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Case da família investidora 

A Cargill, maior empresa de capital fechado 

norte-americana e maior empresa de alimentos do 

mundo, leva o nome da família que a fundou no 

século XIX e que ainda está no seu controle – hoje, 

90% da Cargill pertence aos mais de 100 herdeiros, 

que se dividem entre os Cargill e MacMillan após uma 

união entre as duas famílias no final do século XIX. 

Por mais de um século a Cargill manteve-se reservada 

e evita a exposição, mas a família agora busca novas 

estratégias e maior transparência para com o público. 

Suas receitas (US$ 114.7 bilhões) a 

classificariam entre as cinquenta maiores no ranking 

da Fortune 500, caso fosse de capital aberto, 

demonstrando o enorme peso da corporação. Cerca 

de 80% da receita líquida é reinvestida no próprio 

negócio todos os anos, enquanto os demais 20% 

constituem os dividendos. Suas atividades englobam 

agricultura e pecuária, ramo de alimentos, saúde e 

farmacêutico, gestão de riscos industriais e 

financeiros, entre outros. 

Por muito tempo, como família empresária, a 

família dedicou seus esforços para a empresa Cargill. 

Já nas últimas décadas percebeu que as demandas 

familiares não vinham sendo satisfeitas, portanto 

passou a adotar medidas que visam favorecer o 

patrimônio como um todo. Neste contexto, em 1993, 

com o objetivo de gerar mais liquidez para a família, 

resolveram abrir mão de parte das suas cotas, 

vendendo uma participação para funcionários. 

Também se desfizeram de certos ativos que não 

faziam mais sentido em determinados momentos, em 

busca de gerar capital para a família e para as 

empresas. Dessa forma, ainda que o grupo de 

empresas da Cargill sejam maioria do portfólio, os 

Cargill-MacMillan passaram a pensar como família 

investidora, colocando os interesses da família como 

prioridade e enxergando as melhores oportunidades 

para atingir seus objetivos. 
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História 

Em 1865, com apenas 21 anos, o filho de 

imigrantes escoceses William Wallace Cargill fundou 

a Cargill em Conover, Iowa. Tudo teve início com a 

compra de um armazém de grãos, e dois anos depois 

seus irmãos Sam e Sylvester (em uma família de sete 

filhos), juntaram-se a ele para fortalecer o recém-

criado negócio de família, que também passou a 

incorporar um depósito de madeiras. Nos anos 

seguintes, William comprou outros depósitos e 

expandiu o patrimônio, se beneficiando do momento 

propício para a agricultura e para os transportes no 

pós-Guerra de Secessão (1861-1865).  

A família estabeleceu seus negócios em função 

da crescente malha ferroviária americana, facilitando 

o fornecimento de produtos e o escoamento das 

mercadorias e, consequentemente, diminuindo 

custos. Em 1870 a empresa estava sediada em Albert 

Lea, Minnesota, por este motivo. Já em 1875 a sede 

passou a ser em La Crosse, Winconsin, na 

encruzilhada entre a Milwaukee Road e a Southern 

Minnesota Railroad. Ao longo dos anos, a família foi 

adquirindo fazendas e depósitos próximos às 

principais ferrovias da região. O primeiro elevador de 

grãos da empresa surge em 1880 em La Crosse, 

conforme o estoque ia aumentando rapidamente e a 

demanda por um depósito mais moderno crescia. 

Apenas vinte anos após a fundação da Cargill, 

os três irmãos possuíam 102 estabelecimentos em 

Minnesota e Dakota do Sul e do Norte, e seus 

armazéns no centro oeste americano já somavam 

capacidade para 1,6 milhões de alqueires, tornando a 

região das Grandes Planícies um ambiente dominado 

pelos grãos. Desde então a Cargill tem feito papel de 

intermediária entre a produção dos fazendeiros e o 

consumidor final. Também foram criados escritórios 

regionais para administrar o comércio e revenda dos 

grãos, como a Cargill Commission Company em 

Duluth, Minnesota. 

Em torno do negócio principal de estoque e 

revenda de grãos foram criadas outras empresas para 

dar suporte, como a Cargill Elevator. Em 1912 foi 

fundada outra companhia, a Cargill Securities, que 

adquiriu ações na Cargill Elevator e aumentou a 

participação de membros da família na empresa.  

Logo nos anos 1920 o portfólio da Cargill passa 

a incluir também uma empresa de marketing, com 

inovações em comunicação que dariam significativa 

vantagem frente aos competidores. Já em 1928, a 

Cargill estabeleceu seu primeiro escritório fora do 

país, estabelecendo no Canadá a Cargill Grain 

Company Ltd. Em 1930, ano em que as diferentes 

empresas foram centralizadas sob a Cargill 

Incorporated, a mesma já contava com escritórios na 

Itália, Holanda e Argentina, visando sua 

internacionalização, com 400 funcionários ao todo. 

O pós-Segunda Guerra Mundial trouxe mais 

diversificação ao patrimônio familiar, que começou a 

investir no setor de rações e no processamento de 

farinha e óleo de soja, além de iniciar um ramo de 
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sementes híbridas. Nos anos 1950, estes novos 

investimentos foram beneficiados pelo 

desenvolvimento tecnológico que a Cargill 

patrocinou, criando um departamento de pesquisa 

centralizado dentro da empresa e incorporando a 

computação nas atividades da companhia.  

Apesar de os membros da família por toda sua 

história desejarem manter a empresa sob capital 

fechado, a administração dos negócios não 

necessariamente deveria ser um papel exclusivo dos 

herdeiros. Em 1960, pela primeira vez, um profissional 

de fora da família foi escolhido para presidir a Cargill, 

Erwin Kelm. Naquela altura, a quarta geração da 

família optou pragmaticamente por colocar no cargo 

uma pessoa qualificada o bastante, fosse um membro 

entre os herdeiros ou não. Kelm foi um importante 

nome para a internacionalização da Cargill, que 

conquistou novos mercados pelo mundo e 

diversificou seu portfólio.  

Na década seguinte, foi a vez de Whitney 

MacMillan, membro familiar, assumir como CEO e 

buscar intensivamente o crescimento global da 

Cargill, especialmente em países em 

desenvolvimento. Também é neste período que a 

empresa passa a adotar um estatuto de conduta 

formal, já priorizando boas práticas de governança 

corporativa, tanto entre os funcionários e acionistas 

quanto para com o público. 

Nos anos 1980 o diversificado portfólio da 

Cargill já incluía inúmeros setores: além dos 

alimentícios, como cacau, café, malte, e carne, entre 

outros, a família passou a investir em produtos 

químicos, petróleo, borracha e aço. Os fertilizantes 

também passaram a fazer parte do portfólio da 

Cargill, além de serviços financeiros.  

Atualmente, o portfólio de investimentos dos 

Cargill-MacMillan é diversificado, mas alguns setores 

foram excluídos. Hoje o capital financeiro da família 

inclui atividades em diferentes setores: agricultura, 

nutrição animal, determinados alimentos, indústria 

farmacêutica, e serviços alimentícios, financeiros e 

portuários. Além de apenas armazenar e distribuir 

grãos, as atividades da corporação também 

englobam hoje o processamento de alimentos, 

controlando algumas empresas produtoras de óleos, 

massas e outros alimentos. 

Família 

Desde o início, W. W. Cargill contou com seus 

dois irmãos para que o empreendimento familiar se 

ampliasse. Sylvester Cargill, entretanto, deixa a 

empresa em 1870 para abrir sua própria companhia 

de elevadores de grãos, a Victoria Elevator Company 

em Minneapolis. Já em 1875, outro irmão de W. W. 

Cargill, James, junta-se à companhia. A família esteve 

profundamente envolvida com a empresa principal, 

mas também houve suporte quando seus membros 

decidiram seguir por rumos independentes. 

A família como conhecemos hoje mantém o 

nome Cargill nos negócios, mas é formada 

igualmente por herdeiros dos MacMillan, que se 
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incorporaram à família Cargill a partir do casamento 

de John H. MacMillan e Edna Clara Cargill, filha do 

patriarca, em 1895. Na época, membros da família 

MacMillan, que já estavam envolvidos na indústria de 

grãos, passaram a trabalhar para a Cargill, 

concentrando as atividades nas mãos da família 

estendida e permitindo que ao longo das décadas a 

empresa permanecesse com o capital fechado. 

John H. Macmillan, então presidente da Cargill 

Elevator Company, assumiu a presidência da Cargill 

após a morte do patriarca W. W. Cargill, em 1909, 

lidando e superando uma crise fiscal. A entrada de 

John, genro do patriarca, gerou certo desconforto 

entre os membros da família Cargill e um potencial 

conflito, uma vez que o novo presidente não era um 

herdeiro direto. Entretanto, as divergências 

contribuíram para que os Cargill e MacMillan se 

esforçassem para construir uma visão compartilhada 

de seus interesses perante o patrimônio familiar 

como um todo, seus valores e compromissos em 

nome da longevidade das empresas no longo prazo.  

Na quarta geração, Cargill MacMillan Jr exerceu 

um importante papel para a administração do 

patrimônio familiar. Esteve na companhia desde a 

juventude e ocupou sucessivos cargos nos 

escritórios, principalmente o Cargill Office Center. Ele, 

sozinho, possuía 1/9 da participação da família na 

Cargill, e foi um dos homens mais ricos dos Estados 

Unidos. Além disso, Cargill Jr. esteve no conselho da 

empresa familiar por 30 anos, em Minnesota.  

Enquanto a quarta geração ocupou cargos de 

liderança entre ativos do patrimônio da família, a 

quinta e sexta geração de herdeiros participam como 

acionistas, cada vez mais distantes do dia a dia dos 

negócios do que seus antecessores. Hoje, a família 

estendida dos Cargill e MacMillan possui mais de cem 

herdeiros, sendo que 14 membros da família 

possuem fortunas bilionárias – tornando-os a família 

com maior número de bilionários na história. 

Apesar da Cargill ser uma empresa de capital 

fechado, a família optou por não ser a principal 

operadora dos negócios - apenas um membro hoje 

dedica-se integralmente à empresa. O último 

membro da família a ser CEO da empresa foi Whitney 

MacMillan, que esteve no cargo de 1976 a 1995. Já 

no conselho da Cargill, composto por 17 pessoas, 

apenas seis membros pertencem à família Cargill-

MacMillan, após um acordo estabelecido entre os 

dois ramos da família nos anos 1990. 

Por enquanto, os executivos e líderes familiares 

não possuem perspectivas de abrir a empresa a 

investidores externos, e implementam diversas 

estratégias para que a Cargill permaneça como uma 

corporação de capital fechado no longo prazo. 

Capital Financeiro 

Após 150 anos de existência, a Cargill é hoje a 

maior empresa de capital fechado nos Estados 

Unidos e o ativo mais relevante da família Cargill-

MacMilan. A empresa faturou cerca de US$ 114.7 
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bilhões em 2017, atuando em 65 países e possui mais 

de 130 mil funcionários mundialmente.  

A Cargill concentra atividades bastante 

diversas, e possui diferentes estratégias de 

investimentos para cada uma. Para a compra de 

milho, soja e gado, por exemplo, é feito um 

financiamento no curto prazo, enquanto 

investimentos em ativos como refinarias de óleo 

vegetal, celeiros, portos e navios exigem dinheiro no 

longo prazo.i 

A maior aquisição da corporação ocorreu em 

2011, com a compra da Provimi, empresa holandesa 

de nutrição animal, por US$ 2 bilhões. Nos anos 

seguintes, a Cargill continuou a expandir e diversificar 

seu portfólio, e hoje está nos setores de nutrição 

animal, agricultura, carnes, cosméticos, alimentos e 

bebidas, indústria, medicamentos, transporte e 

gestão de risco. 

No Brasil desde 1965, a Cargill foi apontada em 

2017 como a maior empresa de agronegócio do país, 

com receita de R$ 35 bilhões no ano. Em 2011 a 

empresa inaugurou uma sede em Campinas, um dos 

centros de inovação e tecnologia mais avançados da 

indústria alimentícia, e passou a produzir biodiesel a 

partir da soja brasileira. 

Capital Social 

Uma das maiores expressões do capital social 

da família, que consiste no relacionamento da mesma 

com a sociedade, é representada pela figura de 

Margaret Anne Cargill (1920-2006), mais conhecida 

filantropa entre os herdeiros. A membra da terceira 

geração possuía ⅙ da riqueza familiar, que usou para 

fazer inúmeras doações - na maioria das vezes, 

anonimamente - para causas e organizações que 

estivessem de acordo com os valores dos Cargill. 

Entre os principais receptores estavam a Cruz 

Vermelha Americana, o Instituto Smithsonian e a 

Nature Conservancy. 

A filantropia de Margaret teve início em 1995 

com a criação da Akaloa Resource Foundation, 

através da qual a herdeira fez suas doações 

anônimas. Até hoje a fundação atua na filantropia, 

mas de forma bastante restrita e com beneficiários 

previamente designados. 

Também foi criado o Anne Ray Charitable Trust, 

em 1996, que hoje conta com um fundo de US$ 3 

bilhões aplicados em doações para organizações 

específicas, apontadas por Margaret antes de sua 

morte. Entre elas estão a PBS e a Natural 

Conservancy, que anualmente recebem milhões de 

dólares da fundação. 

Por último, a Margaret A. Cargill Philantropies 

(MACP) foi criada em 2006, após a morte da herdeira. 

Em 2015, a fundação somou US$ 1 bilhão em 

doações acumuladas ao longo de sua história, 

destinados às seguintes áreas: meio ambiente, 

recuperação de desastres, arte e cultura, professores, 

direitos dos animais, legado e oportunidade, e 

qualidade de vida - ao contrário das duas primeiras 



A  F A M Í L I A  C A R G I L L - M A C M I L L A N  

  

   

 

www.ineo.fo 

Todos os direitos reservados à Ineo Family Office Educação, Desenvolvimento e Governança Ltda 

instituições, o destino das doações não foi pré-

determinado, sendo escolhido pelos líderes a cada 

ano. Em 2016, a fundação possuía 375 projetos 

filantrópicos espalhados por todos os continentes. 

Além das fundações, a Cargill mantém projetos 

que visam impactar a comunidade de funcionários e 

dos cidadãos em geral, principalmente através de 

doações, mas também investe em projetos de 

educação ao financiar bolsas de estudo para 

estudantes de países emergentes.  

No campo ambiental, a Cargill possui iniciativas 

que buscam a sustentabilidade e redução de impacto 

relacionado às mudanças climáticas. A empresa 

declarou insatisfação com a saída dos Estados Unidos 

do Acordo de Paris, e afirma que continuará 

implementando medidas que tenham impacto 

ambiental positivo, que além de serem importantes 

para a população e o meio ambiente, também podem 

ser bons negócios.   

Governança Patrimonial 

Os mais de 100 herdeiros dos Cargill e 

MacMillan possuem 90% das ações da Cargill, dando 

à família o controle sobre os negócios que originaram 

sua fortuna há mais de 150 anos. O restante das ações 

é mantido pela administração e por funcionários, em 

um plano de compra de ações. 

O plano de ações para funcionários existe 

desde 1993, quando os sócios familiares decidiram 

oferecer até 17% de sua participação na Cargill por 

cerca de US$ 700 milhões no total. Esta foi uma das 

medidas tomadas pela família ao perceber a baixa 

liquidez de seus ativos, uma vez que os herdeiros, 

extremamente ricos em teoria, tinham dificuldade em 

materializar sua fortuna.  

Os Cargill-MacMillan enxergaram essa medida 

como uma oportunidade de gerar capital, mas 

mantendo a Cargill como uma empresa 

majoritariamente familiar. Na medida que abriram 

mão de 100% do capital do negócio buscando mais 

liquidez para abrir novas oportunidade para a família, 

passaram a agir também como investidores.  

Além disso a Mosaic, empresa de fertilizantes 

criada em 2004 pelas empresas Cargill e IMC Global, 

deixou de fazer parte do portfólio da Cargill em 2011. 

A participação da Cargill na empresa correspondia a 

US$ 12 bilhões, que então foram transferidos para a 

própria Cargill (US$ 7 bilhões) e para os acionistas da 

família (US$ 5 bilhões), como um meio de gerar 

capital sem submeter a corporação à abertura.  

Ambas as medidas foram bem sucedidas para 

resolver o problema da liquidez dos ativos, ao mesmo 

tempo que evitaram a possibilidade de transformar 

abrir o capital da corporação, uma ideia que a maioria 

da família recusava. Assim, a empresa não precisa 

emitir ações para financiar seus investimentos e a 

família passou a ter parte de sua riqueza mais líquida.  

Como a família já não está mais no dia-a-dia da 

Cargill, tendo David MacLennan como CEO desde 

2013, os Cargill-MacMillan exercem protagonismo 
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através da governança corporativa e patrimonial. 

Neste contexto o Family Office tem um papel 

fundamental para manter o alinhamento de 

interesses entre a família e as decisões do dia a dia da 

gestão dos ativos familiares. 

O Family Office 

Os Cargill e MacMillan possuem seu single 

family office sediado em Minneapolis, chamado de 

Waycrosse, desde 1965. Através dessa estrutura, as 

diferentes gerações que passaram por ele puderam 

administrar o vasto patrimônio de forma 

profissionalizada, algo necessário para uma família 

numerosa e que busca manter o negócio como uma 

empresa de capital fechado. Dessa forma, buscam 

minimizar o risco de que os lucros sejam consumidos 

pelos herdeiros de forma insustentável com o passar 

do tempo.   

O Waycrosse é presidido por Lucy MacMillan 

Stitzer, da quinta geração e filha de Whitney 

MacMillan, que esteve à frente da Cargill por 30 anos. 

Lucy também esteve no conselho da Cargill de 1992 

a 2010 antes de assumir o comando do family office, 

sendo a única das filhas de Whitney a assumir 

posições de liderança nos negócios da família. 

O Waycrosse é responsável pela educação e 

treinamento dos herdeiros, com o objetivo de engajar 

os membros da família nos assuntos referentes aos 

ativos, mesmo que não estejam envolvidos 

diretamente na operação dos mesmos, e mantê-los 

unidos. Para isso, o family office organiza encontros, 

programas educacionais e visitas às plantas das 

empresas da família. O planejamento para a família é 

o que permite que múltiplas gerações usufruam do 

patrimônio, evitando conflitos internos e desgastes. 

Outro objetivo do family office é criar uma 

estratégia para alocar os investimentos em ativos que 

façam sentido em cada momento; em 1998, por 

exemplo, a Cargill se desfez de uma empresa de 

sementes, um ano depois de enfrentar fortes 

dificuldades após a crise financeira asiática; em 2004, 

foi a vez de abandonar a produção de aço. Nas duas 

situações, a família considerou os prós e contras de 

manter os negócios sob o controle do portfólio, 

optando por deixar de investir neles uma vez que o 

consumo de capital em ambos era 

insustentavelmente alto. 

Perspectivas futuras 

O setor agrícola é o principal investimento da 

Cargill desde sua fundação, e sua estabilidade é de 

grande importância para a família. As recentes 

taxações do governo dos Estados Unidos sobre 

importações de aço e alumínio de países como a 

China representam um risco à essa estabilidade, uma 

vez que tais matérias-primas são fundamentais para 

as atividades agrícolas. A Cargill emitiu, em maio de 

2018, um comunicado em prol da cooperação 

comercial entre Estados Unidos e demais países, 

preocupada com o impacto negativo que tais tarifas 

podem ter sobre sua produção, lembrando que a 

China é o segundo maior mercado para as 
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exportações norteamericanas de alimentos e 

produtos agrícolas. 

Além disso, é necessário cautela para que os 

investimentos sigam condutas que visam diminuir 

os impactos da empresa, como parte do Capital 

Social da família. Recentemente, a Cargill foi 

multada em R$ 5 milhões por comprar grãos de 

fornecedores em situação ambiental irregular no 

Brasil, demonstrando a importância de se 

responsabilizar por sua cadeia de produção para 

que perdas similares sejam evitadas. 

Apesar dos desafios postos, a Cargill continua 

altamente lucrativa para a família. Em 2017, os 

dividendos atingiram o maior nível dos últimos sete 

anos, somando US$ 551 milhões, segundo o Financial 

Timesii. Já o faturamento chega em média a US$ 100 

bilhões anualmente, quantia que permite o 

reinvestimento e sustentabilidade do negócio sem ter 

que repensar a estrutura societária do negócio. Em 

uma família que faz questão de ser a protagonista do 

patrimônio e manter seu principal ativo sob seu 

controle, é essencial que a distribuição dos lucros seja 

feita de forma responsável, como demonstra ser o 

caso dos Cargill-MacMillan.  

A família ainda continua a renovar o portfólio 

da Cargill seguindo as tendências do mercado. A mais 

recente aquisição foi a Konspol, empresa alimentícia 

polonesa, adquirindo o portfólio da mesma e 

expandindo seus negócios no mercado do país.  

Em setembro de 2018, a Cargill anunciou ainda 

uma parceria estratégica com a Agriness, empresa de 

tecnologia empregada na produção de suínos e que 

domina mais de 85% do mercado brasileiro, onde 

fará um investimento minoritário. Com este 

investimento, a Cargill busca incorporar mais 

tecnologia em se portfólio e levá-la para outros 

setores, incluindo a produção com diferentes 

animais, com o objetivo de gerar valor para seus 

clientes e para o setor como um todo.  

Com a constante diversificação do patrimônio, 

através das empresas subsidiárias da Cargill, a família 

Cargill-MacMillan mostra-se preocupada com a 

coesão e perpetuação do mesmo, estando disposta a 

rearranjar o portfólio de ativos para viabilizar isto. 

Nesse sentido, o plano de participação dos 

funcionários, implementado em 1993, foi de grande 

importância, pois consistiu em um marco de transição 

na mentalidade da família: pela primeira vez, manter 

a empresa sob controle total dos herdeiros já não era 

um objetivo central, e sim fazer com que a família 

tenha a sua disposição recursos e liquidez, tanto para 

dividendos como para novos investimentos. A longo 

prazo, a perspectiva é que a companhia continue 

sendo de capital fechado, com a família mantendo a 

maior parte das ações. Apesar disso, não há indicação 

de que haja interesse em membros da família 

assumirem postos de operação dos negócios.  
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i Financial Times. “Cargill guards private life in 150th 

year”. Disponível em 

<https://www.ft.com/content/ec6f88c2-e4ec-11e4-

bb4b-00144feab7de>. Acesso em 01 de setembro de 

2018. 

 

 

ii Valor Econômico. “Dividendos em alta”. Disponível 

em 

http://mobile.valor.com.br/agro/5829087/dividendos-

em-

alta?utm_source=WhatsApp&utm_medium=Social&ut

m_campaign=Compartilhar>. Acesso em 12 de 

setembro de 2018. 
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