Uma visão geral da
Cargill
A Cargill oferece serviços e produtos alimentícios,
agrícolas, financeiros e industriais ao mundo.
Juntamente com produtores rurais, clientes, governos
e comunidades, ajudamos as pessoas a prosperar
com a aplicação de nossas ideias mais de 150 anos
de experiência. Temos 150.000 funcionários em
70 países, que estão comprometidos a fornecer
alimentos ao mundo de uma forma responsável,
reduzindo o impacto ambiental e melhorando as
comunidades onde atuamos.
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AGRICULTURA

SETOR INDUSTRIAL

A Cargill compra, processa e distribui grãos e outras
commodities para fabricantes de produtos alimentícios
para consumo humano e animal. A empresa também
fornece produtos e serviços para produtores agrícolas e
pecuáristas.

A Cargill atende os usuários de produtos industriais
energéticos, salinos, de amidos e siderúrgicos. A empresa
também desenvolve e comercializa produtos sustentáveis à
base de matérias-primas agrícolas.

ALIMENTOS

SETOR FINANCEIRO

A Cargill fornece aos fabricantes de alimentos e bebidas,
empresas de foodservice e varejistas, produtos e
ingredientes de alta qualidade, carnes bovinas e aves,
sistemas de ingredientes e ingredientes que promovem a
saudabilidade.

A Cargill fornece soluções financeiras e de gestão de risco
para clientes nos setores agrícola, de alimentos, financeiro
e energético em todo o mundo.

DESTAQUES FINANCEIROS
No ano fiscal 2016, a Cargill atingiu $ 107.4 bilhões em vendas e outras
receitas. Os lucros operacionais ajustados foram de US$ 1,64 bilhão*.
Dolar, em milhões

2016

2015

Variação

$ 107,164

$ 120,393

(11)

Lucros operacionais ajustados

$ 1,642

$ 1,926

(15)

Lucro líquido

$ 2,377

$ 1,583

50

Fluxo de caixa decorrente de
operações

$ 3,410

$ 3,819

(11)

Vendas e outras receitas

www.cargill.com

* A Cargill divulga os resultados
financeiros de acordo com
o GAAP (Generally accepted
accounting principles; Princípios
contábeis geralmente aceitos
nos EUA). A partir do ano fiscal
de 2016, a empresa também
divulga os lucros operacionais
ajustados, uma medida financeira
não inclusa no GAAP que
fornece mais um panorama
do desempenho financeiro
subjacente das operações em
andamento na Cargill.

