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Destaques da
Plataforma

Operação de ativos estratégicos no
Brasil em toda a cadeia de valor

Comercialização de sucos e subprodutos cítricos em mais de
70 países

Está entre as três maiores processadores e
comercializadores de sucos do mundo

Sobre sucos
O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, tendo a Europa,
América do Norte, Ásia, Oriente Médio e África como os maiores mercados
consumidores. Os Estados Unidos, que também são um dos principais
produtores de suco de laranja, respondem por cerca de 75% do consumo
norte-americano e têm parte de sua demanda atendida por suco brasileiro.

Nossos pontos fortes
Nossa Plataforma de Sucos opera nos mercados de FCOJ (suco de laranja
concentrado e congelado), NFC (suco de laranja não concentrado) e sucos
concentrados de limão dos tipos tahiti e siciliano. Também comercializamos
subprodutos como o CPP (farelo peletizado de polpa cítrica), os óleos
essenciais e células e cascas secas e lavadas de frutas cítricas.

Como uma líder global na produção e comercialização integradas de sucos,
estamos comprometidos em minimizar os impactos locais de nossas
operações. Exemplo disso são nossas iniciativas desenvolvidas em prol de
boas práticas ambientais (proteção de animais silvestres, coleta seletiva e
recuperação de florestas, entre outras); agrícolas (cuidados com o cultivo e
com o solo) e sociais (apoio a inúmeros projetos que beneficiam crianças e
adolescentes das comunidades onde está inserida, o que confere à
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Visão Geral
Presente no Brasil há mais de 25 anos, a Plataforma de Sucos tem forte presença no
País. Sua extensa base de ativos inclui 30 mil hectares de pomares de frutas cítricas
no Brasil, quatro fábricas de sucos cítricos e um moderno terminal de suco no Porto
de Santos.
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companhia desde 1998 o selo de Empresa Amiga da Criança, concedido pela
Fundação Abrinq).

A Louis Dreyfus Company é uma líder na comercialização e no processamento de produtos agrícolas, que utiliza plenamente seu
alcance global e sua extensa rede de ativos para atender seus clientes em todo o mundo - de forma segura, responsável e
confiável. A companhia ajuda a alimentar e vestir mais de 500 milhões de pessoas anualmente originando, processando e
transportando cerca de 81 milhões de toneladas de commodities ao redor do mundo.
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