
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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