Construindo um agronegócio global
comprometido em fornecer o alimento que
o mundo precisa de maneira responsável

Grãos

US$ 34 bilhões
RECEITA

105

milhões
de toneladas

Oleaginosas

Açúcar

Café

Algodão

Uma nova classe de
agronegócio global

Transporte

Abastecimento

A COFCO International está focada em ser a líder
mundial na cadeia de abastecimento de grãos,
oleaginosas e açúcar, com ativos nas Américas,
Europa e Ásia-Pacífico. Negociamos com mais
de 50 nações, proporcionando aos agricultores
acesso direto ao crescente mercado chinês.

Processamento

Distribuição

Trading

Armazenagem

VOLUME DE NEGÓCIOS

33

milhões
de toneladas

CAPACIDADE PORTUÁRIA

30

milhões
de toneladas

Rede de ativos
estrategicamente localizados
História de crescimento
O aumento de nossas capacidades de
originação e nossa participação em mercados
de alto crescimento são fundamentais para
nossa visão de crescimento sustentável e
rentável a longo prazo.

Estrutura da companhia
Ramos de negócio
Referências
Armazenagem
Processamento
Terminal portuário
Principais escritórios
comerciais

COLABORADORES

35

Europa, Mar Negro, Caribe
América do Norte
África Subsaariana

Ásia-Pacífico
China

Departamentos corporativos
Financeiro Risco Auditoria interna
CEO Office Estratégia Jurídico
RH Pesquisa TI
Gestão de ativos

Compromisso em criar uma contribuição positiva,
sustentável e duradoura para todos os nossos stakeholders
Parceiro para a
comunidade agrícola
Fornecendo
serviços e
experiência
Acesso
exclusivo ao
crescente
mercado
chinês

Cultura Sunshine
Nossa visão

Nossa missão

Tornar-se um
agronegócio de
classe mundial e ser
reconhecido por nossa
posição de liderança.

Criar um efeito positivo
e sustentável em nossas
pessoas e acionistas,
agricultores, nossos
clientes e parceiros e
nas comunidades nas
quais operamos.

PAÍSES

Shareholders da COFCO International

Saiba mais em cofcointernational.com

Estrutura & Mercado Financeiro

Cone Sul (Argentina, Uruguai e Paraguai)

ARMAZENAMENTO

12,000

Transporte

Brasil

2.7 milhões
de toneladas
DE NOSSOS ATIVOS MUNDIAIS
ESTÃO NA PRINCIPAL REGIÃO
EXPORTADORA DO MUNDO,
AMÉRICA DO SUL

Softs

Regiões

CAPACIDADE DE
PROCESSAMENTO

60%

Oleaginosas Grãos

Nossos valores
Integridade
Inclusão
Inovação
Sustentabilidade

