenses (551) -4.1% (406) -4.0% (145) 35.8%

Exchange rate variation (632) -4.7% 26         0.3% (657) -2564.6%

EBT (319) -2.4% (18) -0.2% (301) 1669.5%

Taxes 286       2.1% 160      1.6% 126      78.9%

Continued Operation - Net Profit (32) -0.2% 142      1.4% (174) -122.7%

Discontinued Operation - Net Profit -       0.0% -       0.0% -       -

Total Net Profit (32) -0.2% 142      1.4% (174) -122.7%

Minority Stake (105) -0.8% (138) -1.4% 33         -24.0%

Continued Operation - Net Profit (137) -1.0% 4           0.0% (141) -3268.6%

Discontinued Operation - Net Profit -       0.0% -       0.0% -       -

Total Net Profit (137) -1.0% 4           0.0% (141) -3268.6%

 P&L - US$ x BRL R$ 4.46 R$ 3.77 -R$ 3.92

 BS - US$ x BRL R$ 5.20 R$ 3.90 -R$ 3.83

1Q20 (a) 1Q19 (b)
(a/b) 

Chg.

RECONCILIATION OF ADJUSTED EBITDA 

(R$ million)
1Q20 4Q19

 Net Profit / Loss (137) 27      

 (+) Provision for income and social contribution (286) 117    

 (+) Non-controlling Interest 105 372    

 (+) Net Exchange Variat ion 632 167    

 (+) Net Financial Charges 551 443    

 (+) Depreciation & Amort izat ion 304 308    

EBITDA 1,168 1,434

 (+) Other Operacional Revenues/Expenses 55    184    

Adj. EBITDA 1,223 1,618
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APPENDIX III 

Cash Flow | Continuing Operation 

 (R$ million) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continued Free Cash Flow 1Q20 4Q19

Net Income/Loss (137) 27       

(+/-) Non cash items 1,334 1,769 

(+/-)  Account Receivable (25) (906)

(+/-)  Inventories (289) 81       

(+/-) Suppliers (921) 518    

(+/-) Others (932) (314)

(=) Operational Cash Flow (970) 1,175 

(-) Total Capex and Investments (190) (322)

(-)  Interest expenses (294) (301)

Cash Flow Before Third Party Dividends (1,454) 552    
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APPENDIX IV 

Consolidated Income Statement by Operation 

 (R$ ‘000)  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Q20

R$ %NOR R$ %NOR R$ %NOR

Net Revenues 9,736    100.0% 3,766   100.0% -     100.0%

COGS (8,680) -89.2% (3,145) -83.5% (0) 0.0%

Gross Profit 1,055    10.8% 621      16.5% (0) 0.0%

SG&A (390) -4.0% (242) -6.4% (125) 0.0%

Adj. EBITDA 812       8.3% 464      12.3% (54) 0.0%

1Q19

Net Revenues 7,681    100.0% 2,987   100.0% -     100.0%

COGS (7,008) -91.2% (2,707) -90.6% (1) 0.0%

Gross Profit 673       8.8% 280      9.4% (1) 0.0%

SG&A (301) -3.9% (280) -9.4% (77) 0.0%

Adj. EBITDA 498       6.5% 104      3.5% (18) 0.0%

North America South America Corporate

North America South America Corporate
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APPENDIX V 

Balance Sheet 

 (R$ ‘000)  

 

 

ASSETS 1Q20 4Q19 LIABILITIES 1Q20 4Q19

CURRENT ASSETS CURRENT LIABILITIES

Cash and Marketable Securities 7,574,176 8,410,113 Trade accounts payable 2,688,561 2,670,322

Trade accounts receivable 2,453,249 2,020,516 Supply chain finance 38,575 176,881

Inventories of goods and merchandise 2,929,287 2,383,486 Accrued payroll and related charges 423,809 757,699

Biological assets 41,421 29,139 Taxes payable 247,408 407,817

Recoverable taxes 546,108 1,176,530 Loans and financing 6,718,393 4,594,444

Prepaid expenses 93,726 61,823 Notes payable 315,979 108,483

Notes receivable 28,664 82,318 Lease payable 159,838 131,093

Advances to suppliers 121,171 110,044 Advances from customers 1,304,128 1,322,910

Other receivables 368,779 146,135 Other payables 372,759 445,399

14,156,581 14,420,104 12,269,450 10,615,048

NON CURRENT ASSETS NON CURRENT LIABILITIES

Court deposits 66,373 62,055 Loans and financing  20,241,092 17,121,836

Notes receivable  0 0 Taxes payable  256,336 768,129

Deferred income and social contribution taxes 1,876,120 1,413,253 Deferred income and social contribution taxes 189,537 136,275

Recoverable taxes 2,549,074 2,321,233 Provisions for contingencies 395,733 361,884

Other receivables  358,607 134,537 Lease payable  427,780 392,740

4,850,174 3,931,078 Notes payable  316,251 233,094

Advances from customers 213,879 166,674

Investments 60,715 42,545 Other  213,879 166,674

Property, plant and equipment 7,371,324 5,231,216 22,040,608 19,180,632

Intangible assets 8,444,251 6,557,055

15,876,290 11,830,816

CONTROLLING SHAREHOLDER´S EQUITY

Share Capital 8,204,391 8,204,391

Capital reserve
(1,852,617)   (1,271,370)   

Profit reserves 51,824 51,824

Other comprehensive income (4,202,394)   (3,271,650)   

Accumulated losses (3,231,220)   (3,094,630)   

Controlling Shareholder's Equity (1,030,016)  618,565

Non-controlling interest 1,603,003    1,157,776    

Total Controlling Shareholder's Equity 572,987 1,776,341

TOTAL ASSETS 34,883,045 31,572,021 TOTAL LIABILITIES 34,883,045 31,572,021


