COPERSUCAR S.A.
Av. Paulista 287 1º 2º e 3º andares Bela Vista
01311 000 São Paulo SP Brasil
Tel (55 11) 2618 8166 Fax (55 11) 2618 8355
www.copersucar.com.br

Copersucar propõe agenda em defesa do etanol
A defesa de uma agenda positiva para incrementar a oferta de etanol no mercado
brasileiro foi feita pelo presidente do Conselho de Administração da Copersucar S/A,
Luís Roberto Pogetti, durante o XIII Fórum Internacional sobre o Futuro do Etanol, na
abertura da Fenasucro e Agrocana 2011, em Sertãozinho, São Paulo, nesta segundafeira (29/08). “O setor sucroenergético precisa realizar um trabalho conjunto para a
adoção de políticas públicas que restabeleçam a competitividade do etanol como
componente estratégico da matriz energética brasileira, de forma atrativa tanto para
os produtores quanto para os consumidores”, afirmou Pogetti.
Ele afirmou que o País tem capacidade potencial de dobrar o volume da oferta de
etanol em médio prazo (até 2016) com o preenchimento da capacidade instalada de
produção, a partir da recuperação da produção de cana-de-açúcar, e adicionalmente
com a ampliação marginal e otimização dos investimentos já realizados na estrutura
industrial, acompanhado da respectiva expansão do plantio. Pogetti mencionou
algumas iniciativas que também poderiam alavancar a capacidade produtiva de
etanol, como o investimento em tecnologia, a equidade no tratamento tributário pelos
Estados brasileiros e o reconhecimento das externalidades positivas da utilização do
etanol como combustível, para o meio ambiente e a saúde pública. “O Brasil detém a
vanguarda na matriz energética da mobilidade, com a tecnologia do carro flexfuel,
com vantagens incomparáveis na redução das emissões atmosféricas”, lembrou.
“Além disso, o setor sucroenergético traz considerável impacto positivo para a
economia, em termos de contribuição para o PIB (US$ 48 bilhões) e geração de
empregos (1,3 milhões na Safra 2010/11).
Investimentos
Maior comercializadora brasileira de açúcar e etanol integrada à produção, a
Copersucar detém a exclusividade das vendas de 48 unidades produtoras sócias e, em

regime não exclusivo, de cerca de 50 unidades produtoras não sócias. Outro
diferencial competitivo é sua infraestrutura logística para atender tanto o mercado
interno quanto o externo. Ao combinar a oferta de grandes volumes de produção com
um sistema integrado de logística e comercialização em larga escala, sob gestão
direta da Companhia, a Copersucar consolida um modelo único de negócio, com alta
eficiência operacional. “Esse modelo nos confere escala global, com acesso direto a
clientes em todo o mundo, apoiados por uma infraestrutura completa e integrada”,
afirma Pogetti.
Até 2015, estão previstos investimentos de R$ 2 bilhões visando mais eficiência e
a expansão da capacidade de armazenagem e transporte de etanol e açúcar. Hoje, a
Copersucar já detém a maior capacidade de estocagem de açúcar (2,5 milhões de
toneladas) e de etanol (3 bilhões de litros) no mundo.
Um dos principais investimentos previstos é a ampliação do Terminal Açucareiro
Copersucar – TAC em Santos (SP), um dos maiores e mais modernos terminais da
categoria. Serão investidos R$ 200 milhões para ampliar de 5,5 milhões para 10
milhões de toneladas a capacidade anual de embarque de açúcar para exportação.
Outros recursos também serão usados para ampliar a infraestrutura portuária da
Companhia.
Foram aprovados também investimentos no valor de R$ 30 milhões em seus
terminais multimodais instalados em Ribeirão Preto (SP) e São José do Rio Preto (SP).
Juntos, têm capacidade para movimentar 2 milhões de toneladas de açúcar por ano.
As parcerias estratégicas da Companhia também receberão recursos. Em
novembro do ano passado, a Copersucar firmou joint venture com o grupo Jamal AlGhurair, criando a Copa Shipping Company Limited para contratar e gerenciar o
transporte marítimo de etanol e açúcar. Por meio dessa parceria, a Companhia
incrementa sua atuação em frete marítimo, com mais capacidade de planejamento,
redução de custos, qualidade e segurança na entrega dos produtos aos clientes,
aumentando mais uma vez sua competitividade.
Em março de 2011, a Copersucar e outras empresas de combustíveis e
sucroenergéticas formaram a Logum Logística S.A, um sistema integrado de
distribuição de etanol, com a construção de um poliduto. As melhorias previstas em

toda a cadeia logística do etanol deverão proporcionar maior competitividade para o
produto nos mercados interno e de exportação.
Resultados
No Ano Safra 2010/2011 (encerrado em março/2011), a Copersucar conseguiu um
desempenho financeiro que reforça sua posição de maior comercializadora de açúcar e
etanol, com receita de R$ 8,3 bilhões, EBITDA de R$ 407,0 milhões e lucro líquido de
R$ 355,5 milhões.
A evolução de seu modelo de negócios possibilitou um aumento do volume
comercializado de 60% nos últimos três anos. No último Ano Safra 2010/2011, suas
vendas para América Latina, incluindo o Brasil, totalizaram 610 mil toneladas de
açúcar e as vendas de etanol para o mercado interno chegaram a 2,91 bilhões de
litros. No mercado externo, a Copersucar vendeu 4,63 milhões de toneladas de
açúcar, equivalendo a aproximadamente 10% do mercado mundial de açúcar de livre
comércio, e 640,5 milhões de litros de etanol.
A capacidade de moagem de todas as unidades sócias e não sócias soma 115
milhões de toneladas de cana-de-açúcar. As 48 unidades produtoras sócias, ligadas a
26 grupos econômicos, estão localizadas dos estados de São Paulo, Paraná, Minas
Gerais e Goiás.
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