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Produtos e Serviços

Sustentabilidade

Products and Service
A ADM começou suas operações no Brasil em 1997 e desde então, cresceu
e se tornou uma das maiores processadores de soja e cacau no país, além
de ser uma das maiores produtoras de óleos envasados, e de ter sido a
quinta maior exportadora do Brasil em 2010. Emprega mais de 4.000
homens e mulheres em várias plantas de processamento, misturadoras de
fertilizantes, portos e silos.

A empresa fomenta a economia nacional através do fornecimento de
seguro e financiamento agrícola, que soma mais de US$250 milhões.

Originação e Processamento de Grãos 
A ADM origina por ano cerca de onze milhões de toneladas de sementes
oleaginosas, milho e trigo, e as nossas fábricas processam
aproximadamente 4 milhões de toneladas de soja por ano, que é destinada
a diversos produtos, tais como óleos vegetais, ração animal e biodiesel.

Além das fábricas de processamento, refino e envase de óleo de soja em
Rondonópolis (MT), Campo Grande (MS), Joaçaba (SC), e Uberlândia (MG), a
ADM opera diversos silos com capacidade total de armazenagem de 2,2
milhões de toneladas. As marcas de óleo de soja comercializadas pela
ADM são Concórdia, Corcovado.

Insumos 
A ADM opera fábricas misturadoras de fertilizantes com uma capacidade
de produção diária de mais de 13.500 toneladas em algumas das regiões
mais produtivas do Brasil, incluindo Catalão (GO), Paranaguá (PR), Uberaba
(MG), Rondonópolis (MT) e Rio Grande (RS). Em parceria com o Grupo
Iñesta/ HAF, a ADM oferece tecnolgia de bioativadores, indutores de
resistências e maturadores vegetais. Além disso, oferece financiamento
aos produtores brasileiros para aprimorar seu acesso à sementes de alta
qualidade, bem como uma variada linha de defensivos agrícolas.

Açúcar e álcool 
A ADM investe na produção de etanol à base de cana-de-açúcar na
unidade em Limeira do Oeste (MG). A unidade conta com complexo de
transformação além de plantações de cana. A capacidade de
esmagamento da usina é de 1,5 milhões de toneladas por ano.

Biodiesel 
Como uma das líderes nacionais na produção de biodiesel, a ADM está
trabalhando para suprir a crescente demanda por energias renováveis.
Nossa planta de Rondonópolis é a maior fábrica individual de biodiesel do
Brasil, com capacidade para produzir 1.200 toneladas por dia. A planta
também produz glicerina e ácido graxo, direcionados para diversos usos
na indústria química.

Em 2012 a ADM terá uma fábrica de biodiesel em Joaçaba (SC), com
capacidade de produção de aproximadamente 500 toneladas por dia.

Cacau 
A ADM Cocoa- Joanes, localizada em Ilhéus (BA), é a segunda maior
processadora de cacau do país, com uma capacidade de moagem de 60
mil toneladas por ano, o equivalente a 25% da moagem brasileira. A fábrica
processa amendoas de cacau e, produzindo manteiga, liquor, pó e torta de
cacau aque atendem à demanda de diversas empresas produtoras de
alimentos no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e outros mercados na América
do Sul.

Palma
No início de 2011 a ADM anunciou um investimento na produção sustentável,
com a construção de uma planta de processamento de palma em São
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com a construção de uma planta de processamento de palma em São
Domingos do Capim, Pará, em parceria com produtores locais e o governo.

A produção ocupará um total de 12.000 hectares, dos quais 6.000 serão de
propriedade e operados por 600 famílias de produtores agrícolas. O
investimento da empresa no Pará irá aumentar a renda das famílias
participantes e beneficiará um total de aproximadamente 3.000 pessoas
na área.

A planta de processamento de palma começará a operar em 2016.

Natural Health & Nutrition
A ADM oferece bio-ativos que atendem à crescente demanda das
indústrias de alimentos, suplementos, cosmética e petfood por ingredientes
funcionais – com comprovados benefícios para a saúde do consumidor – e
por ingredientes de origem vegetal para formulação de seus produtos.
Entre eles estão vitamina E Novatol®, os antioxidantes mistura de
tocoferóis Decanox®, os fitoesteróis CardioAid® e as isoflavonas de soja
Novasoy®.

Nutrição Animal 
A divisão de Nutrição Animal é responsável pela venda e distribuição de
aminoácidos utilizados na alimentação animal, como a L-Lisina HCl, L-Lisina
Líquida e L-Treonina.

Logística e Portos 
A ADM utiliza sua rede logística para transportar mais de 15 milhões de
toneladas de produtos todos os anos por estradas, ferrovias e hidrovias.
Por meio da subsidiária SARTCO, oferece transporte fluvial nas hidrovias
Tietê-Paraná e Paraguai-Paraná, e tem operações nos portos de Santos
(SP), Tubarão (ES), Paranaguá (PR), São Francisco do Sul (SC), Rio Grande
(RS), Ponta da Madeira (MA) e Aratu (BA). A empresa conta com 23
rebocadores, 73 barcaças, 140 vagões e 180 caminhões.

Operações da ADM na América do Sul.
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