LUCRO DA COPERSUCAR ATINGE
R$ 254 MILHÕES NO ANO-SAFRA 2016/2017

A Copersucar S.A., maior comercializadora global de açúcar e etanol, atingiu a marca de R$
254 milhões de lucro líquido consolidado, ao término do Ano-Safra 2016/2017, com
faturamento de R$ 28,3 bilhões (crescimento de 7,6%). Este resultado positivo reforça o sucesso
estratégico da Companhia desde a sua constituição, em 2008.
“Reafirmamos a nossa confiança nos fundamentos estratégicos que nos guiaram até aqui.
Temos mantido o foco no fortalecimento da estrutura logística e na excelência operacional,
além do aperfeiçoamento contínuo dos instrumentos de gestão e governança”, afirma o
presidente do Conselho de Administração, Luis Roberto Pogetti.
“Ao longo da última safra, reforçamos nossa convicção de que temos trilhado um caminho
virtuoso, apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas, tanto no ambiente econômico interno
quanto no cenário competitivo internacional. O expressivo resultado obtido foi fruto de ganhos
relevantes nas operações diretamente gerenciadas pela Copersucar, isto é, açúcar para o
mercado interno, etanol e logística, e também do desempenho importante da atuação no
mercado global, por meio de nossas investidas Alvean e Eco-Energy”, diz o diretor-presidente
Paulo Roberto de Souza.
No período, os investimentos totalizaram R$ 313 milhões (18% acima do exercício anterior),
recursos destinados em grande parte à plataforma de etanol, com a finalização da aquisição da
participação da Copersucar na Eco-Energy; à expansão da logística nos Estados Unidos por
meio da implantação de novos terminais, e a aportes na Logum S/A, responsável pelo sistema
de dutos que integra as regiões produtoras aos mercados consumidores.
O endividamento líquido, descontados os estoques, foi de R$ 1,579 bilhão, praticamente no
mesmo patamar do período anterior (havia sido R$ 1,435 bilhão), em decorrência
essencialmente dos investimentos realizados.
Comercialização
As Unidades Produtoras Sócias moeram 87 milhões de toneladas de cana (2,5% menos que na
safra passada). O mix de produção foi de 54% para o etanol (contra 59% no período anterior) e
46% para açúcar (contra 41% anterior).

No período, a Copersucar comercializou 5,3 milhões de toneladas de açúcar, sendo 3,5 milhões
de toneladas exportadas para a Alvean e 1,8 milhão de toneladas destinadas ao mercado
industrial doméstico.
A comercialização de etanol no período foi de 4,2 bilhões de litros, sendo 3,7 bilhões de litros
para mercado interno e 0,5 bilhão de litros para mercado externo. Registro ainda para o
Terminal Copersucar de Etanol (TCE), que passou a operar novos dutos interligados com a
Refinaria de Paulínia (Replan).
Nas operações logísticas, o Terminal Açucareiro Copersucar (TAC), em Santos/SP, operou com
100% da capacidade contratada, elevando açúcar para a Alvean e grãos para terceiros, e houve
sensível incremento no aumento do modal ferroviário na matriz de transportes, com ganhos de
competitividade e produtividade. No período, 3 milhões de toneladas de produtos foram
movimentadas por ferrovias (60% do volume total transportado), a partir dos terminais
intermodais instalados no interior.
Alvean
A Alvean, joint venture com a Cargill criada em 2014 para atuar no trading internacional de
açúcar, confirmou sua liderança global e atingiu 26% de participação nos mercados de destino
para açúcar bruto, com 12,1 milhões de toneladas de comercialização total, com crescimento
de 5,2%, das quais 8,9 milhões foram originadas no Brasil (incluindo o volume fornecido pela
Copersucar), 3,5% a mais do que na safra anterior.
Eco-Energy
No Ano-Safra 2016/2017, a Copersucar concluiu a aquisição do controle acionário da EcoEnergy, comercializadora integrada de etanol no mercado norte-americano, com a aquisição
das ações ainda em controle de minoritários. Neste exercício encerrado em 31 de março último,
a empresa comercializou 9,2 bilhões de litros de etanol, 4,5% acima do ano anterior, e elevou
de 14% para 16% sua participação no mercado norte-americano.
O faturamento atingiu US$ 4,1 bilhões, com crescimento de 17%. No mesmo período, a
empresa reforçou sua estrutura logística, com a conclusão de três novos terminais multimodais
de etanol e desenvolvimento de outro, todos nos Estados Unidos.
Sobre a Copersucar
A Copersucar é líder global na comercialização de açúcar e etanol. Seu modelo de negócio,
considerado único, combina a oferta em larga escala de produtos de alta qualidade com um

sistema integrado de logística, transporte, armazenamento e comercialização, no Brasil e no
mercado internacional. Mais informações em: http://www.copersucar.com.br.
Como produtora de alimento e energia limpa e renovável para o planeta, a Copersucar atua
como protagonista da sustentabilidade e em defesa da redução do aquecimento global. Mais
detalhes

no

Relatório

de

Sustentabilidade

2014-2016,

disponibilizado

em:

http://www.copersucar.com.br/relatorio2016/.
Imagens para download e uso editorial em: http://www.copersucar.com.br/imprensa/#imagens
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