
Desde que o anúncio do novo
negócio foi feito, a brasileira
Copersucar está otimista com a
perspectiva de atingir o merca-
do europeu de etanol, já que a
Bio-Energy exporta para boa
parte daquele continente, além
demanter uma destilaria no Ca-
nadá e exportar para o México.
Além disso, a sinergia entre

as companhias vai permitir o
equilíbrio do abastecimento
dos dois mercados, o que pode
contribuir para amelhora da es-
tabilidade de oferta e possivel-
mente, de preços. Vale lembrar
que em 2011, a baixa produção
de etanol no Brasil fez com que
o país importasse 1,1 bilhão de
litros do combustível dos Esta-

dos Unidos. “É uma via de mão
dupla, permite tanto a importa-
ção, quanto a exportação do
combustível”, explica José Vi-
cente Ferraz, diretor técnico
da Informa Economics FNP.
“Com este investimento, tor-

namos a Copersucar uma em-
presa global nomercado de bio-
combustível, ampliando sua es-
cala de atuação nos dois princi-
pais mercados de etanol do
mundo, EstadosUnidos e o Bra-
sil, tanto nos volumes de produ-
ção quanto de consumo”, afir-
mou Luís Roberto Pogetti, presi-
dente do conselho de adminis-
tração da Copersucar.
Outro ponto que anima os

brasileiros é a perspectiva de
que a composição de etanolmis-
turada à gasolina nos carros nor-
te-americanos deverá em breve
passar dos 10%para 15%. “Esta-

mos falando de um mercado de
demanda crescente”, disse Pau-
lo Roberto de Souza, diretor-
presidente da companhia.
O executivo explica que essa

nova estrutura de negócios ofe-
recerá à companhia a possibili-
dade de aproximação com gran-
des players distribuidores da-
quele mercado. “Certamente
abrirá portas para fazermos ne-
gócios com Repsol e Chevron”.
Agora, a companhia agora se

prepara para organizar o conse-
lho administrativo, que toma-
rá conta das operações brasilei-
ras e norte-americanas e será
composto por dois membros
da Copersucar e um represen-
tante da Bio-Energy. Antes dis-
so, os executivos aguardam a
aprovação da negociação pelos
órgãos de fiscalização daquele
país. ■ J.R.

Depois de um ano de negocia-
ções e conversas, a Copersucar
anunciou o aporte de capital
nas operações da norte-ameri-
cana Bio-Energy. Como investi-
mento, a companhia brasileira
assume o controle acionário da
companhia americana, o que po-
de ser uma dasmais eficazes es-
tratégias para ter acesso em
maior escala ao protegido mer-
cado de biocombustíveis nos Es-
tados Unidos, dominado pelo
etanol de milho.
Juntas, as duas empresas de-

verão responder por 12% do
mercado global de etanol e 10
bilhões de litros do biocombus-
tível por ano. Com faturamen-
to de US$ 7,5 bilhões na safra
2012-2013, a Copersucar produ-
ziu 4,8 bilhões de litros de eta-
nol a partir da cana-de-açú-
car, além da 8,7 milhões de to-
neladas de açúcar.
Com o aporte, a Copersucar

dá prosseguimento ao seu pla-
no de ampliar a internacionali-
zação da companhia, especial-
mente no mercado americano,
onde a Bio-Energy detém 9%
das vendas do combustível.
“Queremos fazer a companhia
dobrar de tamanho até 2017”,
afirmou Luís Roberto Pogetti,
presidente do conselho admi-
nistrativo da Copersucar.
Essemovimento brasileiro ru-

mo ao mercado do tio Sam co-
meçou em 2010, quando uma
joint-venture entre Cosan e

Shell criou a Raízen, uma das
maiores empresas do Brasil em
energia renovável. A nova com-
panhia criada ontem foi mais
um passo de empresas brasilei-
ras do setor em busca de maior
abertura no principal mercado
de etanol do mundo.
Para Marcos Jank, ex-presi-

dente da União da Indústria de
Cana-de-Açúcar (Unica), a par-
ceria anunciada indica a movi-
mentação da Copersucar para a
manutenção da competitivida-
de e da busca de sua parcela no
mercado de etanol nos Estados
Unidos, já que “Cosan e Petro-
bras estão atuando por lá há al-
gum tempo”.
Na visão de José Vicente Fer-

raz, diretor técnico do setor su-
croalcooleiro da Informa Eco-
nomics FNP, o negócio aconte-
ce em um bom momento, já
que depois de um período de ex-
pansão e pesados investimen-
tos, a produção do etanol demi-
lho americano tende a se estabi-
lizar, enquanto a demanda con-
tinuará crescendo. “Além dis-
so, os produtores já percebem
que o uso do milho como fonte
de alimento não é um mau ne-
gócio”, diz.
Segundo Ferraz, dificilmente

os EUA encerrarão a produção
do etanol de milho, “mas deve-
rá haver uma estabilização do
volume e o produto brasileiro,
de melhor qualidade, ganhará-
mais terreno”, diz.

Líderes globais
O valor da operação entre a Co-
persucar e Bio-Energy não foi
divulgado pormotivos estratégi-
cos. “Estamos muito orgulho-
sos dessa operação que nos tor-
nou osmaiores comercializado-
res de etanol do mundo”, disse
Paulo Roberto de Souza, diretor-
presidente da Copersucar.
Atualmente, 60% da produ-

ção vem de contratos com asso-
ciados da Copersucar e os 40%
restante de não-sócios. Já a Bio-
Energy comercializou no seu úl-
timo ano fiscal, encerrado em
setembro, aproximadamente 5
bilhões de litros e faturou US$ 3
bilhões. “O alinhamento estraté-
gico parecido entre as compa-
nhias possibilitou maior siner-
gia e conclusão da operação” de-
clarou Pogetti. ■
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oferta e demanda global
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Copersucar se une 
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empresa de etanol do mundo
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