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Louis Dreyfus Company lança  

programa de capital de risco corporativo 

Roterdã, Holanda, 17 de junho de 2020 - Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) lançou hoje seu 

programa de capital de risco corporativo (corporate venture capital), “LDC Innovations”, como um 

elemento essencial dos planos estratégicos da LDC para reforçar sua posição como uma participante 

chave na cadeia de valor. 

“Esse programa é mais uma etapa positiva em nossos planos de crescimento estratégico, dos quais 

fazem parte os nossos investimentos em inovações e tecnologias que podem ajudar a atender à 

crescente demanda global por produtos saudáveis, nutritivos, e obtidos e produzidos de maneira 

responsável,” disse Ian McIntosh, CEO da LDC.  

“Nos próximos meses, investiremos em empresas que estão em fase inicial, com potencial para 

transformar os setores  agrícolas e de alimentos. O mais importante é que apoiaremos empresas que 

compartilham a nossa visão de um futuro seguro e sustentável por meio de cadeias de suprimento 

transparentes, fornecimento responsável e criação de valor a longo prazo.”   

A LDC nomeou Max Clegg como Head do programa LDC Innovations, como parte da equipe de 

Inovações e Downstream da LDC, que será liderada por Thomas Couteaudier, além de suas atuais 

responsabilidades como Head da Região Sul e Sudeste da Ásia. 

“Max traz uma experiência significativa para o programa, e desempenhará um papel importante na 

construção de relações duradouras e produtivas com empresas no portfólio do LDC Innovations”, 

afirmou Thomas Couteaudier. 

As empresas interessadas no programa de capital de risco corporativo do LDC Innovations podem  

entrar em contato por meio do e-mail innovation@ldc.com. 
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Sobre a Louis Dreyfus Company   
  
A Louis Dreyfus Company (LDC) é uma líder na comercialização e no processamento de produtos 

agrícolas, que utiliza seu alcance global e sua extensa rede de ativos para atender clientes e 

consumidores em todo o mundo, levando o produto certo ao local certo, no tempo certo - de forma 

segura, responsável e confiável. As atividades da LDC abrangem toda a cadeia de valor, do campo à 

mesa, por meio de diferentes linhas de negócios (plataformas). Desde 1851, seu portfólio tem crescido e 

inclui Grãos & Oleaginosas, Café, Algodão, Suco, Arroz, Açúcar, Frete e Global Markets. A companhia 

ajuda 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 LDC atua em mais de 100 países e emprega 

aproximadamente 18 mil pessoas em todo o mundo.  Para mais informações, visite www.ldc.com e siga-

nos no Twitter e LinkedIn.    
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