Cargill em revista

150 MIL
colaboradores

A Cargill fornece ao mundo produtos e serviços
nas áreas alimentar, agrícola, financeira e industrial.
Com o apoio dos agricultores, clientes, governos e
comunidades, ajudamos as pessoas a prosperar,
colocando nossos conhecimentos em prática e
mais de 150 anos de experiência. Contamos com
150 mil colaboradores em 70 países que estão
totalmente empenhados em alimentar o mundo de
forma responsável, reduzindo o impacte ambiental
e apoiando as comunidades onde vivemos e
trabalhamos.

Presença em

70
países

Mais de

150

anos de
experiência

AGRICULTURA

SECTOR INDUSTRIAL

A Cargill compra, processa e distribui cereais, sementes
oleaginosas e outros bens primários a fabricantes de
produtos alimentares para consumo humano e animal. A
Cargill também fornece produtos e serviços a produtores
agrícolas e pecuários.

A Cargill serve os utilizadores industriais de produtos
energéticos, salinos, de amido e siderurgia. Também
desenvolve e comercializa produtos sustentáveis à base de
matérias-primas agrícolas.

ALIMENTOS

SECTOR FINANCEIRO

A Cargill fornece ingredientes de alta qualidade, carnes e
de aves de capoeira, ingredientes promotores de saúde e
sistemas de ingredientes a fabricantes de alimentos e
bebidas, empresas de restauração e retalhistas.

A Cargill fornece soluções financeiras e de gestão de risco
a clientes nos sectores agrícola, alimentar, 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 resultados operacionais ajustados foram de 1,64 mil milhões
de dólares*.
Dolar, em milhões

2016

2015

Variação

$ 107,164

$ 120,393

(11)

Lucros operacionais ajustados

$ 1,642

$ 1,926

(15)

Receitas líquidas

$ 2,377

$ 1,583

50

Fluxo de caixa decorrentes de
operações

$ 3,410

$ 3,819

(11)

Vendas e outras receitas

www.cargill.com

* A Cargill apresenta os seus resultados
financeiros em conformidade com os
princípios contabilísticos geralmente
aceites (GAAP). Com eficácia no
exercício fiscal de 2016, a empresa
apresenta também o lucro operacional
ajustado, sendo esta uma medida
financeira não-GAAP que fornece
dados adicionais sobre o desempenho
financeiro subjacente relativamente às
operações em curso.

