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Release de Resultados 

2T20 

Excelência Operacional traduzida em melhor resultado 

histórico com lucro líquido de R$ 1,6 bilhão e fluxo de caixa 

livre de R$3,3 bilhões 
São Paulo, 12 de agosto de 2020 – Marfrig Global Foods S.A. – Marfrig (B3 Novo Mercado: MRFG3 e ADR Nível 1: MRRTY) anuncia hoje os 

resultados do segundo trimestre de 2020 (2T20). 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 30 de junho 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 2T19.  

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 

A operação da América do Norte teve seu melhor trimestre histórico, com recorde de 

receita líquida, EBITDA e margem.  A receita liquida foi de US$ 2.678 milhões, EBITDAAj de 

US$ 635 milhões e margem foi de de 23,7%. 

▪ América do Sul 

A operação da América do Sul também teve seu melhor trimestre histórico, atingindo a 

margem EBITDAAJ de 13,9%, receita líquida de R$ 4.402 milhões e EBITDAAj de R$ 613 

milhões. 

▪ Ações de Liability Management 

No trimestre o “Bridge Loan” de US$ 500 milhões foi alongado para um “Term Loan” de 

3 anos. Adicionalmente fizemos, em julho, a emissão de um CRA de R$ 250 milhões ao 

custo de CDI + 2,2%a.a.. 

▪ Parcerias e Inovações 

A parceria entre Marfrig e Archer-Daniels-Midland Company “ADM” avançou para a 

criação da PlantPlus Foods, joint venture que combinará a capacidade de inovação, 

excelência operacional e escala global das duas companhias para a produção e 

comercialização de produtos de base vegetal por meio dos canais de varejo e food 

service, nos mercados da América do Sul e América do Norte. 

▪ Compromisso Sustentável 

A Marfrig lançou o Plano Marfrig Verde+, cujo objetivo é garantir que 100% da cadeia 

de produção seja sustentável e livre de desmatamento nos próximos dez anos.  

▪ Responsabilidade social e ajuda aos pequenos clientes 

A Marfrig investirá cerca de R$ 50 milhões para ampliar o prazo de vencimento das 

faturas e aumentar, em até três vezes, o limite de crédito para compras de clientes. 
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SUMÁRIO DA MARFRIG EM NÚMEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

por operação por moeda 

 América do Sul  América do Norte 

Receita Líquida 

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

Exportação Mercado Doméstico

76%
América do Norte

América do Norte América do Sul

5%

2%

BRLUS$ Outras

93%
Em US$

Exportação Mercado Doméstico

68%
Exportações

91%
Mercado Doméstico

3T192T19 4T19 1T20 2T20

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

5,81%
6,13%

-61 pbs

87

2T19 2T20

1.594

1.743%

89%

1T20

84%

4T192T19

76%

3T19

69%

86%

2T20

1.111
1.499 1.618

1.223

4.068
+266%

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

2T20 2T19 ∆ % 1T20 ∆ %

Consolidado

Receita Líquida 18.881 12.241 54% 13.502 40%

Lucro Bruto 4.561 1.519 200% 1.676 172%

Margem Bruta 24,2% 12,4% 1175 pbs 12,4% 1174 pbs

DVGA -851 -717 19% -757 12%

Ebitda Aj. 4.068 1.111 266% 1.223 233%

Margem Ebitda Aj. 21,5% 9,1% 1247 pbs 9,1% 1249 pbs

Resultado Financeiro -774 -404 92% -1.183 -35%

Resultado antes de IR e CS 2.807      347 709% -319 -981%

Lucro Líquido 1.594 87 1743% -137 -1264%

América do Norte (em US$)

Receita Líquida 2.678$    2.246$    19% 2.185$  23%

MI 2.437$    1.957$    25% 1.898$  28%

ME 241$       290$       -17% 287$    -16%

Ebitda Aj. 635$       235$       170% 175$    263%

Margem Ebitda Aj. 23,7% 10,5% 1325 pbs 8,0% 1569 pbs

América do Sul

Receita Líquida 4.402 3.448 28% 3.766 17%

MI 1.389 1.652 -16% 1.544 -10%

ME 3.013 1.795 68% 2.222 36%

Ebitda Aj. 613 216 184% 464 32%

Margem Ebitda Aj. 13,9% 6,3% 765 pbs 12,3% 159 pbs

Dados Financeiros

Dívida Líquida (em US$) 3.174$    2.639$    3.729$  

Endividamento (em US$) 1,79 x 2,69 x 2,84 x

Custo Médio da Dívida (%.a.a) 6,13% 6,73% -61 pbs 5,81% 32 pbs

Prazo Médio da Divida (anos) 4,35        4,49        -3% 4,04     8%
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MARFRIG & PANORAMA SETORIAL 

A disseminação do coronavírus atingiu seu maior percentual durante o segundo 

trimestre e o número de novos casos disparou nas Américas, ocasionando uma série de 

medidas restritivas de circulação e funcionamento de estabelecimentos comerciais, 

causando a migração das vendas do foodservice para grandes redes de 

supermercados e distribuição. 

Outro fator observado durante o trimestre, foi a retomada parcial da economia da 

China, que segue mostrando melhoras, com o mercado residencial e os investimentos 

em infraestrutura sustentando os preços das commodities. 

A indústria de proteínas teve efeitos distintos, no lado da oferta foi observado uma 

diminuição no número de animais abatidos, explicada pelas paralizações temporárias 

de algumas plantas e pelo alto grau de absenteísmo, principalmente nos Estados 

Unidos. A demanda, por sua vez, manteve-se aquecida, dado o maior consumo 

doméstico, maior volume de vendas para supermercados e grandes redes e a 

retomada gradual das importações chinesas.   

Nos EUA, o volume de animais abatidos no 2T20 foi de 5,6 milhões de cabeças (USDA), 

14% e 17% inferior ao 1T20 E 2T19 respectivamente, devido ao impacto direto do 

coronavirús e alto grau de absenteísmo nas plantas. 

No Brasil, o Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou que o volume de abate do 2T20 

(de 5,4 milhões de cabeças) foi 10% inferior ao mesmo período de 2019 e 2% menor que 

o 1T20. O custo da @ (base CEPEA – São Paulo) foi de R$ 204, alta de 31% em relação 

ao 2T19, mesmo com a queda observada no abate, o maior volume de exportações 

tem sustentado o preço do gado em patamar elevado. 

No Uruguai, dados do Inac demostraram uma queda de 17% (485 mil cabeças no 2T20 

vs 583 mil no 2T19) no total de abate na comparação contra o 2T19, entretanto na 

comparação com o 1T20, o volume de abate do 2T20 é 5% superior, refletindo a alta 

demanda do mercado externo, principalmente dos países asiáticos, em especial a 

China e também para os Estados Unidos. 

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

o número de animais abatidos foi 5% superior ao do 2T19 e 8% superior ao 1T20, em 

situação inversa ao Brasil, 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.  

A diversidade geográfica das operações da Marfrig localizadas na América do Sul e do 

Norte se confirma como uma grande força estratégica da Companhia.  

A Marfrig de forma responsável, solidária e compromissada com a saúde e segurança 

de seus colaboradores, assegurou 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 29 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: 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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 17 17,1 mil 

Brasil 11 12,1 mil 

Uruguai 4 3,7 mil 

Argentina 2 1,2 mil 

TOTAL 20 29,1 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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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 

No 2T20, a receita líquida da Operação América do Norte foi de US$ 2.678 milhões, um 

incremento de 19,2% comparado ao 2T19. Esse aumento é explicado principalmente 

pelo maior preço de venda no mercado doméstico. Esses efeitos foram parcialmente 

compensados pelos menores volumes de produção nas duas plantas do Kansas. 

Também tivemos no trimestre o fechamento por duas semanas da planta de Iowa, dado 

ao alto grau de absenteísmo devido aos efeitos da pandemia de coronavírus. 

Em reais, a receita líquida foi de R$ 14.479 milhões 

 

LUCRO BRUTO & MARGEM 

A operação da América do Norte reportou recorde histórico de resultado.  

O lucro bruto no 2T20 foi de US$ 687 milhões, um crescimento de 138,4% quando 

comparado ao mesmo trimestre do ano anterior.  

No 2T20, o  indicador do preço médio de venda, o USDA Comprehensive foi de US$ 

292,24/cwt, um aumento de 32,2% em relação ao 2T19, enquanto os créditos de 

OPERAÇÃO AMÉRICA DO NORTE 2T20 2T19

Toneladas (mil) Tons %

Volume Total 451      484      (34) -7,0%

     MI 380      415      (35) -8,4%

     ME 71        70        1          1,3%

US$ Milhões US$ %

Receita Líquida 2.678   2.246   431      19,2%

     MI 2.437   1.957   480      24,5%

     ME 241      290      (49) -16,8%

CPV (1.991) (1.958) (33) 1,7%

Lucro Bruto 687      288      399      138,4%

Margem Bruta - % 25,6% 12,8% - 1282 pbs

EBITDA
Aj. 635      235      400      170,3%

Margem EBITDAAj.  - % 23,7% 10,5% - 133 pbs

Var.
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subprodutos como couro e outros caíram 16,8% para US$ 7,14/cwt. Já o preço médio 

utilizado como referência para compra de gado – USDA KS Steer1 – foi de US$ 

106,92/cwt, valor 9,1% inferior ao 2T19. 

Os maiores preços médios de venda de produtos bovinos combinados com preços 

menores de gado resultaram em melhores margens unitárias para os processadores e 

maior rentabilidade para indústria, fatores que compensaram as quedas no volume de 

produção. 

A margem bruta foi de 25,6% no 2T20 comparado a 12,8% no 2T19.  

Em reais, o lucro bruto foi de R$ 3.759 milhões. 

 

   

 

 

 

 

 

 

EBITDAAJ & MARGEM 

O EBITDAAJ foi de US$ 635 milhões, recorde da operação. A margem EBITDAAJ foi de 

23,7%. 

Em reais, o EBITDAAJ foi de R$ 3.480 milhões. 

 
1 1 “USDA KS Steer”: referência de preço de gado no estado do Kansas, Estados Unidos. 
1 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. 

Preço de compra de gado 
(USDA KS Steer $/cwt) 

Preço de Venda 
(USDA Comp. Cutout $/cwt) 

Spread 
(Cutout Ratio (KS)) 

1,86

2,69

2T202T19

+44,6%

117,6 106,9

2T19 2T20

-9,1%

221

292

2T19 2T20

+32,2%
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OPERAÇÃO AMÉRICA DO SUL 

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

aproximadamente 17 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 12,1 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$ 4.402 milhões no 2T20, 27,7% 

maior quando comparada ao 2T19, explicada (i) pelo aumento de 17,8% no volume de 

exportações; (ii) pelo aumento de 42,5% no preço médio de exportações; e (iii) pela 

desvalorização de 37,5% do real frente ao dólar (2T20 R$ 5,39 vs R$ 3,92 no 2T19). 

No segundo trimestre, as exportações passaram a representar 68% da receita da 

operação ante aos 59% no 1T20, e 52% no 2T19. Aproximadamente 65% do total das 

receitas de exportação foram destinadas a China e Hong Kong; esse montante 

representou um aumento de 81% quando comparado ao mesmo período de 2019 e 

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

demanda asiática. No Uruguai, 2º maior mercado exportador de nossa operação, 

destaca-se o aumento das vendas para os países da NAFTA principalmente no 

segmento orgânico que teve aumento ano contra ano de 33% e representa atualmente 

13% do volume exportado. 

OPERAÇÃO AMÉRICA DO SUL 2T20 2T19

Toneladas (mil) Tons %

Volume Total 339      348      (9) -2,6%

     MI 209      238      (29) -12,1%

     ME 130      110      20        17,8%

R$ Milhões R$ %

Receita Líquida 4.402   3.448   954      27,7%

     MI 1.389   1.652   (264) -16,0%

     ME 3.013   1.795   1.218   67,8%

CPV (3.600) (3.052) (548) 17,9%

Lucro Bruto 802      395      407      102,9%

Margem Bruta - % 18,2% 11,5% - 675 pbs

EBITDA
Aj. 613      216      397      183,5%

Margem EBITDAAj.  - % 13,9% 6,3% - 77 pbs

Var.



 

8 
 

Release de Resultados 

2T20 

O bom momento das exportações foi capaz de compensar os efeitos adversos 

decorrente da pandemia nos mercados internos nos países que atuamos.  

Principais Destinos de Exportação 

(% da receita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRO BRUTO & MARGEM 

No 2T20, o lucro Bruto da operação América do Sul foi de R$ 802 milhões, 102,9% maior 

em relação ao 2T19. A contínua excelente performance é explicada por: (i) resultado 

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

estratégia comercial que resultou no melhor mix de países de destinos e aumento de 

volume e preços médios; (ii) expansão de 30% no volume de vendas de produtos 

processados; e (iii) melhora estrutural da operação e redução de custos, despesas e 

diluição de custo fixo, fruto do programa de programa de melhoria & eficiência 

operacional iniciado em 2019. 

Neste trimestre podemos destacar: 

• Ganhos em performance de rendimento do traseiro e dianteiro 

• Redução no custo de embalagem por tonelada 

• Melhora no indicador de cabeça abatida e desossa de Kg/ homem hora 

• Redução no custo fixo em R$ por boi processado 

Esses movimentos compensaram o aumento do CPV de 18,0% no 2T20, que foi resultado 

do aumento do preço do gado, que no Brasil foi de 31% em contrapartida os preços em 

dólar do gado no Uruguai e na Argentina apresentaram queda 7% e 8% 

respectivamente. 

A margem bruta foi de 18,2% no 2T20, ante 11,5% no mesmo período do ano anterior.  

 

 

Principais Destinos de exportação

(% da receita)

23%

14%

6%

14%

China & Hong Kong

Europa

Oriente Médio

Estados Unidos

Outros

43%

2T19 2T20

11%

7%

14%

3%

65%
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Preço do Gado por Região 

 

 

 

EBITDAAJ & MARGEM 

No 2T20, o EBITDAAJ da Operação América do Sul foi de R$ 613 milhões e a Margem 

Ebitda foi de 13,9% 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. 

O cenário de desvalorização das 

moedas dos países emergentes frente 

ao dólar fez com que o preço do gado 

ficasse mais baixo em 7% quando 

comprado em moeda americana. 

A Argentina mantém um dos menores 

custos de gado do mundo quando 

comparada em dólares. 

 

153,3

200,4

2T19 2T20

30,7%

Custo da @ no Brasil
(base ESALQ / SP)

R$ 2,48/kgR$ 2,61/kg

3,68
3,41

2T202T19

-7,3%

Uruguai
(Inac: em US$/kg)

2,83
2,61

2T19 2T20

-7,8%

Argentina
(MAG: em US$/kg)

Custo da @ no Brasil 
(base ESALQ/SP) 

Uruguai 
(Inac: em US$/Kg) 

Argentina 
(MAG: em US$/ Kg) 
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RESULTADOS CONSOLIDADOS 

 

 

RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA 

No 2T20, a receita líquida consolidada da Marfrig foi de R$ 18.881 milhões, 54,2% superior 

ao 2T19. Este aumento é justificado pelos melhores preços praticados, principalmente 

no mercado doméstico na Operação América do Norte e maiores volumes e preços de 

exportação da Operação América do Sul. 

 No 2T20, a receita líquida em dólares representou 93% 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 5% da receita da Companhia 

foi originada em reais.  

Receita por moeda (%)  

 

 

RESULTADOS CONSOLIDADOS 2T20 2T19

Toneladas (mil) Tons %

Volume Total 790       833       (43) -5,2%

     MI 589       653       (63) -9,7%

     ME 200       180       20       11,4%

R$ Milhões R$ %

Receita Líquida 18.881 12.241 6.640 54,2%

     MI 14.569 9.312   5.257 56,5%

     ME 4.311   2.929   1.383 47,2%

CPV (14.320) (10.722) (3.598) 33,6%

Lucro Bruto 4.561   1.519   3.042 200,2%

Margem Bruta - % 24,2% 12,4% - 1175 pbs

DVGA (851) (717) (134) 18,7%

(+) Depreciação e Amort ização 358       308       50       -

EBITDA
Aj. 4.068   1.111   2.958 266,3%

Margem EBITDAAj.  - % 21,5% 9,1% - 125 pbs

Var.

5%

2%

2T20

Outras MoedasEm US$ Em BRL

93%
Em US$

10%

3%

2T19

Em US$ Em BRL Outras Moedas

87%
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 2T20, os EUA representaram 70% de nossas vendas e as receitas 

provenientes de exportações para China atingiram 11%, enquanto a participação do 

Brasil foi reduzida para 5%.  

 

 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (“CPV”) 

No 2T20, o custo de produtos vendidos da Marfrig foi de R$ 14.320 milhões, 33,5% superior 

ao mesmo período do ano anterior, explicado pelo aumento no custo do gado no Brasil 

e pela depreciação do real na tradução os custos em dólares da Operação América 

do Norte.  

DESPESAS COM VENDAS, GERAIS & ADMINISTRATIVAS 

As despesas com vendas, gerais & administrativas (DVGA) totalizaram R$ 851 milhões. A 

DVGA em função da receita líquida (DVGA/ROL) foi de 4,5% comparado a 5,9% no 2T19.  

As despesas com Vendas totalizaram R$ 611 milhões, ou 3,2% da Receita Líquida, uma 

redução de 90 pbs relação ao percentual do 2T19. O maior volume de exportações da 

Operação América do Sul foi compensado pelo menor volume de vendas totais, 

principalmente no mercado doméstico nas duas operações. 

As despesas Gerais e Administrativas foram de R$ 240 milhões ou 1,3% da Receita 

Líquida, uma redução de 50 pbs em comparação com o 2T19. Destacamos novamente 

as economias geradas pelo o programa focado em redução de custos e controle de 

despesas. 
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EBITDAAj  e Margem 

A Marfrig registrou recorde de EBITDAAj, R$ 4.068 milhões no 2T20, uma expansão de 266% 

na comparação com o 2T19.  A margem EBITDAAj , por sua vez, foi de 21,5%, 1.247 pbs 

superior ao 2T19 e maior patamar histórico da Companhia. 

Neste segundo trimestre 86% do EBITDAAj foi composto pela a Operação América do 

Norte, uma expansão em relação aos 81% do 2T19, esse aumento é explicado pelo forte 

desempenho da Operação e a tradução do resultado em reais em um cenário de 

câmbio mais apreciado. 

A performance recorde do 2T20, é explicada (i) pelo maior preço médio de vendas no 

mercado doméstico na Operação América do Norte 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. 

RESULTADO FINANCEIRO 2T20 1T20

R$ %

 Juros Líquidos Provisionados (496) (248) (248) 100%

Outras Receitas e Despesas Financeiras 64   (60) 123 -207%

RESULTADO FINANCEIRO RECORRENTE (433) (308) (125) 41%

Despesas não recorrentes (28) (244) 216 -89%

 RESULTADO FINANCEIRO ANTES DA VAR. CAMBIAL (460) (551) 91   -17%

 Variação Cambial (314) (632) 318 -50%

 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (774) (1.183) 409 -35%

Var.

EBITDAAJ & Margem 
(R$ milhões)

9,1%

81%
2T202T19

21,5%

86%1.111

4.068

+266%

Margem EBITDA América do Sul América do Norte

89%

1T20

84%

4T192T19

76%

3T19

69%

86%

2T20

1.111
1.499 1.618

1.223

4.068
+266%

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

EBITDAAJ & Margem 
(R$ milhões) 
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O resultado financeiro líquido do 2T20, antes do efeito da variação cambial e despesas 

não recorrentes, foi de R$ 433 milhões, representando um aumento de R$ 125 milhões 

em relação ao 1T20, e explicado principalmente pelo maior câmbio médio no período. 

 

 

RESULTADO LÍQUIDO (R$ milhões) 

 

 

No 2T20, o resultado líquido das operações continuadas foi um lucro de R$ 1,6 bilhão, 

recorde e maior resultado histórico da Companhia. 

O forte desempenho reflete o comprometimento e foco da Companhia em excelência 

operacional dentro e uma estrutura de capital cada vez mais otimizada com objetivo 

de manter uma lucratividade estrutural.  

 

CAPEX & INVESTIMENTOS  

No 2T20, o capex recorrente foi de R$ 309 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. O saldo remanescente foi destinado para projetos de crescimento 

orgânico com destaque para o projeto de melhoria tecnológica da planta de Liberal – 

KS, que irá contribuir para maior agilidade em cortes e produtos de “consumer ready” e 

as 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. 
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FLUXO DE CAIXA  (R$ milhões)          

 

 

No 2T20 a superação das adversidades do período foi traduzida em um excelente 

resultado operacional resultando em um fluxo de caixa das operações de R$ 4,0 bilhões. 

Sob a ótica do capital de giro, a melhor gestão dos estoques compensou parcialmente 

o aumento das linhas de (i) contas a receber, impactado pelo o aumento dos preços 

de venda na América do Norte e pelo aumento das exportações na América do Sul, e 

(ii) de fornecedores, impactado pelo o aumento do preço do gado. 

O fluxo de caixa livre atingiu o montante histórico de R$ 3.269 milhões  

 

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. 

3.969

3.269

FCLFC Operacional

-309
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-391

Juros

(R$ milhões)

19.385

17.382-3.269

Dívida Líquida 1T20 Variação Cambial
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Arrendamentos

89 23

Custo de Amortização

33

Outros

Em US$

3.729

3.174
1,79x
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Em US$

2,07x

3,56x



 

15 
 

Release de Resultados 

2T20 

A dívida líquida de fechamento do 2T20 foi de US$ 3.174 milhões, uma redução de US$ 

555 milhões ou 15% em relação ao 1T20. A redução é explicada pela forte geração de 

caixa do período. 

Ainda no trimestre, foram pagos aproximadamente US$ 9,4 milhões (aproximadamente 

R$ 54 milhões) de dividendos para terceiros. 

Medida em Reais a dívida líquida do segundo trimestre de 2020 foi de R$17.382 milhões, 

uma redução de 10% mesmo tendo como fator adicional o efeito da variação cambial 

não caixa de R$ 1.121 milhões.  

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

(últimos 12 meses) proforma foi de 1,79x em dólares, uma diminuição de 1,10x em 

relação ao 1T20. Quando mensurado em Reais esse índice ficou em 2,07x, menor 

patamar histórico da Companhia. 

 

 

 

 

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 1,24x ao final do 2T20 (para mais informações, vide nota 17.3 nas demonstrações financeiras). 

 

PERFIL DA DÍVIDA 

Neste trimestre concluímos a contratação, junto a um sindicato internacional de 15 

bancos, de um “Term Loan” com prazo de 36 meses e remuneração de Libor acrescida 

de uma taxa de até 4,00% ao ano. Esta operação substituiu o “Bridge Loan” no mesmo 

montante de US$ 500 milhões. Após esta transação, o prazo médio da dívida passou 

para 4,3 anos e os vencimentos de longo prazo representam 82% do total do 

endividamento. 

A Companhia possui posição de caixa que cobre os vencimentos de dívida pelos 

próximos 36 meses. 

 

Posição de Caixa e Cronograma da Dívida (em milhões)                       Custo Médio da Dívida (%a.a.) 
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(em US$)



 

16 
 

Release de Resultados 

2T20 

  

O custo médio da dívida ao final do trimestre foi de 6,13%, 60 pbs inferior ao 2T19. 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. 
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COMPROMISSO SUSTENTÁVEL 

Marfrig terá cadeia de produção livre de desmatamento em dez anos 

• Empresa investirá 500 milhões de reais em ações de sustentabilidade até 2030;  

• Principal objetivo é produzir preservando os biomas brasileiros, em especial a 

Amazônia; 

• Programa, desenhado em parceria com a IDH, prevê originação sustentável do 

gado, rastreabilidade total e inclusão de produtores. 

A Companhia anunciou o Plano Marfrig Verde+, cujo objetivo é garantir que 100% da 

cadeia de produção da empresa seja sustentável e livre de desmatamento nos 

próximos dez anos. O plano, concebido em parceria com a instituição público-privada 

holandesa IDH - Iniciativa para o Comércio Sustentável, foi apresentado a investidores, 

clientes, pecuaristas e ambientalistas do Brasil e do exterior. 

Com base na abordagem PRODUÇÃO-CONSERVAÇÃO-INCLUSÃO, o plano prevê uma 

conexão mais estreita com a cadeia de fornecimento, indo além das relações 

comerciais, melhorando assim o seu sustento e mitigando os riscos de desmatamento.  

Muitas das ações serão simultâneas e interconectadas, e pressupõem um trabalho em 

rede, parcerias com associações representantes de pecuaristas, organizações da 

sociedade civil e academia, além de uma atuação conjunta com o Ministério Público. 

A sociedade poderá monitorar o ritmo de cumprimento das metas por meio de 

plataformas transparentes. 

Até 2022, a Marfrig adaptará todos os seus sistemas para controle da cadeia e 

mitigação de riscos. Ainda neste ano, a empresa lançará o Mapa de Mitigação de 

Riscos de Fornecedores Indiretos, ferramenta que cruza vários mapas de presença de 

vegetação nativa com outros de produção pecuária. Dessa forma, será possível 

determinar áreas de maior ou menor risco de supressão de biodiversidade. Também até 

o final de 2020, o sistema de geomonitoramento via satélite, hoje usado para a 

Amazônia, estará adaptado para monitorar o bioma Cerrado. 

No período entre 2022 e 2025, a Marfrig liderará o programa de reintegração de 

produtores bloqueados, tornando possível que eles voltem a cumprir os critérios de 

sustentabilidade da companhia. Também será colocado em prática um programa de 

rede de assistência técnica, intensificação e restauração por meio de melhoria da 

pastagem, melhoria genética e da nutrição animal. O apoio à iniciativa piloto liderada 

pela IDH, o Programa de Produção Sustentável de Bezerros, no Mato Grosso, é parte da 

construção desses modelos de assistência técnica. Além disso, juntamente as 

instituições financeiras, o Marfrig e a IDH estão coordenando a construção de crédito 

adequado às necessidades dos pecuaristas. 
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100% de RASTREAMENTO DA CADEIA NA AMAZÔNIA 

Até 2025, a meta é atingir a total rastreabilidade da cadeia de fornecimento da 

Marfrig na Amazônia. Nos próximos dez anos, a empresa deve fazer o mesmo com o 

Cerrado e os demais biomas, chegando assim ao desmatamento zero até 2030. 

Para que o programa ganhe escala e rapidez, a Marfrig promoverá uma articulação 

com os demais membros da cadeia de produção – produtores, governo, empresas do 

setor, sociedade civil, clientes, investidores e bancos. 

 

COVID-19 

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 continuam como total prioridade e foco da Marfrig. 

Nós seguimos com o compromisso de manter nossas unidades em funcionamento e 

garantir o abastecimento de um produto essencial para a maioria dos consumidores. 

Na Operação América do Sul: 

Durante o segundo trimestre, a Companhia anunciou o programa de testagem de 

todos os seus 18.000 colaboradores no Brasil. O objetivo é detectar funcionários que 

tenham tido contato com o vírus causador da covid-19 e, a partir dos dados coletados, 

adotar mais medidas de prevenção em suas unidades de produção. 

Com isso, a Marfrig aumentará ainda mais a eficiência das medidas de proteção, 

adotadas pela empresa desde o início desta crise. A Unidade de Várzea Grande (MT), 

que conta com 3.000 colaboradores, foi a primeira a ser testada nesse programa. 

A testagem dos colaboradores da Marfrig que atuam nas demais 11 unidades 

localizadas no Brasil, seguirá um cronograma pré-estabelecido pela empresa. A 

testagem da totalidade dos funcionários da empresa no Brasil foi oficializada em um 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado pela companhia com o Ministério 

Público Federal do Trabalho. 

A Marfrig, junto com duas outras grandes empresas do mercado de alimentos - a ADM 

e o Burger King® - anunciaram a doação de mais de meio milhão de hambúrgueres 

vegetais para projetos de entidades não governamentais que atendem pessoas em 

situação de vulnerabilidade social e para profissionais da saúde. Os produtos foram 

entregues à ONG Rio da Paz, ao Banco de Alimentos de São Paulo e ao SESC Mesa Brasil 

de São Paulo e Rio de Janeiro, que serão responsáveis pela distribuição, garantindo que 

o alimento chegue até quem precisa. 

Ainda no programa de doações, A Companhia doou ao longo do mês de maio vinte e 

seis mil e quinhentos frascos de álcool gel 70% a vinte e sete instituições 

(carentes/hospitalares) nas 13 cidades nas quais a companhia atua no Brasil. 
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Operação América do Norte 

Na Operação América do Norte foi criada a Força Tarefa contra o Covid-19 em resposta 

a fase mais grave do vírus. A força tarefa tem a função de elaborar estratégias de forma 

coordenada e implantar as medidas dos órgãos de saúde como CDC, OSHA e outras 

agências reguladoras. O Vice-presidente de Segurança e Saúde foi eleito como o 

principal responsável deste comitê e diversos coordenadores foram nomeados em 

cada uma das plantas.  

Os incentivos financeiros foram mantidos ou ampliados. Durante o segundo trimestre foi 

criado o bônus para os funcionários de tempo integral que “cumpriram” todas suas 

horas semanais, nesse caso foi oferecido o valor de US$ 500 para cada semana 

trabalhada.  

Agora estamos concentrando nossos esforços no apoio às comunidades onde vivemos 

e trabalhamos, bem como às empresas locais que fornecem os bens e serviços 

necessários a nossos funcionários e suas famílias. Foram doados mais de US$ 1,7 milhão 

em assistência parceiros e comunidades vizinhas. 

Educação - Reconhecemos que professores e alunos enfrentaram grandes mudanças 

e desafios como resultado do COVID-19; portanto, doamos fundos para apoiar as 

principais necessidades de infraestrutura das instituições de ensino. Desde laptops para 

estudantes, expansão do acesso à Internet, suporte para suprimentos adicionais de 

saneamento e reforço de fundos de emergência da escola. 

Alimentos, serviços públicos e necessidades básicas - Doamos fundos e produtos, 

fornecemos cartões-presente para refeições em restaurantes e apoiamos contas de 

serviços públicos para pequenas empresas em nossa área. 

Cuidados de saúde - Hospitais, profissionais de saúde, socorristas e especialistas em 

saúde pública foram vitais para manter nossas comunidades seguras. Para apoiá-los em 

sua missão contra o COVID-19, fornecemos ferramentas e equipamentos de solução 

desinfetante para ambulâncias e bombeiros, lavadoras e secadoras comerciais para o 

saneamento de uniformes das unidades de emergência, fornecemos refeições para os 

departamentos do xerife do condado, departamentos de polícia e bombeiros locais, 

hospitais e outras instalações de saúde. 

Idosos e crianças - Focamos neles e nas organizações que os servem. Nossa doação 

para uma casa de repouso local permitiu a compra de iPads para cada residente, para 

que pudessem manter contato com entes queridos durante essa longa separação. 

Também apoiamos Casas de Veteranos, Centros de Ação Comunitária, Centros para 

Idosos, Programas de Assistência Social, Clubes de Meninos e Meninas, creches e 

abrigos para homens e mulheres. 

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 
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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 

casa e alimentar o outro mundo, que precisa trabalhar fora de casa; pois sabemos que 

quem alimenta o mundo não pode parar.  
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Teleconferência de resultado 

 

Data: 13 de agosto de 2020 

  

  

  

09h00 (Brasília) 

 
  

Tel. Brasil: + 55 (11) 4210-1803 

Ou + 55 (11) 3181-8565 

 
  

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
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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 30 de junho de 2020 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 18.881 100,0% 12.241 100,0% 6.639 54,2%

CPV (14.320) -75,8% (10.722) -87,6% (3.598) 33,6%

Lucro Bruto 4.561   24,2% 1.519   12,4% 3.042 200,2%

DVG&A (851) -4,5% (717) -5,9% (134) 18,7%

Comercial (611) -3,2% (502) -4,1% (109) 21,6%

Administrat iva (240) -1,3% (215) -1,8% (25) 11,8%

EBITDA
AJ 4.068   21,5% 1.111   9,1% 2.958 266,3%

Outras receitas/despesas (130) -0,7% (27) -0,2% (103) 387,6%

EBITDA 3.938   20,9% 1.084   8,9% 2.854 263,3%

 P&L - USD x BRL R$ 5,39 R$ 3,92 1,47 37,5%

 BS - USD x BRL R$ 5,48 R$ 3,83 1,64 42,9%

2T20 (a) 2T19 (b)
Var.

(a/b) 
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ANEXO II 

Demonstrativo de Resultados e  Reconciliação do EBITDA*2 

(R$ milhões)  

 

 

 

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

R$ %ROL R$ %ROL R$ %

Receita Líquida 18.881 100,0% 11.719 100,0% 7.162 61,1%

CPV (14.320) -75,8% (10.239) -87,4% (4.081) 39,9%

Lucro Bruto 4.561   24,2% 1.481   12,6% 3.080 208,1%

DVG&A (851) -4,5% (704) -6,0% (146) 20,8%

Comercial (611) -3,2% (496) -4,2% (114) 23,0%

Administrativa (240) -1,3% (208) -1,8% (32) 15,5%

EBITDA
AJ 4.068   21,5% 1.082   9,2% 2.986 275,9%

Outras receitas/despesas (130) -0,7% (26) -0,2% (104) 406,9%

EBITDA 3.938   20,9% 1.057   9,0% 2.882 272,7%

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

D&A (358) -1,9% (306) -2,6% (52) 17,0%

EBIT 3.580   19,0% 751       6,4% 2.830 377,0%

Resultado Financeiro (774) -4,1% (404) -3,4% (370) 91,7%

Receitas/Despesas Financeiras (460) -2,4% (389) -3,3% (71) 18,2%

Variação Cambial (314) -1,7% (15) -0,1% (299) 2055,5%

EBT 2.807   14,9% 347       3,0% 2.460 709,0%

IR + CS (605) -3,2% 53         0,5% (658) -1233,1%

Resultado Líquido - Op. Continuada 2.202   11,7% 400       3,4% 1.801 450,0%

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

Resultado Líquido - Total 2.202   11,7% 400       3,4% 1.801 450,0%

Participação Minoritários (608) -3,2% (314) -2,7% (294) 93,7%

Lucro (Prejuízo) Líquido - Op. Continuada 1.594   8,4% 87         0,7% 1.507 1742,7%

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

Lucro (Prejuízo) Líquido - Total 1.594   8,4% 87         0,7% 1.507 1742,7%

 P&L - USD x BRL R$ 5,39 R$ 3,92 -R$ 3,92

 BS - USD x BRL R$ 5,48 R$ 3,83 -R$ 3,83

2T20 (a) 2T19 (b)
Var.

(a/b) 
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ANEXO III 

Fluxo de Caixa  

(R$ milhões) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

RECONCILIAÇÃO DO EBITDA AJUSTADO

(R$ milhões)
2T20 2T19

 Lucro/Prejuízo Líquido Continuado 1.594 110    

 (+) Provisão de IR e CS 605    (53)

 (+) Part icipação de Acionistas não Controladores 608    314    

 (+) Variação Cambial Líquida 314    15      

 (+) Encargos Financeiros Líquidos 460    391    

 (+) Depreciação / Amort ização 358    308    

EBITDA 3.938 1.084

 (+) Outras Receitas/Despesas Operacionais 130    27      

EBITDA
AJ 4.068 1.111

Fluxo de Caixa Continuado 2T20 1T20

Resul. Líq. Continuado Ac. Controlador 1.594 (137)

(+/-) Itens que não afetam caixa 1.645 1.334 

(+/-) Contas a receber (402) (25)

(+/-) Estoques 333    (289)

(+/-) Fornecedores (125) (921)

(+/-) Outros 924    (932)

(=) Fluxo Operacional 3.969 (970)

(-) Capex e Invest imentos (309) (190)

(-) Juros sobre dívidas (391) (294)

Fluxo de Caixa Antes dos Dividendos para Terceiros 3.269 (1.454)
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ANEXO IV 

DRE por operação (Operação Continuada) 

(R$ mil)  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2T20

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

Receita Liquida 14.479  100,0% 4.402   100,0% -     100,0%

CPV (10.719) -74,0% (3.600) -81,8% (1) 0,0%

Lucro Bruto 3.759    26,0% 802      18,2% (1) 0,0%

DVGA (459) -3,2% (281) -6,4% (110) 0,0%

EBITDA Ajustado 3.480    24,0% 613      13,9% (25) 0,0%

2T19

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

Receita Liquida 8.794    100,0% 3.448   100,0% -     100,0%

CPV (7.669) -87,2% (3.052) -88,5% (1) 0,0%

Lucro Bruto 1.125    12,8% 395      11,5% (1) 0,0%

DVGA (347) -3,9% (286) -8,3% (84) 0,0%

EBITDA
AJ 917       10,4% 216      6,3% (22) 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 2T20 4T19 PASSIVO 2T20 4T19

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

Caixa e Aplicações 8.174.043 8.410.113 Fornecedores 2.513.509 2.670.322

Valores a receber clientes nacionais 2.846.428 2.020.516 Fornecedores risco sacado 14.317 176.881

Estoques de produtos e mercadorias 2.921.294 2.383.486 Pessoal, encargos e benefícios sociais 1.264.461 757.699

Ativos biológicos 53.598 29.139 Impostos, taxas e contribuições 807.910 407.817

Tributos a recuperar 694.780 1.176.530 Empréstimos, financiamentos e debentures 4.605.652 4.594.444

Despesas do exercício seguinte 86.655 61.823 Títulos a pagar 144.702 108.483

Títulos a receber 33.276 82.318 Arrendamentos a pagar 172.570 131.093

Adiantamentos a fornecedores 108.646 110.044 Antecipações de clientes 1.284.937 1.322.910

Outros valores a receber 465.065 146.135 Outras obrigações 417.413 445.399

15.383.785 14.420.104 11.225.471 10.615.048

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

Depósitos judiciais 71.970 62.055 Empréstimos, financiamentos e debentures 20.950.673 17.121.836

Títulos a receber  4.850 0 Impostos, taxas e contribuições  316.509 768.129

Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.912.314 1.413.253 Imposto de renda e contribuição social diferidos 194.587 136.275

Tributos a recuperar  2.490.565 2.321.233 Provisão para contingências 426.997 361.884

Outros valores a receber  316.888 134.537 Arrendamentos a pagar  485.712 392.740

4.796.587 3.931.078 Títulos a Pagar  336.090 233.094

Outras obrigações 224.107 166.674

Investimentos 63.954 45.694 22.934.675 19.180.632

Imobilizado 7.810.445 6.441.055

Intangível 8.716.479 6.734.090

16.590.878 13.220.839

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 8.204.391 8.204.391

Reservas de capital, opções outorgadas e ações em 

tesouraria (1.991.197)   (1.271.370)   

Reservas de lucros 51.824 51.824

Outros resultados abrangentes (4.349.367)   (3.271.650)   

Prejuízos Acumulados (1.548.402)   (3.094.630)   

Patrimônio líquido de controladores 367.249      618.565

    Participação de não controladores 2.243.855    1.157.776    

Total do Patrimônio Líquido 2.611.104 1.776.341

TOTAL DO ATIVO 36.771.250 31.572.021 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 36.771.250 31.572.021
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Operational Excellence translates into record-high net 

income of R$1.6 billion and free cash flow of R$3.3 billion 
São Paulo, August 12, 2020 – Marfrig Global Foods S.A. – Marfrig (B3 Novo Mercado: MRFG3 and Level 1 ADR: MRRTY) announces today its 

results for the second quarter of 2020 (2Q20). 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 June 30, 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 2Q19.  

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

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

 

HIGHLIGHTS 

▪ North America 

The North America Operation delivered its best quarterly performance ever, with new 

records for net revenue, EBITDA and EBITDA margin. Net revenue was US$2,678 million 

and Adj. EBITDA was US$635 million, with margin of 23.7% 

▪ South America 

The South America Operation also delivered its better quarter ever, with Adj. EBITDA 

margin of 13.9%, net revenue of R$4,402 million and Adj. EBITDA of R$613 million. 

▪ Liability Management Actions 

In the quarter, the Bridge Loan of US$500 million was lengthened to a three-year Term 

Loan. In July, Marfrig also issued R$250 million in CRAs with a cost of CDI + 2.2% p.a. 

▪ Partnerships and Innovations 

The partnership between Marfrig and Archer-Daniels-Midland Company “ADM” 

advanced to the creation of PlantPlus Foods, a joint venture that will combine the 

innovation capacity, operational excellence and global scale of both companies to 

produce and sell plant-based products through the  retail and food service channels in 

the South America and North America markets. 

▪ Sustainable Commitment 

Marfrig launched the Marfrig Verde+ Plan, whose purpose is to ensure that 100% of the 

production chain is sustainable and free of deforestation over the next ten years.  

▪ Social responsibility and assistance for small clients 

Marfrig will invest about R$50 million to lengthen the due dates of invoices and to 

increase, by up to three times, credit limits for purchases by partner clients. 
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MARFRIG IN NUMBERS 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
  

Revenue by Business Revenue by Currency 

South America North America 

Net Revenue 

Average Cost of Debt (%p.a.) EBITDAAdJ 
Net Profit  

76%
North America

North America South America

5%

2%

US$ BRL Other

93%
in US$

Exports Domestic Market

68%
Exports

91%
Domestic Market

84%

1Q203Q192Q19

89%

4Q19

69%76%

86%

2Q20

1,111
1,499 1,618

4,068

1,223

+266%

% of EBITDA South America % of EBITDA North America

3Q19 2Q202Q19 4Q19 1Q20

6.73% 6.74%
6.26%

5.81%
6.13%

-61 bps

87

2Q19

1,594

2Q20

1,743%

2Q20 2Q19 ∆ % 1Q20 ∆ %

Consolidated

Net Revenue 18.881 12.241 54% 13.502 40%

Gross profit 4.561 1.519 200% 1.676 172%

Gross Margin 24,2% 12,4% 1175 bps 12,4% 1174 bps

SG&A -851 -717 19% -757 12%

Adjusted Ebitda 4.068 1.111 266% 1.223 233%

Adjusted Ebitda Margin 21,5% 9,1% 1247 bps 9,1% 1249 bps

Financial Results -774 -404 92% -1.183 -35%

Result before taxes 2807 347 709% -319 -981%

Total Net Profit 1594 87 1743% -137 -1264%

North America (in US$)

Net Revenue 2.678$    2.246$    19% 2.185$  23%

Demostic 2.437$    1.957$    25% 1.898$  28%

Exports 241$       290$       -17% 287$    -16%

Adjusted Ebtida 635$       235$       170% 175$    263%

Adjusted Ebitda Margin 23,7% 10,5% 1325 bps 8,0% 1569 bps

South America

Net Revenue 4.402 3.448 28% 3.766 17%

Demostic 1.389 1.652 -16% 1.544 -10%

Exports 3.013 1.795 68% 2.222 36%

Adjusted Ebtida 613 216 184% 464 32%

Adjusted Ebitda Margin 13,9% 6,3% 765 bps 12,3% 159 bps

Dados Financeiros

Net Debt (in US $) 3.174$    2.639$    3.729$  

Indebtedness (in US $) 1,79 x 2,69 x 2,84 x

Average Cost of Debt (% .a.a) 6,13% 6,73% -61 bps 5,81% 32 bps

Average Debt Term (years) 4,35        4,49        -3% 4,04     8%
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MARFRIG & INDUSTRY SCENARIO 

Transmission of the coronavirus reached its highest rate during the second quarter, and 

the number of new cases surged in the Americas, leading to a series of measures to 

restrict the movement of people and the operations of commercial establishments, 

which drove the migration of foodservice sales to large supermarket and distribution 

chains. 

Another factor observed during the quarter was the partial recovery of the Chinese 

economy, which continues to improve, with the residential market and investments in 

infrastructure sustaining commodity prices. 

The protein industry suffered different effects, with, from the supply perspective, a decline 

in primary processing volume due to the temporary stoppages of certain plants and the 

high level of employee absenteeism, especially in the United States. Meanwhile, demand 

remained strong, given the increase in household consumption, higher sales volume to 

supermarkets and large chains and a gradual recovery in Chinese imports.   

In the United States, cattle processing volume in 2Q20 was 5.6 million head (USDA), down 

14% and 17% from 1Q20 and 2Q19, respectively, due to the direct impact of the 

coronavirus and the high level of absenteeism at plants. 

In Brazil, the Ministry of Agriculture reported national slaughter volume in 2Q20 of 5.4 

million head, representing declines of 10% from the same quarter of 2019 and of 2% from 

1Q20. The cattle cost (CEPEA – São Paulo base) stood at R$204, up 31% from 2Q19, and, 

despite the lower cattle processing, the higher volume of exports sustained cattle prices 

at high levels. 

In Uruguay, data from Inac showed a decline of 17% (485k head in 2Q20 vs. 583k in 2Q19) 

in total slaughter volume compared to 2Q19. However, in relation to 1Q20, cattle 

processing volume increased 5%, reflecting the high demand from international market, 

especially from Asia, and in particular China, as well as from the United States. 

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

5% from 2Q19 and 8% from 1Q20, in contrast to the trend in Brazil, 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.  

The geographic diversity of Marfrig’s operations located in South America and North 

America has proven a major strategic advantage.  

Marfrig ensures, with responsibility and solidarity and committed to the health and safety 

of its employees, 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 29,000 

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: 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Country 
Beef Primary 

Processing Units 

Effective Processing 

Capacity (head/day) 

North America Operation 3 13,100 

USA 3 13,100 

South America Operation 17 17,100 

Brazil 11 12,100 

Uruguay 4 3,700 

Argentina 2 1,200 

TOTAL 20 29,100 

Country Processing Units 

Beef Patty 

Production 

Capacity 

(ton/year) 

Other 

Processed 

Product  

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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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 America Operation posted net revenue of US$2.678 million, an increase of 

19,2% compared to 2Q19. The increased revenue is primarily due to higher average 

selling prices for beef products.  These effects were offset, in part, by lower production 

volumes at our two Kansas beef processing plants. Unprecedented employee 

absenteeism related to the coronavirus pandemic resulted in the temporary closure of 

our Iowa plant for two weeks in April and a significant reduction in throughput at both of 

our Kansas plants during late April and May. 

In Brazilian real, net revenue was R$14,479 million. 

 

GROSS INCOME & GROSS MARGIN 

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

Gross income in 2Q20 was US$687 million, advancing 138.4% on the prior-year quarter.  

 

NORTH AMERICA OPERATION 2Q20 2Q19

Tons (thousand) Tons %

Total Volume 451       484      (34) -7,0%

     Domestic 380       415      (35) -8,4%

     Exports 71          70        1          1,3%

US $ Million US$ %

Net Revenue 2.678    2.246   431      19,2%

     Domestic 2.437    1.957   480      24,5%

     Exports 241       290      (49) -16,8%

COGS (1.991) (1.958) (33) 1,7%

Gross profit 687       288      399      138,4%

Gross Margin (%) 25,6% 12,8% - 1282 bps

Adj. EBITDA 635       235      400      170,3%

Adj. EBITDA Margin (%) 23,7% 10,5% - 133 bps

Chg.
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The USDA Comprehensive Cutout value averaged US$292.24/cwt, up 32.2% versus 2Q19, 

while the USDA Drop value was down 16.8% to US$7.14/cwt. USDA reported fed cattle 

prices averaged US$106.92/cwt3 in the quarter, down 9.1% versus Q219.    

Higher average values for beef products combined with lower cattle prices resulted in 

increased per unit beef processing margins and led to an increase in overall profitability 

despite lower production volume. 

Gross margin stood at 25.6%, in 2Q20, expanding from 12.8% in 2Q19.  

In Brazilian real, gross income was R$ 3,759 million. 

 

   

 

 

 

Adj. EBITDA & MARGIN 

Adj. EBITDA was US$635 million, setting a new record for the operation, with Adj. EBITDA 

margin of 23.7%. 

In Brazilian real, Adj. EBITDA was R$3,480 million. 

 
3 3 “USDA KS Steer”: cattle price reference in the U.S. state of Kansas. 
3 A “hundredweight,” or Cwt, is a weight-measuring unit used in certain commodity contracts. In North America, a 
hundredweight equals 100 pounds. 

Cattle Prices 
(USDA KS Steer $/cwt) 

Domestic Price 
(USDA Comp. Cutout $/cwt) 

Spread 
(Cutout Ratio (KS)) 

117.6

2Q19 2Q20

106.9

-9.1% 2.69

2Q19 2Q20

1.86

+44.6%

2Q19 2Q20

292.2

221.0

+32.2%
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SOUTH AMERICA OPERATION 

One of the region’s leading beef patty producers, with primary processing capacity of approximately 17,000 

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 

12,100 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$4,402 million in 2Q20, 

advancing 27.7% on 2Q19, with this performance explained by: (i) the 17.8% growth in 

export volume; (iii) the 42.5% increase in the average export price; and (iii) the 37.5% 

Brazilian real depreciation against the U.S. dollar (R$5.39 in 2Q20 vs. R$3.92 in 2Q19). 

In the second quarter, exports represented 68% of the operation’s revenue, up from 59% 

in 1Q20 and 52% in 2Q19. Approximately 65% of the total export revenue of the South 

American Operation came from shipments to China and Hong Kong, which grew 81% on 

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

growing demand from Asia. In Uruguay, Marfrig operation’s second largest exporter, the 

highlight was the growth in shipments to NAFTA countries, mainly in the organic segment, 

which posted growth of 33% year over year to represent 13% of export volume. 

SOUTH AMERICA OPERATION 2Q20 2Q19

Tons (thousand) Tons %

Total Volume 339       348      (9) -2,6%

     Domestic 209       238      (29) -12,1%

     Exports 130       110      20        17,8%

R$ million R$ %

Net Revenue 4.402    3.448   954      27,7%

     Domestic 1.389    1.652   (264) -16,0%

     Exports 3.013    1.795   1.218   67,8%

COGS (3.600) (3.052) (548) 17,9%

Gross profit 802       395      407      102,9%

Gross Margin (%) 18,2% 11,5% - 675 bps

Adj. EBITDA 613       216      397      183,5%

Adj. EBITDA Margin (%) 13,9% 6,3% - 77 bps

Chg.
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The good export performance offset the adverse effects from the pandemic in the 

domestic markets in the countries where we operate.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROSS INCOME & GROSS MARGIN 

In 2Q20, gross income from the South America Operation was R$802 million, advancing 

102.9% from 2Q19. This continued excellent performance is explained by: (i) the result 

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

strategy that optimized the mix of destination countries, which supported increases in 

both sales volume and average price; (ii) the 30% growth in the sales volume of further 

processed products; and (iii) the structural improvements in the operation and the 

reductions in costs and expenses and dilution of fixed costs resulting from the efforts 

under the operational improvement & efficiency program launched in 2019. 

This quarter, the highlights were: 

• Performance gains in hindquarter and forequarter yields 

• Reduction in the cost of packaging per tonne 

• Improvements in the primary processing indicator and in deboning in terms of 

kg/man hour  

• Reduction in fixed costs in BRL per head processed  

These trends offset the 18.0% increase in COGS in 2Q20, resulting from the higher cattle 

prices in Brazil (31%), in contrast to the price drops in Uruguay (-7%) and Argentina (-8%). 

Gross margin in the quarter was 18.2%, expanding from 11.5% in 2Q19.  

 

Profile of Exports

(% of net revenue)

23%

14%

6%

14%

China & Hong Kong

Europe

Middle East Other

USA

43%

2Q19 2Q20

11%

7%

14%

3%

65%
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Cattle Price by Region 

 

 

Adj. EBITDA & MARGIN 

In 2Q20, Adj. EBITDA from the South American Operation was R$613 million, with EBITDA 

Margin of 13.9%, setting a new record for the operation.  

 

  

153,3

200,4

2Q19 2Q20

30,7%

Cost of @ in Brazil
(data ESALQ / SP)

R$ 2,48/kgR$ 2,61/kg

3,68
3,41

2Q202Q19

-7,3%

Uruguay
(Inac: in US$/kg)

2,83
2,61

2Q202Q19

-7,8%

Argentina
(MAG: in US$/kg)

Brazil Uruguay Argentina 

Cattle cost pressured by stronger demand 

for exports and by USD appreciation. 
The depreciation in  emerging economy 

currencies against the U.S. dollar 

reduced the cattle price by 7% 

compared to the price in USD. 

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 2Q20, Marfrig’s consolidated net revenue was R$18,881 million, advancing 54.2% from 

2Q19. Revenue growth in the period is explained by the better prices practiced, mainly 

in the domestic market in the North American Operation, and by the higher export 

volumes and prices in the South America Operation. 

 In 2Q20, net revenue in U.S. dollar represented 93% of total revenue, mainly due to the 

sum of “natural” revenue generation from North America and the exports from South 

America. Meanwhile, only 5% of the Company’s revenue was generated in Brazilian real.  

Revenue by Currency (%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDATED RESULTS 2Q20 2Q19

Tons (thousand) tons %

Total Volume 790       833       (43) -5,2%

     Domest ic 589       653       (63) -9,7%

     Exports 200       180       20        11,4%

R$ Million R$ %

Net Revenue 18.881 12.241 6.640   54,2%

     Domest ic 14.569 9.312   5.257   56,5%

     Exports 4.311   2.929   1.383   47,2%

COGS (14.320) (10.722) (3.598) 33,6%

Gross profit 4.561   1.519   3.042   200,2%

Gross Margin (%) 24,2% 12,4% - 1175 bps

SG&A (851) (717) (134) 18,7%

(+) Depreciat ion & Amort izat ion 358       308       50        -

Adj. EBITDA 4.068   1.111   2.958   266,3%

Adj. EBITDA Margin (%) 21,5% 9,1% - 125 bps

Chg.

5%

2%

US$ OthersBRL

93%
In US$

10%

3%

OthersUS$ BRL

87%
In US$

2Q20 2Q19 
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Consumer Markets (% of Consolidated Net Revenue) 

Marfrig has a sales mix distributed across the world’s main consumer markets. In 2Q20, 

the United States accounted for 70% of our consolidated sales, while sales to China 

reached 11% and sales in Brazil’s domestic market fell to 5%.  

 

 

COST OF GOODS SOLD (COGS) 

In 2Q20, Marfrig’s cost of goods sold was R$14,320 million, up 33.5% on the prior-year 

period, explained by the higher cattle cost in Brazil and by the effects from the Brazilian 

real depreciation on the translation of costs in U.S. dollar of the North American 

Operation.  

SELLING, GENERAL & ADMINISTRATIVE EXPENSES 

Selling, general & administrative (SG&A) expenses amounted to R$851 million. SG&A 

expenses as a ratio of net revenue (SG&A/NOR) stood at 4.5%, down from 5.9% in 2Q19.  

Selling expenses were R$611 million, or 3.2% of net revenue, 90 bps lower than in 2Q19. 

The growth in export volumes from the South American Operation was offset by the 

reduction in total sales, mainly in the domestic markets of both operations. 

General and Administrative expenses were R$240 million, or 1.3% of net revenue, down 

50 bps from 2Q19. The improvement, as already mentioned, was mainly due to the 

savings generated by the program to cut costs and control expenses. 
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Adj. EBITDA and Margin 

Marfrig posted Adj. EBITDA of R$4,068 million in 2Q20, representing growth of 266% 

compared to 2Q19. Adj. EBITDA margin was 21.5%, expanding 1,247 bps from 2Q19 and 

representing the Company’s best result ever. 

In the second quarter, 86% of Adj. EBITDA came from the North American Operation, up 

from 81% in 2Q19, mainly due to the excellent performance of the Operation and the 

translation of the result into Brazilian real in a scenario of U.S. dollar appreciation. 

The record-high performance in 2Q20 is explained by: (i) the higher average sales price 

in the domestic market of the North American Operation; and (ii) the increases in the 

average sales price and sales volume of exports, 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. 

 

 

 

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. 

 

84%

1Q203Q192Q19

89%

4Q19

69%76%

86%

2Q20

1,111
1,499 1,618

4,068

1,223

+266%

% of EBITDA South America % of EBITDA North America

EBITDAAJ & Margin
(R$ million)

2Q19

86%
81%

9.1%

2Q20

21.5%

1,111

4,068

+266%

Margin EBITDA South America North America

FINANCIAL RESULT 2Q20 1Q20

R$ %

Net Interest Provisioned (496) (248) (248) 100%

Other Financial Revenues and Expenses 64       (60) 123       -207%

RECURRING FINANCIAL RESULT (433) (308) (125) 41%

Non-recurring expenses (28) (244) 216       -89%

FINANCIAL RESULT BEFORE EXCHANGE VAR. (460) (551) 91          -17%

Exchange Variat ion (314) (632) 318       -50%

NET FINANCIAL RESULT (774) (1.183) 409       -35%

Chg.



 

41 
 

Release de Resultados 

2T20 

The net financial result in 2Q20, excluding exchange variation and non-recurring 

expenses, was an expense of R$433 million, improving R$125 million from 1Q20, mainly 

due to the higher average exchange rate in the period. 

 

 

NET INCOME (R$ million) 

 

 

In 2Q20, net income from continuing operations was R$1.6 billion, representing a new 

record for the Company. 

The strong performance was due to the Company’s commitment to and focus on 

operational excellence combined with an increasingly optimized capital structure to 

support structural profitability going forward.  

 

CAPEX & INVESTMENTS  

Recurring capex came to R$309 million in 2Q20, 65% of which was allocated to 

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

investments in regular maintenance and in the water treatment and reuse plant in 

Liberal, Kansas, in the North America Operation. The remaining balance was allocated 

to organic growth projects, especially to improving technology at the plant in Liberal, 

Kansas, which will support greater agility in cuts and in consumer-ready products and to 

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 the potential of its most efficient units while shuttering less efficient plants. 

 

 

 

Net Result after 
Minority Interest

-608

Net Result before tax

-605

Net ResultTax Minority Interest

2,807

2,202

1,594
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CASH FLOW (R$ million)          

 

 

In 2Q20, the focused efforts to surmount the adversities in the period translated into an 

excellent operating result of cash flow from operations of R$4.0 billion. 

From the perspective of working capital, the better inventory management partially 

offset the increases in: (i) trade receivables, given the higher sales prices in North America 

and the higher exports in South America; and (ii)trade payables, due to the higher cattle 

price. 

Free cash flow registered a record high of R$3,269 million.  

 

NET DEBT (in 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. 

 

Settlement of Leases

1,121

1Q20 Net Debt FX Variation

89
-3,269

FCF

23

Amort. Issues Cost

33

Other 2Q20 Net Debt

19,385

17,382

In US$

3,729

3,174
1.79x

2.84x

In US$

2,07x

3.56x

Operational CF

-309

FCFRecurrent Capex

-391

Interest

3,969

3,269
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Net debt ended 2Q20 at US$3,174 million, decreasing US$555 million or 15% from 1Q20. 

The reduction is explained by the strong cash generation in the period. 

Also in the quarter, around US$9.4 million (R$54 million) was paid in dividends to third 

parties. 

In Brazilian real, net debt stood at R$17,382 million in 2Q20, down 10%, which also reflects 

the noncash effect from exchange variation of R$1,121 million.  

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

EBITDA LTM (last 12 months), was 1.79x in U.S. dollar, decreasing 1.10x from 1Q20. In 

Brazilian real, the leverage ratio was 2.07x, marking lowest level ever. 

 

 

 

 

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 2Q20 at 1.24x (for more information, see Note 17.3 to the financial statements). 

 

 

DEBT PROFILE 

This quarter, we concluded the execution of a Term Loan with an international syndicate 

of 15 banks with maturity in 36 months and remuneration of Libor plus up to 4.00% per 

annum. This transaction replaced the Bridge Loan in the same amount, of US$500 million. 

After the transaction, the average debt term lengthened to 4.3 years, with long-term 

liabilities representing 82% of total debt. 

The Company’s cash position covers debt service for the next 36 months. 

 

  

Net Debt / 

EBITDAAdj LTM 

In BRL 

2,07x 

 

Net Debt / 

EBITDAAdj LTM 

In USD 

1.79x 

 

Avg. Cost 

(% p.a.) 

6.13% 

Avg. Term 

(years) 

4.35 

584
481

172 219

746

991

469

20262023Cash 
& Eq.

2020 20222021 20252024 2027 and 
forward

1,493

1,005

Cash Position and Debt Schedule
(In US$)

6.13%
6.73%

2Q19 2Q20

-60 bps

Average Cost of Debt
(% a.a.)
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The average debt cost ended the quarter at 6.13%, down 60 bps from 2Q19. 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. 
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SUSTAINABLE COMMITMENT 

Marfrig will have a deforestation-free production chain in ten years 

• Company will invest R$500 million in sustainability actions by 2030;  

• Key objective is to produce while conserving Brazilian biomes, especially 

Amazonia; 

• Designed in partnership with the IDH, the program envisages sustainable cattle 

production, full traceability and inclusion of producers. 

Marfrig announced the Marfrig Verde+ Plan, whose purpose is to ensure that 100% of the 

production chain is sustainable and free of deforestation over the next ten years. The 

plan, conceived in partnership with the public-private Dutch institute IDH –  The 

Sustainable Trade Initiative, was presented to investors, clients, cattle producers and 

environmentalists in Brazil and abroad. 

Based on the PRODUCTION-CONSERVATION-INCLUSION approach, the plan envisages a 

closer connection with the supply chain that goes beyond business relationships to 

include improving its sustainability and mitigating deforestation risks.  

Many of the actions will be simultaneous and interconnected, and involve networking, 

partnerships with associations representing cattle producers, civil society organizations 

and academia, as well as working jointly with the Prosecution Office. Society can monitor 

the pace of achievement of targets through transparent platforms. 

By 2022, Marfrig will have adapted all its systems to control the chain and mitigate risks. 

Later this year, the Company will launch the Map for Mitigating Indirect Supplier Risks, 

which is a tool that will crosscheck various maps of native vegetation with other maps of 

cattle production. This will enable Marfrig to identify areas of higher or lower risk of 

suppression of biodiversity. Also by the end of 2020, the satellite-based geomonitoring 

system currently used for Amazonia will be adapted to monitor the Cerrado biome as 

well. 

Between 2022 and 2025, Marfrig will lead the program to reintegrate banned producers, 

enabling them to once again comply with its sustainability criteria. The Company also will 

roll out a technical support network program, as well as the intensification and restoration 

of biodiversity through improved pastures, genetic enhancement and animal nutrition. 

The support for the pilot initiative led by IDH, the Sustainable Calf Program in the state of 

Mato Grosso, is part of the effort to build these technical support models. In addition, 

jointly with financial institutions, Marfrig and IDH are coordinating the construction of 

credit facilities that meet the needs of cattle producers. 

100% TRACEABILITY OF CHAIN IN AMAZONIA 

By 2025, the goal is to achieve full traceability of Marfrig's supply chain in Amazonia. 

Over the next ten years, the company plans to replicate the program in the Cerrado 

and other biomes to achieve zero deforestation by 2030. 
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To help the program gain scale and momentum, Marfrig also will interact with other 

links in the production chain, such as producers, government, industry peers, civil 

society, clients, investors and banks. 

 

COVID-19 

The health and safety of everyone who works at the Company’s sites, 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, continue to be Marfrig’s first priority and focus. 

We remain committed to keeping our units operational and to ensuring the supply of 

essential products to the majority of consumers. 

In the South America Operation: 

During the second quarter, the Company announced the program to test all its 18,000 

employees across Brazil. The goal is to identify employees who had contact with the 

novel coronavirus that causes COVID-19 and, based on the data collected, to adopt 

additional preventive measures at its production units. 

In this way, Marfrig further increases the efficiency of the preventive measures that it has 

taken since the onset of the crisis. The Várzea Grande Unit in Mato Grosso, which has 

3,000 employees, was the first to be tested under this program. 

The testing of Marfrig employees working at the other 11 units in Brazil will follow a 

timetable established by the company. The testing of all the Company’s employees in 

Brazil was formalized via a consent decree entered into between Marfrig and Brazil’s 

Federal Labor Prosecution Office. 

Marfrig, jointly with two food majors – ADM and Burger King® – have announced the 

donation of over half a million plant-based burgers to projects run by non-governmental 

organizations that assist people in socially vulnerable situations as well as health 

professionals. The products were delivered to the NGO Rio da Paz, the São Paulo Food 

Bank and SESC Mesa Brasil in São Paulo and Rio de Janeiro, which will be responsible for 

distribution to ensure that the food reaches those who most need it. 

Also under the program, the Company donated in May 26,500 hand sanitizer bottles to 

27 institutions (hospitals and social organizations) in the 13 cities in which it operates in 

Brazil. 

In the North America Operation 

In the North America Operation, the Covid-19 Task Force was created in response to the 

most serious phase of the pandemic. The purpose of the task force is to formulate 

strategies in coordination and to implement the measures issued by the health 

authorities, such as the CDC, OSHA and other regulatory agencies. The Executive Safety 



 

47 
 

Release de Resultados 

2T20 

& Health Officer was elected to head up the committee and several coordinators were 

appointed at each of the plants.  

Financial incentives were maintained or expanded. During the second quarter, we 

created a bonus for full-time employees who worked a full week, which consisted of 

US$500 for each week worked.  

Currently, we are focusing on supporting the communities where we live and work, as 

well as the local companies that provide the goods and services necessary for our 

employees and their families. More than US$1.7 million was donated to assist local 

partners and communities. 

Education - We know that teachers and students are facing major changes due to 

COVID-19, which led us to donate funds to support key infrastructure needs of 

educational institutions, from notebooks for students, expanded internet access, support 

for additional sanitation supplies and reinforcement of school emergency funds. 

Food, public services and basic needs – We donated funds and products, provided gift 

cards to pay for meals at restaurants, and supported public utility bills for small companies 

in local communities. 

Health care - Hospitals, health professionals, first responders and public health experts 

have played vital roles in keeping our communities safe. To support their mission against 

COVID-19, we provided tools and equipment with disinfectant solutions for ambulances 

and fire trucks, commercial washers and driers for sanitizing uniforms at emergency units, 

and meals for local county sheriff departments, police departments, fire departments, 

hospitals and other health facilities. 

Elderly and children - We are focusing on these populations with special needs and the 

organizations that protect them. Our donation to a local nursery enabled the acquisition 

of iPads for each resident so that they can maintain contact with their families during this 

period of long social distancing. We also supported veteran homes, community action 

centers, senior citizen homes, social assistance programs, boy’s and girl’s clubs, daycare 

centers and shelters for women and men. 

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

supplying quality beef to everyone. Our priority is to 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 with the most rigorous standards of safety and sustainability.  From the countryside 

of Kansas to the inland regions of Uruguay, Chile and Argentina and 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 who feed the world can never stop.  
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                                                            UPCOMING EVENTS 

                                           Earnings Conference Call 
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Code: Marfrig 
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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 Company 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 June 30, 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 18.881 100,0% 12.241 100,0% 6.639 54,2%

COGS (14.320) -75,8% (10.722) -87,6% (3.598) 33,6%

Gross Profit 4.561   24,2% 1.519   12,4% 3.042 200,2%

SG&A (851) -4,5% (717) -5,9% (134) 18,7%

Commercial (611) -3,2% (502) -4,1% (109) 21,6%

Administrat ives (240) -1,3% (215) -1,8% (25) 11,8%

Adj. EBITDA 4.068   21,5% 1.111   9,1% 2.958 266,3%

Others revenues/expenses (130) -0,7% (27) -0,2% (103) 387,6%

EBITDA 3.938   20,9% 1.084   8,9% 2.854 263,3%

 P&L - US$ x BRL R$ 5,39 R$ 3,92 1,47 37,5%

 BS - US$ x BRL R$ 5,48 R$ 3,83 1,64 42,9%

2Q20 (a) 2Q19 (b)
(a/b) 

Chg.
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APPENDIX II 

Income Statement and EBITDA Reconciliation*4 

 (R$ million)  

 

 

 

 
4 EBITDA reconciliation prepared according to CVM Instruction 527  

R$ %NOR R$ %NOR R$ %

Net Revenues 18.881 100,0% 11.719 100,0% 7.162   61,1%

COGS (14.320) -75,8% (10.239) -87,4% (4.081) 39,9%

Gross Profit 4.561   24,2% 1.481   12,6% 3.080   208,1%

SG&A (851) -4,5% (704) -6,0% (146) 20,8%

Commercial (611) -3,2% (496) -4,2% (114) 23,0%

Administratives (240) -1,3% (208) -1,8% (32) 15,5%

Adj. EBITDA 4.068   21,5% 1.082   9,2% 2.986   275,9%

Others revenues/expenses (130) -0,7% (26) -0,2% (104) 406,9%

EBITDA 3.938   20,9% 1.057   9,0% 2.882   272,7%

Equity Account (0) 0,0% 0           0,0% (0) -

D&A (358) -1,9% (306) -2,6% (52) 17,0%

EBIT 3.580   19,0% 751       6,4% 2.830   377,0%

Financial Results (774) -4,1% (404) -3,4% (370) 91,7%

Financial revenues/expenses (460) -2,4% (389) -3,3% (71) 18,2%

Exchange rate variation (314) -1,7% (15) -0,1% (299) 2055,5%

EBT 2.807   14,9% 347       3,0% 2.460   709,0%

Taxes (605) -3,2% 53         0,5% (658) -1233,1%

Continued Operation - Net Profit 2.202   11,7% 400       3,4% 1.801   450,0%

Discontinued Operation - Net Profit -       0,0% -       0,0% -       -

Total Net Profit 2.202   11,7% 400       3,4% 1.801   450,0%

Minority Stake (608) -3,2% (314) -2,7% (294) 93,7%

Continued Operation - Net Profit 1.594   8,4% 87         0,7% 1.507   1742,7%

Discontinued Operation - Net Profit -       0,0% -       0,0% -       -

Total Net Profit 1.594   8,4% 87         0,7% 1.507   1742,7%

 P&L - US$ x BRL R$ 5,39 R$ 3,92 -R$ 3,92

 BS - US$ x BRL R$ 5,48 R$ 3,83 -R$ 3,83

2Q20 (a) 2Q19 (b)
(a/b) 

Chg.
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APPENDIX III 

Cash Flow  

 (R$ million) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continued Free Cash Flow 2Q20 1Q20

Net Income/Loss 1.594 (137)

(+/-) Non cash items 1.645 1.334 

(+/-)  Account Receivable (402) (25)

(+/-)  Inventories 333    (289)

(+/-) Suppliers (125) (921)

(+/-) Others 924    (932)

(=) Operational Cash Flow 3.969 (970)

(-) Total Capex and Investments (309) (190)

(-)  Interest expenses (391) (294)

Cash Flow Before Third Party Dividends 3.269 (1.454)

RECONCILIATION OF ADJUSTED EBITDA 

(R$ million)
2Q20 2Q19

 Net Profit / Loss 1.594 110    

 (+) Provision for income and social contribution 605    (53)

 (+) Non-controlling Interest 608    314    

 (+) Net Exchange Variat ion 314    15      

 (+) Net Financial Charges 460    391    

 (+) Depreciation & Amort izat ion 358    308    

EBITDA 3.938 1.084

 (+) Other Operacional Revenues/Expenses 130    27      

Adj. EBITDA 4.068 1.111
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APPENDIX IV 

Income Statement by Operation (Continued Operation) 

 (R$ thousand)  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Q20

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

Net Revenues 14.479  100,0% 4.402   100,0% -     100,0%

COGS (10.719) -74,0% (3.600) -81,8% (1) 0,0%

Gross Profit 3.759    26,0% 802      18,2% (1) 0,0%

SG&A (459) -3,2% (281) -6,4% (110) 0,0%

Adj. EBITDA 3.480    24,0% 613      13,9% (25) 0,0%

2Q19

Net Revenues 8.794    100,0% 3.448   100,0% -     100,0%

COGS (7.669) -87,2% (3.052) -88,5% (1) 0,0%

Gross Profit 1.125    12,8% 395      11,5% (1) 0,0%

SG&A (347) -3,9% (286) -8,3% (84) 0,0%

Adj. EBITDA 917       10,4% 216      6,3% (22) 0,0%

North America South America Corporate

North America South America Corporate
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APPENDIX V 

Balance Sheet 

 (R$ thousand)  

 

 

 

 

ASSETS 2Q20 4Q19 LIABILITIES 1Q20 4Q19

CURRENT ASSETS CURRENT LIABILITIES

Cash and Marketable Securities 8.174.043 8.410.113 Trade accounts payable 2.513.509 2.670.322

Trade accounts receivable 2.846.428 2.020.516 Supply chain finance 14.317 176.881

Inventories of goods and merchandise 2.921.294 2.383.486 Accrued payroll and related charges 1.264.461 757.699

Biological assets 53.598 29.139 Taxes payable 807.910 407.817

Recoverable taxes 694.780 1.176.530 Loans and financing 4.605.652 4.594.444

Prepaid expenses 86.655 61.823 Notes payable 144.702 108.483

Notes receivable 33.276 82.318 Lease payable 172.570 131.093

Advances to suppliers 108.646 110.044 Advances from customers 1.284.937 1.322.910

Other receivables 465.065 146.135 Other payables 417.413 445.399

15.383.785 14.420.104 11.225.471 10.615.048

NON CURRENT ASSETS NON CURRENT LIABILITIES

Court deposits 71.970 62.055 Loans and financing  20.950.673 17.121.836

Notes receivable  4.850 0 Taxes payable  316.509 768.129

Deferred income and social contribution taxes 1.912.314 1.413.253 Deferred income and social contribution taxes 194.587 136.275

Recoverable taxes 2.490.565 2.321.233 Provisions for contingencies 426.997 361.884

Other receivables  316.888 134.537 Lease payable  485.712 392.740

4.796.587 3.931.078 Notes payable  336.090 233.094

Other  224.107 166.674

Investments 63.954 45.694 22.934.675 19.180.632

Property, plant and equipment 7.810.445 6.441.055

Intangible assets 8.716.479 6.734.090

16.590.878 13.220.839

CONTROLLING SHAREHOLDER´S EQUITY

Share Capital 8.204.391 8.204.391

Capital reserve
(1.991.197)   (1.271.370)   

Profit reserves 51.824 51.824

Other comprehensive income (4.349.367)   (3.271.650)   

Accumulated losses (1.548.402)   (3.094.630)   

Controlling Shareholder's Equity 367.249      618.565

Non-controlling interest 2.243.855    1.157.776    

Total Controlling Shareholder's Equity 2.611.104 1.776.341

TOTAL ASSETS 36.771.250 31.572.021 TOTAL LIABILITIES 36.771.250 31.572.021


