
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Glencore Agriculture Limited une a ADM, Bunge, Cargill, COFCO International e 
LDC em iniciativa do setor para modernizar as operações globais do comércio de 

commodities agrícolas  
 

 
CHICAGO e WHITE PLAINS, N.Y. e MINEÁPOLIS e GENEBRA e ROTERDÃ, Países Baixos – 19 de 
setembro de 2019 – A iniciativa do setor para modernizar as operações comerciais globais de 
commodities agrícolas anuncia hoje a entrada de outro grande parceiro, a Glencore Agriculture Limited.  
 
“Nos interessamos pela iniciativa desde o início e estamos animados com nossa entrada como parceiro 
integral”, afirmou David Mattiske, CEO da Glencore Agriculture Limited. “A plataforma digital que este 
grupo pretende desenvolver utilizará as tecnologias mais avançadas e tem o potencial de revolucionar 
nosso setor, tornando os processos de execução de contrato mais eficientes, precisos e transparentes. 
Esses avanços são necessários para que nosso setor continue desempenhando globalmente seu 
essencial papel de maneira eficiente e eficaz, e os benefícios serão sentidos por empresas de todos os 
portes ao longo da cadeia de valor após a negociação.” 
 
A iniciativa, que agora inclui a Glencore Agriculture Limited em conjunto com a Archer Daniels Midland 
Company (NYSE: ADM) (“ADM”), Bunge Limited (NYSE: BG) (“Bunge”), Cargill Incorporated (“Cargill”), 
COFCO International Ltd (“COFCO International”) e Louis Dreyfus Company (“LDC”), está analisando 
novas tecnologias – como inteligência artificial e blockchain – para criar soluções digitais e automatizar 
processos após a negociação de grãos e oleaginosas, reduzindo os custos para movimentar produtos 
agrícolas e alimentícios ao redor do mundo. O grupo prepara o lançamento da nova plataforma para o 
segundo semestre de 2020, estando sujeito a aprovações regulamentares. 
  
“Este esforço está crescendo e o motivo é claro: estamos oferecendo benefícios claros e tangíveis para o 
setor, criados pelo próprio setor”, afirmaram os participantes da iniciativa em uma declaração conjunta. 
“Os clientes, parceiros e outros participantes do setor apreciam o potencial que nossa plataforma 
oferece, bem como o fato de estarmos em parceria com eles desde o início do processo para garantir 
que todas necessidades do setor sejam atendidas.” 
 
Desde que anunciou o projeto em outubro de 2018, o grupo promoveu workshops e mesas para 
debates com diversos públicos envolvidos pelo setor, incluindo transportadoras, fretadores, 
compradores, fornecedores de serviço, instituições financeiras, associações comerciais e autoridades 
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regulatórias e de normas do setor. Ao colaborar em questões críticas como segurança e privacidade de 
dados, escolhas de tecnologia, modelo de negócios, adoção de estratégia e funcionalidades e 
capacidades, o grupo está garantindo que a nova plataforma atenderá às necessidades de todo o setor. 
 
Os próximos passos incluem o desenvolvimento e a execução, com foco em um projeto que incluirá 
remessas internacionais de soja a granel do Brasil para a China. O grupo também está finalizando a 
seleção de fornecedores e parceiros de soluções tecnológicas. 
 

### 
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Sobre a Archer Daniels Midland Company 
Por mais de um século, a equipe da Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM) têm transformado 
culturas agrícolas em produtos que atendem as necessidades vitais de um mundo em crescimento. Hoje, 
somos um dos maiores processadores agrícolas e fornecedores de ingredientes alimentícios do mundo, 
com mais de 40.000 funcionários, atendendo a clientes em mais de 200 países. Com uma cadeia de valor 
global que inclui mais de 450 unidades de compras de culturas agrícolas, 330 instalações de 
processamento de ingredientes, 62 centros de inovação e a principal rede de transporte de grãos do 
mundo, nós conectamos as colheitas aos lares, produzindo produtos para alimentação, ração animal, 
uso industrial e energia. Saiba mais em www.adm.com. 
 
Sobre a Bunge Limited 
A Bunge (www.bunge.com, NYSE: BG) é líder mundial em abastecimento, processamento e 
fornecimento de produtos e ingredientes de grãos e sementes oleaginosas Fundada em 1818, a Bunge 
alimenta um mundo em constante crescimento, criando produtos e oportunidades sustentáveis para 
mais de 70.000 produtores e seus consumidores em todo o mundo. A empresa está sediada em Nova 
York e tem 31.000 funcionários, que trabalham em mais de 360 terminais portuários, fábricas de 
processamento de oleaginosas, silos de grãos e instalações de produção e embalagem de alimentos e 
ingredientes em todo o mundo. 
  
Sobre a Cargill 
Os 155.000 colaboradores da Cargill em 70 países trabalham incansavelmente para atingir nosso 
objetivo de nutrir o mundo de maneira segura, responsável e sustentável. Todos os dias, conectamos 
produtores a mercados, clientes a ingredientes e pessoas e animais ao alimento de que precisam para 
prosperar. Nós combinamos 153 anos de experiência com novas tecnologias e ideias para atuarmos 
como um parceiro de confiança para clientes dos setores agrícola, financeiro e industrial em mais de 125 
países Lado a lado, estamos construindo um futuro mais forte e sustentável para a agricultura. 
 
Sobre a COFCO International  
Com 11.000 colaboradores em 35 países, a COFCO International é a plataforma internacional de 
negócios agrícolas da COFCO Corporation, a maior empresa de alimentos e agricultura da China. A 
COFCO International tem como foco ser uma líder na cadeia de suprimentos de grãos, oleaginosas e 
açúcar, com ativos nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico. A empresa faz transações com mais de 50 
nações, enquanto fornece aos produtores acesso direto exclusivo ao crescente mercado chinês. Em 
2018, a COFCO International manejou mais de 100 milhões de toneladas de commodities relacionadas, 
com rendimentos de US$ 31 bilhões. A empresa está acelerando seu crescimento para criar uma cadeia 
de suprimentos agrícola global integrada e de excelência, ancorada na China e competindo globalmente. 
 
Sobre a Glencore Agriculture 
A Glencore Agriculture é uma líder global na originação, no manuseio, no processamento e na compra e 
venda de commodities e produtos agrícolas. Com operações em mais de 35 países e contando com mais 
de 13.000 colaboradores, criamos valor para produtores na origem e para clientes no destino. Nossa 
rede estratégica de ativos de armazenamento, processamento e transporte, bem como nossa 
infraestrutura e relações sólidas ao longo da cadeia de suprimentos, nos possibilitam atender às 
necessidades de nossos clientes no mundo todo de maneira eficiente e eficaz. 
 
Sobre a Louis Dreyfus Company 
A Louis Dreyfus Company é uma líder na comercialização e no processamento de produtos agrícolas. 
Nós utilizamos nosso alcance global e nossa extensa rede de ativos para atender clientes e 
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consumidores em todo o mundo, levando o produto certo ao local certo, no tempo certo, de forma 
segura, responsável e confiável. Nossas atividades abrangem toda a cadeia de valor, do campo à mesa, 
por meio de diferentes linhas de negócios (plataformas). Desde 1851, nosso portfólio tem crescido e 
atualmente inclui Grãos & Oleaginosas, Café, Algodão, Sucos, Arroz, Açúcar, Frete e Global Markets. Nós 
ajudamos a alimentar e vestir mais de 500 milhões de pessoas anualmente, originando, processando e 
transportando cerca de 80 milhões de toneladas de produtos. Estruturada como uma organização 
matricial de seis regiões geográficas e oito plataformas, a Louis Dreyfus Company atua em mais de 100 
países e emprega aproximadamente 18.000 pessoas em todo o mundo. Para mais informações, acesse 
www.ldc.com e siga-nos no Twitter e no LinkedIn. 
 
Observação sobre Declarações prospectivas 
Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” dentro da acepção da legislação federal 
dos EUA sobre valores imobiliários, incluindo declarações a respeito do desenvolvimento, do sucesso e 
dos benefícios previstos da plataforma digital proposta. Tais declarações são feitas sob as disposições de 
“safe harbor” da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados dos EUA de 1995. Essas declarações 
prospectivas podem ser identificadas por terminologia como “prevemos”, verbos no futuro e 
declarações similares. Declarações prospectivas não são fatos históricos e envolvem riscos e incertezas 
inerentes. Vários fatores podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes 
daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva, incluindo, neste caso, o risco de a plataforma 
não ser bem-sucedida ou não atender completamente os objetivos dos participantes. Mais informações 
a respeito dos riscos associados a declarações prospectivas estão incluídas nos registros da Bunge 
Limited e Archer Daniels Midland Company com a Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA. Todas as 
declarações contidas aqui foram feitas até a data deste comunicado de imprensa, e os participantes não 
assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, por 
motivos de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela lei 
aplicável. 
 
Contatos 

ADM Bunge Cargill 
Jackie Anderson (EUA) Bunge News Bureau April Nelson (EUA) 
media@adm.com news@bunge.com media@cargill.com 
   
COFCO International Glencore LDC 
Allan Virtanen (Suíça) Jane McBride (Austrália) Karen Saddler (Suíça) 
press@cofcointernational.com  jane.mcbride@glencoreagri.com.au media@ldc.com 
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