
Investidas
Alvean
Líder global no setor de açúcar desde sua criação, em 2014, a Alvean atua na originação, 

comercialização e trading de açúcar bruto e branco. Responsável por cerca de um terço do 

movimento físico de açúcar no mundo, a companhia origina a matéria-prima no Brasil e nos 

demais países produtores na Ásia, América Central e Oceania. Entre os mercados atendidos, 

destacam-se países da África, Oriente Médio, Leste Europeu, Europa e América do Norte.

A Alvean possui escritórios comerciais em sete países (Espanha, Suíça, Brasil, Tailândia, 

Hong Kong, Estados Unidos e China) e operações em todos os continentes. Detemos 50% 

dessa joint venture, sendo o capital restante detido pela nossa parceira Cargill. Nas duas 

últimas safras, assim como em anos anteriores, a empresa registrou lucro mesmo em um 

cenário extremamente competitivo e impactado pelo contexto mais favorável ao etanol 

no Brasil. Com isso, a Alvean vem contribuindo de forma relevante para o resultado da 

Copersucar, capturando o aumento da volatilidade nos movimentos do mercado.

Receita líquida  
(US$ milhões)

3.070

2018-2019

2.871

2019-2020

Quadro funcional

  Homens
  Mulheres

148

2018-2019

86

2019-2020

67

81

43

43

GRI 102-6

CONFIABILIDADE
A nossa equipe talentosa e seu  
compromisso de cumprir o que prometemos, levando 
em conta as mais altas expectativas dos nossos clientes.

EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE

Logística sólida, capacidade de responder e  
se adaptar a necessidades específicas, e excelentes 
serviços ao cliente.

CONSULTORIA

Ampla especialização em negociação  
e gestão de riscos, experiência em commodities, 
proximidade dos produtores e análises consistentes para 
dar suporte aos nossos parceiros de negócios.

ALTA QUALIDADE DOS PRODUTOS

Nosso acesso aos melhores produtores  
de açúcar em todo o mundo nos habilita a fornecer 
uma ampla gama de variedade de açúcar, com acesso 
privilegiado ao produto da mais alta qualidade.

ACESSO GLOBAL

Um alcance global, com uma equipe  
internacional e presença local.

Compromissos Alvean
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Eco-Energy
A Eco-Energy atua na comercialização e distribuição de 

biocombustíveis nos Estados Unidos. Fundada em 1992, está 

entre as líderes do setor na América do Norte ao promover 

soluções inovadoras e alavancar a geração de valor na cadeia 

de suprimentos no setor de biocombustíveis. 

Na safra 2019-2020, a subsidiária vendeu 9 bilhões de litros 

de etanol no mercado norte-americano, o que representa uma 

consolidação no mercado de etanol. Além disso, a empresa 

vem diversificando sua atuação para o mercado de gás 

natural, que apresenta tendência de crescimento ainda maior. 

A Eco-Energy está preparada para atender a esse aumento 

de demanda, inclusive do ponto de vista de infraestrutura 

e tancagem. Desde 2017, detemos 100% de participação na 

companhia, que atualmente conta com nove terminais de 

distribuição e de transbordo, proporcionando uma utilização 

mais eficiente das ferrovias, principal modal do país. 

Temos operações relevantes nos dois principais países 

produtores e consumidores de etanol e entendemos que 

há espaço para um maior fluxo do comércio entre Brasil e 

Estados Unidos. À medida que a demanda cresça, deve  

haver oportunidades importantes de importação ou 

exportação – e estamos prontos para responder a essas 

demandas. Além disso, as operações combinadas da 

Copersucar e da Eco-Energy constituem a maior plataforma 

global para atender ao mercado de biocombustíveis e,  

assim, dar uma clara contribuição para a redução de 

poluentes e o enfrentamento às mudanças climáticas  

e ao aquecimento global.

Mesmo em alguns mercados nos quais o etanol hidratado 

não é considerado uma alternativa de combustível em 

grande escala, a mistura à gasolina traz um impacto muito 

substancial na redução de emissões. Nesse ambiente 

em que o etanol se torna uma commodity global, ter 

capacidade e flexibilidade de suprir essa demanda é 

uma oportunidade grande de crescimento e a forma 

como a Eco-Energy contribui para nossa estratégia.

A Eco-Energy também atua desde 2017 no mercado 

de gás natural, buscando expandir a atividade 

por meio de investimentos na cadeia logística de 

distribuição, agregando valor aos clientes com a 

oferta de soluções energéticas aplicadas ao  

know-how em logística e diversificando os resultados 

para a Copersucar. Por meio da Eco-Energy Midstream 

Solutions, os produtores desse combustível podem 

conectar-se às indústrias com mais eficiência e uma 

melhor relação custo-benefício.

US$ 4,2 
bilhões  
foi o faturamento  
da Eco-Energy na 
safra 2019-2020

159 
pessoas 
trabalham na 
Eco-Energy nos 
Estados Unidos

GRI 102-6 | 201-2
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Operações  
da Eco-Energy 

GRI 102-4

TERMINAL DE PROCESSAMENTO  
E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

10 • Rogersville e Condado  
  de Hawkins (Tennessee)

TERMINAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ETANOL

1 • Augusta (Geórgia)
2 • Cartersville (Geórgia) 
3 • Knoxville (Tennessee)
4 • Denton (Tennessee)
5 • Charlotte (Carolina do Norte)
6 • Selma (Carolina do Norte)
7 • Filadélfia (Pensilvânia)
8 • Richmond (Virgínia) – joint venture
9 • Alexandria (Virgínia) – joint venture

ESCRITÓRIO CORPORATIVO

11 • Franklin (Tennessee)

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ
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Logum
Criada em 2011, a Logum é um sistema logístico de distribuição de etanol 

por meio de dutos. Em 2018, a Odebrecht Transport e a Camargo Corrêa 

Construções venderam suas participações na Logum e passamos a deter 

30% da empresa, tendo como sócios a Petrobras, a Raizen e a Uniduto.

Após essa reestruturação societária, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou novos contratos 

de financiamentos para o duto, que já tem três etapas de expansão 

bem definidas. A primeira delas, em andamento, tem como foco a 

conexão nas principais regiões das distribuidoras de São Paulo. Ela 

prevê a construção, até 2021, de cerca de 128 quilômetros adicionais de 

dutos próprios para chegar a São José dos Campos (SP) e São Caetano 

do Sul (SP), passando por Guarulhos (SP).

Na segunda etapa, o duto será levado até o porto de Santos para 

permitir o embarque de etanol. Já a última fase prevê levar o duto 

até Jataí (GO), próximo de outras regiões produtoras de etanol.

A expansão da Logum traz um impacto ambiental positivo, na medida 

em que reduz a necessidade de caminhões em rodovias e transfere 

para o modal dutoviário. O chamado etanolduto tem capacidade para 

transportar 4 bilhões de litros de etanol por ano.

Na safra 2019-2020, 700 milhões de litros de 
etanol da Copersucar foram movimentados 
pelo etanolduto. Isso representa*

Redução de

16,4 mil  
viagens 
de caminhões

Economia de 

5,6 milhões 
de litros  
de combustíveis

*Estimativa própria com base na utilização de caminhões para o transporte de 
etanol para os mesmos destinos de entrega.

GRI 102-6 | 102-10
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Opla
Também com o modelo de joint venture 50-50, temos, 

desde 2018, uma parceria com a BP Biocombustíveis 

para a gestão da Opla Logística Avançada. A investida 

opera um terminal de etanol localizado em Paulínia, 

importante centro de conexão entre as usinas 

produtoras do Centro-Sul e a rede de distribuição de 

combustíveis de São Paulo.

A Opla é integrada ao sistema de etanoldutos da 

Logum, o que otimiza a logística e proporciona ganhos 

de competitividade e flexibilidade no atendimento ao 

mercado. Na safra 2019-2020, a Opla movimentou  

735 milhões de litros do biocombustível, um crescimento 

de 11,5% na comparação com a safra anterior. 

Em um cenário maxi etanol e com perspectivas 

favoráveis provenientes do RenovaBio, o negócio tem 

potencial para evoluir ainda mais nos próximos anos.  

A empresa já está trabalhando em um plano estratégico 

de crescimento para o período dos próximos dois a três 

anos que inclui a ampliação dos modais de recebimento 

e expedição de produtos, a expansão das interligações 

dutoviárias e a diversificação de movimentação de 

produtos combustíveis.

Está prevista a implementação de diferentes projetos 

com esse objetivo no curto prazo. O primeiro deles, 

já desenvolvido na safra 2019-2020, foi a interligação 

ferroviária com a Rumo, a partir de um terminal 

ferroviário existente em Paulínia. Esse avanço para o 

modal de trilhos, que entra em operação em agosto  

de 2020, é o primeiro passo para tornar a Opla um 

terminal multimodal. Esse projeto colocará a companhia 

em um grupo seleto de empresas de armazenagem 

de granéis líquidos que podem receber etanol 

por duto, ferrovia e rodovia – um diferencial 

estratégico relevante para esse mercado.

Ainda na última safra, a Opla incorporou  

uma filial da Logum, uma iniciativa que amplia 

a sinergia entre as empresas e os ativos, além 

de permitir aos nossos clientes uma maior 

flexibilidade de originação e de escoamento  

de produtos entre as diferentes bases 

regionais conectadas aos sistemas de dutos 

da Logum e da Transpetro. Na mesma direção, 

para a safra 2020-2021, está prevista a 

interligação dutoviária com o Terminal de 

Armazenagem de Combustíveis (Tercom), 

base próxima que poderá receber o etanol 

comercializado pela Opla.

O próximo objetivo é ampliar as conexões dutoviárias 

com a refinaria da Petrobras (REPLAN), localizada em 

Paulínia, e desenvolver uma base ferroviária dentro 

da Opla, importantes passos para a diversificação de 

produtos e serviços e para o aumento dos volumes 

movimentados. Esse projeto criará as condições 

logísticas e de infraestrutura necessárias para expansão 

do transporte ferroviário em direção ao Centro-Oeste e 

evitará cerca de 6 mil viagens mensais de caminhão nas 

rodovias de São Paulo, Mato Grosso e Goiás.

Outra oportunidade em estudo diz respeito ao 

desenvolvimento de um novo terminal logístico fora de 

São Paulo para movimentação de etanol e derivados 

de petróleo, em parceria com a Ferrovia Norte-Sul, 

visando aproveitar as sinergias geradas pela nova 

infraestrutura da Opla.   

Os planos de expansão da Opla  
são impulsionados pela valorização  

do etanol e pela busca por modais com 
menor pegada de carbono

GRI 102-6
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CTC
O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) foi criado em 1969, como área de 

pesquisa e desenvolvimento de variedades de cana da Copersucar. Em 2011, já 

como instituição privada sem fins lucrativos, foi transformado em sociedade 

anônima, com 154 acionistas. Somos detentores de 16,93% da sociedade.

Maior centro de desenvolvimento de biotecnologia de cana-de-açúcar do 

mundo, o CTC se reposicionou nos últimos anos e entrega resultado positivo 

ao atuar em busca do melhoramento genético e do desenvolvimento 

de tecnologias agrícolas e industriais de plantio, manuseio, colheita e 

processamento da cana-de-açúcar. 

Em 2018, foi inaugurada a subsidiária norte-americana CTC Genomics, o 

que amplia a capilaridade de conhecimento das tecnologias desenvolvidas e 

posiciona o CTC como companhia internacional. No mesmo ano, o CTC obteve 

a aprovação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) para 

a sua segunda variedade de cana geneticamente modificada e, em 2019, o 

terceiro tipo também recebeu autorização. Assim como a primeira, aprovada 

em 2017, as variedades são resistentes à broca, principal praga que afeta 

os canaviais do País, evitando assim prejuízos estimados em R$ 5 bilhões 

por ano devido a perdas de produtividade agrícola e industrial, qualidade 

do açúcar e custos com inseticidas. Vale ressaltar que nenhuma das três 

variedades é transgênica.

O CTC ampliou fronteiras em 
2018 com a inauguração de uma 
subsidiária nos Estados Unidos

42 GRI 102-6
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