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Question Response 

O que é a iniciativa de otimização e prazo de 

pagamento e como ela é benefica  para mim?

Os prazos de pagamentos padrões da Cargill estão abaixo da média dos praticados por empresas do mesmo mercado. Com o intuito de manter a 

Cargill competitiva, lançamos uma iniciativa global para garantir que nossos sistemas, processos e prazos de pagamentos sejam otimizados para 

que possamos atingir nossos objetivos.

Os benefícios para nossos fornecedores são:

• Aumento de previsibilidade de pagamento;

• Prazos de pagamentos padronizados nos permite aumentar transparência e pagamentos no prazo aos fornecedores;

• Maior consistência em programação de pagamento e permite um melhor gerenciamento de fluxo de caixa;

Todo os fornecedores estão sujeitos aos 

novos prazos de pagamentos?

Sim! Nossa politica global de prazo de pagamento é efetiva para todos os nossos fornecedores globalmente. Nossa iniciativa global irá ajudar a 

garantir que nossos sistemas, processos e prazos de pagamentos seja otimizado para assegurar que nossos fornecedores tenham mais

transparência e pagamentos no prazo globalmente.

Por favor entre em contato através do atendimento_fornecedores@cargill.com caso tenha alguma dúvida sobre essa mudança.

Existe alguma opção de financiamento 

ofertada pela Cargill?

Infelizmente, nesse momento, não temos opções de financiamento disponíveis. Porém, estamos já trabalhando para em um futuro próximo 

oferecermos opções financeiras como essa aos nossos fornecedores, logo que tivermos mais informações iremos comunicar. Enquanto isso, você 

pode nos contatar via e-mail pelo atendimento_fornecedores@cargill.com para entender outras opções de prazos de pagamentos.

Quem eu posso contatar para discutir essa 

alteração de prazo de pagamento?
Por favor nos contatar pelo atendimento_fornecedores@cargill.com para discutir quaisquer preocupações ou dúvidas.

Se eu tiver perguntas quanto a pagamentos 

pendentes, quem devo contatar? 

Você pode entrar em contato pelo atendimento_fornecedores@cargill.com para submeter quaisquer consulta de pagamento. A Cargill também 

possui o Sistema de Atendimento ao Fornecedor – SAF onde você mesmo pode consultar seus pagamentos. Por favor entre no 

https://www.cargill.com.br/pt_BR/suppliers/fornecedores para obter mais informações.
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