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Receita da Copersucar cresce 35% na safra 2011/2012
Companhia registra crescimento também em volumes comercializados
e reafirma o plano de investimentos de R$ 2 bilhões até 2015

A Copersucar S. A., maior comercializadora de açúcar e etanol do Brasil, registrou um
faturamento de R$ 11,2 bilhões na safra 2011/2012, encerrada em 31 de março, valor
35% superior em relação à safra anterior. A soma da moagem de cana-de-açúcar em
suas Usinas Sócias e da produção originada em Usinas não sócias atingiu 109,3
milhões de toneladas, com crescimento de 13,1% e participação de 22% do total da
região Centro-Sul.
“Apesar de todas as dificuldades que o setor sucroalcooleiro enfrentou na última safra,
os resultados refletem o acerto da estratégia do nosso modelo de negócio, suportado
por 48 Usinas Sócias e grande volume de oferta, capacidade logística e excelência
operacional na integração de todos os elos da cadeia”, avalia Luís Roberto Pogetti,
presidente do Conselho de Administração da Copersucar.
Para fortalecer seu sistema integrado de logística, da porta das Usinas ao cliente final,
a Copersucar planeja investir um total de R$ 2 bilhões até 2015, dos quais cerca de
R$ 300 milhões foram realizados no último Ano Safra. “Acreditamos que as
perspectivas no médio e longo prazo são promissoras, e a Copersucar está pronta
para responder aos desafios do presente e manter o ritmo projetado de crescimento”,
afirma Paulo Roberto de Souza, presidente executivo.

O lucro bruto da empresa atingiu R$ 484 milhões, enquanto o EBITDA somou R$ 250
milhões e o lucro líquido foi de R$ 103 milhões.
A produção de açúcar das Usinas Sócias, somada à aquisição junto a usinas
originadas, atingiu 7,6 milhões de toneladas, volume 24,4% superior em comparação
com a safra 2010/2011. Com esse desempenho, a Copersucar ampliou de 18% para
22% a sua participação, como comercializadora, no total da produção brasileira de
açúcar.
No Ano Safra, a Copersucar comercializou um total de 6,96 milhões de toneladas de
açúcar, volume 11,1% superior ao realizado no período anterior. Desse total, 4,42
milhões de toneladas foram fornecidas pelas usinas produtoras sócias, enquanto o
volume restante, de 2,54 milhões de toneladas, foi adquirido de usinas originadas.
As exportações de açúcar somaram 5,124 milhões de toneladas, com crescimento de
8,5% sobre o volume exportado no Ano Safra anterior. Os principais mercados
clientes foram países do Oriente Médio e Ásia. As vendas para a América Latina,
incluindo o Brasil, atingiram 1,835 milhão de toneladas, com um crescimento de 19%,
em função da expansão e fidelização da base de clientes. Na safra 2011/2012, a
Copersucar S.A. exportou para 44 países, nos cinco continentes. De toda a receita
líquida obtida pela Copersucar, 59% tiveram origem na comercialização de açúcar.
Em relação ao etanol, durante uma safra particularmente difícil para o abastecimento
interno, a Copersucar comercializou 3,68 bilhões de litros, sendo 47% de etanol
anidro e 53% de etanol hidratado. Do total vendido, as usinas produtoras sócias
forneceram 3,34 bilhões de litros e as originadas 343 milhões de litros, incluído nesse
total o volume de etanol importado. Da receita total da Copersucar no período, 41%
tiveram origem no mercado de etanol.
Investimentos
O plano de investimentos da Copersucar prevê a inversão de R$ 2 bilhões em projetos
de infraestrutura logística até 2015, dos quais cerca de R$ 300 milhões foram

investidos na Safra 2011/2012. Os projetos compõem uma plataforma integrada, com
o objetivo de dar maior eficiência às operações a partir da combinação de capacidades
de armazenagem, recepção, transporte e embarque de produtos, sempre em larga
escala.
No produto açúcar, o sistema integra terminais multimodais instalados no interior do
Estado (Ribeirão Preto e São José do Rio Preto), com vagões dedicados junto às
operadoras das ferrovias (FCA e ALL, respectivamente), e o Terminal Açucareiro
Copersucar, no Porto de Santos, cuja capacidade de expedição será duplicada, para
10 milhões de toneladas ano, a partir dos investimentos iniciados em 2011.
Para o etanol, o principal investimento da Copersucar é a participação, com 20% do
capital, da Lógum, empresa responsável pela construção do etanolduto que ligará os
principais polos produtores do biocombustível aos centros consumidores. Em paralelo,
a Companhia já deu início às obras de construção do Terminal de Tancagem de
Paulínia, que será integrado ao etanolduto, com capacidade de armazenagem de 180
milhões de litros em sua primeira fase e início das operações previsto para 2014.
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