
 
Nosso negócio

Atuamos em quatro unidades 
de negócio – açúcar, etanol, 
logística e investidas – para 
conectar o campo ao mundo, 
provendo energia renovável e 
alimento natural

2.



Nosso negócio
Investimos constantemente no aperfeiçoamento do controle de qualidade em 

todas as etapas da nossa cadeia de valor. As especificações técnicas de qualidade 

e certificações, assim como o atendimento às normas de garantia da qualidade, 

são definidas de acordo com as necessidades de cada produto e mercado.

Para que os produtos cheguem aos nossos clientes no mundo todo, contamos 

com uma complexa infraestrutura logística, integrada por terminais de transbordo 

e armazenagem próprios e contratados, além de ampla rede terceirizada de 

transporte rodoviário, ferroviário e marítimo.

Para atender às demandas dos nossos clientes no Brasil e no exterior, 

oferecemos um portfólio completo de produtos em açúcar e etanol, 

cuja fabricação nas usinas segue as melhores práticas de mercado 

para garantir a sustentabilidade nas operações.

AÇÚCAR  
CRISTAL BRUTO

Vendido a granel, em larga escala, 
principalmente para o mercado  
externo (grandes refinarias do Oriente 
Médio, África e Ásia, entre outros).  
Os principais tipos são o VHP (Very 
High Polarization) e o VHP Plus  
(Very High Polarization Plus). 

AÇÚCAR  
CRISTAL BRANCO

Vendido em big bags de 1.200 kg  
para fabricantes de bebidas e 
alimentos e em sacos de 50 kg,  
tanto para o mercado interno quanto 
para o externo. 

ETANOL ANIDRO

Composto por 99,3% de etanol puro, é  
comercializado para as distribuidoras de combustíveis  
para ser adicionado à gasolina, em uma proporção de  
27%, segundo determinação do governo brasileiro. 

ETANOL HIDRATADO

Composto por até 7,5% de água, é vendido para  
as distribuidoras que fazem a comercialização nos  
postos de abastecimento de combustíveis. 

LOGÍSTICA

Terminais multimodais para o transporte  
ferroviário, rodoviário, marítimo e por meio do etanolduto.
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Contexto setorial

Impactado principalmente por um cenário de elevada sobreoferta de açúcar 

no mundo nas safras 2018-2019 e 2019-2020 e consequente redução do 

preço da commodity, o setor sucroenergético brasileiro elevou a produção de 

etanol destinada ao mercado interno, o que permitiu uma melhora em seus 

resultados. Com a valorização do dólar e da cotação internacional do barril de 

petróleo refletida no custo da gasolina, o biocombustível se manteve bastante 

competitivo como melhor alternativa ao consumidor final.

Na safra 2019-2020, em decorrência de condições climáticas adversas na Índia, 

a oferta global de açúcar recuou e os preços subiram. No entanto, o cenário 

foi altamente modificado por dois eventos ocorridos no primeiro trimestre de 

2020: a pandemia da Covid-19, que levou diversos países a adotarem medidas 

de isolamento social, e a queda na cotação do petróleo causada por uma 

guerra de preços e de produção entre a Arábia Saudita e a Rússia, que 

impactou diretamente os preços do etanol e refletiu indiretamente no 

açúcar e na matriz mundial de preços de commodities.

Essas duas variáveis trouxeram grande instabilidade para o cenário de 

curto prazo, com consequências futuras ainda difíceis de serem previstas 

para os mercados de açúcar e de etanol. Para o longo prazo, a perspectiva 

mantém-se positiva, na medida em que a retomada da atividade produtiva 

tende a impulsionar o consumo de alimentos, e os biocombustíveis 

continuam a ter papel de destaque em um contexto ainda mais relevante 

de redução das emissões de CO
2
 para o combate às mudanças climáticas.
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No Brasil, a entrada em vigor do RenovaBio – Política Nacional dos 

Biocombustíveis, em dezembro de 2019, é um fator positivo adicional. 

O programa visa a aumentar a presença de biocombustíveis na matriz 

energética brasileira a partir da comercialização do CBIO, título 

financeiro emitido pelos produtores atestando que uma tonelada 

de CO
2
 deixou de ser emitida para a atmosfera em decorrência da 

produção e utilização do etanol. 

Essa receita adicional sustentará a previsibilidade necessária para a 

retomada de investimentos, tanto na busca de maior produtividade 

e melhor qualidade da cana quanto para novos projetos que visem à 

expansão das atividades. De acordo com estimativas, esses aportes 

podem ultrapassar R$ 70 bilhões, visto que a previsão é ampliar a 

participação do etanol na matriz energética brasileira dos atuais  

33 bilhões para 49 bilhões de litros em 2030.

Além da importância do marco regulatório do RenovaBio, 

o biênio registrou outros fatores positivos, como a melhor 

organização econômica do Brasil, que viveu a retomada do 

consumo de combustível aliada à demanda mais forte pelo 

etanol no mercado interno e ao crescimento da frota flex, 

que correspondeu a 96,4% dos veículos vendidos em 2019. 

A safra 2018-2019 terminou com a produção de 30,9 

bilhões de litros de etanol, sem contabilizar o etanol de 

milho. O que já era um recorde aumentou ainda mais em 

2019-2020, quando a produção atingiu 33,2 bilhões de 

litros (+ 7%), e foi registrado o maior consumo de etanol 

da história do Brasil. Parte desse aumento está relacionada 

às usinas que produzem o biocombustível a partir de 

milho, cujos volumes dobraram na comparação anual. 

Esse novo patamar se deve, principalmente, às mudanças 

nas políticas públicas, que passaram a estimular o livre 

mercado ao permitir a flutuação do preço do petróleo. 

No cenário internacional, o mercado vive um déficit de 

açúcar, impactado, principalmente, pela condição climática 

extremamente seca e pela baixa produtividade agrícola 

em tradicionais produtores da commodity, como Tailândia 

e Índia. Mesmo assim, estoques acumulados de períodos 

anteriores em que houve sobreoferta da commodity ainda 

são suficientes para atender o mercado, mantendo a 

pressão sobre os preços.

Além disso, as discussões sobre as mudanças climáticas e 

um modelo de economia de baixo carbono estão cada vez 

mais presentes, sendo que o Brasil tem condições de ser 

a principal resposta para essas demandas, impulsionado 

sobretudo pelo know-how, infraestrutura e potencial para 

ampliar a produção nacional. Nesse cenário, a Copersucar 

está preparada para conectar suas usinas ao mercado 

interno e ao exterior, por meio das suas plataformas de 

etanol, açúcar e logística, além das investidas.

de litros de  
etanol produzidos 
no mundo em  
2019-2020 (recorde 
pelo segundo ano 
consecutivo)

33,2 
bilhões
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Açúcar
Durante a safra 2019-2020, comercializamos 3,7 milhões de toneladas de 

açúcar. Desse total, o mercado interno absorveu 1,8 milhão de toneladas, 

enquanto as vendas para o mercado externo representaram 1,9 milhão 

de toneladas. Na safra anterior, vendemos 3,8 milhões de toneladas, das 

quais 2,1 milhões foram embarcadas para o exterior e 1,7 milhão ficaram 

no Brasil. A queda no volume de açúcar comercializado se justifica, em 

boa parte, pelos preços mais atrativos praticados para o etanol, o que fez 

com que muitas usinas priorizassem a produção do biocombustível. 

Ainda assim, somos o principal fornecedor de açúcar para o mercado 

interno, que vem sendo cada vez mais relevante para nossa estratégia 

comercial. A maior parte das vendas foi destinada às grandes fabricantes 

de alimentos e bebidas. Além de termos escala e volume para atendê-las, 

construímos uma relação de longo prazo, reconhecida pelo atendimento 

a critérios de sustentabilidade.

Comercialização de açúcar 
(milhões de toneladas)

1,72,1
Safra  

2018-2019 1,81,9
Safra  

2019-2020

  Mercado interno
  Mercado externo
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Durante o último biênio, adotamos algumas 

iniciativas que visam a aumentar a geração de 

valor na percepção dos clientes. Na formalização 

das negociações de compra e venda de açúcar 

para clientes do Brasil, nossos contratos 

contêm cláusulas que definem a forma de nos 

relacionarmos com o mercado e apresentam o 

conjunto de procedimentos que estabelecem  

as interfaces com os clientes, tornando a 

negociação mais rápida e eficiente, na medida  

em que todo o processo fica concentrado apenas 

nas condições comerciais. 

Entre as melhorias alcançadas, também se destaca 

o sistema de contratação, que passou a contar com 

um fluxo de acompanhamento, chamado CockPit, 

para a gestão das informações inseridas, validadas 

e aprovadas. A mudança trouxe ganhos em 

governança, pois ajudou a mitigar possíveis erros 

relacionados à revisão de dados dos contratos. 

Como resultado, houve a melhora no desempenho 

de vendas nos mais de 100 contratos de açúcar 

que firmamos anualmente no mercado nacional. 

Implementamos também um novo sistema jurídico 

que trouxe mais agilidade na análise dos contratos.

Sempre com vistas à disseminação da cultura de 

sustentabilidade, definimos um pilar de atuação 

relacionado aos “processos orientados à geração 

de valor percebido pelos clientes”. Os esforços já 

foram traduzidos em ações efetivas desenvolvidas 

ao longo de 2019, como o Copersucar Day e o 

engajamento de times de atendimento. 

de toneladas de açúcar 
comercializadas no biênio

7,5  
bilhões

para o mercado 
doméstico

47% 
para o mercado 
externo

53% 
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Mantivemos também o trabalho de relacionamento com as 

contas prioritárias e promovemos workshops, entendendo 

que essas práticas fortalecem o valor percebido pelo cliente e 

aumentam o comprometimento e a confiança, fundamentais 

para qualquer projeto. Nessa direção, promovemos o 

Workshop de Açúcar em Fortaleza (CE), com um dos 

principais consumidores de açúcar branco, que destina cerca 

de 10 mil toneladas do produto para a produção de biscoitos, 

massas e misturas para bolo. Falamos sobre os cenários de 

mercado, a redução de açúcar na indústria alimentícia, a 

nova legislação e os substitutos da sacarose. Apresentamos 

também o processo de fabricação do açúcar cristal, desde 

o campo até o envase, incluindo as especificações técnicas 

para atestar a qualidade do açúcar.

Na gestão do negócio, avançamos com a construção de 

procedimentos operacionais que envolvem as áreas de 

relacionamento com os clientes, o que permite identificar 

oportunidades de melhorias. Com isso, temos mais condições 

não só de mitigar riscos, mas, principalmente, de gerar valor 

nos pilares de prontidão, confiança e qualidade.

Esse mapeamento é o alicerce para o Sistema Integrado 

de Melhoria Contínua entre Clientes (SIM Clientes), versão 

adaptada do modelo SIM Usinas (saiba mais na página 20). 

O projeto permitiu a gestão à vista dos principais KPIs que 

envolvem os clientes e a percepção de valor e de impacto 

das nossas ações na cadeia de fornecimento. Por meio dele, 

revisamos e ajustamos nossos procedimentos operacionais 

e reforçamos a liderança no segmento industrial, com 

destaque para a ampliação da base de clientes, consequência 

direta da reconquista de empresas importantes. Além disso, 

incrementamos o volume comercializado com empresas 

relevantes da carteira, o que permitiu atender às metas de 

quantidade e remuneração.

GRI 102-6
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Nos últimos dois anos, diversificamos o leque de serviços 

oferecidos aos clientes como forma de agregar valor à 

nossa atuação e aumentar os ganhos estruturais sem 

depender da volatilidade cambial e de mercado futuro. 

Uma das frentes com foco maior são as operações de 

logística de entrega. Passamos a dar a opção de CIF (custo, 

seguro e frete – do inglês cost, insurance and freight), 
tipo de contrato em que assumimos os riscos e custos do 

transporte até a entrega da mercadoria ao destinatário.

Por meio da nossa mesa de derivativos, avançamos em serviços 

financeiros ao viabilizar para o cliente a opção de fixar o câmbio em reais 

concomitantemente ao mercado futuro, sem a necessidade de recorrer ao 

hedge do câmbio nas instituições financeiras tradicionais. Passamos a fazer, 

também, operações triangulares com a Cargill Risk Manager, em que o 

cliente tem a possibilidade de travar a opção de compra com preço mínimo.

Ainda em relação ao setor de açúcar, aumentamos a participação da 

logística ferroviária no nosso modal, o que permitiu diminuir o transporte 

rodoviário e trouxe um importante ganho econômico-ambiental.

A diversificação na 
oferta de serviços 
aos clientes faz parte 
da estratégia para 
agregar valor à nossa 
atuação e mitigar 
riscos de exposição 
cambial
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Etanol
As duas últimas safras marcaram a maior produção 

de etanol da história do Brasil, com 30,9 bilhões e 

33,1 bilhões de litros, respectivamente. Com 25% da 

produção mundial, o País é o segundo maior produtor 

de etanol, atrás apenas dos Estados Unidos.

Como líderes do setor, acompanhamos esse 

movimento e registramos recorde de vendas de 

etanol. Em 2019-2020, movimentamos 5,0 bilhões 

de litros, dos quais 4,6 bilhões foram para o 

mercado doméstico e 339 milhões para exportações, 

comercializados diretamente pela Copersucar.

Comercialização de etanol 
(bilhões de litros)

2016-2017

4,8

2017-2018 2018-2019

4,3
4,2

5,0

2019-2020

de litros de etanol 
comercializados no biênio

9,8   
bilhões

para o mercado 
doméstico

89% 

para o mercado 
externo

11% 
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Solução para o meio ambiente

Aproximadamente 535 milhões de toneladas 
de CO

2
 equivalente deixaram de ser emitidas 

pelos veículos brasileiros entre 2013, quando a 
tecnologia de motores flex (movidos a etanol 
ou gasolina) foi lançada no Brasil, e fevereiro de 
2019 – segundo estimativa da União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar (UNICA). Para alcançar a 
mesma quantidade de sequestro de carbono, 
seria necessário plantar quase 4 bilhões 
de árvores em 20 anos, o que equivaleria a 
reflorestar uma área equivalente a duas vezes a 
região metropolitana de São Paulo.
O etanol proporciona uma redução da ordem 
de 90% das emissões de gases de efeito estufa 
(GEE) quando utilizado em substituição à 
gasolina, comparando todo o ciclo produtivo dos 
dois combustíveis. O biocombustível também 
reduz em cerca de 20% a emissão de monóxido 
de carbono em relação à gasolina (valor que 
pode variar conforme a calibração do motor).
A redução de outros tipos de poluentes também 
é significativa. A queima do biocombustível emite 
90% menos óxido de enxofre que a da gasolina, 
99% menos que a do diesel S500 e 50% 
menos que a do diesel S10. O etanol também 
praticamente zera a dispersão de particulados, 
benzeno e hidrocarbonetos poliaromáticos, 
substâncias com potencial cancerígeno. 

Apesar do aumento de demanda, o etanol sofreu com os preços 

praticados em 2018-2019, puxados por dois fatores externos: a greve 

dos caminhoneiros, em maio de 2018, que causou desabastecimento e 

mexeu com o mercado, e a expressiva baixa no preço do petróleo, em 

outubro do mesmo ano, em um momento que historicamente é de alta 

na cotação da commodity. Na última safra, os valores se recuperaram, 

permitindo a melhora de resultados da unidade de negócio de etanol.

Em relação ao mercado internacional, inauguramos, em maio de 2019, 

um novo escritório em Rotterdam, na Holanda, com o objetivo de 

ganhar mais eficiência operacional nas vendas externas, principalmente 

as de etanol. Em julho, a Copersucar Europe celebrou seu primeiro 

faturamento de etanol.

GRI 102-6
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Logística
Para garantir a eficiência na armazenagem dos nossos 

produtos, contamos com uma ampla estrutura logística 

composta por terminais de transbordo e armazenagem 

que nos concede a maior capacidade de estocagem de 

açúcar (2,5 milhões de toneladas) e de etanol (3 bilhões 

de litros) do Brasil.

Além do armazenamento, nossos terminais passaram a 

operar de forma integrada com a logística de escoamento 

para o mercado interno e para exportação, uma evolução 

conquistada no último biênio. Montamos um centro de 

operações integradas, em São Paulo (SP), para fazer todo 

o planejamento e gestão do transporte, passando pelo 

cumprimento e tempo do trajeto, performance, entre 

outros itens. Essa estrutura também apoia a captação de 

cargas de outros players e fortalece nossa atuação como 

operador logístico, otimizando o sistema já montado.

Para abastecer o mercado interno, a logística é feita 

diretamente por nossa companhia e, também, pelas 

distribuidoras, responsáveis por transportar 82%  

(3,9 bilhões de litros) do etanol destinado ao consumo 

doméstico na safra 2019-2020. O fluxo é o mesmo, o 

que muda é a empresa responsável pela operação. Dos 

800 milhões de litros movimentados diretamente pela 

Copersucar na última safra, cerca de 720 milhões foram 

distribuídos por dutos, via Logum, e 80 milhões foram  

por meio de caminhões, diretamente para os clientes.

GRI 102-6
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Em duas safras marcadas pelo cenário maxi 

etanol, redesenhamos a estratégia do Terminal 

Açucareiro Copersucar (TAC), que completou 

20 anos de operações em 2018, para também 

atender ao mercado de grãos, tão relevante 

para o Brasil. A fim de viabilizar a mudança na 

operação, redefinimos o layout do TAC para  

que um dos armazéns, que só recebia  

caminhões, passasse a operar com vagões  

de trem, indispensável para esse segmento.  

A adequação possibilitou que, apenas no último 

ano, registrássemos a exportação de mais de  

2 milhões de toneladas de grãos.

Atuamos ainda para minimizar as perdas de 

produto, desde a descarga dos caminhões nas 

moegas até o embarque nos navios. Na safra 

2019-2020, nossa eficiência operacional permitiu 

reduzir essas perdas em mais de 50% em 

relação ao período anterior – foram recuperadas 

452 toneladas de açúcar e 205 toneladas de 

grãos durante o último ciclo.

Os índices refletem uma melhora no controle, 

que envolve ações como evitar a mistura de 

produtos diferentes, planejar as rotinas de 

limpeza, orientar as equipes sobre a destinação 

de cada item e calibrar os raspadores que ficam 

nas correias das esteiras transportadoras. 

As sobras são recolhidas, quantificadas, 

ensacadas e armazenadas em big bags (sacas 

com capacidade para 1.200 quilos) para serem 

comercializadas. Um moderno veículo sugador 

separa o que pode ser vendido do que deve ser 

descartado para compostagem.

A utilização de ferrovias e do etanolduto  
para a movimentação dos produtos, na safra 
2019-2020, proporcionou*

Redução de

66,7mil  
viagens 
de caminhões

Economia de 

13,4 milhões 
de litros  
de combustíveis

*Estimativa própria com base na utilização de caminhões para o transporte de 
açúcar e etanol para os mesmos destinos de entrega.
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Também com vistas ao controle de qualidade, inauguramos, em 

junho de 2018, nosso segundo amostrador automático de açúcar do 

TAC – e um terceiro equipamento desse tipo entrou em operação em 

abril de 2020. O equipamento consiste em três hastes que penetram 

a carga em diferentes pontos simultaneamente, alcançando o fundo 

da caçamba, para coletar o produto por sucção, o que garante total 

confiabilidade e representatividade na amostra recolhida.

O principal objetivo da pré-amostragem é monitorar a qualidade 

das cargas, avaliando se o teor de compostos insolúveis e as 

características físico-químicas estão de acordo com os índices 

estipulados em contrato. Uma vez que a recepção é feita de forma 

mais ampla e mais assertiva, há mais garantias de entregar a carga 

dentro das especificações corretas. Além do TAC, os Terminais 

Multimodais de Ribeirão Preto e de São José do Rio Preto também 

passaram a contar com coletores automáticos de amostras de 

cargas no último ciclo.

Origem do açúcar  
movimentado

49,7%50,3%
Safra  

2018-2019 52,6%47,4%
Safra  

2019-2020

  Usinas sócias
  Originação

Volume movimentado  
por modal logístico

56,5%43,5%
Safra  

2018-2019 68,2%31,8%
Safra  

2019-2020

  Ferrovias
  Rodovias

Recorde de expedição

No dia 1º de novembro de 2018, o Terminal  
Açucareiro Copersucar bateu recorde de carga 
embarcada em um só navio, com o carregamento da 
embarcação Anthemis, que levou 82.330 toneladas 
de açúcar para o porto de Jebel Ali, nos Emirados 
Árabes Unidos. A maior marca alcançada no terminal 
até então havia sido de 77.190 toneladas, com o navio 
Alam Padu, em agosto de 2017. 
O principal fator que possibilitou o carregamento 
inédito foi o aprofundamento do berço de atracação 
do terminal, que passou a receber navios maiores, 
com até 13,9 metros de calado.
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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

RELATÓRIO • 2018-2020
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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

RELATÓRIO • 2018-2020
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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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Resultados  
financeiros
Mesmo em um período de forte volatilidade nos ambientes doméstico 

e internacional, registramos recordes de receita no último biênio, 

com R$ 28,7 bilhões em 2018-2019 e R$ 30,1 bilhões em 2019-2020. O 

Ebitda manteve-se estável no período, somando R$ 420 milhões no 

último ano. O lucro líquido foi, respectivamente, de R$ 178 milhões 

e R$ 119 milhões. Somando os últimos dois anos-safra, nossos 

investimentos totalizaram R$ 167 milhões.

Distribuição do Valor Adicionado

O valor adicionado distribuído na safra 2019-2020 totalizou  

R$ 6,4 bilhões, um aumento de 74% em relação ao período anterior, 

ocasionado pelo crescimento da receita e do valor adicionado 

recebido em transferência. A parcela destinada ao pagamento 

de juros e aluguéis foi a mais representativa no biênio, sendo 

responsável por 78% do total distribuído.

Receitas

Insumos adquiridos de terceiros

Valor adicionado bruto

Depreciação e amortização

Valor adicionado recebido em transferência

Valor adicionado total a distribuir

Pessoal

Impostos, taxas e contribuições

Remuneração de capitais de terceiros

Remuneração de capital próprio

29.826,2

(28.353,0)

1.473,2

(67,3)

2.275,3

3.681,2

234,7

814,9

2.454,0

177,5

31.431,3

(29.819,7)

1.611,6

(163,3)

4.948,6

6.397,0

209,5

1.054,9

5.013,5

119,1

Valor econômico direto gerado e distribuído (R$ milhões)

Safra  
2018-2019

Safra  
2019-2020

Em 2019-2020, atingimos a marca histórica 
de R$ 30,1 bilhões de faturamento

GRI 201-1
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