6

milhões
de Créditos de
Descarbonização
gerados
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12

USINAS
SÓCIAS

• 33 usinas sócias, nos estados de
São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás
• Moagem anual de 90,7 milhões
de toneladas de cana-de-açúcar
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(EUA)

• 100% Copersucar
• Líder no mercado americano
• 15 alliance plants
• 10 terminais de armazenagem

Escritórios em Rotterdam, na Holanda,
e em Bilbao, na Espanha, para
operações de exportação de etanol
e açúcar da companhia na Europa.
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6

milhões de toneladas
açúcar por caminhões

• 17% Copersucar
• Líder global em ciência
de cana-de-açúcar
• Mais de 4 mil
variedades da planta
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Mais de bilhões de litros
de etanol comercializados,
sendo 0,3 bilhão exportados

milhões de toneladas
açúcar por trens

169

ECOSSISTEMA
COPERSUCAR

TERMINAIS
DE TRANSBORDO

• Em Ribeirão Preto e São José Rio Preto
• 80 mil toneladas de capacidade estática

navios embarcados
com açúcar e grãos
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Maior plataforma global integrada
de etanol, açúcar e logística

26.381

• 50% Copersucar
• Terminal em Paulínia
• 180 milhões de litros
de capacidade estática
• Integrado ao sistema Logum
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• 34% Copersucar
• Etanolduto
• Integra produtores no interior,
centros de armazenagem
e consumidores

4,3

bilhões litros
etanol mercado
interno

1,3

bilhão de litros
etanol via
caminhões-tanque

6

INTELIGÊNCIA
DE MERCADO

Área essencial, que analisa os diferentes
cenários, com foco em estratégias para
atender aos mercados doméstico
e global de forma mais assertiva.
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bilhão de litros
etanol via dutos
Logum

TERMINAL
PORTUÁRIO

• Terminal em Santos
• 300 mil toneladas de capacidade estática
• Embarque e recebimento de 8,5 milhões
toneladas ao ano

8

viagens de
caminhões-tanque
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• 100% Copersucar
• Líder global no trade de açúcar
• Base operacional em 7 países

2,1

3

COPERSUCAR
EUROPE SL
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BANCOS

São importantes parceiros para
que possamos concretizar projetos
e impulsionar ações, e, assim,
potencializarmos nossos negócios.

CLIENTES

Principais indústrias de alimentos e bebidas e
distribuidoras de combustível do Brasil e relevantes
refinarias de açúcar, indústrias de alimentos
e empresas de energia de diversos países.

*Dados referentes
à Safra 20/21.

