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

05/11/2012
Copersucar e Eco-Energy juntam suas operações para criar a
maior comercializadora de etanol do mundo.
Passam a deter 12% de market share do mercado global de etanol.

A Copersucar, maior comercializadora de açúcar e etanol do Brasil, e Eco-Energy, uma
das principais tradings de biocombustíveis dos Estados Unidos, anunciam hoje a
internacionalização de suas operações de etanol, através de investimento conjunto na
Eco-Energy para fortalecer e expandir plataforma integrada de biocombustíveis e
assumir posição de liderança global.
Com a transação, as empresas conjuntas somam capacidade de oferta global do
biocombustível de 10 bilhões de litros (2,6 bilhões de galões) anuais, com uma
significativa presença nos dois principais mercados de etanol, Brasil e Estados Unidos.
Copersucar

e Eco-Energy têm

grande

similaridade

e

complementariedade

de

operações, focadas na integração entre a oferta e a demanda e em soluções logísticas
ao longo de toda a cadeia de suprimentos.
Com 20 anos de história, a Eco-Energy atua na comercialização e distribuição de
biocombustíveis, com soluções que incluem aliança, em caráter de exclusividade, com
produtores de etanol, logística e serviços de marketing para distribuidores de
biocombustível no mercado dos Estados Unidos. Atualmente, a Eco-Energy detém 9%
do mercado de etanol dos Estados Unidos, com vendas anuais de mais de US$ 3
bilhões. Conta com sólido relacionamento com parceiros produtores, acesso aos mais

relevantes clientes do mercado e uma eficiente estrutura operacional e de ativos
logísticos.
O modelo de negócio é muito semelhante ao da Copersucar, empresa brasileira com
longa tradição no mercado de açúcar e etanol, formada por 48 usinas produtoras
sócias. Na atual safra (2012-13), a Copersucar comercializará o equivalente a 24% da
produção sucroenergética do Centro-Sul do Brasil, com um volume de 4,8 bilhões de
litros de etanol e 8,7 milhões de toneladas de açúcar e receitas estimadas em US$ 7,5
bilhões (R$ 15 bilhões). Na Safra 2011/2012, a comercialização de etanol respondeu
por 41% das receitas da Companhia. Suas operações estão apoiadas em um sistema
integrado de logística, transporte, armazenamento e comercialização em grande
escala, nos mercado interno e externo.
“Com este investimento, tornamos a Copersucar uma empresa global no mercado de
biocombustível, ampliando sua escala de atuação nos dois principais mercados de
etanol do mundo, que são os Estados Unidos e o Brasil, tanto nos volumes de
produção quanto de consumo”, afirma o presidente do Conselho de Administração da
Copersucar, Luís Roberto Pogetti. “Acreditamos que a Copersucar e a Eco-Energy
incrementam seu potencial de valorização, a partir da expansão de suas operações,
apoiadas na expertise gerencial e em suas alianças estratégicas”, complementa o
diretor-presidente, Paulo Roberto de Souza.
“Estamos buscando a expansão global de nossas operações com parceiro renomado
como a Copersucar. Os modelos de negócios das duas empresas são muito similares e
comungamos da mesma visão de potencial de crescimento do mercado mundial de
biocombustíveis. Esta parceria contribuirá para construir o sucesso de nossa empresa
nos

anos

futuros”,

acrescenta

Administração da Eco-Energy.

Larry

Beckwith,

presidente

do

Conselho

de

“A indústria de biocombustíveis continua a se

desenvolver e expandir além das fronteiras da América do Norte e precisamos
constantemente trabalhar na abertura de novos mercados, além de manter posição de

atender os requerimentos atuais do segmento de biocombustíveis no mercado
doméstico, observadas as condições do Renewable Fuel Standard. Este investimento
potencializa a grande plataforma e eficiente equipe que criamos na Eco-Energy e abre
significativas oportunidades para nossos parceiros produtores”, adiciona Chad Martin
CEO da empresa.
Sobre a Copersucar S/A: Constituída em 2008, é a maior comercializadora
brasileira de açúcar e etanol integrada à produção. Seu modelo de negócio,
considerado único, combina a produção das 48 usinas produtoras sócias e de cerca de
50 unidades não sócias, com um sistema integrado de logística, transporte,
armazenamento e comercialização em grande escala, nos mercado interno e externo.
www.copersucar.com.br
Sobre a Eco-Energy: Fundada há 20 anos, a Eco-Energy é uma empresa que atua
de forma integrada na cadeia de suprimentos de biocombustíveis, focada em
comercialização, logística e serviços de marketing naquele mercado. Ocupa posição de
liderança no mercado dos EUA, com mais de US$3,0 bilhões em receitas. Com suas
competências em distribuição e logística a Eco-Energy é capaz de prover soluções
inovadoras e alavancar criação de valor na cadeia de suprimentos de biocombustíveis.
www.eco-energyinc.com

