
 

 

 

 
Evolua Etanol nasce para liderar a 

comercialização de etanol do País 

 

100% brasileira e resultado da mistura dos DNAs da Vibra e da Copersucar, 

surge como uma nova plataforma para comercialização global do 

biocombustível 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2022 - Nesta sexta-feira, 1º de julho, nasce a 

Evolua Etanol, fruto da união de duas grandes empresas brasileiras: Vibra e 

Copersucar S.A. Com um modelo de negócios e tecnologia 100% nacional, 

desponta com o propósito de viabilizar soluções, integrar, trazer escala e 

eficiência ao mercado, encurtando as distâncias entre produtores e 

consumidores de etanol em todo o País. Levar inovação do campo à roda é o 

desafio da nova companhia, que nasce líder de mercado. 

  

A Evolua Etanol atuará como uma plataforma aberta, fluida, geradora de valor 

e com escala para atender os mercados nacional e global, com objetivo de 

comercializar 9 bilhões de litros de etanol em seu primeiro ano de vida. A 

comercializadora define um novo e importante marco para o consumidor e para 

o setor de biocombustíveis, alavancando alianças e parcerias estratégicas, 

aportando tecnologias, inteligência de mercado e provendo eficiências 

operacionais. 

  

“Esperamos oferecer uma alternativa moderna e competitiva de 

comercialização para todos os agentes do mercado de etanol, com oferta em 

escala e eficiência logística”, comenta Pedro Paranhos, CEO da Evolua Etanol. 

O executivo demonstra otimismo, pois “o etanol tem características que o 

colocam como um dos grandes protagonistas para atender às necessidades de 

um mundo em transformação, que busca por fontes energéticas mais limpas e 

renováveis. E exatamente este panorama abre um leque de possibilidades para 

a nossa empresa, que atuará de forma colaborativa e integrada, para gerar 

soluções que agreguem valor compartilhado à toda a cadeia”. 

  

Paranhos, responsável por comandar a nova empresa, possui mais de duas 

décadas de experiência no setor de combustíveis, com passagens pelas  

 

 

 



 

 

 

companhias americanas Exxon Mobil e Eco-Energy. Na Copersucar há 15 

anos, atuava até então como Diretor Comercial e de Operações da companhia. 

 

“Esta união é um importante passo na execução da estratégia da Copersucar”, 

assim Tomás Caetano Manzano, presidente da Copersucar S.A., definiu o 

nascimento da Evolua Etanol. Com diretrizes e desenho de negócio pensados 

como plataforma, Manzano reforça que “crescer por meio de parcerias e 

soluções inovadoras está no DNA da nossa companhia. Temos convicção 

sobre o papel fundamental dos biocombustíveis para a construção de uma 

economia de baixo carbono e esta nova plataforma aberta de negócios em 

parceria com a Vibra nos levará a um novo patamar”. 

 

"Com esta parceria, a Vibra e a Copersucar, por meio da Evolua Etanol, 

ampliam sua escala de atuação em um dos maiores mercados de etanol do 

mundo, possibilitando acesso a esta plataforma de comercialização a todos os 

players interessados. Queremos oferecer o biocombustível de forma otimizada 

e confiável, gerando competitividade para o setor e com ganhos logísticos, o 

que por sua vez irá trazer impactos positivos para o consumidor final. Essa é 

mais uma demonstração do compromisso da Vibra em buscar negócios 

focados na transição rumo a fontes energéticas mais limpas e renováveis e na 

descarbonização das nossas operações", afirma Wilson Ferreira Jr, CEO da 

Vibra. 

 

Com sede na capital paulista e escritório no Rio de Janeiro, a Evolua Etanol 

atuará com gestão independente alinhada com seus acionistas, além de contar 

com estrutura de governança e conselho próprios, seguindo as melhores 

práticas de governança e conformidade. O capital social é de R＄ 10 milhões, 

dos quais Copersucar S/A detém 50,01% de participação e a Vibra possui 

49,99%, sendo que já existe a previsão de aporte futuro de mais R＄ 440 

milhões, na proporção das respectivas participações dos acionistas. 

 

Criação da marca 

 

O nome da nova empresa surgiu da concepção de três palavras: integrar, 

mover e transformar. A Evolua Etanol é uma marca orgulhosa de levar 

tecnologia 100% própria para todo o País, unindo eficiência operacional, 

inovação e inteligência de mercado para conectar toda a cadeia 

comercializadora e suprindo biocombustível de alta qualidade, criando e  

 

 

 



 

 

 

entregando soluções de valor para a sociedade. Trata-se de um novo player, 

um novo modelo de negócio, do tamanho dos desafios atuais, com escala para 

atender diferentes necessidades, chegar a todos os lugares e abrir novos 

caminhos. 

 

 

Sobre a Vibra 

 
Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a 

Vibra proporciona a melhor alternativa energética e de mobilidade a seus 

clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor.  

 

No mercado automotivo, a Vibra detém a licença de uso da marca Petrobras, 

formando uma rede com 8,3 mil postos de combustíveis, em todo o País. As 

franquias da Vibra Energia para o segmento são as lojas de conveniência BR 

Mania e os centros de lubrificação automotiva Lubrax+. 

 

Com uma estrutura logística que garante sua presença em todas as regiões do 

país, a empresa conta com um portfólio de mais de 18 mil grandes clientes 

corporativos, em segmentos como aviação, transporte, indústrias, mineração, 

produtos químicos e agronegócio. 

 
Com a marca BR Aviation, a companhia possui cerca de 70% do mercado de 

aviação, abastecendo aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. Em 

lubrificantes, é líder de mercado com a marca Lubrax, top of mind, e possui a 

maior planta industrial para produção de lubrificantes da América Latina. 

 
Para mais informações sobre a Vibra, clique aqui. 
 
 

Sobre a Copersucar  

 

A Copersucar S.A. é a líder mundial na comercialização de açúcar e etanol. 

Atuando como uma plataforma, seu modelo de negócio é único, combinando a 

oferta em larga escala de produtos de alta qualidade e forte pegada sustentável. 

O etanol e o açúcar são produzidos por 36 usinas associadas, a partir de um 

sistema integrado de logística, transporte, armazenamento e comercialização 

incluindo terminais próprios e acesso a sistema dutoviário. 

 
 
 
 

https://www.vibraenergia.com.br/


 

 

 

A companhia é líder e referência nos dois maiores mercados de etanol do 

mundo, Brasil e Estados Unidos, atendendo também à demanda americana por 

meio da sua subsidiária Eco-Energy LLC, onde mantém uma infraestrutura 

logística com 11 terminais próprios. 

 

A Copersucar comercializa açúcar em todos os continentes, movimentando mais 

de 12 milhões de toneladas de açúcar por ano e presença em mais de 40 países 

nas operações de compra e venda. Para mais informações, clique aqui.  
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