
A Copersucar tem, desde a sua fundação, o propósito de unir  

a produção do campo à demanda da sociedade por alimentos  

e combustíveis limpos, proporcionando acesso do consumidor a 

açúcar e etanol. Esses dois produtos, fabricados a partir da  

cana-de-açúcar e do milho, são essenciais para compor a base 

da cadeia alimentar da população mundial, que tem projeção de 

alcançar 9,7 bilhões de pessoas em 30 anos, e para contribuir  

para o necessário e urgente combate à redução do aquecimento 

global e a melhoria do ar que respiramos.  

A Copersucar se orgulha de deter liderança global na 

comercialização dos dois produtos, açúcar e etanol, suportada  

pela produção de seus acionistas e por um sistema logístico  

integrado que conecta terminais próprios, sistemas de  

embarque portuário, ferrovias, transporte rodoviário e  

etanoldutos com eficiência e agilidade. 

Em um cenário futuro, no qual vislumbramos emergir a carência 

por modelos colaborativos, queremos fortalecer o posicionamento 

da Copersucar como uma plataforma para a formação de 

parcerias estratégicas, em negócios que agreguem soluções de 
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excelência e inovação para atender uma sociedade com maior 

consciência ambiental e alimentar. Nossa capacidade de 

integrar conhecimento de mercado, ativos logísticos e modelos 

produtivos sustentáveis será um diferencial competitivo para 

alcançar clientes no Brasil e no exterior com eficiência e 

agregação de valor.

Nesse caminho, verifica-se que a Copersucar tem consolidado 

sua participação no mercado doméstico de açúcar e etanol 

com operação própria e ampliado sua presença no comércio 

global desses produtos de forma sistemática nos últimos 

anos através de empresas investidas que complementam e 

fortalecem seu modelo de negócio. A Alvean alcança mercados 

estratégicos de açúcar branco e bruto em todos os continentes 

e movimenta quase 12 milhões de toneladas anualmente. 

Nos Estados Unidos, a Eco-Energy ocupa posição de líder na 

comercialização e distribuição de etanol no maior mercado 

consumidor do biocombustível. No Brasil, a Logum e a Opla  

se destacam na integração logística e fortalecem a capacidade 

de distribuição de etanol.
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Enxergamos como crescente a conscientização da necessidade  

de ações em favor da contenção do aquecimento global e da 

busca de melhor qualidade do ar e da saúde da população. 

Alinhado com esse movimento, no ano de 2019, com 

participação ativa da Copersucar em sua formulação, tivemos a 

implementação no Brasil do programa denominado RenovaBio, 

que estimula a produção, a competitividade e o consumo de 

biocombustíveis, mantendo nosso pais na vanguarda de inovações 

no sentido de dispor da matriz de combustíveis mais limpa do 

mundo. Essa tendência com o cuidado ambiental aponta para 

uma avenida de oportunidades para o etanol, já pronto e com 

comprovada capacidade de contribuição para o sucesso desse 

imprescindível esforço global. 

No mercado de açúcar, vemos o Brasil capaz de ocupar papel 

ainda mais relevante na oferta de açúcar, produto natural, 

indispensável para a cesta nutricional básica da população 

mundial, em crescimento exponencial nas próximas décadas. 

De forma a viabilizar o volume de produção para essa demanda 

por alimentos, temos confiança na melhoria significativa da 

produtividade da produção brasileira por causa de ganhos nas 

áreas agrícola e industrial, fruto de relevantes investimentos 

em andamento no País, além da capacidade territorial e 

disponibilização de recursos naturais para expansão da produção, 

com absoluto respeito às questões ambientais.  

Não obstante esse panorama positivo, merece registro o 

posicionamento da Copersucar no desafiador momento trazido 

pela pandemia resultante da propagação da Covid-19. Na gestão 

desse difícil cenário, a Copersucar mostrou capacidade ímpar de 

pronta adaptação operacional, priorizando cuidados com a saúde 

de seus colaboradores sem perder a produtividade operacional.  

Em resumo, vemos promissoras perspectivas no desenvolvimento 

do mercado global de açúcar e etanol e moldamos o modelo 

de negócio da Copersucar, em constante aprimoramento, para 

atender às demandas mundiais desses mercados de forma ágil 

e eficiente, gerando valor para seus acionistas, observados 

os pilares de sustentabilidade, e criando oportunidade de 

desenvolvimento de seus colaboradores. 

Luis Roberto Pogetti  

Presidente do Conselho de Administração
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