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A cooperativa anunciou ontem que virou sociedade anônima para facilitar a ampliação de seus 
negócios no Brasil e no Exterior. Em 10 anos ela pretende triplicar sua produção de açúcar e 
álcool. 

A Copersucar destina 33% de suas exportações de açúcar aos países árabes, segundo 
informações fornecidas ontem (01) pela companhia, que é a maior do Brasil no ramo 
sucroalcooleiro. Ontem também a empresa anunciou a criação da Copersucar S.A. - trocando a 
administração em forma de cooperativa pela de sociedade anônima - e a meta de ampliar sua 
participação no mercado brasileiro dos atuais 14% para 30% nos próximos 10 anos, além de 
se consolidar como uma das maiores do setor no mundo. 

De acordo com a empresa, a abertura da S.A. foi o caminho encontrado para viabilizar o 
crescimento pretendido, uma vez que ela fica livre de restrições impostas pela Lei das 
Cooperativas. Segundo a companhia, pela lei os cooperados não podem ser donos dos ativos 
da organização e isso inibia novos investimentos. Como acionistas, os produtores terão 
participações na sociedade, que serão ativos realizáveis, ou seja, podem ser vendidas ou 
dadas em garantia. 

A Copersucar informou também que, sob a forma de S.A., terá oportunidade de firmar 
parcerias com outras empresas, o que está em seu plano de negócios para o Brasil e para o 
exterior. Já na safra atual, a companhia prevê comercializar 4,3 milhões de toneladas de 
açúcar, 22% a mais do que na temporada anterior, e 3,8 bilhões de litros de álcool, um 
aumento de 18%. 

Na seara externa, ela pretende exportar 3 milhões de toneladas de açúcar, um crescimento de 
25%, e 1 bilhão de litros de álcool, um acréscimo de quase 50%. Seu faturamento na safra 
2008/2009 está previsto em R$ 5,7 milhões, ante R$ 4,5 bilhões na temporada 2007/2008, 
uma ampliação de 28%. 

Na safra atual a empresa espera processar 70 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e 
pretende chegar a 200 milhões em 10 anos, quase o triplo. Ela pretende também comprar 
açúcar e álcool de produtores independentes para vender aqui e lá fora, negócios que na safra 
2008/2009 devem movimentar US$ 200 milhões envolvendo a comercialização de 590 mil 
toneladas de açúcar e 40 milhões de litros de álcool, com o dobro dessas quantidades já 
previsto para a temporada 2009/2010. 

Embora ela não tenha uma meta específica para os países árabes, o projeto de crescimento 
envolve seus principais mercados. A companhia informou que sempre existem negociações em 
andamento na região. 

Em entrevista recente à ANBA, o ministro da Indústria e Comércio do Egito, Rachid Mohamed 
Rachid, disse que durante sua visita ao Brasil, em agosto, foi informado que a Copersucar tem 
intenção de adquirir 20% de uma refinaria em Suez. A companhia declarou que mantém 
interesse de negócios no Egito e que existem iniciativas em andamento, mas que não poderia 
confirmar esse projeto específico, nem dar mais detalhes sobre parcerias por questões 
estratégicas. 

Com a mudança na estrutura jurídica, os cooperados passam a ser acionistas de uma holding 
batizada de Produpar, que por sua vez torna-se a controladora da S.A. A empresa não tem no 
momento a intenção de lançar ações em bolsa, mas buscará novos sócios entre produtores de 



açúcar e álcool. Ela informou também que serão bem vindas propostas de associação e de 
investimentos do Brasil e do exterior. 

Fundada em 1959, a Copersucar, ou Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e 
Álcool do Estado de São Paulo, tem 33 usinas em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Ela tem 
um terminal próprio no Porto de Santos, o maior do país, com capacidade para embarcar 5 
milhões de toneladas por ano, três armazéns para açúcar ensacado e dois silos para granéis. A 
companhia emprega 180 pessoas na área administrativa e 320 no terminal de Santos. 
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