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Um armazém de soja da CHS: empresa usa mais fornecimento brasileiroCHSCinco anos atrás, 
a empresa americana de grãos, alimentos e combustíveis CHS Inc. tinha que se esforçar para 
exportar milho, trigo e soja cultivados nos Estados Unidos. Então, seu diretor-presidente, John 
Johnson, teve uma idéia considerada herege para uma companhia pertencente a agricultores 
americanos: a CHS deveria comprar grãos de plantadores de fora dos EUA.  
 
O resultado é uma das histórias de sucesso mais improváveis do boom mundial de grãos. 
Antes um punhado de cooperativas agrícolas espalhadas pelo país, a CHS, que tem sede nesta 
cidade nos subúrbios de Saint Paul, no Estado americano de Minnesota, emergiu como uma 
nova força na indústria agrícola mundial, concorrendo com titãs tradicionais como a Archer-
Daniels-Midland Co., a Cargill Inc. e a Bunge Ltd.  
 
Agora, os agricultores-acionistas da CHS, que antes temiam o envolvimento de concorrentes 
estrangeiros em seus negócios, estão colhendo cheques gordos de dividendos. A ação da 
empresa não tem negociação muito ampla, mas no começo do ano deu aos acionistas um 
retorno de US$ 345 milhões numa distribuição em dinheiro e ações preferenciais de lucros 
obtidos no ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2007. É mais que cinco vezes os US$ 61 
milhões que pagou há cinco anos. 
 
Na semana passada, a CHS divulgou que sua receita aumentou 86% nos primeiros nove meses 
do ano fiscal, até maio, para US$ 22,8 bilhões, enquanto seu lucro chegou a US$ 657 milhões, 
um crescimento de 43%. A receita no terceiro trimestre, encerrado em 31 de maio, mais que 
dobrou, para US$ 9 bilhões. Na comparação do terceiro com o segundo trimestre, o lucro da 
CHS sofreu por causa da forte baixa nos negócios de refino de petróleo, mas a receita antes de 
impostos do setor agrícola mais que dobrou, para US$ 180 milhões. 
 
A empresa deve boa parte do seu progresso à associação com agricultores da América do Sul e 
do Leste Europeu e com corretores de grãos da Austrália e do Canadá. Quando o preço dos 
grãos disparou, a CHS tinha estoques suficientes para clientes famintos da China, Índia e de 
outros países em desenvolvimento. Os agricultores que participam da cooperativa nos EUA 
venderam tudo o que puderam colher, ao mesmo tempo em que se beneficiaram 
indiretamente das vendas que a CHS fez de grãos cultivados em outros países. 
 
Matt Litwiller, administrador geral de uma cooperativa de fazendas da CHS em Ostrander, 
Minnesota, diz que, no início, a idéia de comprar grãos de agricultores do Brasil e da Argentina 
"foi difícil de engolir". Mas, no ano passado, a CHS pagou para a cooperativa dele US$ 155.000 
em dividendos que a ajudaram a comprar depósitos para armazenagem, um caminhão a gás e 
duas carretas para puxar a colheita. "Quando se vê o tamanho do cheque de dividendos que 
estão mandando agora, é difícil discordar deles", diz Litwiller. 
 
As mudanças mundiais também levaram a CHS para o meio do debate sobre alimento e 
combustíveis que agita autoridades no mundo todo. A escalada de preços e a redução de 
estoques resultaram em protestos, armazenagem especulativa e restrições à exportação.  
 
"Nós não sentamos aqui e decidimos quem vai receber grãos", diz Johnson, de 59 anos, um 
ex-vendedor de ração que cresceu numa fazenda de gado na Dakota do Norte. "O mercado 
determina quem recebe o produto, quando e a que preço." 
 
Tanto a Cargill como a ADM e a Bunge têm contrato com agricultores fora dos EUA. Mas fazer 
a mesma coisa foi mais complicado para a CHS porque ela é essencialmente uma cooperativa 
de cooperativas organizações que comercializam os produtos dos seus membros. No caso dela, 
a parcela de propriedade da empresa é determinada pela quantidade de negócios que cada 
cooperativa ou agricultor individualmente faz com ela. 
 
Quando a CHS obtém lucro, ela repassa a seus membros parte dele em dinheiro e o restante 
fica retido em reservas que os membros podem resgatar no futuro. Cada um dos 17 membros 



do conselho é um fazendeiro eleito pela região que representa. (Johnson não é membro do 
conselho.) 
 
A empresa foi formada em 1998 pela fusão das cooperativas Cenex Inc. e Harvest States, 
ambas do subúrbio de Saint Paul. Ela cresceu em parte graças à absorção de dezenas de 
cooperativas menores e a joint ventures. 
 
Johnson, que veio da Harvest States, assumiu a presidência executiva da CHS em 2000. Dois 
anos depois, numa viagem ao Brasil, ele lembra ter saído do avião em São Paulo "e visto 
motoristas com placas para pegar executivos de tudo quanto era companhia agrícola 
americana que se pudesse imaginar". Johnson diz ter pensado: "Eles já estão aqui e nós 
estamos apenas começando." 
 
Empresas de países ricos estavam investindo pesadamente na agricultura do Brasil e 
agricultores brasileiros tinham acesso a melhores sementes, equipamentos e fertilizantes. Ao 
mesmo tempo, a demanda por grãos para bovinos e suinocultura começava a aumentar na 
China e em outros países onde a economia elevou os pobres para a classe média.  
 
A CHS vendia muita soja cultivada nos EUA para a China. "Mas quando o Brasil começou a 
aumentar a produção de soja parecia que teríamos de deixar nossos clientes durante cinco 
meses do ano", quando a soja não fosse cultivada nos EUA, cedendo aqueles negócios para o 
Brasil, diz Johnson. 
 
Para evitar isso, ele levou membros do conselho da empresa em viagens à China e à Índia, 
onde a demanda por cereais crescia mais depressa. "Quando tiveram a chance de ver o que eu 
via, eles entenderam", diz Johnson.  
 
Convencer os milhares de agricultores acionistas da CHS da necessidade de terceirizar não foi 
tão fácil. No início desta década, fazendeiros americanos enfrentavam preços baixos para sua 
produção de grãos por causa do excesso de oferta que havia pelo mundo.  
 
Litwiller, o administrador de Ostrander, conta ter ouvido a idéia numa reunião de associados 
da CHS num resort de Brainerd, Minnesota. "Naquela época, o Brasil estava inundando o 
mercado com soja e todo mundo achava que aquilo estava derrubando o mercado americano, 
então por que não ir para lá?", lembra ele. "Eu conhecia a luta de uma família agricultora", 
acrescenta ele, "e era muito duro para mim pensar que uma companhia fosse terceirizar as 
plantações."  
 
Johnson argumentou que se a CHS não pudesse vender grãos americanos diretamente para 
clientes internacionais durante todo o ano, ela teria de se tornar fornecedora da ADM e outras 
concorrentes que podiam e seus associados não receberiam cheques de dividendos daquelas 
empresas. 
 
Litwiller lembra que Johnson falou ao grupo que se cada chinês consumisse uma saca de grãos 
por ano, o total chegaria a 10 bilhões de sacas anualmente. 
 
"Aquele foi meu momento de 'ahá'", conta Litwiller. 
 
Atualmente, 10% do trigo exportado pela CHS é cultivado no Leste Europeu e um terço das 
suas exportações de soja vem da América do sul. A empresa também tem grãos da Austrália e 
do Canadá, a maior parte por meio de terceiros. 
 
A base diversificada ajudou a CHS a administrar riscos e criar oportunidades de arbitragem. 
Por exemplo, quando pareceu que os agricultores argentinos entrariam em greve, 
recentemente, a empresa começou a buscar mais soja no Brasil e nos EUA para manter 
ininterrupto o suprimento para a China. Quando a seca prejudicou o trigo australiano no ano 
passado, ela abriu os estoques americanos para clientes da Indonésia. 
 



Quando os preços de grãos subiram, subiram junto a receita, o lucro e os cheques de 
dividendos da CHS. No ano passado, ela abriu escritórios de desenvolvimento de negócios em 
Hong Kong e Xangai e um escritório de compra de grãos em Genebra. Além disso, eliminou a 
maior parte de seus corretores terceirizados para cortar custos e tratar clientes um a um. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 jul. 2008, Empresas, p. B9. 


