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A união de duas gigantes dos setores sucroalcooleiro e petroquímico resultou na criação da 
Raízen, empresa que promete reformular o mercado de biocombustíveis em escala mundial. A 
Cosan S.A, líder global na produção de etanol de cana-de-açúcar, e a Royal Dutch Shell, player 
global de energia e petroquímica, se uniram para criar a joint venture, anunciada com 
potencial de crescimento em açúcar e biocombustíveis “sem precedentes”. 
 
A Raízen já nasce como a quinta maior empresa do País, com faturamento estimado de US$ 50 
bilhões, e valor de mercado de US$ 12 bilhões. Com projetos audaciosos na área de bionergia, 
a joint venture permitirá à Shell produzir e comercializar etanol globalmente, um importante 
passo para a anglo-holandesa financiar sua proposta de transformar-se numa das líderes 
mundiais em biocombustíveis sustentáveis. 
 
A primeira intenção de criar a Raízen ocorreu em fevereiro de 2010, quando Cosan e Shell 
assinaram um memorando de entendimentos não vinculante. Em janeiro último, a União 
Europeia deu o aval que faltava para a empresa iniciar suas operações. Na última semana, 
após um ano de negociações e espera, a Raízen foi finalmente oficializada, com previsão de 
iniciar suas atividades até o final do semestre. 
 
Um dos principais objetivos da empresa é consolidar o etanol como commodity internacional e 
alcançar “posição de liderança na distribuição de combustíveis no Brasil”. Para tanto, a Raízen 
pretende quase dobrar sua produção atual: saltar sua capacidade de moagem dos atuais 62 
milhões de toneladas de cana-de-açúcar para 100 milhões de toneladas e passar dos atuais 
2,2 bilhões de litros de etanol para 5 bilhões de litros nos próximos cinco anos. 
 
No setor de tecnologia, a joint venture irá investir na produção de etanol de segunda geração, 
por meio de parcerias internacionais. “O etanol de cana-de-açúcar é um biocombustível 
competitivo, tem mais potencial energético porque possui poder calorífico maior. Tem grande 
potencial econômico para ser commodity global”, destacou Lauro Klas, gerente de marcas da 
Raízen. 
 
Na formação da nova empresa, a decisão é manter forte a marca Shell. Uma ação de 
rebranding terá início ainda neste primeiro semestre para substituir a quase centenária 
bandeira Esso pela da Shell. Ao final dos próximos 36 meses, a Raízen terá 4.500 postos de 
distribuição de combustível em todo o País e pretende se consolidar como a terceira maior 
empresa do segmento, atrás de Petrobras e Ultra. 
 
Com proporções bilionárias, a Raízen também traz uma dívida equivalente: foi incorporada à 
joint venture dívida líquida da Cosan de US$ 2,5 bilhões. Para a formação das empresas, 
Cosan e Shell contribuíram com US$ 4.925 milhões cada uma. A Cosan entrou com ativos de 
açúcar e etanol, sete plantas de cogeração, duas em construção e outras seis a serem 
construídas nos próximos 3 a 4 anos, além de ativos de distribuição e participação no Uniduto, 
empresa de logística de etanol por meio de dutos. 
 
Já a Shell entrou com aporte de US$ 1.625 milhão, ativos de distribuição e de combustíveis de 
aviação no Brasil, ativos de tecnologia para produção de etanol de segunda geração (2G) e 
mecanismo de earn-out, que podem resultar em geração de caixa estimada pela Cosan de US$ 
300 milhões. Ficaram de fora ativos das marcas de varejo DaBarra e União, de propriedade da 
Cosan, e da marca Shell, de propriedade da Royal Dutch Shell. 
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