Fatos relevantes
Quem somos
A CHS Inc. (www.chsinc.com) é uma empresa líder no setor do
agronegócio global e de propriedade de fazendeiros, rancheiros e
cooperativas em todos os Estados Unidos. Com ações diversificadas
em energia, agronomia, grãos e alimentos, a CHS está comprometida
em criar conexões para fortalecer a agricultura, ajudando fazendeiros,
clientes e outros parceiros a desenvolverem seus negócios por meio
de suas operações domésticas e globais. A CHS fornece energia,
fertilizantes, sementes, produtos para proteção de plantações, serviços
de comercialização de grãos, serviços agrícolas e de produção,
produtos para nutrição animal, alimentos e ingredientes para alimentos,
além de serviços de gestão de riscos. A empresa opera refinarias e
oleodutos de petróleo, além de fabricar, comercializar e distribuir
combustíveis refinados, lubrificantes, propano e produtos de energia
renovável da marca Cenex®. Nossas ações preferenciais são negociadas
na NASDAQ sob os símbolos CHSCP, CHSCO, CHSCN, CHSCM e
CHSCL.

Fatos principais
Lucro líquido para ano fiscal
encerrado em 31 de agosto
de 2020:

US$ 422,4 MILHÕES
Faturamento para ano fiscal
encerrado em 31 de agosto
de 2020:

US$ 28,4 BILHÕES

Funcionários:
Cerca de

11.000

Governança:
Diretoria composta por

17 MEMBROS, dentre os

quais fazendeiros e pecuaristas
eleitos por proprietários

Retorno financeiro:
Proprietários:
US$ 582 MILHÕES
900 cooperativas
devolvidos a proprietários
75.000 produtores
nos últimos cinco anos
20.000 acionistas preferenciais

CHS por seus números
Operações de varejo em mais de 450 comunidades em 16
estados, atendendo a mais de 140 mil clientes. Por meio deles,
todos os anos:
•	Provemos mais de 765 milhões de bushels de grãos.
•	Distribuímos 2 milhões de toneladas de fertilizantes.
•	Fornecemos mais de 300 milhões de galões de produtos
relacionados com energia.
•	Oferecemos soluções agronômicas proprietárias, incluindo
genética comprovada de sementes Allegiant®, adjuvantes
de alto desempenho, produtos para nutrição e proteção
de plantações, tratamentos de sementes, a plataforma
digital Agellum™ e os serviços agrícolas de precisão CHS
YieldPoint®.
•	Empregamos mais de 5.000 pessoas e ajudamos a
formar comunidades dinâmicas por meio de iniciativas de
voluntariado e administração, incluindo a iniciativa Harvest
for Hunger (Colheita para Combater a Fome) da CHS.

Soluções para ajudar as empresas a
crescerem
•	Atendemos às necessidades de financiamento do setor
agrícola com produtos e serviços para cooperativas
e parceiros de negócios do país, por meio da nossa
subsidiária CHS Capital.
•	Os consultores estratégicos da CHS Cooperative Resources
trabalham com cooperativas afiliadas para desenvolver
planos de negócios, recrutar e promover talentos e fornecer
insights industriais que permitam o crescimento de longo
prazo.

Gestão de risco
• Oferecemos amplos serviços de corretagem e gestão de
risco para empresas comerciais e produtores por meio de
nossa subsidiária, a CHS Hedging.

Energia

Refino de petróleo e oleodutos
•	Temos refinarias em Laurel, Montana, e McPherson, Kansas,
com uma capacidade combinada de processamento de
170.000 barris/dia.
•	Temos acesso a petróleo bruto para nossas refinarias e
levamos nosso produto ao mercado por meio de mais de
3.200 km de oleodutos.
•	Fornecemos um suprimento confiável por meio de 400
milhões de galões de armazenamento em refinarias da CHS
e 12 terminais de produtos de propriedade da CHS.

Produtos de energia
•	Fornecemos mais de 3 bilhões de galões de combustíveis
refinados anualmente, inclusive gasolina e diesel.
•	Supervisamos uma rede de mais de 1.500 postos de
varejo da marca Cenex®, incluindo mais de 1.000 lojas de
conveniência Cenex, entre elas mais de 30 unidades Cenex
Zip Trip® pertencentes à CHS.
•	Classificada como um dos principais atacadistas de propano
do país, ajudando a fornecer aos clientes de varejo um
abastecimento seguro de propano durante todo o ano por
meio de sólidos sistemas de transporte e armazenagem, o
que leva a uma gestão eficiente da cadeia de suprimento.

•	Operamos duas usinas de etanol em Rochelle e Annawan,
em Illinois, (cada uma com 130 milhões de galões por
ano), produzindo anualmente 700.000 toneladas de grãos
secos de destilaria com solúveis (distillers dried grains with
solubles, DDGS).
•	Temos mais de 40 anos de experiência como comerciante
líder de combustíveis renováveis, proporcionando um
relacionamento crucial entre os agricultores de grãos, os
fabricantes de etanol e os misturadores de biocombustíveis.
•	Fabricamos lubrificantes ecologicamente corretos à base de
óleo vegetal.

Transporte e logística CHS
•	Operamos uma das maiores frotas de caminhões
particulares dos EUA, com registros de mais de 56 milhões
de km anuais e equipamentos especializados que atendem
às necessidades das empresas norte-americanas.

Grãos e Processamento no mundo todo
Comercializamos mais de 52 milhões de toneladas métricas
de grãos e sementes oleaginosas anualmente para clientes
domésticos e de exportação em mais de 65 países.

CHS North America
Escritórios de comercialização de grãos nos Estados Unidos.

•	Atendemos o segmento de maquinaria agrícola e industrial,
caminhões comuns, veículos de passageiros e equipamentos
esportivos que utilizam lubrificantes de alta qualidade para
tarefas pesadas.

Grãos e sementes oleaginosas

Energia renovável

•	Comercializamos DDGS, um subproduto da fabricação de
etanol usado pela indústria de ração animal.

•	Somos um dos maiores comerciantes de produtos de etanol
dos Estados Unidos, um comerciante líder de combustíveis
misturados ao biodiesel e um participante em crescimento
no mercado global de importação e exportação de
combustíveis renováveis.

•	Temos uma extensa rede e fonte de originação de grãos e
comercializamos grãos e sementes oleaginosas de
cooperativas, fazendeiros e instalações pertencentes à CHS.

•	Operamos terminais nos rios Mississippi, Minnesota, Ohio e
Illinois.
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Grãos e sementes oleaginosas, continuação
•	Enviamos grãos, sementes oleaginosas e DDGS para
clientes globais por meio de terminais estratégicos
de exportação em Myrtle Grove, Louisiana, e Superior,
Wisconsin, por meio das instalações da joint venture
TEMCO em Tacoma e Kalama, Washington, Portland,
Oregon, e por um acordo de transferência em um terminal
em Houston, no Texas.
•	Abastecemos moinhos de trigo domésticos, fabricantes
de ração, usuários de grande volume de ração e grãos e
outros clientes internos com grãos, sementes oleaginosas e
DDGS, além de atendermos às necessidades dos produtores
regionais de carne bovina, laticínios e aves.

CHS South America
Brasil: Com sede em São Paulo e filiais em todo o Brasil, a
CHS origina grãos e distribui fertilizantes nas principais áreas
agrícolas. Os produtos são levados para os principais portos
da região.
•	Importamos fertilizantes e misturamos em fórmulas para
uso dos fazendeiros na região.
•	Exportamos grãos por meio da propriedade da TCN, uma
joint venture com acesso ao terminal no Porto de Itaqui,
em São Luís, bem como pelos principais corredores de
exportação incluindo Santos e Paranaguá.
•	Operamos serviços de importação, armazenamento e
mistura de fertilizantes por meio da joint venture Andali, em
Rondonópolis, no Brasil.
Argentina, Paraguai e Uruguai: Com sede em Buenos Aires
e operações nos três países, a CHS origina grãos e distribui
fertilizantes nas principais áreas agrícolas. Os produtos são
levados para os principais portos da região.
•	Importamos fertilizantes para uso dos fazendeiros na região.

Nutrição animal
•	Fornecemos ração de qualidade para os pecuaristas com as
marcas CHS Payback® e CHS Equis®.
•	Somos proprietários de metade da Consumers Supply
Distributing, LLC, com sede na cidade de Sioux, em Iowa,
e oferecemos aos clientes atacadistas e varejistas uma
variedade de produtos agrícolas e de nutrição animal,
incluindo a ração equina Running Horse®, proteína de baixa
umidade Rancher’s Choice®, blocos prensados, além de
rações e demais produtos para animais de estimação da
marca Country Vet®.

Soja
Os produtos da CHS incluem óleo de soja refinado e cru;
carne de soja, cereais de soja branca sem gordura e farinha
Honeysoy® sem gordura. CHS:
•	Refinamos mais de 590.000 toneladas métricas de óleo de
soja anualmente.
•	Processamos aproximadamente 2,7 milhões de toneladas
métricas de soja anualmente, o equivalente a 809.371
hectares.
•	Produzimos 2,25 milhões de toneladas métricas de
produtos da proteína de soja destinados ao uso global e
local em alimentos para humanos e animais.

Canola
Operamos uma fábrica de processamento e refino de canola
perto de Hallock, Minnesota:
•	Refinamos mais de 200.000 toneladas métricas de óleo de
canola anualmente.
•	Processamos 475.000 toneladas métricas de sementes de
canola anualmente.

•	Exportamos grãos pela propriedade de joint venture no
porto Sitio 0, bem como pelos principais corredores de
exportação nos três países.

•	Produzimos 275.000 toneladas métricas de farelo de canola
anualmente.

CHS Asia Pacific

•	Fornecemos ingredientes para conhecidas marcas de
petiscos, atendendo a mais de um terço do mercado
interno de semente em grão e na casca. Também
exportamos produtos do girassol para a Europa, Oriente
Médio e Orla do Pacífico. Somos a maior produtora
doméstica de painço descascado para fins de confeitaria.

Sediada em Singapura com escritórios na Austrália, China,
Coreia do Sul e Taiwan. Atendemos aos clientes da Orla do
Pacífico ao receber grãos, DDGS e fertilizantes dos pontos
globais de originação da CHS.
•	Operamos uma unidade de importação e distribuição em
Nantong, na China.
•	Temos instalações na Austrália, incluindo embalagem de
contêineres em Toowoomba, Queensland e em Ballarat,
Victoria, juntamente com armazenagem a granel em
Jondaryan, Queensland, Moree, New South Wales, e em
Lakaput e Lake Bolac, Victoria.

CHS Europe
Com sede em Genebra, na Suíça, e com escritórios na
Bulgária, Hungria, Romênia, Sérvia, Espanha e Ucrânia,
juntamente com Jordânia e Turquia no Oriente Médio, para
fornecer e comercializar grãos e sementes oleaginosas das
regiões do Mar Negro e da Bacia do Mediterrâneo e coordenar
o fornecimento global de fertilizantes.
•	Temos instalações estrategicamente localizadas, incluindo
carregamento de barcaças em Giurgiu, Romênia, no rio
Danúbio e em Orosháza, Hungria.
•	Acesso ao Mar Negro pelos portos de águas profundas em
Odessa, na Ucrânia, e Constanta, na Romênia, bem como
por outros terminais de exportação em Yuzhny e Nikolayev,
na Ucrânia.

CHS Sunflower

•	Embalamos e distribuímos as marcas premium de ração
para pássaros Feathered Friend® e Chirp®.
•	Desenvolvemos e comercializamos nossas próprias
sementes de girassol Royal Hybrid, usadas para cultivo
doméstico e internacional.

Moagem de farinha de trigo
•	Fornecemos trigo duro para nossos parceiros e para a
maior fornecedora de moinho de farinha da América
do Norte, Ardent Mills, LLC, que produz farináceos para
padarias, fabricantes de alimentos e outros clientes. A
empresa atende o mercado consumidor por meio de 40
unidades produtoras de farinha, três unidades de mistura
para padarias e padarias especializadas, nos Estados Unidos
e no Canadá.

gorduras, óleos, temperos, molhos, maionese, margarinas,
bases culinárias e produtos para untar de marca e
customizados.

Agronomia

Insumos agrícolas
•	Possuímos e operamos mais de 50 centros de distribuição
por atacado de fertilizantes, produtos para proteção
de plantações e outros insumos especializados para
plantações.
•	Fornecemos produtos e serviços agronômicos por meio
de terminais de fertilizantes próprios ou alugados, joint
ventures estratégicas com cooperativas parceiras e uma
rede de cooperativas e varejistas líder da indústria.
•	Oferecemos produtos próprios para nutrição e proteção de
plantações, incluindo o Trivar™ e o N-Edge®, que melhoram
a eficiência do fertilizante.
•	Aproveitamos uma cadeia global de fornecimento de
fertilizantes, incluindo produção doméstica, um porto de
águas profundas em Galveston, no Texas, e mais de uma
dúzia de terminais nos sistemas fluviais do Mississippi e de
Ohio.
•	Produzimos 1,7 milhão de toneladas de fertilizantes
nitrogenados por uma venture estratégica com a CF
Nitrogen para garantir o fornecimento confiável de
fertilizantes a longo prazo para cooperativas.

Compromisso
A CHS está empenhada em estender o impacto positivo do
sistema cooperativo para fazer uma diferença significativa.
A CHS Stewardship é composta por duas iniciativas de ações
sociais: a CHS Foundation e a CHS Community Giving.
A CHS Foundation se concentra em investimentos que
desenvolvem líderes agrícolas para a vida toda, e a CHS
Community Giving se concentra no fortalecimento das
comunidades locais.
•	A CHS Foundation desenvolve a próxima geração de
líderes promovendo a inovação na educação cooperativa,
cultivando oportunidades por meio de parcerias
universitárias, programas de liderança juvenil de alto
impacto e acelerando o potencial de carreiras na agricultura.
•	A CHS Community Giving fortalece as comunidades por
meio de avanços na saúde e segurança agrícola, apoiando
comunidades com doações cooperativas e promovendo a
cultura de serviços da CHS.
•	Os funcionários da CHS retribuem com seu tempo, talento
e recursos. Os funcionários recebem folga remunerada para
se voluntariarem no apoio às causas locais. Além disso,
a campanha nacional Harvest for Hunger (Colheita para
combater a fome) reúne funcionários, clientes e parceiros
da CHS para arrecadar mais de US$ 5,4 milhões e 3,6
milhões de toneladas de alimentos desde 2011.

Produtos alimentícios
•	Estamos nas mesas dos consumidores dos Estados Unidos
com serviços alimentícios baseados em óleo vegetal e
produtos de varejo produzidos pela Ventura Foods, LLC,
uma joint venture que é a principal fabricante nacional de

© 2021 CHS Inc. Agellum™, Allegiant®, Cenex,® Chirp,® N-Edge®, Equis,® Feathered Friend,® Honeysoy,® Payback,® Royal Hybrid,®
Triva™, YieldPoint® e Cenex Zip Trip® são marcas da CHS Inc. Country Vet,® Rancher’s Choice® e Running Horse® são marcas da C.S.D. Nutrition LLC.
Rev. janeiro de 2021

© 2021 CHS INC.

CHSINC.COM

