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O segundo relatório de sustentabilidade da 
UNICA, realizado no padrão da terceira 
versão da Global Reporting Initiative (GRI), 
representa um marco do amadurecimento do 
setor sucroenergético brasileiro.
Este relatório atende ao nível de aplicação 
A+ da GRI e foi organizado nos moldes 
adotados globalmente para o relato da 
sustentabilidade.  Além disso, foi assegurado 
pela PWC na norma AA 1000AS que 
confere o atendimento aos princípios de 
inclusão, materialidade e capacidade de 
resposta da entidade às demandas de suas 
partes interessadas (stakeholders). 
Entendemos que a elaboração de relatórios 
de sustentabilidade – como prática de 
medição, divulgação e apresentação de contas 
para stakeholders internos e externos do 
desenvolvimento organizacional – visa à melhoria 
contínua nos processos. 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE



6

MENSAGEM DO PRESIDENTE

7

O desdobramento de uma agenda de 
sustentabilidade para o setor sucroenergético e o 
aprimoramento dos canais de comunicação com 
as principais partes interessadas são fundamentais 
para a incorporação e a disseminação de 
práticas sustentáveis em nossa cadeia produtiva.
A UNICA desenvolveu um trabalho pioneiro. 
Iniciamos a elaboração do relatório GRI 2008 
e fomos a primeira associação do mundo em 
agronegócio a publicá-lo. Neste segundo relatório, 
referente à safra 2009-2010, cerca de 90 
unidades forneceram informações e mais de 70 
associadas estão em processo de produção de seus 
próprios relatórios, o que demonstra claramente o 
resultado do esforço empreendido pela UNICA. 
Trata-se de uma tendência que se desenha no setor.
Além de prestar contas às associadas e outros 
stakeholders, este relatório serve como fonte de 
informação segura sobre o desenvolvimento dos 
indicadores de gestão dos nossos processos. Temos 
consciência de que ainda não concluímos todas as 
etapas, mas persistimos trilhando o caminho, como 
parte de um processo contínuo de melhora na 
nossa gestão e na dos nossos associados.
Nesta edição, apresentamos projetos e 
iniciativas das quais a UNICA participou com 
vistas à sustentabilidade do setor. Entre eles, 
destacam-se: Projeto Renovação, Projeto Agora, 
Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as 
Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, 
Consecana e Protocolo Ambiental.
Cada vez mais, funcionamos como sinalizadores 
do longo prazo, olhando para o futuro 
promissor e diversificado de nosso setor.  
Nesse sentido, a UNICA desempenha o papel 
de um farol na proa, principalmente nas áreas de 
competitividade, sustentabilidade e comunicação. 
Esta publicação resgata alguns dos principais 
esforços e resultados obtidos pela UNICA e 
suas associadas em temas ambientais, sociais e 
econômicos e as metas para o próximo período. 
Registra também avanços importantes rumo aos 
objetivos de consolidar o setor sucroenergético 
como benchmarking da agroindústria brasileira e 
reafirma nosso compromisso com a sustentabilidade. 

Boa leitura!
Marcos Sawaya Jank

CONVERSA DE 
PRESIDENTES

Esse relatório é considerado a principal ferramenta 
de comunicação do desempenho social, ambiental 
e econômico das empresas. De elaboração 
voluntária, os relatórios que atendem os padrões 
da GRI são considerados os mais completos do 
gênero no mundo. Mais de 1 800 empresas,  
134 delas brasileiras,  produzem esses relatórios.
Convidados por Marcos Jank, presidente 
da UNICA, seis dirigentes participaram do 
debate: Carlos Eduardo Lessa Brandão, do 
IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa), Elizabeth Carvalhaes, da 
Bracelpa (Associação Brasileira de Celulose e 
Papel), Roberto Waack, da empresa florestal 
Amata, José Rezende, da consultoria PWC, 
Carlos Dinucci, da Usina São Manoel, e 
Fernando Rossetti, do Gife (Grupo de 
Institutos, Fundações e Empresas). O encontro 
contou também com a participação de 
Eduardo Leão de Sousa, diretor-executivo 
da UNICA, de Iza Barbosa, da área de 
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responsabilidade social corporativa da 
UNICA, e do especialista Renato Raposo.
A principal conclusão do grupo é que, se as 
empresas não acreditarem que o relatório de 
sustentabilidade pode significar retorno financeiro, 
a iniciativa não irá além da retórica vazia. “O resto 
é bonito para discurso,” disse Dinucci. Ele usou o 
exemplo da Usina São Manoel para demonstrar 
como o retorno é uma realidade. A usina é 
fornecedora de açúcar branco de qualidade para 
a Coca-Cola, que faz uma auditoria em suas 
empresas fornecedoras e as classifica de acordo 
com padrões de sustentabilidade. Em 2010, 43 
empresas da América Latina foram aprovadas 
pela Coca-Cola, e a Usina São Manoel ficou 
em primeiro lugar. “Isso é fruto e subproduto 
desse trabalho, da cultura de empresa. Atingimos 
determinados índices de forma natural. A empresa 
que enxergar isso estará entrando num círculo 
virtuoso,” disse Dinucci. Na Usina São Manoel, 
o relatório GRI deixou de ser um projeto da 

diretoria para se tornar um projeto de conselho. 
Também ganhou um caráter mais estratégico do 
que operacional.
É importante a empresa ter um motivador para 
elaborar o relatório, Dinucci avalia. Ele citou o 
exemplo da Copersucar, uma cooperativa com 
46 unidades e 21 grupos econômicos, que 
elaborou o relatório para viabilizar um contrato de 
venda de etanol para o Japão. Quando houve 
a necessidade, as usinas cooperadas começaram a 
perceber que o relatório não é um bicho de sete 
cabeças, afirmou. Para ele, “o relatório faz você 
aprimorar aquilo que você já fazia ou que já tinha 
intenção de fazer”. Segundo Dinucci, a maior 
influência foi o trabalho da UNICA. 
Iza Barbosa, da UNICA, fez o balanço desse 
trabalho. “Três anos atrás três empresas associadas 
contribuíram para o relatório GRI da UNICA. 
No ano passado foram oito. Este ano estão 
envolvidas mais de 90 empresas e cerca de 70 
delas estão elaborando seus próprios relatórios.”

A presidente da Bracelpa, Elizabeth Carvalhaes, 
enfatizou a importância da elaboração de 
relatórios GRI das associações como forma de 
influenciar o setor que representam. Segundo ela, 
a elaboração do relatório pela Bracelpa gerou um 
diálogo maior e tornou mais ágeis os processos 
internos relacionados ao relatório nas empresas 
associadas.
Para Carlos Eduardo Lessa Brandão, do IBGC, 
a empresa que ficar de fora desse processo está 
correndo riscos. “A empresa ou o setor podem 
até ser boicotados”, afirmou Lessa, que representa 
um instituto que é a principal referência na difusão 
das melhores práticas de governança na América 
Latina. “Essa é uma questão estratégica. A 
empresa  tem muito a ganhar com a transparência.” 
A importância desse processo foi sublinhada, ele 
disse, pela criação, no início de agosto de 2010, 
do International Integrated Reporting Comittee 
(IIRC), uma parceria entre o Projeto Príncipe de 
Gales de Contabilidade para a Sustentabilidade 

(A4S) e a GRI. A missão do IIRC é criar 
uma estrutura que, de maneira integrada, reúna 
informações financeiras, ambientais, sociais e de 
governança corporativa em formato claro, conciso, 
consistente e comparável.
O retorno para as empresas que elaboram 
relatórios padrão GRI poderá se dar também 
na forma de vantagens creditícias. Elizabeth 
Carvalhaes vislumbra vantagens nessa área. “Acho 
que deve faltar pouco para o BNDES e as 
autoridades financeiras mundiais direcionarem 
linhas de crédito associadas a compromissos 
socioambientais”, afirmou. A Bracelpa, que reúne 
40 empresas que são responsáveis por 97% da 
produção de celulose e papel do Brasil, fez um 
piloto seguindo parâmetros da GRI em 2009 
e em outubro de 2010, publicou seu primeiro 
relatório. Foi o primeiro do setor e abordou a 
questão florestal, em que o Brasil é referência.
José Rezende, da PWC, tem a mesma 
expectativa: “Quem sabe no futuro os bancos 
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SOBRE ESTE 
RELATÓRIO

Pelo terceiro biênio consecutivo, a UNICA 
publica seu relatório de sustentabilidade. 
Esta edição foi elaborada de acordo com a 
mais recente versão das diretrizes da Global 
Reporting Initiative, a chamada GRI G3, com 
nível de aplicação A+. Nela, algumas evoluções 
foram promovidas no processo de definição do 
conteúdo e coleta dos indicadores.
Adicionalmente, foi realizada pela primeira vez 
a asseguração limitada da aplicação da norma 
AA1000AS, por auditores independentes da 
PWC, o que implica em maior transparência e 
credibilidade às informações aqui relatadas.

Escopo
Ao implementar sua estratégia na área de 
sustentabilidade, a UNICA foca sua atuação nos 
temas da certificação, meio ambiente, mudanças 
climáticas, relações trabalhistas, comunicação 
e responsabilidade social. Este relatório tem o 
objetivo de apresentar os avanços nessas áreas, 

não trabalharão com uma modelagem de crédito 
que permita a concessão de crédito com uma taxa 
de juros diferenciada?”
Com ou sem crédito favorecido, no entanto, a 
iniciativa na área socioambiental é de extrema 
relevância para as empresas. Fernando Rossetti,  
do Gife, citou estudos que mostram que 40% 
do valor da marca tem a ver com questões sociais 
e de relacionamento com a comunidade. 
“Não dá mais para não agregar, porque não se 
compete no mercado apenas com a qualidade 
do produto e do serviço, mas também com esses 
valores de relacionamento com o meio ambiente e 
com a sociedade.”
Quanto ao governo, ainda temos um longo 
caminho a ser trilhado. “A quantidade de tempo 
que a gente gasta com regulamentações é um 
negócio desproporcional”, disse Marcos Jank. 
“Nos Estados Unidos foram desenvolvidas 
instituições fortes que se colocaram acima das 
pessoas. Lá, mesmo que se troque Bush por 
Obama, existe uma máquina governamental que 
funciona, com regras claras e transparentes.” Para 
enfrentar essa questão, ele defende a construção 
de instituições fortes.
Fernando Rossetti, do Gife, concordou: 
“Nosso mantra no Gife é que a gente precisa de 
política de estado, e não política de governo”.
Para Carvalhaes, a iniciativa precisa ser conjunta, 
da sociedade e do governo. “O poder público 
precisa puxar e fazer acontecer.” E Roberto 
Waack, da Amata, foi na mesma linha. Waack, 
que é membro do board internacional do Forest 
Stewardship Council (FSC), falou da perspectiva 
de quem criou, em 2005, um dos maiores 
projetos de manejo de floresta tropical certificado 
do mundo, a Amata. “Há uma coexistência 
crescente de mecanismos formais, governamentais e 
voluntários, como a GRI,” disse Waack. “É preciso 
caminhar mais para a convergência do que para a 
competição.”
Outro consenso que emergiu do debate foi a 
importância do papel educativo de iniciativas 
desse tipo. “Mecanismos como os que estamos 
discutindo aqui vão muito além do marketing 
institucional,” disse Waack. “Eles têm um papel 
educativo, têm a função de apontar rumos para 
o país.” Carvalhaes complementou: “No fundo, 

se está criando um novo consumidor. A geração 
de consumidores que hoje tem até trinta anos já 
tem noção da importância do material certificado”. 
Rezende chegou à mesma conclusão falando do 
ponto de vista das empresas: “Não dá mais para 
as empresas atuarem no mundo sem levar em 
conta que as novas gerações vão cobrar pelo uso 
dos recursos naturais – e a GRI é uma forma de 
relatar isso”. 
Com a experiência de lidar com 128 
associados do Gife (que, em conjunto, 
investem cerca de R$ 2 bilhões por ano na 
área social), Rossetti expôs uma tipologia das 
iniciativas de cunho social: há os que dão 
assistência básica; os que elaboram vários 
projetos; os que têm visão estratégica; e os 
que contribuem para políticas públicas. 
Em seus três anos na presidência da UNICA, 
Jank avalia os avanços da associação em 
áreas-chave para o setor sucroenergético, 
que hoje abrange 430 empresas e 200 
grupos econômicos. Para ele, a qualificação 
de trabalhadores, o projeto de comunicação 
e marketing da cadeia produtiva, a execução 
do zoneamento agroambiental, a aproximação 
com sindicatos e, sem dúvida, a elaboração do 
relatório GRI são ações de extrema importância. 
“Uma série de ações que acabam criando o que 
podemos chamar de bens coletivos,” afirma.
Waack ressaltou a importância de se tratar o tema 
da sustentabilidade utilizando mecanismos como o 
relatório GRI não só para posicionar o setor, mas 
também para informar seu ponto de vista sobre 
assuntos de interesse para a sociedade. “Uma 
iniciativa como essa tem relevância muito grande 
que vai além do setor e de suas empresas.”
De acordo com Raposo, a sustentabilidade 
passou a fazer parte da lógica do negócio.  
Com o relatório GRI, a empresa “sai do plano 
dos riscos e vai para o plano das oportunidades”.
Para Marcos Jank, o processo de elaboração e 
publicação do relatório GRI, que é um marco 
para todas as organizações, acarreta mudanças e 
dúvidas. O compartilhamento de conhecimento, 
portanto, é a chave para que esse processo 
tenha sucesso e, para isso, reuniões como essa são 
essenciais.
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tanto da UNICA quanto de suas associadas, 
por meio dos principais projetos e ações 
desenvolvidas em cada uma delas, além de 
iniciativas nas áreas social e ambiental.

Processo
Em sua quinta reunião, realizada em 6 de outubro 
de 2009, o Comitê de Sustentabilidade da 
UNICA recomendou as seguintes evoluções para 
o relatório de sustentabilidade da entidade: 1) a 
verificação externa dos dados socioambientais; 
2) a alteração do período coberto pelo relato 
do “ano fiscal” para o “ano safra,” de abril a 
março; 3) a realização de consulta formal às partes 
interessadas (stakeholders externos), como parte 
do processo de definição de materialidade.
Para o levantamento das questões relevantes para 
as partes interessadas, foi realizada a “Reunião 
de Materialidade Relatório UNICA 2010," 
quando foi feita uma apresentação do relatório 
de sustentabilidade 2008 e, em seguida, aberta 
uma discussão sobre temas a serem abordados no 
relatório de sustentabilidade 2010. Participaram 
dessa reunião representantes da PWC, Ernst 
& Young, BSD Consulting, Consensus, Basf, 
Universidade de São Paulo (USP), Centro de 
Tecnologia Canavieira (CTC) e Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo, além 
de representantes de empresas associadas à 
UNICA.
O passo seguinte foi a ampliação dessa consulta 
para todas as associadas. Para esse fim, foram 
promovidas seis reuniões em cada uma das regiões 
onde estão concentradas as usinas associadas 
(Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Piracicaba, 
São José do Rio Preto, Bauru e Araçatuba), no 
período de 16 de novembro de 2009 a 23 de 
março de 2010, quando representantes de mais 
de cem associadas opinaram sobre os indicadores 
ambientais e sociais a serem relatados.
Os temas escolhidos foram avaliados pela 
diretoria e pelo Comitê de Sustentabilidade e, 
por fim, submetidos à aprovação do Conselho 
Deliberativo. Questionários elaborados com os 
temas aprovados pelo Conselho foram enviados 
às associadas, que os responderam até 10 de 
abril de 2010, quando já dispunham dos dados 
referentes à safra de 2009/2010.

A UNICA se compromete, no próximo 
relatório, a ampliar a consulta aos stakeholders, 
incluindo organizações não governamentais de 
direitos humanos e de meio ambiente, além dos 
fornecedores de cana-de-açúcar.
Questões relativas aos assuntos abordados neste 
documento podem ser esclarecidas no endereço 
eletrônico gri@unica.com.br.

A atual gestão foi empossada com o mandato 
de expandir as fronteiras da atuação da 
UNICA, incorporando o desenvolvimento 
de uma agenda de sustentabilidade para o 
setor sucroenergético paulista, o aprimoramento 
dos canais de comunicação com seus 
stakeholders, a ampliação da participação da 
bioeletricidade na matriz de energia brasileira 
e a consolidação do etanol como commodity 
global. Competitividade, comunicação e 
sustentabilidade passaram, desde então, a ser 
o tripé da estratégia que norteia e define a 
atuação da entidade.

ESTRATÉGIA 
E ANÁLISE
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Competitividade
•	Apoiar a gestão da agroindústria da cana-de- 

-açúcar em uma economia competitiva e de livre 
mercado.

•	Liderar as discussões para reduzir e eliminar 
barreiras que distorcem o comércio de açúcar e 
etanol.

•	Promover a expansão global da produção, 
do consumo e do livre comércio do etanol 
combustível e consolidá-lo como uma 
commodity energética global.

•	Promover a expansão da geração de 
bioeletricidade como uma alternativa limpa e 
confiável à oferta de energia elétrica.

•	Incentivar a pesquisa de novas tecnologias para 
a cana-de-açúcar e seus produtos derivados.

Sustentabilidade
•	Posicionar a UNICA e suas associadas como 

referências em sustentabilidade.
•	Aperfeiçoar continuamente a sustentabilidade 

da cadeia produtiva do setor sucroenergético.

Comunicação
•	Manter postura transparente e pró-ativa no 

relacionamento com as partes interessadas.
•	Tornar-se referência mundial como fonte 

de informações e análises sobre o setor 
sucroenergético.

•	Disseminar dados científicos referentes 
às externalidades positivas do etanol de 
cana-de-açúcar.

PRINCIPAIS 
IMPACTOS, RISCOS E 
OPORTUNIDADES

Em 2008, o setor sucroenergético brasileiro gerou 
riqueza de US$ 28,15 bilhões – o equivalente 
a quase 2% do Produto Interno Bruto do país. 
Os elos de produção antes e depois da porteira 
respondem por 24% do movimento do setor 
sucroenergético, enquanto a atividade industrial, o 
transporte, a distribuição no atacado e no varejo 
de produtos derivados da cana, tudo isso é 
responsável pelos 76% restantes.

 Mata ciliar de lago em Araras
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PRINCIPAIS IMPACTOS, RISCOS E OPORTUNIDADES

DIMENSÃO SOCIAL
DIMENSÃO 
ECONÔMICA

Estimativa do faturamento das usinas, com base nos produtos finais (US$ milhões)

Produto Mercado Interno (MI) Mercado Externo (ME) Total (MI + ME)

Etanol Hidratado 11.114,80 23,78 11.138,28

Etanol Anidro 2.972,89 2.366,33 5.339,22

Etanol não combustível 438,78* n.d. 438,78

Açúcar 5.297,00* 5.482,96 10.780,10

Bioletricidade 389,63* n.d. 389,63

Levedura e Aditivo 21,41 42,2 63,61

Crédito de Carbono n.d. 3,48 3,48

Total 20.234,35 7.918,75 28.153,10

Fonte: Neves, Trombin e Consoli, com dados gerados por Markestrat (2009).

*  No mapeamento do setor foi usada a taxa de câmbio de R$ 1,84 por dólar, a média de 2008.

O setor sucroenergético é um dos mais 
importantes na geração de empregos no Brasil. 
De acordo com a Relação Anual de Informações 
Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego 
(Rais), em 2008 foram contabilizados 1.283.258 
empregos formais: 481.662 no campo, para o 
cultivo da cana-de-açúcar; 561.292 nas fábricas 
de açúcar em bruto; 13.791 no refino e moagem 
de açúcar; e 226.513 na produção de etanol. 
Como para cada emprego direto são gerados 
dois indiretos, chega-se à marca de 3,85 milhões 
de pessoas alocadas em empregos relacionados à 
cana-de-açúcar.

Vale destacar que esses empregos diretos são 
de grande diversidade de funções, cargos e 
especializações. Atualmente, uma usina padrão 
tem, em média, 403 cargos, que vão desde 
o trabalho manual até funções altamente 
qualificadas, passando pelas áreas técnicas e 
administrativas.
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CAPILARIDADE DO EMPREGO
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PORCENTAGEM DE EMPREGOS FORMAIS (2009)

Média de empregos formais na 

economia brasileira – 59,7% (PNAD)

No que diz respeito ao trabalhador em atividades 
manuais, os dados mostram que o índice de forma-
lidade de empregos no setor canavieiro atingiu 79,6% 
no Brasil, de acordo com dados do IBGE de 2009.
O impacto social da atividade sucroenergética no 
Brasil, no entanto, não deve ser avaliado apenas pelos 
empregos gerados. Igualmente importante é saber 
que o setor, espalhado por grande parte do território 
nacional, contribui para a descentralização da renda 
e a distribuição regional da riqueza. Não se trata 
apenas de constatar que a atividade está presente 
em 25 dos 26 estados, mas de reconhecer sua 
capilaridade, uma vez que abrange 1.042 municí pios, 
quase 20% da totalidade de municípios brasileiros.
É sabido que a escolaridade dos assalariados na 
lavou ra canavieira ainda é baixa, embora a média 
esteja aumentando nos últimos anos. Eles estudam, na 
média, 4,5 anos, de acordo com dados de 2009.
A análise desses números mostra que o setor é 
responsável pela inclusão no mercado de trabalho de 
um contingente expressivo que teria dificuldade em ser 
absorvido em outros ramos da atividade econômica. 
No entanto, o aumento da mecanização vem 
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gerando um crescimento na demanda por 
profissionais mais qualificados. Uma colhedora 
substitui o trabalho de oitenta pessoas, em geral, com 
baixa qualificação, porém, exige doze trabalhadores 
capacitados em automação e mecanização.

Massa salarial
Os anos de estudos estão naturalmente refletidos 
nos salários. De qualquer maneira, para avaliar o nível 
de remuneração dos trabalhadores nas plantações 
de cana, a comparação mais reveladora é em relação 
aos empregados de outras culturas. Nesse universo, o 
trabalhador dos canaviais, com rendimento médio de 
R$ 721,58, segundo a PNAD de 2009, só perde 
para o que trabalha nas fazendas de soja (R$ 905,33), 
altamente mecanizadas e que, portanto, demandam 
mão de obra mais qualificada. Nas culturas comparáveis 
(café, arroz, milho e mandioca), ganha-se menos.
De tal situação depreende-se que a massa 
salarial gerada pelas regiões também seguirá a 
mesma linha, com o Centro-Sul movimentando 
R$ 786,3 milhões, e o Norte-Nordeste 
R$ 422,6 milhões (total de R$ 1,21 bilhão).

Escolaridade média Brasil

2008 – 7,1 anos de estudo 

2009 – 7,2 Anos de estudo. (PNAD)
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PRINCIPAIS IMPACTOS, RISCOS E OPORTUNIDADES

DIMENSÃO
AMBIENTAL

VALOR DO SALÁRIO MÉDIO DO TRABALHADOR NO CAMPO (2007, 2008 E 2009)
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O uso de fontes de energia renovável e com 
baixo teor de carbono é uma das estratégias 
para reduzir a emissão de gases causadores do 
efeito estufa que tem provocado o aquecimento 
do planeta. O impacto positivo do setor 
sucroenergético é substancial. De acordo com 
estudos de pesquisadores da UNICAMP e 
referendados da AIE (Agência Internacional 
de Energia) da OCDE (Organização para 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), 
o etanol de cana-de-açúcar é capaz de reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa em 90% 
quando comparado com a gasolina.
Em termos globais, a contribuição do etanol e da 
bioeletricidade também é relevante. Estimativas 
indicam que desde o início do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) da ONU, em 
julho de 2005, até julho de 2009, o etanol 
brasileiro evitou emissão equivalente a cerca de 
60% de todos os créditos de carbono gerados 
por esse mecanismo no mundo.

Plantio canavieiro mecanizado
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Redução: cana (e.elétrica + etanol) (3)
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PRINCIPAIS IMPACTOS, RISCOS E OPORTUNIDADES

SAÚDE 
PÚBLICA

EFEITO ESTUFA E EFEITO MITIGAÇÃO NO BRASIL 
(MILHÕES DE TONELADAS DE CO2E/ANO)

Notas:  (1) Excluindo desmatamento. Estimativas: Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Plano Nacional de Energia (PNE) 2030. 
(2) Emissões dos setores de Geração de energia elétrica mais Transportes. Estimativas: EPE, PNE 2030. 
(3) Mitigação, cana: etanol + energia elétrica. (cenário deste estudo).

A substituição de combustíveis fósseis por 
biocombustíveis reduz significativamente a 
geração de gases causadores de efeito estufa 
e ajuda a reduzir os efeitos do aquecimento 
global. Mas os benefícios dessa substituição 
são também locais: os impactos da poluição 
na saúde são velhos conhecidos da comunidade 
científica. 
Estudos desenvolvidos pelo Laboratório 
de Poluição Atmosférica da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
comprovam que a substituição da gasolina e do 
diesel por etanol na frota de veículos da região 
metropolitana de São Paulo pouparia 875 vidas 
e evitaria mais de 12 mil internações por ano, 
com economia de mais de US$ 190 milhões 
para os cofres públicos.
Importante também destacar que a queima 
da palha da cana, prática utilizada à séculos 
e motivo de grandes questionamentos dos 
ambientalistas e comunidades locais, têm 

sido substituída de forma acelerada pelo 
processo de mecanização. Felizmente, esse 
é um problema para o qual a solução está 
encaminhada. Em 2007, a UNICA assinou 
um protocolo com a Secretaria do Meio 
Ambiente (SMA) do Estado de São Paulo 
que prevê a redução progressiva da área 
de queima dos canaviais. Segundo dados 
da SMA, já na safra 2009/2010, 
53,9% da safra do Estado já havia sido 
colhida sem uso do fogo e, até 2014, 
todas as áreas com declividade inferior a 12%, 
que representam a quase totalidade das 
áreas cultivadas, serão colhidas sem a prática 
da queima. 
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O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-
-açúcar, com cerca de 605 milhões de toneladas 
processadas na safra 2009/2010. Em 2009 a 
área cultivada de cana ocupava 8,51 milhões de 
hectares, ou 2,5% do total de terras cultiváveis 
do Brasil. A cana é cultivada principalmente no 
Sudeste e Nordeste brasileiros, com dois 
períodos diferentes de colheita: de abril a 
dezembro, na região Centro-Sul e de setembro a 
março, na região Nordeste. O Centro-Sul 
responde por mais de 85% da moagem do Brasil 
e o Estado de São Paulo, por mais de 60%.

* Mais informações podem ser obtidas no livro “Etanol e Bioeletricidade: A cana-de-açúcar na matriz energética brasileira”, 

disponível em http://www.unica.com.br/Downloads/estudosmatrizenergetica/default.asp.

O SETOR 
SUCROENERGÉTICO

*
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O SETOR SUCROENERGÉTICO

INDICADORES

Em agosto de 2010, havia 432 usinas em 
operação no país, das quais 251 são unidades 
mistas, produtoras tanto de açúcar quanto de 
etanol e 162 são destilarias, sendo que todas são 
autossuficientes na produção de energia térmica 
e de eletricidade. A participação de investidores 
internacionais no setor sucroenergético brasileiro é 
crescente: na safra 2009/2010, 22% das usinas 
instaladas no Brasil eram controladas por capital 
estrangeiro, ao passo que na safra 2007/2008 o 
percentual era de 7%

Vista noturna de unidade de produção



0

5

10

15

2009/20102008/20092007/2008

8,31

11,40

13,03

S
A

FR
A

(e
m

 R
$
 b

ilh
õe

s)

UNICA Brasil

0

5

10

15

2009/20102008/20092007/2008

Exportação (milhões de toneladas)

0

1

2

3
Exportação (bilhões de litros)

EtanolAçúcar

Safra

Participação

11,30
12,06

13,72

2,11
1,97

2,96

61%
58%

57%

58%

63%

62%

SAFRA 2009/20102008/20092007/2008

Brasil

UNICA

Etanol

Açúcar

Cana 47%50%47%

51%55%51%

44%49%45%

Safra

0

5

10

15

20

Açúcar (milhões
de toneladas)

0

2

4

6

8

Bioeletricidade
(milhões MWh)

0

5

10

15

Etanol
(bilhões de litros)

0

50

100

150

200

250

300

Cana (milhões
de toneladas)

23
2,

0
2

28
6
,1

5

28
1,

12

15
,9

2 17
,0

6

16
,9

0

10
,0

4

13
,3

8

11
,3

1

2,
9
8

3,
72

6
,7

8

2009/20102008/20092007/2008

SUMÁRIO 

28 29

INDICADORES

RECEITA BRUTA ESTIMADA/ASSOCIADAS UNICA 

PARTICIPAÇÃO NA MOAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR E PRODUÇÃO DE 
AÇÚCAR E ETANOL BRASILEIROS/ASSOCIADAS UNICA 

MOAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR E PRODUÇÃO DE AÇÚCAR, ETANOL 
E BIOELETRICIDADE/ASSOCIADAS UNICA

EXPORTAÇÕES DE AÇÚCAR E ETANOL E PARTICIPAÇÃO NO MONTANTE 
NACIONAL EXPORTADO/ASSOCIADAS UNICA 

ECONÔMICOS
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*As safras 2007/2008 e 2008/2009 referem-se a 60 associadas e a safra 2009/2010 a 93 associadas.

0

50

100

150

200

81.825

98.049

188.736

Fo
nt

e:
 U

N
IC

A

SUMÁRIO 

30

INDICADORES

NÚMERO DE COLABORADORES*/ASSOCIADAS UNICA

SOCIAIS

Corte manual de cana de espécie para plantio
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Emissões evitadas e inventário de GEE/
associadas UNICA
O etanol e a bioeletricidade são formas de 
energia renovável e, ao serem produzidas e 
consumidas, emitem menos gases de efeito estufa 
que seus concorrentes fósseis. Para cada litro 
de etanol consumido em um motor flex, em 
média, são 1,7 kg de CO2 que deixam de ser 
emitidos na atmosfera (MACEDO e SEABRA, 
2008b). Esse potencial tende a crescer com a 
implementação de novas tecnologias, como a 
colheita mecanizada e instalação de caldeiras de 
maior eficiência.  Assim, o setor sucroenergético 
é uma importante ferramenta para o Brasil no 
combate às mudanças climáticas. Segundo 
estudo de pesquisadores da USP e Unicamp 
(MEIRA FILHO e MACEDO, 2009), sem o 
etanol e a bioeletricidade as emissões brasileiras 
relacionadas a transporte e eletricidade teriam 
sido 22% maiores em 2006 e poderá chegar 
a 43% em 2020. Essa é uma opção que, além 

ÁREA ADMINISTRADA (ha)/ASSOCIADAS UNICA* EMISSÃO DE GEE POR TONELADA DE CANA COLHIDA*

AMBIENTAIS

*Universo = 97 associadas

de eficiente, custa menos. Segundo o mesmo 
estudo, o mundo economiza US$ 0,20 para 
cada litro de etanol de cana-de-açúcar utilizado. 
Esse valor representa o quanto se deixa de 
gastar em outras tecnologias para diminuir nossas 
emissões de CO2.
Esses números são resultado de cálculos 
complexos de análise do ciclo de vida (ACV) 
que consideram todas as emissões líquidas 
(realizadas e evitadas) durante todo o ciclo de 
vida do produto, desde a produção de seus 
insumos até seu uso final. 
Para maiores detalhes sobre emissões evitadas 
pela produção e consumo dos produtos 
da cana-de-açúcar consulte o livro Etanol e 
bioeletricidade: a cana de açúcar no futuro da 
matriz energética, disponível no site da UNICA 
(www.unica.com.br/multimedia/publicacao).
Outra ferramenta importante de análise é o 
inventário coorporativo de emissões. Nesse 
caso, apenas as emissões absolutas da empresa 

são consideradas, não sendo contabilizadas 
as emissões evitadas. Os índices a seguir 
apresentam dados de inventário de emissões 
diretas para 48 usinas associadas à UNICA e 
suas áreas agrícolas administradas. É importante 
notar que esse é um inventário de emissões, não 
uma análise do ciclo de vida do produto.

Emissão absoluta de GEE (tCO2eq).

2007/2008 2008/2009 2009/2010

2.243.330,23 2.443.671,33 2.413.106,82

Fonte: UNICA

Universo: 48 associadas e suas áreas agrícolas administradas.

Nota: metodologia de cálculo detalhada no box abaixo.

Apesar do aumento da área plantada e cana 
processada nos últimos três anos, as emissões 
absolutas subiram muito pouco (tabela acima). 
Além disso, ao analisar as emissões por 
tonelada de cana produzida (gráfico acima), 

* Universo: 48 associadas e suas áreas agrícolas administradas.

  Nota: metodologia de cálculo detalhada na página 36.

é possível observar uma tendência de queda. 
Entre os fatores potenciais que contribuíram 
para esses resultados estão o aumento da 
mecanização (que passou de 46% para 54% 
no período) e aumento da produtividade 
(6,6% entre 2007/2008 e 2009/2010), 
dentre outros fatores. 
Vale notar que grande parte das emissões 
absolutas estão relacionadas ao uso de 
fertilizantes nitrogenados, calcário e diesel.  
O cultivo de cana-de-açúcar é uma atividade 
agrícola sujeita a sazonalidades importantes 
(chuvas, área em reforma, etc). Dessa maneira é 
esperado que possa haver oscilações significantes 
nas emissões de uma safra a outra. Uma análise 
da tendência desses indicadores no tempo é 
mais importante que o seu resultado anual.
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O inventário de gases do efeito estufa 
(GEE) considera todas as emissões diretas de 
produção de cana-de-açúcar, do plantio ao 
processamento na indústria. Os dados são 
relativos a 48 usinas, considerando somente a 
área administrada por elas próprias.
Somente os itens de maior relevância em 
emissões de GEE foram considerados no 
inventário. São eles: consumo de diesel, 
palha queimada e não queimada, fertilizante 
nitrogenado, calcário, vinhaça e torta de filtro.
A emissão direta de CO2 dos itens apresenta 
fatores baseados no IPCC (2006), com o 
Potencial de Aquecimento Global (GWP) 
atualizado de acordo com IPCC (The Fourth 
Assessment Report, 2007) para as emissões 
de metano e óxido nitroso.
As emissões causadas pela queimada da 
palha foram calculadas de acordo com os 
índices de Hassuani (2005), que considera 
14% de palha na cana-de-açúcar (matéria 
seca). Assume-se que 5% da palha da 
cana colhida mecanicamente acaba sendo 
levada à indústria e queimada nas caldeiras. 

Assim, não há emissão de N2O nesses 5%. 
Assume-se também que 10% da palha da 
área colhida com queima fica no campo e, 
portanto, emite N2O.
Foi considerada apenas a emissão de NO2 
pelo uso da ureia. Emissões no seu processo 
de produção foram desconsideradas.
As emissões relacionadas ao uso de resíduos 
da indústria aplicados na produção de cana-
de-açúcar, como torta de filtro e vinhaça, foram 
estimadas segundo MACEDO (2008). 
A seguir, a lista de fatores de emissão 
utilizados.

Fonte
Fator da emissão* 

(kg CO2 eq/kg fonte)

Queima da palha 0,088

Aplicação de 
nitrogênio

6,2

Calcário 0,44

Vinhaça 0,002

Torta de filtro 0,071

Palhada 0,003

*IPCC, 2007

Proteção de matas ciliares (hectares)/ 
associadas UNICA*

SAFRA
ÁREAS 

PROTEGIDAS

2007/2008 122.449

2008/2009 130.437

2009/2010 143.462

Fonte: UNICA

*Universo = 97 associadas.

Utilização de recursos hídricos 
(bilhões de litros)/associadas UNICA*

SAFRA
ÁGUA 

CONSUMIDA

2007/2008 438

2008/2009 503

2009/2010 418

Fonte: UNICA

*Universo = 97 associadas.

A proteção de matas ciliares em áreas 
administradas, representa mais um compromisso 
das usinas associadas a UNICA. Através 
do Protocolo Agroambiental, as usinas 
realizam o levantamento de matas ciliares e se 
comprometem com a sua proteção. Juntas estas 
unidades declararam proteção de mais de 
143 mil ha na safra 2009-2010.

Metodologia de cálculo utilizada para o inventário de emissões desse relatório
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CICLO PRODUTIVO DA CANA-DE-AÇÚCAR DA COLHEITA AOS PRODUTOS FINAIS



Infográfico 1: Sistema Agroindustrial da Cana-de-Açúcar - Cadeia Sucroenergética (em US $ milhões) - 4 páginas

Fonte: Neves, Trombin e Consoli, com dados gerados por Markestrat (2009)
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Bioeletricidade
A bioeletricidade gerada a partir do bagaço da 
cana-de-açúcar cada vez mais se destaca como 
importante produto das usinas. Cada tonelada de 
cana moída resulta, em média, em 250 quilos de 
bagaço, que é utilizado, sobretudo, na produção 
de vapor e eletricidade em quantidade suficiente 
não só para proporcionar a autossuficiência 
energética das usinas, mas para gerar excedentes 
que, desde a década de 80, são comercializados 
para o sistema elétrico brasileiro.
Em 2010, a bioeletricidade comercializada para 
o setor elétrico ultrapassou mil MW médios, o 
equivalente a mais de 2% do consumo anual 
de energia elétrica no Brasil. É um avanço em 
relação a 2009, quando foram comercializados 
670 MW médios para o setor elétrico. 
Atualmente, mais de cem usinas comercializam 
bioeletricidade com a rede, mas ainda é 
pouco em comparação ao total de usinas no 
setor sucroenergético – aproximadamente 
440 unidades.
Para promover políticas setoriais em defesa do 
componente renovável da matriz energética 
brasileira, particularmente a bioeletricidade, a 
UNICA participou de estudos dedicados ao 
aprimoramento das condições regulatórias dos 
mercados regulado e livre. Também foi alvo de 
esforços a organização dos leilões de 2010, tanto 
o de contratação de energia de reserva quanto o 
de fontes alternativas. Foi organizado um curso – 
Bioeletricidade e o Setor Elétrico – para mais de 
70 associados, ministrado pela Fundação Coge, 
especializada em questões do setor elétrico. 
Também foi acelerado o programa “Visitando a 
Bioeletricidade,” com mais de 30 visitas a empresas 
associadas, atividade que envolveu autoridades 
governamentais e técnicas do setor elétrico. 

Bioplásticos
Os biopolímeros, chamados de bioplásticos, são 
produzidos a partir de diversas fontes renováveis, 
dentre elas o etanol, açúcar da cana-de-açúcar, 
glicose de milho e amidos, entre outros. Alguns 
bioplásticos, além de renováveis, são também 
biodegradáveis e compostáveis.
A produção de bioplástico tem apresentado um 
crescimento contínuo nos últimos anos, sobretudo 

para atender a demanda em supermercados e 
companhias alimentícias. Os biopolímeros são 
matéria-prima para a produção de embalagens, 
sacolas e de garrafas, entre outros produtos. 
A Coca-Cola e a Braskem são exemplos de 
empresas que estão investindo nessa nova 
tecnologia. A primeira com o lançamento da 
garrafa ecológica feita parcialmente de etanol de 
cana e a segunda com a produção do polietileno 
verde, o chamado "plástico verde" que pode 
ser utilizado na fabricação de diversos produtos 
como embalagens plásticas, área automotiva, 
higiene e limpeza, entre outros.
Outro bioplástico é o PHB (Biocycle), 
produzido pela PHB Industrial S/A,  com 
tecnologia 100% nacional. Esse bioplástico, 
produzido a partir do açúcar da cana-de-açúcar, 
além de ser um material de fonte renovável, 
é também completamente biodegradável 
e compostável, ou seja, após sua utilização 
e descarte,  em contato com um ambiente 
biologicamente ativo (presença de bactérias e 
fungos), associado à temperatura e umidade, 
é transformado em gás carbônico e água, 
concluindo o ciclo de vida sem impacto o meio 
ambiente. O Biocycle pode ser aplicado em 
peças automotivas, embalagens de cosméticos, 
brinquedos, cartões de crédito, talheres, peças 
para agricultura etc. 
Considerando as várias aplicações que podem 
ser dadas aos polímeros, esse crescimento no 
consumo de bioplásticos deve gerar aumento na 
busca de fontes renováveis para a sua produção, 
sendo que o setor sucroenergético poderá 
contribuir por meio do etanol e do açúcar.

Embalagens Pet com 30% de "plástico verde" de cana de açúcar

Michael Pugh/divulgação Coca-Cola

Açúcar
O Brasil é o maior produtor e exportador 
de açúcar do mundo, responsável por 
aproximadamente 25% da produção e 48% 
das exportações mundiais destinadas a mais de 
cem países na safra 2009/2010. A produção 
nacional no período foi de aproximadamente 
36 milhões de toneladas. Cerca de dois terços 
do açúcar produzido no Brasil (24,1 milhões de 
toneladas) destinaram-se à exportação, sendo 
que o açúcar bruto respondeu por mais de 
70% das vendas no mercado internacional.

Etanol
O Brasil é pioneiro no uso do etanol como 
combustível veicular. O país utilizou etanol em 
automóveis pela primeira vez na década de 1920, 
mas foi em 1975 que a indústria ganhou um 
grande impulso, com a introdução do Programa 

Nacional do Álcool (Proálcool), um programa 
de substituição em larga escala dos combustíveis 
veiculares, financiado pelo governo como resposta 
à crise mundial do petróleo. Hoje, o sucesso do 
programa é impulsionado por dois grandes fatores: 
a mistura obrigatória à gasolina de 20% a 25% 
de etanol anidro (o etanol virtualmente livre de 
água) e a expansão da frota de carros flex fuel, 
que utiliza etanol hidratado (com teor de água de 
5% em volume).
Introduzidos no mercado em 2003, os carros 
flex representam, hoje, cerca de 90% dos carros 
novos vendidos no mercado brasileiro e, em 
2009, a Honda lançou no Brasil a primeira moto 
flex de série do mundo. Foi assim que, em 2008, 
o etanol ultrapassou a gasolina e, ao final de 
2009, já representava mais de 50% do total de 
combustível consumido pelos veículos leves que 
circulam no país.
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A UNICA, entidade sem fins lucrativos,  
é a maior organização representativa do setor  
de açúcar, etanol e bioeletricidade do Brasil.  
A entidade atua internacionalmente em nome 
dos seus associados, controladores de 124 usinas 
localizadas na região Centro-Sul do País, nos 
estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e 
Mato Grosso do Sul. Juntas, as usinas associadas 
à UNICA processaram 281 milhões de toneladas 
de cana-de-açúcar no ano safra 2009/2010, 
transformadas em 16,9 milhões de toneladas de 
açúcar, 11,3 bilhões de litros de etanol – cerca de 
44% do etanol e 51% do açúcar produzidos 
no Brasil – e 6,8 milhões de megawatts/hora de 
energia elétrica.

A UNICA
Reunião de Conselho 

Equipe UNICA  
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ESTRUTURA DA GOVERNANÇA

GOVERNANÇA

A governança da UNICA estabelece o 
relacionamento entre as associadas, o Conselho 
Deliberativo e os comitês a ele relacionados, 
inclusive o Conselho Fiscal, e a Diretoria, a 
quem compete a gestão da entidade. As boas 

práticas de governança buscam a transparência 
e a geração de valor perene para a UNICA, 
contribuindo para sua legitimidade junto às 
associadas e credibilidade perante a sociedade e 
a opinião pública, nacional e internacional.

Conselho e Diretoria da UNICA
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A UNICA

CONSELHO DELIBERATIVO

ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral é o órgão máximo 
de governança da UNICA e é composta 
exclusivamente por associados no gozo de 
seus direitos. As decisões da Assembleia são 
soberanas e tomadas mediante voto qualificado 
proporcional à quantidade de cana-de-açúcar 
moída na safra anterior por cada associada, 
consideradas todas as suas unidades industriais.  
O número de votos para cada associada, inclusive 
seu percentual em relação à totalidade de votos, 
é divulgado pelo diretor-presidente, com base no 
quadro social existente na data da convocação 
da Assembleia.
A Assembleia Geral faz duas reuniões anuais: a 
ordinária, a ser realizada até 30 de junho, para 
aprovar a prestação de contas relativa ao exercício 
encerrado, e a extraordinária, a ser realizada até 
o dia 31 de março, para deliberar e votar os 
parâmetros orçamentários encaminhados pelo 
Conselho Deliberativo para o exercício seguinte. 
Por fim, a cada três anos, a Assembleia Geral é 

convocada para eleger o Conselho Deliberativo e 
o Conselho Fiscal, até o dia 31 de março do ano 
em que vencer o mandato dos conselheiros.
São prerrogativas da Assembleia Geral: eleger e 
destituir o Conselho Deliberativo, o Conselho 
Fiscal, a Diretoria ou membros de qualquer uma 
dessas instâncias; apreciar recursos interpostos 
contra atos do Conselho Deliberativo, inclusive 
aqueles interpostos por associadas excluídas da 
UNICA; aprovar alterações no Estatuto Social; 
decidir sobre a dissolução da entidade e sobre a 
destinação dos seus bens.

O Conselho Deliberativo é composto pelo 
diretor-presidente – a quem compete coordenar 
suas reuniões – e por 25 representantes das 
associadas, eleitos pela Assembleia Geral para 
mandatos renováveis de três anos. Nessa eleição, 
cada associada ou grupo de associadas que, em 
conjunto, detenha 1/25 dos votos qualificados, 
terá direito a ocupar uma cadeira no Conselho, 
cuja vacância será preenchida por outro 
conselheiro, eleito pelos mesmos votos.
As reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo 
acontecem uma vez por semana. Na última terça-
feira de cada mês, o diretor-presidente convoca as 
associadas para reuniões plenárias, abertas a todas 
as associadas. Nessas reuniões são apresentados 
os resultados prévios dos programas em execução, 
bem como informados assuntos de interesse geral 
que estiverem sendo estudados ou negociados 
pela UNICA.
Compete ao Conselho Deliberativo: elaborar e 
aprovar o orçamento anual e fixar a contribuição 

anual das associadas, com base nos parâmetros 
orçamentários a serem apresentados à Assembleia 
Geral até o dia 31 de março de cada ano; 
encaminhar para apreciação da Assembleia Geral 
a prestação de contas do exercício encerrado, 
com parecer prévio do Conselho Fiscal; deliberar 
sobre a admissão de associadas; e apreciar, em 
grau de recurso, o pedido de revisão de atos da 
Diretoria.
É ainda atribuição do Conselho Deliberativo 
indicar à Assembleia Geral profissional 
especializado e notoriamente capacitado, não 
integrante do quadro das associadas, para ocupar 
o cargo executivo de diretor-presidente, bem 
como contratar até três profissionais especializados 
para compor a Diretoria.

Conselho Deliberativo
 
Marcos Jank
Diretor-Presidente

Antonio Carlos Previte
Ferrari

Antonio Eduardo Tonielo
Viralcool / Santa Inês

Antonio José Zillo
Zilor

Bruno Melcher
Louis Dreyfus Commodities Bioenergia

Carlos Dinucci
São Manoel 

Carlos Ubiratan Garms
Cocal

Celso Torquato Junqueira Franco
Pioneiros Bioenergia

Eduardo Pereira de Carvalho
Ex-Presidente da UNICA

Fredy Assis Colombo
Colombo

Hermelindo Ruete de Oliveira
Grupo Virgolino Oliveira

Hermínio Ometto Neto
São João 

Homero Corrêa Arruda Filho
São Martinho

Eduardo Leão de Sousa
Secretário

 
Jacyr S. da Costa Filho
Guarani S.A.

José Carlos Escobar
Clealco

José Carlos Grubisich
ETH Bioenergia

Humberto Junqueira Farias
Renuka do Brasil

Luciano Sanches Fernandes
Cerradinho

Luiz Roberto Pogetti
Copersucar

Marcos Marinho Lutz
Cosan

Maurílio Biagi Filho
Maubisa

Pedro Isamu Mizutani
Cosan

Ricardo Brito Santos Pereira
Bunge

Roberto de Rezende Barbosa
Nova América Agroenergia

Rubens Ometto S. Mello
Cosan

Werther Annicchino
Copersucar
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CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é composto de três membros 
efetivos e três suplentes, eleitos pela Assembleia 
Geral para mandato de três anos, coincidente 
com o mandato do Conselho Deliberativo. 
Na eleição dos membros do Conselho Fiscal, 
cada associada ou grupo de associadas que, em 
conjunto, detiver um terço da quantidade de 
votos da Assembleia Geral terá direito a eleger 
um Conselheiro e seu respectivo suplente.  
O Conselho Fiscal se reúne, ordinariamente, uma 
vez a cada mês e, extraordinariamente, sempre 
que necessário, com a presença de, no mínimo, 
dois de seus membros.
Compete ao Conselho Fiscal, trimestralmente: 
examinar e dar parecer sobre balancetes e 
balanços; apresentar ao Conselho Deliberativo 
parecer sobre a situação econômico-financeira 
e a regularidade da escrituração contábil; 
denunciar ao Conselho Deliberativo qualquer 
violação da lei ou do Estatuto Social e sugerir as 
medidas corretivas cabíveis. É ainda atribuição 
do Conselho Fiscal acompanhar o trabalho 

da Diretoria e apresentar mensalmente, ao 
Conselho Deliberativo, parecer sobre a execução 
orçamentária.

Conselho Fiscal
Carmem Aparecida Ruete 
Grupo Virgolino Oliveira

José Vitório Tararam
Cosan

José Pilon
J.Pilon

Marcelo Vieira
Adecoagro

José Roberto Della Colleta
Della Colleta

Wilson Helio de Albuquerque Pinheiro Jr.
Paraiso Bioenergia

Os comitês, órgãos de natureza permanente, 
discutem em profundidade propostas de 
longo prazo para a agenda estratégica 
estabelecida pelo Conselho Deliberativo, 
focada em competitividade, sustentabilidade e 
representação. Cada comitê é composto por 
oito membros do Conselho Deliberativo.  
A presidência, diretoria executiva e 
os consultores das respectivas áreas 
(sustentabilidade, comunicação e 
competitividade) se reúnem mensalmente e 
são responsáveis por desenvolver um plano de 
ação que integre o orçamento e o planejamento 
estratégico anual.

COMITÊS

GESTÃO

Desde 2000, a gestão da UNICA foi 
profissionalizada, com a contratação do primeiro 
presidente-executivo não pertencente ao grupo 
de associados. Sob a atual presidência, a 
estrutura organizacional foi reformulada, com a 
criação da diretoria de Comunicação, que veio 
se somar às já existentes diretorias Executiva e 
Técnica. A escolha dos diretores é feita por um 
comitê composto pelo presidente e membros do 
Conselho Deliberativo e ratificada por todos os 
conselheiros.



Presidência

Diretoria Executiva Diretoria de ComunicaçãoDiretoria Técnica

• Mercado Interno
• Bioeletricidade
• Economia e estatísticas
• Assuntos jurídicos
• Consecana
• Qualidade

• Área internacional
(escritórios de Bruxelas,
Washington)

• Relações institucionais
governamentais e representação
em Brasília, coordenação com
outras entidades, fóruns de
representações

• Meio Ambiente
• Responsabilidade

Corporativa
• Sindical e Trabalhista
• Relações Sindicais

• Comunicação
• Relações com a mídia
• Marketing e Propaganda
• Relações Públicas
• Gestão de Conteúdo

Gerência Administrativa
e Financeira

• Administrativa
• Financeiro
• TI
• Jurídico
• Secretárias
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Diretoria
Marcos Sawaya Jank
Diretor-presidente

Eduardo Leão de Sousa
Diretor-executivo

Antonio de Pádua Rodrigues
Diretor-técnico

Adhemar Altieri
Diretor de Comunicação

Proporção de salário-base entre homens e mulheres, por categoria funcional

Nível de Diretoria Quant. em % Relação % dos Salários

Homens 100% 100%

Mulheres 0% -

Total

Nível de Gerência % Relação % dos Salários

Homens 67% 100%

Mulheres 33% 108%

Total

Nível de Coordenação % Relação % dos Salários

Homens 67% 100%

Mulheres 33% 80%

Total

Nível de Secretariado % Relação % dos Salários

Homens 0% -

Mulheres 100% 100%

Total

Nível dos Técnicos % Relação % dos Salários

Homens 33% 100%

Mulheres 67% 110%

Total

Nível Adm. Financeiro % Relação % dos Salários

Homens 100% 100%

Mulheres 0% -

Total

Nível Apoio % Relação % dos Salários

Homens 40% 100%

Mulheres 60% 67%

Total

A equipe profissional inclui ainda 55 
profissionais que trabalham na sede da 
UNICA, na cidade de São Paulo; nos seus 
escritórios regionais em Ribeirão Preto, no 
interior do Estado de São Paulo, em Brasília, 
DF; e nas suas representações internacionais,  
em Bruxelas, na Bélgica, e Washington, D.C., 
nos Estados Unidos.
O Conselho Deliberativo da UNICA conduz 
a escolha, o acompanhamento, a avaliação e a 
remuneração variável dos diretores-executivos.
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MISSÃO

Liderar ações institucionais de forma a promover 
a competitividade e a sustentabilidade da 
indústria sucroenergética, bem como disseminar 
os impactos positivos de seus produtos, no 
Brasil e no exterior.

Integridade e transparência
A UNICA atua em defesa e preservação dos 
interesses gerais e comuns de suas associadas, 
de maneira íntegra e transparente, dispensando 
o mesmo tratamento a seus colaboradores e à 
comunidade. A UNICA é uma associação 
politicamente apartidária, com caráter 
eminentemente institucional, sem envolvimento 
direto ou indireto com as relações comerciais das 
associadas.

Respeito
A UNICA conduz com respeito suas relações 
com seus colaboradores, com a sociedade e o 
meio ambiente.

VALORES

52
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Criação de valor
A UNICA visa à criação de valores nas relações 
com suas associadas, integrantes da cadeia 
sucroenergética, bem como com a sociedade civil 
e a imprensa.

Excelência operacional
A UNICA busca excelência operacional em suas 
atividades diárias, rigor técnico e científico, com o 
objetivo de garantir acuidade do seu trabalho e 
precisão nas informações e estatísticas que gera.

Código de Conduta
Em 2010, a UNICA publicou seu primeiro Código de Conduta, contendo um conjunto de 
normas para dirigentes, executivos e colaboradores. São premissas que enriquecem os processos 
decisórios da entidade e melhor orientam seu comportamento. Para atender as necessidades do 
código, foi constituído um Comitê de Ética, integrado por um membro do Conselho Deliberativo e 
representantes das áreas administrativa, jurídica, de recursos humanos e responsabilidade social.
O trabalho de conscientização sobre a importância dos códigos de conduta tem surtido efeito: 
cerca de metade das associadas já possui seu próprio código. A edição desses códigos fortalece 
o compromisso com práticas éticas e sustentáveis de gestão e contribui para a transparência e a 
credibilidade (http://www.unica.com.br/multimedia/publicacao).

Assuntos abordados nos Códigos de Conduta | Associadas UNICA*

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fraude em concorrência pública

Limites das atividades e contribuições políticas

Conflito de interesse

Nepotismo

Corrupção ativa e passiva

Valorização da diversidade

Combate à pratica de discriminação em todas as suas formas

Prevenção de assédio moral ou sexual

Relações com a comunidade

Erradicação do trabalho forçado ou compulsório

Erradicação do trabalho infantil

Respeito à livre associação sindical e direito à negociacão

Cumprimento das leis e pagamento de tributos

Fonte: UNICA

*Universo = 93 associadas

Sustentabilidade
A UNICA orienta, capacita e realiza 
diagnósticos em todos os níveis de atuação das 
empresas associadas, objetivando o processo de 
busca permanente da sustentabilidade no setor 
sucroenergético. 
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PRÊMIO GOVERNADOR 
MÁRIO COVAS

Governo do Estado de São Paulo

PRÊMIOS E 
RECONHECIMENTOS

Parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo e a indústria canavieira 
paulista, representada pela UNICA, o Projeto 
Ambiental Estratégico Etanol Verde motivou a 
assinatura do Protocolo Agroambiental, com o 
qual o setor sucroenergético paulista antecipou 
prazos para erradicar a queima da palha da  
cana-de-açúcar durante a fase da colheita.
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DESTAQUES 
DO ANO

Padrão de Combustíveis Renováveis 
(Renewable Fuel Standard)
Em fevereiro de 2010, a Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos (Environmental 
Protection Agency – EPA) promulgou a 
regulamentação final do Padrão de Combustíveis 
Renováveis (Renewable Fuel Standard), lei que 
define o uso de biocombustíveis naquele país e 
que designou o etanol de cana-de-açúcar como 
biocombustível avançado.
Além da contratação de trabalhos científicos 
para subsidiar com informações confiáveis as 
autoridades americanas, a representação da 
UNICA em Washington participou de diversas 
reuniões com técnicos da EPA, que reconheceram 
que, quando comparado à gasolina, o etanol de 
cana-de-açúcar é capaz de reduzir em até 61% 
as emissões de gases do efeito estufa.

PRÊMIO MASTERCANA 
BRASIL 2009

ProCana Marketing

Principal premiação do setor sucroenergético 
nacional, o MasterCana Brasil 2009 selou o 
comprometimento de empresários, autoridades, 
pesquisadores, gestores e demais profissionais 
que projetam o potencial canavieiro do Brasil 
ao mundo. Em 2009, foram homenageados os 
mais influentes em diversas áreas de atuação e os 
premiados da UNICA foram: Alfred Szwarc, na 
categoria “Ação Institucional / Política”; Elimara 
Aparecida Assad Sallum e Maria Luiza Barbosa, 
na categoria “Gestão”; Antonio de Padua 
Rodrigues, na categoria ”Mercado”; e Marcos 
Jank, na categoria “Representação de Classe”.
O presidente da UNICA, Marcos Sawaya 
Jank, foi escolhido “Líder do Ano” pela pesquisa 
MasterCana 2009. Como representante da 
maioria das unidades produtoras da região 
Centro-Sul do País, Jank aceitou o desafio de 
liderar uma campanha, junto com o governo, para 
divulgar o etanol da cana no mundo.

BULLDOG AWARDS FOR 
EXCELLENCE IN MEDIA 
RELATIONS & PUBLICITY

Categoria “Melhor Reação ao 
Noticiário”

A campanha “Are We There Yet,” veiculada nos 
Estados Unidos em maio de 2008, foi premiada 
no nível bronze. O Bulldog Awards é a única 
premiação do gênero em que os vencedores são 
escolhidos por um júri composto por colunistas 
e editores de alguns dos principais veículos dos 
Estados Unidos, como The New York Times, 
Washington Post e o San Jose Mercury News.

HOMENAGEM DA PC & 
BALDAN CONSULTORIA E 
MARKETING

Prêmio Cana Invest 2010
Disseminação da sustentabilidade

O Prêmio Cana Invest é destinado às usinas que 
se destacam de acordo com critérios técnicos de 
eficiência, avaliados por consultores especializados 
e profissionais ligados aos grupos de gestão do 
setor sucroenergético. A premiação também 
homenageia personalidades que contribuíram 
para a construção da história da agroindústria 
canavieira brasileira. Maria Luiza Barbosa, da 
área de Responsabilidade Social Corporativa da 
UNICA, foi homenageada como disseminadora 
da sustentabilidade.
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Prova de Fórmula Indy 2010 em São Paulo

COMPETITIVIDADE

Padrão de Combustível de Baixo 
Carbono (Low Carbon Fuel Standard)
Regulamentação do Estado da Califórnia, 
adotada em março de 2009, que promove a 
redução na intensidade do carbono de todos 
os combustíveis usados em seu território, com a 
intenção de atingir uma redução de pelo menos 
10% até 2020. O etanol de cana-de-açúcar foi 
reconhecido como uns dos biocombustíveis que 
melhor permitirá atingir essa meta.

Diretiva Europeia dos Biocombustíveis
Aprovação pelo Parlamento Europeu, em 
dezembro de 2008, da diretiva que estabelece a 
substituição obrigatória, até 2020, de 10% dos 
combustíveis fósseis por energias renováveis pelo 
setor de transportes. A nova legislação determina, 
ainda, os indicadores de sustentabilidade para 
biocombustíveis comercializados nos países da 
União Europeia.

Empresas comercializadoras de etanol
Instrução Normativa nº 52, do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e 
Resolução nº 43, da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 
que regulamentam a criação de empresas de 
comercialização controladas por produtores de 
etanol. A medida deverá permitir maior liquidez e 
eficiência nos mercados físico e futuro.

Leilões de biomassa
O governo federal definiu a realização de dois 
leilões de compra de energia específicos para 
fontes alternativas, ocorridos nos dias 25 e 26 de 
agosto de 2010, quando foram comercializados 
quase 200 MW médios de energia a partir da 
queima do bagaço da cana, para entrega anual 
em contratos que variam de 15 a 20 anos.
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Lançamento do Programa RenovAção

COMUNICAÇÃO

Projeto Agora
Lançado em 2009, o Agora é um projeto 
integrado de comunicação e marketing que conta 
com diversas empresas e entidades representantes 
de todos os elos da cadeia produtiva do setor 
sucroenergético e que tem como objetivo 
esclarecer e transmitir à opinião pública os 
benefícios da produção e do uso de energias 
limpas renováveis de origem agrícola.

Ethanol Summit
Em sua segunda edição, o evento reuniu 
mais de três mil pessoas, que puderam 
assistir a apresentações de alto nível 
sobre biocombustíveis, energia renovável, 
sustentabilidade e diversas vertentes de novos 
produtos derivados da cana-de-açúcar e sua 
contribuição para a chamada economia de 
baixo carbono. Mais de 120 especialistas 
de várias partes do mundo participaram dos 
painéis e debates, entre eles Bill Clinton, o 

42º presidente dos Estados Unidos. A edição 
2009 contou com novidades como a sessão 
plenária especial, promovida pela revista 
The Economist, e a feira paralela de tecnologia 
Brazil Ethanol Trade Show.

Prêmio TOP Etanol
Em sua primeira edição, a iniciativa distribuiu 
mais de R$ 60 mil em prêmios para 13 trabalhos 
selecionados dentre os 220 inscritos nas 
categorias Fotografia, Jornalismo, Monografias 
e Trabalhos Acadêmicos, sobre o tema 
“Agroenergia e Meio Ambiente,” além de ter 
homenageado personalidades ligadas ao setor 
sucroenergético. 

SUSTENTABILIDADE
A Crotalária, "adubo verde" precede o novo plantio

Compromisso Nacional para 
Aperfeiçoar as Condições de Trabalho 
na Cana-de-Açúcar
Acordo de adesão voluntária e caráter evolutivo 
que já no seu lançamento, em 25 de junho de 
2009, obteve de mais de 300 das 410 usinas 
em atividade no Brasil o compromisso de cumprir 
um conjunto de cerca de 30 práticas trabalhistas 
supralegais.
A UNICA, juntamente com o Fórum Nacional 
Sucroenergético, representou a iniciativa 
privada no comitê tripartite, do qual também 
participaram representantes dos trabalhadores e 
do governo federal.

RenovAção
Programa com o objetivo de treinar anualmente 
sete mil trabalhadores em operações manuais 
de cana e integrantes das comunidades, 
requalificando-os para atividades dentro de usinas 
e em outros setores da economia.

Lançado em fevereiro de 2010, o RenovAção é 
coordenado pela UNICA e pela Federação dos 
Empregados Rurais Assalariados no Estado de 
São Paulo (Feraesp), com patrocínio das empresas 
Syngenta, John Deere, Case IH e apoio do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
Desde outubro de 2010, o RenovAção conta 
também com o apoio da organização  
não-governamental de origem holandesa 
Fundação Solidaridad.

Zoneamento Agroecológico da 
Cana-de-Açúcar
A UNICA se posicionou publicamente a favor 
da criação do Zoneamento Agroecológico da 
Cana-de-Açúcar e do “desmatamento zero” para 
qualquer tipo de vegetação nativa, bem como 
pela proibição da expansão do cultivo da cana-
de-açúcar em áreas agrícolas nos biomas sensíveis, 
como Amazônia e Pantanal.
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VISITAS À SEDE DA UNICA 
(ABRIL 2008 A ABRIL DE 2010)

VISITAS ÀS USINAS ASSOCIADAS 
UNICA (ABRIL/2008 A ABRIL/2010)
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Ao implementar sua estratégia de 
sustentabilidade, a UNICA foca os seguintes 
temas: certificação, meio ambiente, mudanças 
climáticas, relações trabalhistas e responsabilidade 
social. Os principais projetos e ações sobre esses 
temas estão descritos a seguir.

INICIATIVAS DE 
SUSTENTABILIDADE

Florada de Ipê branco

Fórmula Indy
Participação em uma das principais categorias do 
automobilismo mundial, movida exclusivamente a 
etanol, como fornecedora oficial do combustível. 
Em 2009, o projeto envolveu 14 corridas nos 
Estados Unidos, duas no Canadá, uma no Japão 
e diversas ações de comunicação desenvolvidas 
e coordenadas pela UNICA para promover a 
marca Sugarcane Ethanol.

Etanol nos postos
Por iniciativa da UNICA, foi anunciada a 
Resolução 39 da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), adotada 
em dezembro de 2009, que estabelece a 
substituição da denominação “álcool” pela palavra 
“etanol” nas bombas e painéis de preços dos 
postos de combustíveis de todo o país.  
A mudança vinha sendo defendida pela 
UNICA desde 2007 e se tornou obrigatória a 
partir do segundo semestre de 2010.

Manual do proprietário
Em parceria com as quatro maiores montadoras 
do Brasil (Fiat, Ford, GM e Volkswagen), os 
automóveis novos com motor flex fuel passaram a sair 
de fábrica com a Cartilha do Etanol encartada junto 
ao manual do proprietário. Em 2009, mais de dois 
milhões de proprietários receberam as cartilhas.

Participação em eventos
Participação em mais de 370 seminários no Brasil 
e no exterior, como palestrantes, e em mais de 26 
eventos, como expositores.

Recebimento de delegações
Foram recebidas 325 delegações estrangeiras, 
sendo que 258 visitaram a sede da UNICA 
e outras 67 visitaram as usinas. As delegações 
vieram de quatro regiões: Américas, Europa, Ásia-
Pacífico e África-Oriente Médio. 

Ásia PacíficoÁfrica e Oriente Médio

EuropaAméricas

18%

39%

38%

5%

Ásia PacíficoÁfrica e Oriente Médio

EuropaAméricas

15%

36%

30%

12%

7%

Diversos

Fonte: UNICAFonte: UNICA
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Em junho do mesmo ano, a BONSUCRO 
realizou, em duas associadas à UNICA,  
estudos-piloto para avaliar a primeira versão do 
“Padrão de Produção”. Em novembro de 2009, 
a segunda versão foi publicada, seguida de nova 
fase de consultas públicas. Em março de 2010, a 
BONSUCRO criou um subcomitê para cuidar 
da harmonização do Padrão à Diretiva de Energias 
Renováveis Europeia (que estabelece que todos os 
biocombustíveis, e suas matérias-primas, consumidos 
naquele bloco deverão ser certificados) e a 
UNICA foi escolhida como coordenadora. 
Ainda no primeiro semestre de 2010, 
a BONSUCRO também iniciou o 
desenvolvimento do “Padrão de Cadeia 
de Custódia,” que estabelece as regras para 
rastreabilidade dos produtos certificados na 
cadeia de distribuição. As versões finais desses 
dois documentos estão em fase de conclusão. 
Após essa fase deverá iniciar-se o processo de 
acreditação e treinamento de auditores.  

Fonte: UNICA (agosto de 2010).

agrícola e industrial enquanto a própria instituição foi a 
representante no grupo sociotrabalhista.
Internamente, a UNICA criou três grupos 
espelho técnicos, com a participação de mais 
de 60 usinas, que realizaram sete encontros, 
nas cidades de São Paulo, Piracicaba e Ribeirão 
Preto, para discussão interna e atualizações 
sobre o processo. O assunto também foi 
recorrentemente tratado nas reuniões do Comitê 
de Sustentabilidade da UNICA.

Padrão de Produção BONSUCRO
A UNICA tem participado e apoiado a 
elaboração e publicação do “Padrão de 
Produção BONSUCRO”. No início de 2008, 
uma primeira versão foi publicada para consulta 
pública, seguida por diversos encontros com 
partes interessadas em quatro continentes. A 
reunião realizada no Brasil contou com o apoio 
da UNICA e juntou mais 30 instituições, entre 
usinas, indústria consumidora, bancos e ONGs.

BONSUCRO
Em 2009, a UNICA continuou a participar 
ativamente dessa iniciativa, mantendo-se como 
membro da diretoria e do comitê executivo. 
A BONSUCRO é uma mesa-redonda 
internacional de adesão voluntária, que visa 
estabelecer um padrão de certificação de 
práticas responsáveis no setor de cana-de-açúcar. 
Participam da iniciativa:

•	Produtores de Brasil, América Central, Sudão, 
Índia, e Austrália.

•	Grandes consumidores e intermediários dos 
produtos da cana-de-açúcar, como Coca-Cola, 
Shell, ED&F, British Sugar e Cargill.

•	Representantes da sociedade civil, como Ethical 
Sugar, Solidaridad e WWF. 

•	Instituições internacionais como International 
Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial.

A BONSUCRO desenvolve critérios e 
indicadores ambientais, sociais e econômicos, 
aplicáveis a todo o processo produtivo de açúcar e 
etanol, organizados em torno de cinco princípios: 
1. Cumprimento da lei;
2. Respeito aos direitos humanos e trabalhistas;
3. Gerenciamento da eficiência dos insumos, 

da produção e do processamento para 
incremento da sustentabilidade;

4. Gerenciamento ativo da biodiversidade e 
serviços do ecossistema; e 

5. Comprometimento com melhoramento 
contínuo nas áreas-chave do negócio.

Ao longo de 2008 e 2009 a BONSUCRO 
organizou três grupos técnicos de trabalho focados nas 
áreas agrícola, industrial e sociotrabalhista, que contaram 
com a participação de diversas partes interessadas 
de todo o mundo. O Centro de Tecnologia 
Canavieira (CTC) foi indicado pela UNICA para 
representar o setor produtivo brasileiro nos grupos 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" em Piracicaba , onde são levantados os preços do açúcar e do etanol

CERTIFICAÇÃO
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CONSECANA-SP (CONSELHO DOS PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, 

AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO)

O Consecana-SP, que em 2010 completou 
13 anos de existência, é uma associação sem 
fins lucrativos formada por representantes das 
indústrias de açúcar e etanol e dos plantadores 
de cana-de-açúcar (fornecedores), tendo 
como principal responsabilidade zelar pelo 
relacionamento entre ambas as partes. 
O conselho criou um sistema de pagamento 
da cana-de-açúcar pelo teor de sacarose, com 
critérios técnicos para avaliar a qualidade da cana-
de-açúcar entregue pelos plantadores às indústrias 
e para determinar o preço a ser pago ao produtor 
rural. O sistema tem adoção voluntária.
Pelo sistema, o valor da cana-de-açúcar se 
baseia no chamado Açúcar Total Recuperável 
(ATR), que corresponde à quantidade de 
açúcar disponível na matéria-prima subtraída 
das perdas no processo industrial, e nos preços 
do açúcar e etanol vendidos pelas usinas nos 
mercados interno e externo.
O princípio básico do modelo é que a receita 
deve ser repartida de maneira equilibrada com 
base nos custos de produção entre o setor 
industrial e agrícola. A partir desse critério, 
divide-se a receita da venda de açúcar e etanol 
proporcionalmente à repartição dos custos. 
Qualquer alteração realizada no modelo é 
avaliada por uma câmara técnica e aprovada 
pela diretoria do Consecana impedindo, dessa 
forma, decisões unilaterais. 
Essa diretoria é composta por cinco representantes 
da Organização dos Plantadores de Cana da 
Região Centro-Sul do Brasil (Orplana) e cinco 
da UNICA, com o mesmo número de suplentes. 
O Conselho conta ainda com uma Câmara 
Técnica (Canatec), que assessora a diretoria nas 
questões técnicas e econômicas, constituída por seis 
representantes da Orplana e seis da UNICA. 
A transparência é uma questão crucial no modelo, 
razão pela qual os levantamentos de preços 
praticados no mercado interno e externo são feitos 
por uma entidade neutra – o Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), 
ligado à Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (Esalq) da Universidade de São Paulo.
Além disso, o volume de produção e de 
comercialização das unidades produtoras que 

compõem o Consecana é passível de fiscalização 
pelos governos federal e estadual, o que permite 
uma correta tributação sobre os produtos 
comercializados.
A adesão ao sistema é voluntária e seu 
desempenho comprova o sucesso da parceria 
entre as usinas e os fornecedores. Na safra 
1998/99, primeiro ano da implantação 
do sistema, São Paulo contava com 
11 570 fornecedores de cana que produziam 
51,5 milhões de toneladas de cana em um total 
de 199,5 milhões de toneladas no Estado. 
Já na safra 2009/2010 foram computados 
18 078 fornecedores de cana, o que 
correspondeu a 124 milhões de toneladas de 
cana de fornecedores em uma moagem total de 
361,3 milhões de toneladas de cana no Estado.
Em decorrência do evidente ganho mútuo 
gerado pelo sistema no Estado de São Paulo, 
outros estados aderiram ao modelo criando seus 
próprios sistemas ou apoiados em informações 
de Estados próximos.
No agronegócio brasileiro, não existe nenhum 
outro setor que tenha um fórum de discussão entre 
produtores e indústria transformadora que gere 
um compartilhamento de resultados com tanta 
transparência na formalização dos contratos de 
fornecedores como o que ocorre com o Consecana.

Com suporte do escritório da UNICA em 
Bruxelas, a BONSUCRO demandará o 
reconhecimento oficial dessa iniciativa pela 
Comissão Europeia.
Mais informações em http://www.bonsucro.com.

Metas para 2012
Para a elaboração do próximo relatório de 
sustentabilidade de 2012, a UNICA se 
compromete a:
•	Ampliar a consulta aos stakeholders, incluindo 

organizações não governamentais de direitos 
humanos e de meio ambiente, além dos 
fornecedores de cana-de-açúcar.

•	Incentivar e aumentar para 100% a 
participação das associadas no relatório.

•	Fortalecer a consistência dos indicadores 
socioambientais setoriais junto às associadas, por 
meio de seminários e palestras que padronizam 
as informações enviadas e garantem a exatidão 
dos dados coletados e compilados.

•	Atingir o maior número possível de 
trabalhadores treinados pelo Programa 
Renovação, e incentivar as associadas a 
investirem em projetos de requalificação dos 
cortadores de cana.

•	Incentivar a implantação de  programas de 
sustentabilidade estendido a toda a cadeia 
produtiva.

•	Buscar  100% de adesão das suas associadas 
no Compromisso Nacional para Aperfeiçoar 
as Condições de Trabalho na Cana-de-açúcar.

•	Contribuir para o aumento da adesão das 
associadas ao Protocolo Agroambiental do 
Estado de São Paulo.

•	Ampliar a participação nas discussões sobre 
Mudanças Climáticas e agir ativamente para a 
conscientização de todas as suas associadas.

•	Ter consolidado um marco regulatório capaz 
de estimular a participação da bioeletricidade 
no Ambiente de Contratação Regulada.

•	Manter estruturado e organizado o Grupo 
Técnico de Bioeletricidade (GTBio), através 
de reuniões e fóruns de discussão, objetivando 
auxiliá-los nas atividades referentes à 
bioeletricidade.

•	Permanecer transparente na disseminação de 
dados de interesse da comunidade civil e 

imprensa nacional e internacional e aumentar 
dentro das possibilidades o atendimento às 
demandas da imprensa sobre assuntos de 
interesse do setor sucroenergético brasileiro. 

•	Manter presença atuante nas principais feiras 
e eventos do setor, com intuito de fomentar 
ações positivas a favor do etanol no Brasil e no 
exterior.

•	Aumentar o número de atendimento a 
delegações internacionais que disseminam 
conhecimento e a boa imagem do setor 
sucroenergético brasileiro.

•	Salientar os benefícios ambientais dos 
produtos derivados da cana-de-açúcar 
mediante ações de marketing como 
patrocínios, participação em eventos chaves 
nacionais e internacionais, eventos próprios e 
campanhas de mídia. 

•	Continuar desenvolvendo as atividades do 
AGORA nos estados brasileiros e expandir 
a atuação do projeto AGORA em todo o 
país.

•	Buscar novos parceiros dentre as empresas 
e associações ligadas à cadeia produtiva da 
cana-de-açúcar para os projetos apoiados 
pela UNICA.

•	Contribuir para erradicação de trabalho infantil 
e trabalho forçado, ou análogo ao escravo, em 
todas as unidades associadas.
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gestão territorial e fiduciária em áreas de menor 
desenvolvimento, onde ocorre contratação 
sazonal de trabalhadores.
Vale destacar que, no período coberto por 
este relatório, a UNICA realizou mais de dez 
encontros estaduais sobre o Compromisso 
Nacional nas suas seis regionais. Participaram 
nesses encontros representantes de todas as 
associadas e fornecedores de cana, totalizando 
número de aproximadamente mil pessoas.  
A UNICA também divulgou o Compromisso 
em universidades e organizações governamentais 
e não governamentais dentro e fora do país. 
Além de esclarecimentos sobre o processo 
negocial, sobre a Comissão Nacional de 
Acompanhamento e sobre a importância  
da adesão e divulgação do Compromisso,  
a UNICA avaliava, junto com os participantes, 
cada item acordado, a uniformização de 
procedimentos, os prazos de implantação  
e esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Ginástica laboral

Compromisso Nacional para 
Aperfeiçoar as Condições de Trabalho 
na Cana-de-Açúcar
A busca proativa de engajamento com os 
principais stakeholders da cadeia de valor da 
cana-de-açúcar é uma das marcas da estratégia 
de atuação adotada pela atual gestão da 
UNICA. Nessa linha de ação, o Compromisso 
Nacional para Aperfeiçoar as Condições de 
Trabalho na Cana-de-Açúcar é um ponto alto. 
Pode-se dizer que tal compromisso é fruto de 
uma experiência pioneira no Brasil de diálogo e 
negociação nacional tripartite entre empresários, 
trabalhadores e governo federal.  
O setor sucroenergético brasileiro conta com 
mais de 400 indústrias processadoras, mais de 
mil indústrias de suporte e 70 mil fornecedores 
de cana, gerando em 2009 quase um milhão 
de empregos diretos em 20 estados brasileiros. 
É esse o contexto de abrangência e diversidade 
em que foi negociado esse compromisso 
histórico de reconhecimento das melhores 
práticas trabalhistas adotadas nas operações 
manuais da cana-de-açúcar.
As rodadas de negociação tiveram início em 
julho de 2008 e foram necessárias 17 reuniões 
e quase um ano de diálogo e cooperação para 
a construção do consenso. Os empresários 
estavam representados pela UNICA e 
pelo Fórum Nacional Sucroenergético; os 
trabalhadores, pela Federação dos Empregados 
Rurais Assalariados do Estado de São Paulo 
(Feraesp) e pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (Contag); o 
governo federal, pela Secretaria-Geral e Casa 
Civil da Presidência da República e pelos 
ministérios do Trabalho e Emprego; Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; Desenvolvimento 
Agrário; Educação; e Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome.
No lançamento do Compromisso Nacional 
com a presença do Presidente da República, 
em 25 de junho de 2009, as associadas à 
UNICA, em sua grande maioria, decidiram 
aderir voluntariamente e assumiram o 
compromisso de cumprir um conjunto de cerca 
de trinta práticas trabalhistas que vão além do 

que determina a lei. A validade inicial é de 
dois anos e a empresa que aderir compromete-
se a respeitar as práticas estabelecidas 
no Compromisso, estando submetida a 
acompanhamento de resultados pela Comissão 
Nacional de Diálogo e Avaliação, formada 
por representantes do governo, da Contag, da 
Feraesp, do Fórum Nacional Sucroenergético e 
da UNICA.
O ponto central do Compromisso Nacional é 
a valorização das melhores práticas trabalhistas, 
através da criação de instrumentos de mercado 
que as reconheçam como exemplos a serem 
adotados por um número crescente de empresas. 
Em relação ao contrato de trabalho, por 
exemplo, o Compromisso prevê a contratação 
direta de trabalhadores nas atividades 
manuais do plantio e corte da cana-de-
açúcar, eliminando totalmente a utilização dos 
intermediários, os chamados “gatos”.
O Compromisso defende também outros 
pontos: a eliminação de remuneração vinculada 
aos ganhos dos trabalhadores para os serviços 
de transporte, administração e fiscalização; 
o aumento da transparência na aferição e 
no pagamento do trabalho por produção; 
um amplo conjunto de melhores práticas de 
gestão em saúde e segurança, como ginástica 
laboral, pausas, reidratação e atendimento de 
emergência; o transporte de trabalhadores; a 
divulgação e orientação das melhores práticas 
junto aos fornecedores de cana; o atendimento 
a migrantes contratados em outras localidades; 
o fortalecimento das organizações sindicais 
e das negociações coletivas, bem como, à 
valorização das ações de responsabilidade 
corporativa das empresas nas comunidades 
canavieiras.
O governo federal, por sua vez, também 
contribuiu com políticas públicas que apoiam  
e incentivam as ações destinadas à adequação 
dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI); o fortalecimento do Sistema Público 
de Emprego, alfabetização, escolaridade e 
qualificação dos trabalhadores; bem como,  
a organização sustentável da produção, saúde, 
saneamento, acesso à água, infraestrutura e 

RELAÇÕES TRABALHISTAS
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PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES DA CANA-DE-AÇÚCAR

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

RenovAção
O compromisso assumido pelo setor de 
antecipar-se ao marco legal e reduzir os prazos 
para o fim das queimas controladas, com a 
mecanização da colheita, vem trazendo como 
consequência inevitável a redução no número 
de trabalhadores que atuam no corte manual 
da cana. Cada máquina substitui o trabalho de 
oitenta homens e, de acordo com avaliações da 
UNICA, 70 mil trabalhadores no Estado de São 
Paulo terão que migrar para outras atividades, num 
processo que também impactará as comunidades 
próximas às lavouras, que muitas vezes têm 
na atividade canavieira sua principal fonte de 
emprego e renda. A requalificação desses 
trabalhadores desponta como única alternativa 
para sua reinserção em outros postos de trabalho.
O Programa de Requalificação de 
Trabalhadores da Cana-de-Açúcar 
(RenovAção),  o maior programa de 

requalificação do agronegócio brasileiro,  
começou a ser discutido no momento em que 
a UNICA assinou o Protocolo Agroambiental 
do Estado de São Paulo, em 2007. Lançado 
em 2010, sua meta é ambiciosa: treinar e 
requalificar, a cada ano, 7 mil trabalhadores 
que atuam no corte manual, para que passem 
a operar as máquinas que os substituirão no 
campo, a trabalhar em outras operações nas 
próprias usinas ou até para que possam ser 
absorvidos por outros setores da economia.
O trabalho foi iniciado com a formação de 
um comitê composto por representantes das 
associadas, para levantar demandas de mão 
de obra em diversos setores e também nas 
próprias usinas, uma vez que houve crescimento 
significativo no número de postos de trabalho 
relacionados à mecanização. Para cada nova 
colhedora são necessários dois tratores, quatro 
transbordos e uma equipe de 18 pessoas 

Multicultura no norte do estado de São Paulo
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Para efeito de abrangência, os cursos foram 
ministrados em seis grandes macrorregiões, que 
representam as principais áreas de produção de 
cana-de-açúcar no Estado de São Paulo.

Principais regiões produtoras de 
cana-de-açúcar no Estado de São Paulo

Nos cursos, ministrados de fevereiro a dezembro 
de 2010, foram formadas mais de 1.700 pessoas, 
das quais 56% já foram efetivadas em novas 
funções nas usinas ou estão em período de 
estágio.

Segunda Fase
Enquanto na primeira fase do programa foram 
escolhidas regiões com grande concentração 
de usinas, as regiões da segunda fase foram 
selecionadas pela concentração de postos de 
trabalho perdidos em função do avanço da 
mecanização. As demandas de mão-de-obra 
foram levantadas por pesquisa realizada em 
13 comunidades canavieiras, em parceira com 
a Feraesp. Com base nesse resultado, foram 
abertas 1,5 mil vagas, divididas em diversos cursos 
voltados para outros setores da economia.
Os cursos tiveram início em agosto de 2010 
e estão sendo ministrados pela Fundação de 
Apoio à Tecnologia (FAT) e pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 
vencedoras da licitação para a seleção das 
empresas fornecedoras dos cursos.

Cursos coordenados pela Feraesp

GRUPOS TREINAMENTOS

Serviços Rurais

Hidroponia

Minhocário

Mudas

Horticultura

Serviços Agrícolas
Mecânico de 

colhedora

Tratorista

Serviços Industriais 

Operador Industrial

Caldeireiro

Eletricista Industrial

Soldador

Eletricista Instalador

Torneiro Mecânico

Serviços urbanos

Corte e costura

Couro e Calçados

Pães e doces

Carnes e embutidos

Inclusão digital

Ao eleger prioridades, o RenovAção ajudou as 
associadas a focar seus esforços em capacitação 
e redirecionar seus investimentos para diversas 
iniciativas de treinamento profissional. Embora 
poucas empresas ainda invistam apenas algumas 
horas por ano em treinamento, a maioria 
das associadas à UNICA já estruturou seus 
programas de desenvolvimento profissional, com 
cargas horárias que, no ano safra 2008/2009, 
chegaram a atingir 53 horas de treinamento por 
trabalhador/ano, na área agrícola, e 90 horas nas 
áreas industriais e administrativas. No ano safra 
2009/2010, devido à crise global, observou-
se um recuo na carga horária de treinamento nas 
áreas industriais e administrativas, para 62 horas. 

Investimentos em iniciativas de requalificação/ 
associadas UNICA*

2008/09 2009/10

Agrícola R$ 5.480.532,79 R$ 5.469.872,84

Industrial R$ 6.419.696,53 R$ 7.178.551,03

Fonte: UNICA

*Universo =  79 associadas (safra 08/09) 
81 associadas (safra 09/10)

para operá-los, mas não há mão-de-obra 
especializada suficiente para tal. O segundo 
passo foi engajar a Federação dos Empregados 
Rurais Assalariados do Estado de São Paulo 
(Feraesp). Foram definidas duas grandes frentes 
de requalificação:

1) Para o próprio setor: qualificação para os 
cargos de motorista canavieiro, operador de 
colhedora, eletricista de colhedora, eletricista 
de caminhão, mecânico de colhedora, 
mecânico de tratores, eletricista de tratores e 
soldador.

2) Para outros setores: requalificação de 
trabalhadores para atuar em grupos de 
atividades definidas como: serviços agrícolas, 
serviços industriais e serviços urbanos. A oferta 
dessas vagas levou em conta as vocações 
econômicas regionais e coube à Feraesp o 
trabalho de articulação com prefeituras, a fim 
de que os cursos fossem criados onde havia 
demanda de mão-de-obra.

Depois do desenho do programa, a UNICA 
partiu para uma nova rodada de engajamento, 
dessa vez com alguns dos agentes da cadeia 
produtiva mais beneficiados pela mecanização: 
as indústrias de insumos agrícolas e industriais. 
O RenovAção conquistou, então, importantes 
aliados, com a adesão da Case IH, John Deere 
e Syngenta, que tornaram-se patrocinadores do 
programa. Deu-se, em seguida, a entrada do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
como instituição financeira apoiadora.

Investimento 

FONTE INVESTIMENTO (R$)

Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID)

888.159

UNICA + empresas 
parceiras

1.515.335

TOTAL 2.403.494

Fonte: UNICA

Representantes da UNICA, da Feraesp e 
das empresas parceiras compõem o comitê 
executivo do RenovAção, que é responsável 
pelas seguintes iniciativas: definir e aprovar, de 
forma descentralizada, as propostas dos cursos; 

selecionar as empresas participantes; credenciar as 
instituições públicas e privadas para a realização 
das ações de treinamento e requalificação; 
monitorar e avaliar continuamente o programa.
No dia-a-dia do programa, a UNICA cuida 
das atividades de coordenação e divulgação do 
projeto e da montagem das turmas. As usinas, por 
sua vez, encaminham alunos, fornecem salas para 
a realização dos cursos, locais e equipamentos 
para os estágios práticos (áreas para serem 
cortadas ou plantadas, laboratórios, oficinas etc) 
e providenciam transporte e alimentação – além 
de manter o pagamento do salário para garantir 
a presença em sala de aula do trabalhador. Já 
as empresas parceiras participam das reuniões 
internas e colaboram com recursos financeiros, 
enquanto o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e o FAT/Centro Paula 
Souza – entidades vencedoras da licitação – 
fornecem instrutores, recursos didáticos, realizam 
treinamentos, avaliam o aprendizado e certificam 
os participantes dos cursos.

Primeira fase
O RenovAção foi iniciado em 2010, 
com a oferta de oito cursos voltados 
para o preenchimento de 2 mil vagas nas 
120 associadas participantes do programa. 
Os alunos foram selecionados pelas próprias 
usinas, dentre os seus cortadores de cana, e 
divididos em 62 turmas de 32 alunos.

Cursos oferecidos na 1ª Fase

CURSO CARGA HORÁRIA

Soldador 160h

Eletricista de trator 160h

Eletricista de colhedora 160h

Eletricista de caminhão 192h

Mecânico de trator 192h

Mecânico de 
colhedora

192h

Motorista canavieiro 242h

Operador de 
colhedora

322h

Fonte: UNICA
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Trabalhadores com idade acima 
de 45 anos/associadas UNICA*

ÁREA TRABALHADORES

Agrícola 25.907 17,9%

Indústria/Administrativa 8.521 19,4%

Total 34.428

Fonte: UNICA

*Universo = 90 associadas.

Resultado de várias ações de inclusão, os trabalhadores com mais de 
45 anos representam 10% do total de trabalhadores das associadas 
à UNICA.

A diferença entre a presença de trabalhadores 
do sexo masculino e do sexo feminino ocorre 
devido ao fato de a maioria dos postos exigir 
força física, o que favorece a contratação 
de mão-de-obra masculina. A participação 
feminina vem, porém, crescendo, com a 
abertura de novas oportunidades em postos 
relacionados à mecanização. Elas trabalham 
como motoristas, operadoras de colhedoras e 
eletricistas, entre outras atividades. 

Trabalhadoras do sexo feminino/ 
associadas UNICA*

ÁREA TRABALHADORES

Agrícola 12.270 8,5%

Indústria/Administrativa 5.021 11,5%

Total 17.291

Fonte: UNICA

*Universo = 90 associadas.

Percentual de empregados abrangidos por 
acordo de negociação coletiva

Trabalhadores cobertos por acordos coletivos 
com o sindicato da categoria principal/
associadas UNICA*

ÁREA TRABALHADORES

Agrícola 99%

Indústria/Administrativa 96%

Fonte: UNICA

*Universo = 93 associadas.

Descrição de notificações 
(prazos e procedimentos)

Empresas que fornecem informações que 
impactam empregados, em tempo hábil, para 
que o sindicato e os empregados se posicionem/ 
associadas UNICA*

ÁREA EMPRESAS

Agrícola 91%

Indústria /Administrativa 90%

Fonte: UNICA

*Universo = 93 associadas.

Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias 
perdidos

Total de acidentes por área/ 
associadas UNICA

2008/ 
2009*

2009/ 
2010**

Agrícola 6.836 6.075

Indústria / 
Administrativa

2.611 2.552

Fonte: UNICA

*Universo = 87 unidades safra 08/09 

**Universo = 88 unidades safra 09/10

Programas de educação, prevenção e 
controle de risco

Investimentos em Saúde e Segurança/ 
associadas UNICA*

Safra 09/10Safra 08/09

R$ 71.092.852,87
R$ 87.184.191,00

 
Fonte: UNICA

*Universo = safra 08/09: 82 unidades; safra 09/10: 86 unidades

A melhoria do perfil de qualificação dos trabalhadores beneficiados pelo Programa RenovAção tem 
reflexo direto no seu perfil de remuneração. Estima-se que as novas atividades relacionadas à mecanização 
gerem incremento salarial da ordem de 50%

Incremento salarial estimado

Programa RenovAção Estado de SP
Incremento salarial do cortador 
de cana para outras colocações.

Requalificação para 
novos cargos

Nominal* Total** Nominal* Total**

Cortador de Cana R$ 550,00 R$ 1.060,00 Valor % Valor %

Motorista Canavieiro R$ 873,00 R$ 1.354,00 R$ 323,00 59 R$ 294,00 28

Operador de Colhedora R$ 1.096,00 R$ 1.864,00 R$ 546,00 99 R$ 804,00 76

Eletricista de Colhedora R$ 954,00 R$ 1.621,00 R$ 404,00 73 R$ 561,00 53

Eletricista de Caminhão R$ 954,00 R$ 1.621,00 R$ 404,00 73 R$ 561,00 53

Eletricista de Tratores R$ 954,00 R$ 1.621,00 R$ 404,00 73 R$ 561,00 53

Mecânico de Colhedora R$ 1.006,00 R$ 1.851,00 R$ 456,00 83 R$ 791,00 75

Mecânico de Tratores R$ 1.064,00 R$ 1.767,00 R$ 514,00 93 R$ 707,00 67

Soldador R$ 1.018,00 R$ 1.971,00 R$ 468,00 85 R$ 911,00 86

Fonte: Wiabiliza, setembro 2010.

* Nominal: piso salarial definido em carteira de trabalho.  ** Total:  valor nominal + bônus+ PLR + benefícios

INDICADORES

Sociais

Total de trabalhadores, por tipo de 
emprego, contrato de trabalho e região
As associadas à UNICA estão localizadas na 
região Centro-Sul do país nos estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso 
do Sul. Na área agrícola há uma sazonalidade 
devido à época de colheita da cana. Estima-se 
que os safristas representam cerca de 25% dos 
postos de trabalho da área agrícola que são 
abertos de abril à novembro.

Número de postos de trabalho/ 
associadas UNICA*

ÁREA
TRABALHADORES

Safra Entressafra

Agrícola 112.015 82.817

Indústria/Administrativa 38.698 35.431

Total 150.713 118.248

Fonte: UNICA

*Universo = 90 associadas.

As associadas empregam mais de 180 mil 
pessoas entre empregados e terceirizados**. 
Os contratos de trabalho adotados pelas 
empresas estão de acordo com a legislação 
trabalhista brasileira e em sua maior parte os 
empregos são de tipo integral e contrato 
indeterminado, com exceção para os safristas 
que possuem contrato por tempo determinado.

Número total e taxa de rotatividade de 
empregos, por faixa etária, gênero e região
Empregos formais nas áreas agrícola, industrial e 
administrativa/associadas UNICA***

Terceirizados

19.296

Empregados

188.736

Fonte: UNICA

**Empregados são aqueles com vínculo empregatício direto com as 
usinas e terceirizados são aqueles que prestam serviço para a usina, ou 
seja, trabalhadores contratados.

***Universo = 91 unidades
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Econômicos
A UNICA oferece como benefícios a 
todos os seus funcionários plano de saúde 
com assistência médico-hospitalar, para todos 
os procedimentos clínicos, cirúrgicos e os 
atendimentos de urgência e emergência, além de 
seguro de vida. Já o plano de pensão ainda 
não faz parte do pacote de benefícios.
No universo de 93 associadas respondentes, 
79% informaram ter práticas de compras e de 
investimentos para aprimorar o desenvolvimento 
socioeconômico da comunidade em que está 
presente.
No universo de 93 associadas respondentes, 

89% informaram ter programa para empregar 
o maior número possível de moradores do 
local onde estão instaladas, dando-lhes, 
em cooperação com sindicatos, ONGs, 
associações comunitárias ou autoridades 
públicas, formação com o objetivo de aumentar 
os níveis de qualificação das comunidades.
Dentro desse mesmo universo, 79% 
das associadas têm práticas de compras 
e de investimentos para aprimorar o 
desenvolvimento socioeconômico da 
comunidade em que está presente.

Sociedade
Programas e práticas para avaliar e gerir os 
impactos das operações nas comunidades
Desde sua criação, em 2001, o Núcleo 
de Responsabilidade Socioambiental e 
Sustentabilidade da UNICA, com apoio de 
entidades como Banco Mundial, Instituto Ethos 
e GRI, entre outras, tem realizado seminários 
e palestras para conscientizar as associadas 
sobre a importância de promover ações cada 

vez mais sustentáveis e menos assistencialistas. 
É notório que as ações pontuais e doações 
de caráter assistencialista, que predominavam 
no setor, vêm sendo substituídas por projetos 
mais concentrados em ações robustas e 
abrangentes, levando em conta asdemandas das 
comunidades de entorno e dos colaboradores, 
principais beneficiários. 
O quadro mostra o total de projetos enviados 
por 93 associadas à UNICA

Programas Socioambientais/associadas UNICA

ÁREA PROJETOS BENEFICIADOS INVESTIMENTO

Cultura 22 91.333 R$ 1.564.432,66

Ambiental 43 69.243 R$ 8.596.047,34

Esporte e lazer 12 23.645 R$ 1.743.830,28

Qualidade de vida 53 80.982 R$ 7.005.617,57

Saúde 36 28.698 R$ 2.975.886,53

Educação 46 26.988 R$ 6.618.190,76

Qualificação 61 88.718 R$ 3.851.518,39

Total 273 409.607 R$ 32.355.523,53

Fonte: UNICA

Obs: Os projetos serão apresentados na íntegra pelo site www.unica.com.br/gri

Política de liberdade de associação e o grau da sua aplicação

Relação com Sindicatos/associadas UNICA*
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91%
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25%

55%

98%

Fonte: UNICA

*Universo = 93 associadas

Direitos humanos
Descrição de políticas e diretrizes para manejar 
todos os aspectos de direitos humanos/ 
associadas UNICA
No universo de 93 associadas respondentes, 
65% declararam possuir contratos de investimentos 
significativos que incluem cláusulas referentes a 
direitos humanos ou que foram submetidos a 
avaliações referentes a direitos humanos.

Empresas contratadas submetidas a avaliações 
referentes a direitos humanos/associadas 
UNICA
No universo de 93 associadas respondentes, 
96% das empresas declararam incluir na avaliação 
e pesquisa de seus fornecedores critérios de 

trabalho infantil e/ou escravo e outros princípios 
que dizem respeito aos direitos humanos.

Número total de casos de discriminação e as 
medidas tomadas 
A UNICA adota uma política de não 
discriminação e valorização da diversidade. 
A entidade não compactua e compromete- 
-se a não realizar e nem admitir, entre 
colaboradores, qualquer tipo de ação 
de discriminação de raça, sexo, idade, 
necessidades especiais, nacionalidade ou outra 
condição legalmente protegida. Entre suas 
associadas, difunde essa prática fundamentada 
nas exigências internacionais, da legislação e 
diretrizes sociais.



SUMÁRIO 

80

INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE

81

Responsabilidade sobre o produto
Política para preservar a saúde e a segurança do 
consumidor durante o uso do produto
Para garantir a produção de açúcar como 
alimento humano, as indústrias produtoras têm 
adotado nos últimos anos critérios existentes na 
legislação da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - Anvisa (Portaria 326, de 30 de 
julho de 1997, Resolução RDC no 275, de 21 
de outubro de 2002); em Boas Práticas de 
Fabricação (BPF); em sistemas tais como Análise 
de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
(APPCC) e, mais recentemente, nos requisitos 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) NBR ISO 22000:2006. Esta norma 
internacional inclui requisitos de gerenciamento 
na produção de alimento seguro, permitindo 
associação com a ABNT NBR ISO 9001.
Por outro lado, as usinas somente comercializam 
seus produtos para as grandes empresas de 
alimentos e bebidas após auditorias de terceira 
parte contratadas pelas compradoras. As auditorias 
verificam o sistema implantado pela usina para 
garantir que o açúcar está sendo produzido em 
condições adequadas para consumo humano.

Não conformidades relacionadas aos impactos 
causados por produtos e serviços
As usinas estão sujeitas à fiscalização da Anvisa 
e do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e não há registro de 
ocorrências que tenham incorrido em multas por 
problemas de segurança no produto ou nos serviços.

Tipo de informação sobre produtos e serviços 
exigida por procedimentos de rotulagem
A embalagem do produto nas usinas é feita em 
sacos de 50 kg, ou em big-bags de até 1.200 kg, 
com exceção daquelas que embalam produtos para 
o mercado consumidor em sacos de 1 kg ou 5 kg. A 
rotulagem, no primeiro caso, é muito simples: contém 
informações necessárias para permitir a rastreabilidade 
do produto, mas nenhuma informação nutricional, 
porque é dirigida às indústrias. Aquelas que fazem o 
empacotamento em sacos de 1 kg e/ou 5 kg adotam 
a legislação da Anvisa, com informações nutricionais, 
tempo de vida útil e outras  exigências.

Programas de adesão a leis, normas e códigos 
voluntários
As atividades de marketing somente são 
realizadas por empresas que vendem açúcar 
ao consumidor doméstico. Aquelas que 
comercializam apenas para as indústrias não fazem 
ações de marketing direto, nem propaganda de 
seus produtos. As ações de vendas são feitas 
por profissionais especializados, que tratam direto 
com o comprador. As indústrias de alimentos 
podem ainda procurar as usinas para especificar 
como querem os produtos. O marketing tem 
sido feito em sites de cada produtor, ou grupo 
de produtores, que informam a especificação do 
produto disponível ao mercado.

Reclamações comprovadas relativas à violação 
de privacidade de clientes

Número total de reclamações e críticas de 
consumidores/associadas UNICA*

INSTÂNCIA QUANTIDADE

Na empresa 3.778

No procon 1

Na justiça 2

 Fonte: UNICA    * Universo = 93 associadas.

Percentual de reclamações e críticas 
solucionadas/associadas UNICA*

INSTÂNCIA QUANTIDADE

Na empresa 100%

No Procon 100%

Na justiça –

Fonte: UNICA    *Universo = 93 associadas.

As reclamações e críticas foram apuradas pelas 
usinas associadas UNICA e contemplam as 
solicitações dos consumidores de seus produtos: 
açúcar e etanol.

Multas por não conformidades relacionadas ao 
fornecimento e ao uso de produtos e serviços
Conformidade com as leis – As usinas estão 
sujeitas à fiscalização da Anvisa e do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e não 
há registro de ocorrências que tenham incorrido 
em multas por problemas de segurança no 
produto ou nos serviços.

Interação com as comunidades/associadas UNICA*

INICIATIVAS EMPRESAS

Participam de Fóruns Locais 61 empresas

Internalizam este relacionamento na própria empresa. 51 empresas

Atuam em parceria com a comunidade na construção de redes para 
a solução de problemas locais, oferecendo suporte técnico, e/ou 
espaço físico, ou outros tipos de apoio.

48 empresas

Participa na formulação de políticas públicas, se engajando na 
resolução dos problemas do local em que está inserida.

41 empresas

Reconhecem a comunidade em que está presente como parte 
interessada importante em seus processos decisórios.

67 empresas

Contribuem com melhorias na infraestrutura ou no ambiente local 
que possam ser usufruídas pela comunidade (habitações, estradas, 
pontes, escolas, hospitais, etc.).

83 empresas

Têm programa para empregar, na medida do possível, o maior 
número  de moradores do local em que está inserida, dando-lhes 
formação, com o objetivo de aumentar os níveis de qualificação 
daquela comunidade em cooperação com sindicatos, ONGs, 
representantes da comunidade ou autoridades públicas.

89 empresas

Têm práticas de compras e de investimentos para aprimorar o 
desenvolvimento socioeconômico da comunidade em que está 
presente.

71 empresas

Fonte: UNICA

*Universo = 93 associadas

Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção
Pela característica de negócios e estrutura da UNICA, considerando suas atividades atuais, nenhum 
processo é visto como significativamente de risco à sua reputação ou imagem. O tema corrupção é 
tratado no Código de Conduta, com o objetivo de capacitar seus colaboradores a identificar e 
avaliar situações e prevenir casos de corrupção.

Medidas tomadas em resposta a casos 
de corrupção/associadas UNICA*

A companhia possui compromisso 
formal em relação ao combate a 
todas as formas de corrupção*?

Descrição de multas significativas e número total de sanções não monetárias
A UNICA não tem nenhuma multa imposta contra ela. A UNICA não controla e não 
acompanha casos de multas impostas contra suas associadas, não sendo parte de seu objeto.

COMPROMISSO
NÚMERO DE 

EMPRESAS (%)

No Código de Conduta 62%

Como Política Corporativa específica 
sobre o tema

24%

Por meio de adesão formal ou 
declaração pública relativa a 

compromissos e iniciativas voluntárias
25%

 Fonte: UNICA

*Universo = 93 associadas
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Para aderir, as usinas preparam um plano de 
ação com medidas detalhadas, metas e prazos 
para cumprimento das diretivas técnicas do 
protocolo. Os planos são analisados por um 
comitê tripartite formado por técnicos das 
secretarias de Meio Ambiente, de Agricultura 
e da UNICA e, após sua aprovação, as usinas 
recebem um certificado de conformidade, 
renovável anualmente. Em 2009, mais de 
95% do etanol produzido em São Paulo veio 
de usinas certificadas pelo projeto que ficou 
conhecido como “Etanol Verde”. 

Queima
O prazo para o fim da queima da palha de 
cana-de-açúcar foi reduzido de 2021 para 
2014, nas áreas mecanizáveis (com declividade 
menor que 12%); e de 2031 para 2017, nas 
consideradas não mecanizáveis com tecnologia 
existente (com declividade superior a 12%). 
Ressalte-se que as áreas mecanizáveis, que 
representavam 79% da área administrada em 
2007, passaram para 84% em 2010.

Colheita de cana crua/associadas UNICA*
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Fonte: UNICA

*Universo = 97 associadas.

Para que a mecanização avançasse além do 
índice de 34%, anterior ao protocolo, para 
os atuais 60%, houve intenso esforço para a 
aquisição de máquinas. Desde a assinatura do 
protocolo, em 2007, mais de R$ 1,7 bilhão 
foi investido pelas associadas à UNICA em 
colhedoras, transbordos e tratores.

Número de máquinas/associadas UNICA* 
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Fonte: UNICA

*Universo = 97 associadas.

Emissões evitadas
Com o Protocolo Agroambiental, entre 2008 
e 2010 as associadas à UNICA deixaram de 
queimar 785 mil hectares de cana-de-açúcar, 
evitando a emissão de 427 mil toneladas de 
CO2. Adicionalmente, a palha remanescente no 
campo após a colheita crua apresenta grande 
potencial energético. Seu uso como combustível 
aumenta a capacidade de exportação de energia 
e a mitigação da emissão de carbono pela 
geração de energia. Essa energia deixa de ser 
produzida pela rede elétrica, em muitos casos 
a partir de termelétricas movidas por fontes de 
energias fósseis.

Emissões mitigadas pela cogeração da palha/
associadas UNICA* 

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Toneladas
de CO2 

equivalentes
227.467 284.762 330.567

Fonte: UNICA

*Universo = 97 associadas.

Matas ciliares
Outra diretriz do Protocolo Agroambiental está 
relacionada à proteção das matas ciliares nas 

Alargamento de mata ciliar com plantio de novas mudas

PROTOCOLO AGROAMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em meados de 2006, diante das projeções de 
expansão da área de cultivo de cana-de-açúcar 
no Estado de São Paulo e os consequentes 
efeitos da queima permitida por lei, o setor 
sucroenergético paulista se viu diante do desafio 
de promover a adequação ambiental de sua 
atividade agrícola e industrial. Foi então que 
a UNICA, juntamente com o governo de 
São Paulo, por meio das Secretarias do Meio 
Ambiente e da Agricultura, iniciou discussão 
sobre um novo modelo de desenvolvimento 
para o setor.
Em 4 de junho de 2007, após alguns meses 
de entendimentos, era lançado o Protocolo 
Agroambiental do Estado de São Paulo, que 
definiu metas mais restritivas que a legislação 
em vigor para minimizar alguns dos principais 
impactos da atividade canavieira sobre o meio 

ambiente e a sociedade. Entre eles, destacam- 
-se a antecipação do prazo para eliminação 
da queima da palha da cana, a proteção dos 
remanescentes florestais de nascentes e de matas 
ciliares e a redução de consumo de água na 
etapa industrial.
Com seu caráter voluntário, o protocolo contou 
com ampla adesão já no seu lançamento e o 
número de usinas signatárias vem crescendo 
a cada ano. Além disso, houve importantes 
adesões institucionais, por parte de instituições 
financeiras, traders e cooperativas, que vieram 
fortalecer ainda mais a iniciativa.

MEIO AMBIENTE
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Para aves, o total foi de 29 espécies monitoradas, 
sendo três na categoria quase ameaçadas e 26 
na categoria vulnerável. Durante os trabalhos de 
monitoramento, houve identificação de uma das 
espécies na categoria quase ameaçadas, e também 
pelo menos uma ocorrência de exemplar de 
espécie na categoria vulnerável.

Água
O uso responsável de recursos hídricos é o 
terceiro pilar do Protocolo Agroambiental e, 
desde sua assinatura, as associadas à UNICA 
já reduziram seu consumo específico de 1,89 m3 
para 1,49 m3, por tonelada de cana moída.  

Nesse período, mais de R$ 42 milhões foram 
investidos no fechamento e reutilização da água 
em circuitos industriais, o que resultou em economia 
de mais de 106 bilhões de litros de água desde 
2007, o suficiente para abastecer por dois anos 
uma cidade de cerca de 1 milhão de habitantes.

Consumo específico de água/associadas 
UNICA*

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Consumo 
(m3/TCM)

1,89 1,76 1,49

Fonte: UNICA

*Universo = 97 associadas.

Manual de Conservação e Reuso 
de Água na Agroindústria 
Sucroenergética
Fruto do Termo de Cooperação Técnica 
assinado pela Agência Nacional de Águas 
(ANA), Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), Centro de Tecnologia 
Canavieira (CTC) e UNICA, o manual foi 
desenvolvido por especialistas do CTC, 
com coordenação do pesquisador  

André Elia Neto, e traz informações 
detalhadas sobre a gestão de recursos hídricos 
para o setor sucroenergético.
Sua publicação, em dezembro de 2009, está 
em linha com o compromisso de adoção de 
programa de controle de qualidade e reuso da 
água utilizada no processo industrial do setor 
paulista, assumido pelas usinas signatárias do 
Protocolo Agroambiental.
Mais informações em http://www.unica.com.br/multimedia/
publicacao.

Revoada no céu, em Pereira Barreto

áreas administradas pelas usinas. O levantamento 
topográfico das áreas e seu georreferenciamento 
tornaram-se, então, prioritários para as associadas 
à UNICA. 

Levantamento de matas ciliares/associadas 
UNICA*

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Área 
protegida 

(ha)
122.449 130.437 143.462

Fonte: UNICA

*Universo = 97 associadas.

O primeiro efeito direto da proteção é a 
absorção e o estoque de carbono pelas matas 
recompostas. As projeções da UNICA indicam 
que, após 20 anos, com o restabelecimento 
completo dessa vegetação, o estoque de carbono 
será de mais de 21 milhões de toneladas de 
carbono, o equivalente a um ano de emissões das 
indústrias de São Paulo.

Estoque carbono/associadas UNICA*

2007/2008 2008/2009 2009/2010

Toneladas 
de CO2

equivalentes 
306.123 762.652 1.243.302

Fonte: UNICA

*Universo = 97 associadas.

Somando-se as emissões estocadas pelas matas 
ciliares, mitigadas pela utilização da palha na 
cogeração e evitadas pela antecipação da eliminação 
da queima, as associadas à UNICA terão evitado, 
até 2017, a emissão de mais de 9 milhões de 
toneladas de carbono, o equivalente à redução anual 
média da cidade do México.
O segundo efeito é o incremento da diversidade 
de fauna e flora. Até agora, mais de 10 milhões 
de mudas de árvores nativas foram plantadas na 
recuperação de mais de 6 mil hectares de matas, 
com investimentos que ultrapassam R$ 46 milhões. 
Cerca de oito mil colaboradores estão diretamente 
envolvidos nas atividades de catação de 
sementes, tratos nos viveiros, plantio e cuidados na 
manutenção dessas áreas reflorestadas.
Além disso, o setor tem investido, 
continuamente, na ampliação do monitoramento 
de bioindicadores nas áreas protegidas. 
Em 2007, eram quase 20 mil hectares 
monitorados, área que passou para 
35 mil hectares em 2009. Através desses 
monitoramentos, é possível identificar se as matas 
protegidas servirão de abrigo a mamíferos e aves.
Até o momento, os projetos de biodiversidade 
monitoram 12 espécies de mamíferos, cinco delas 
ameaçadas de extinção e sete consideradas 
vulneráveis. Para as espécies identificadas como 
vulneráveis, houve abundância de 31 exemplares 
avistados.

Projeto Canasat
O Canasat é um projeto desenvolvido pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), com o apoio da UNICA, que tem 
por objetivo fornecer informações sobre a 
distribuição espacial da área cultivada com 
cana-de-açúcar na região Centro-Sul do 
Brasil, por meio de imagens de satélites de 
sensoriamento remoto. Os mapas gerados 
estão disponíveis na internet e podem ser 
utilizados pelas diversas partes interessadas.
Os dados do Canasat são usados para 
monitorar a evolução da eliminação da queima, 
compromisso assumido pelas usinas signatárias 
do Protocolo Agroambiental. 

Evolução da Área de Cana no Centro-Sul

Mais informações em http://150.163.3.3/canasat.



SUMÁRIO 

86

INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE

87

Total de água retirada por fonte/associadas 
UNICA*

Água retirada de fontes hídricas  
(bilhões de litros)

SAFRA CONSUMO

2007/2008 438

2008/2009 503

2009/2010 418

Fonte: UNICA    *Universo = 97 associadas.

Fontes hídricas significativamente afetadas 
por retirada de água
Essas informações não estão disponíveis.

Percentual e volume total de água reciclada 
e reutilizada/associadas UNICA*

Água recirculada* (bilhões de litros)

SAFRA CONSUMO

2007/2008 3.946

2008/2009 5.036

2009/2010 5.026

Fonte: UNICA    *Universo = 97 associadas.

Descarte total de água, por qualidade e 
destinação/associadas UNICA*

Água descartada (milhões de litros)

SAFRA ÁREA

2007/2008 118.000

2008/2009 151.000

2009/2010 151.000

Fonte: UNICA    *Universo = 97 associadas.

Aspecto: biodiversidade
Localização e tamanho da área possuída
Áreas com potencial de incremento de 
biodiversidade (ha)/associadas UNICA*

SAFRA ÁREA PROTEGIDA

2007/2008 122.449

2008/2009 130.437

2009/2010 143.462

Fonte: UNICA    *Universo = 97 associadas.

Impactos significativos na biodiversidade de 
atividades, produtos, e serviços
De acordo com o estudo “O Impacto 
da Produção de Cana-de-Açúcar na 
Biodiversidade do Estado de São Paulo, 
Brasil”, do dr. Luciano M. Verdade, em 
trabalho realizado entre 2002 e 2005, 
em áreas de cana-de-açúcar e pastagens, 
foram identificados 27 espécies de médios 
mamíferos, o que corresponde a dois terços 
das espécies originárias da Mata Atlântica 
em sua formação original.
Para pequenos mamíferos o número de espécies 
encontradas foi de oito, aproximadamente um 
terço das espécies originárias. Ainda de acordo 
com o estudo, o número de espécies é menos 
diversificado em pastagens e mais abundante 
em cana-de-açúcar.
Já com relação a aves, foram identificadas 
202 espécies, o equivalente a 60% das 
espécies originárias da Mata Atlântica. 
Nesse caso, a maior diversidade encontra-se 
nas florestas nativas seguidas de maior 
abundância nas áreas de pastagens.

Habitats protegidos ou restaurados/
associadas UNICA*
Entre habitats protegidos e restaurados (ha)

SAFRA ÁREA 

2007/2008 93.647

2008/2009 100.335

2009/2010 110.180

Fonte: UNICA    *Universo = 97 associadas.

Materiais usados por peso ou volume/
associadas UNICA*

SAFRA CANA BAGAÇO

(milhões tons) (milhões tons)

2007/2008 232.020.000 77.340.000

2008/2009 286.150.000 95.383.333

2009/2010 281.120.000 93.706.667

Fonte: UNICA

*Universo = 97 Associadas.

Percentual dos materiais renováveis utilizados.
A cana-de-açúcar advinda do campo 
representa 98,9% do total dos produtos 
utilizados pelo setor sucroenergético.

Iniciativas para fornecer produtos e serviços 
com baixo consumo de energia
A evolução das caldeiras, de baixa para alta 
pressão, vem contribuindo para a eficiência 
energética do setor.
Em relação à inserção da bioeletricidade 
na matriz energética brasileira, também há 
o que comemorar. Em 2009, graças à 
intensificação dos esforços da UNICA 
para promover mudanças no ambiente 
regulatório e institucional, o governo 
federal definiu a realização de dois leilões 
específicos para fontes alternativas, no 
segundo semestre de 2010.
Ainda sobre esse assunto, merece destaque 
o lançamento do Programa Bioeletricidade 
2011-2020. Trata-se de um programa 
sustentado de leilões com condições de 
viabilizar a oferta de 1.000 MW/ano 
no período 2011-2020 (10.000 MW). 
Essa oferta assegura, a empreendedores 
e produtores de tecnologia, condições 
de planejamento da oferta e segurança 
na comercialização da bioeletricidade 
produzida pelas usinas de açúcar e etanol. 
Criado pela UNICA com apoio do 
Grupo de Estudos do Setor Elétrico 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(Gesel) e da Associação da Indústria 
de Cogeração de Energia (Cogen),  

o programa prevê o desenvolvimento  
de ações com dois focos principais:
1)  mapeamento da oferta potencial e das 

condições de conexão necessária para 
inserir 10.000 MW no sistema elétrico; e

2)  estudos sobre as externalidades 
energéticas e ambientais visando 
critérios de precificação (R$/MWh) 
e metodologia para leilões, que 
possam estimular oferta com adequada 
remuneração da bioeletricidade. 

Boa parte do crescimento na geração 
de bioeletricidade e da exportação de 
excedentes deve-se ao aprimoramento 
regulatório que vem ocorrendo nos 
últimos dez anos,no qual a UNICA 
teve papel fundamental na consolidação 
e reconhecimento das especificidades da 
bioeletricidade pelos agentes do setor elétrico.
A tabela a seguir constata a busca 
pela eficiência energética pelo setor 
sucroenergético, viabilizada pela criação 
de um ambiente institucional propício à 
exportação de bioeletricidade para o setor 
elétrico. Observa-se que entre as safras 
2008/09 e 2009/10, dentre as usinas 
já existentes, ocorreu um crescimento na 
aquisição de caldeiras com pressão de 
trabalho acima de 60 bar, promovendo-se 
eficiência no processo de produção de 
bioeletricidade e a geração de excedentes 
de energia elétrica, facilitada pela construção 
de um ambiente institucional favorável para a 
comercialização de bioeletricidade.

Característica das caldeiras/associadas 
UNICA*

Pressão 2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

Até 21 bar 80 88 86

Entre 28 e 45 bar 20 22 22

Entre 63 e 67 bar 15 17 24

Entre 90 e 100 bar – – 2

Total geral 115 127 134

Fonte: UNICA    *Universo = 39 usinas.
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Outras emissões indiretas relevantes de 
gases de efeitos estufa
A principal fonte de emissões indiretas 
está relacionada àquelas provenientes do 
processo produtivo de fornecedores de  
cana-de-açúcar. Por ser a entidade que 
representa a indústria da cana-de-açúcar e 
apesar de manter relações institucionais com 
os representantes de fornecedores, a UNICA 
não possui informações referentes a esse tema.

Emissões de substâncias destruidoras da 
camada de ozônio
A UNICA não tem atribuição de fiscalizar suas 
associadas com relação a temas regulamentados 
pela legislação brasileira.

NOx, SOx, e outras emissões atmosféricas 
significativas/associadas UNICA*

Outras emissões (toneladas)

SUBSTÂNCIA VOLUME

SOx 28,21

NOx 7.328,40

Carvãozinho 101.868,60

Materiais particulados 128,56

TOTAL 101.997,16

Fonte: UNICA    *Universo = 97 associadas.

Estratégias para gestão de impactos na 
biodiversidade
Atualmente as estratégias de gestão de 
impactos na biodiversidade do setor 
sucroenergético concentram-se nas seguintes 
ações:
1. Identificação das áreas prioritárias para 

o incremento da diversidade de fauna e 
flora;

2. Proteção e/ou recuperação da área 
prioritária para o incremento;

3. Execução do incremento: proteção e ou 
recuperação;

4. Monitoramento contínuo ou 
pontual do índice de biodiversidade 
(biomonitoramento).

Aspecto: emissões, efluentes e 
resíduos

Total de emissões diretas e indiretas de gases 
de efeito estufa/associadas UNICA*
Emissões de gases de efeito estufa (tCO2eq)

FONTE VOLUME

Diesel 923.504,97

Fertilizantes 
nitrogenados

3.164.235,90

Queima de 
cana-de-açúcar

6.355.780,20

Herbicidas 236.500,00

Potássio 421.314,00

Fósforo 412.800,00

Inseticidas 19.952,00

TOTAL 11.534.087,07

Fonte: UNICA    *Universo = 97 associadas.

Canavais e florestas preservadas convivem em harmonia
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Políticas públicas nacionais e 
internacionais e propostas sobre 
mudanças do clima.
•	Participação na 15ª Conferência das Partes 

(COP 15), da Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 
realizada em Copenhague, em dezembro de 
2009, por meio do acompanhamento das 
negociações e da participação em seminários e 
eventos paralelos.

•	Participação da Carta Aberta ao Brasil 
sobre Mudanças Climáticas, como instituição 
apoiadora da iniciativa coordenada pelo 
Instituto Ethos e pela Vale, que contou com 
a assinatura de 22 empresas e apoio de 6 
entidades. O objetivo da Carta foi promover 
o debate com o governo brasileiro sobre 
compromissos e propostas para as discussões da 
COP 15.

•	Lançamento da Aliança Brasileira pelo Clima, 
em setembro de 2009, iniciativa que reúne 
quinze entidades dos setores da agricultura, 
de florestas plantadas e de bioenergia do 
Brasil, que elaboraram um documento de 
posicionamento, com recomendações sobre 
as negociações internacionais, no âmbito da 
Convenção do Clima, e das ações do governo 
brasileiro relativas às mudanças climáticas.

•	Participação no Grupo de Mobilização da 
Indústria para a Mudança Climática, criado em 
2010 pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) com o propósito de coordenar as 
ações do setor privado para a implementação 
da Política Nacional de Mudanças Climáticas 
(PNMC).
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MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Peso total de resíduos, por tipo e métodos 
de disposição
A UNICA não tem atribuição de fiscalizar suas 
associadas com relação a temas regulamentados 
pela legislação brasileira.

Número e volume total de derramamentos 
significativos
A UNICA não tem atribuição de fiscalizar suas 
associadas com relação a temas regulamentados 
pela legislação brasileira.

Percentual de produtos e embalagens 
recuperados, por categoria de produto
Por ser a entidade que representa a indústria 
da cana-de-açúcar e apesar de manter relações 
institucionais com as cooperativas de vendas 
e comercialização, a UNICA não possui 
informações referentes a esse tema.

Valor de multas e número total de sanções 
resultantes da não conformidade com leis
A UNICA não tem atribuição de fiscalizar suas 
associadas com relação a temas regulamentados 
pela legislação brasileira.

Total de investimentos e gastos em 
proteção ambiental/associadas UNICA*

Investimentos em proteção ambiental (R$ milhões)

ÁREA
2007/ 
2008

2008/ 
2009

2009/ 
2010

Mecanização 378 484,5 1.219,5

Levantamento, 
proteção e 

reflorestamento
15 15 16

Fechamento 
circuito de águas 

7 15 20,5

Fonte: UNICA    *Universo = 97 associadas

Manejo do bagaçø de cana na geração de bioeletricidade
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O Agora, um projeto integrado de 
comunicação e marketing, conta com diversas 
empresas e entidades representantes de 
diversos elos da cadeia produtiva do setor 
sucroenergético. O projeto tem como 
objetivo esclarecer, estreitar o relacionamento 
com diversos públicos de interesse do setor 
sucroenergético e transmitir à opinião pública 
informações sobre os benefícios da produção 
e uso de energias limpas renováveis de origem 
agrícola.

Sociedade
Em 2009, o Agora realizou o Desafio 
Mudanças Climáticas, projeto voltado para 
professores e alunos do ensino fundamental das 
redes públicas estaduais, com o objetivo de 
despertar nas crianças a consciência ecológica 
por meio de informações sobre as causas do 
aquecimento global e as formas de mitigar as 
mudanças climáticas.

Em 2010, foi realizado um segundo projeto 
educacional, o Estudo Municípios Canavieiros, 
que foca a importância da indústria da cana-de- 
-açúcar para as comunidades em que está instalada 
do ponto de vista da sustentabilidade. O projeto 
atingiu escolas municipais e estaduais de São 
Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Goiás, estados que concentram 
90% da produção de cana-de-açúcar do Brasil.

Governo
Em seminários realizados no Congresso Nacional 
e nas Assembleias Legislativas do Paraná, Minas 
Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e Goiás foram apresentados estudos 
sobre as externalidades positivas do etanol e 
da bioeletricidade na matriz energética brasileira, 
sob a ótica socioambiental e de saúde pública.. 
Tais trabalhos levantaram a discussão sobre a 
importância da criação de políticas públicas 
regulatórias para o setor.

Desafio Mudanças Climáticas
O Desafio Mudanças Climáticas é um 
projeto educacional dirigido a alunos dos 8º 
e 9º anos de escolas públicas estaduais da 
Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo 
e Distrito Federal, com o objetivo de fazer 
com que eles compreendam as consequências 
do aquecimento global. Lançado em agosto 

de 2009 no âmbito do Projeto Agora, do 
qual a UNICA participa, a ação chegou a 
cerca de 12 mil escolas, 47 mil professores 
e 2,3 milhões de alunos. Mais de 3 500 
trabalhos foram recebidos e 24 vencedores 
foram premiados.

Mais informações em http://www.desafiomudancasclimaticas.com.br.

O etanol além dos veículos leves
A UNICA apoia ativamente o projeto 
Bioetanol para o Transporte Sustentável 
(Best) e, em 2009, promoveu o lançamento 
do segundo ônibus movido a etanol que já 
integra a frota de transporte urbano da cidade 
de São Paulo. Em novembro de 2010, a 

UNICA, a Prefeitura de São Paulo e diversas 
empresas e entidades parceiras assinaram 
carta de intenções que levará à introdução 
na capital paulista, até junho de 2011, dos 
primeiros 50 ônibus movidos a etanol no 
transporte coletivo da cidade.

Ônibus movido a etanol na av. Paulista
Foto: Divulgação/Scania
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A seguir, algumas ações desempenhadas e seus 
resultados:

Capacitação
•	Elaboração do sistema de certificação aprovado 

pelo comitê de gestão da BONSUCRO.
•	Proposta de critério de redução de emissões de 

gases de efeito estufa aprovada no âmbito do 
Roundtable on Sustainable Biofuels.

Inteligência comercial
•	Contratação de três estudos regulatórios e de 

mercado-alvo, sendo um para o os Estados 
Unidos (North American Ethanol Data & 
Market Outlook Materials) e dois para a 
comunidade Europeia (EU Ethanol Prices and 
Production Costs e EU Ethanol Policies and 
Market).

Em dezembro de 2007, a UNICA firmou 
parceria com a Apex-Brasil para promover a 
imagem do etanol brasileiro como energia limpa 
e renovável no exterior. O objetivo é consolidar 
o etanol como uma commodity global, por meio 
da disseminação da marca Sugarcane Ethanol. 
São beneficiadas diretamente pelas ações do 
projeto as usinas associadas à UNICA, bem 
como a indústria sucroenergética brasileira como 
um todo.
O acordo prevê injeção compartilhada de 
recursos da ordem de R$ 18,75 milhões, até 
o final de 2009. As ações vão desde a 
capacitação da oferta de etanol e a produção 
de estudos de inteligência comercial, até 
a participação em eventos de repercussão 
e promoção de imagem. Tais ações são 
desenvolvidas a partir de trabalho de relações 
públicas junto aos principais formadores 
mundiais de opinião.

Imprensa e academia
Lançado em 2010, o Programa de 
Aperfeiçoamento sobre o setor sucroenergético 
tem o objetivo de ampliar o conhecimento de 
jornalistas, sejam eles repórteres ou editores das 
áreas de economia, política e internacional, sobre 
assuntos relacionados ao sistema agroindustrial 
da cana-de-açúcar, tais como novas tecnologias, 
cadeia produtiva, tendências de crescimento 
e os esforços para transformar o etanol em 
commodity global.
O Prêmio TOP Etanol é outro destaque. Na sua 
primeira edição, distribuiu mais de R$ 60 mil em 
prêmios para 13 trabalhos selecionados dentre os 
220 inscritos nas categorias Fotografia, Jornalismo, 
Monografias e Trabalhos Acadêmicos, sobre o 
tema “Agroenergia e Meio Ambiente,” além de 
ter homenageado personalidades ligadas ao setor 
sucroenergético.

Consumidores
Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre 
a produção sustentável de biocombustíveis, o 
setor sucroenergético vem marcando presença em 
eventos como Challenge Bibendum, ExpoPostos 
& Conveniência, Feira de Negócios do Setor da 
Bioenergia (Feicana Feibio), Feira Internacional da 
Indústria Sucroalcooleira (Fenasucro), Salão do 
Automóvel e Simpósio Internacional e Mostra de 
Tecnologia e Energia Canavieira (Simtec).

PROJETO AGORA
UNICA

Monsanto

Itaú

Itaú BBA

Basf

Dedini

SEW Eurodrive

Syngenta

Amyris

BP

FMC

Associação dos Produtores de Bioenergia no 
Estado do Paraná (Alcopar)

Associação dos Produtores de Bioenergia do 
Mato Grosso do Sul (Biosul)

Sindicato da Indústria de Fabricação do Etanol 
no Estado de Minas Gerais (Siamig)

Sindicato da Indústria dos Fabricantes de 
Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg)

Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de 
Mato Grosso (Sindalcool/MT)

Sindicato da Industria de Fabricação de 
Álcool do Estado da Paraíba (Sindalcool/PB)

Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool 
no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar)

Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool 
no Estado de Alagoas (Sindaçúcar)

Organização dos Plantadores de Cana da 
Região Centro-Sul (Orplana)

Centro Nacional das Indústrias do Setor 
Sucroalcooleiro (Ceise BR)
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Abastecimento no treino da Fórmula Indy 2010

Ações nos Estados Unidos (EUA) e na 
União Europeia (UE) 
(período janeiro de 2008 a julho 2010)

METAS MERCADO REALIZADO

Veiculação de 
matérias na imprensa

EUA 295

UE 312

Contatos com 
jornalistas

EUA 320

UE 237

Visitas de formadores 
de opinião e/ou 

delegações

EUA 56

UE 75

Contatos realizados 
por representantes 

da UNICA

EUA 2757

UE 1170

Palestras realizadas 
por representantes 

da UNICA

EUA 76

UE 47

Contribuições através do Convênio 
Apex
•	Advanced Biofuels Association
•	BONSUCRO
•	Brazilian Chamber of Commerce
•	Woodrow Wilson International Center for 

Scholars

Promoção de imagem e promoção 
comercial

Estados Unidos
•	Reconhecimento pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos do etanol de 
cana-de-açúcar como um combustível renovável 
de baixo teor carbônico. 

•	Encontro com mais de 40 congressistas 
americanos.

•	Pesquisa de opinião pública realizada para 
identificar os temas centrais da campanha de 
marketing 2010 contra a tarifa americana.

•	Campanha promocional realizada em postos 
de combustíveis durante as corridas da Fórmula 
Indy nos Estados Unidos e ações durante a 
Copa do Mundo 2010, junto a congressistas e 
jornalistas americanos.

•	Campanha de mídia veiculada em 2008, que 
inseriu o etanol de cana-de-açúcar no debate 
americano sobre biocombustíveis.

•	Realização de 78 palestras em conferências 
internacionais, workshops e reuniões.

•	Participação em 10 eventos como expositor.

Europa
•	Trabalho para assegurar que a Diretiva 

Europeia dos Biocombustíveis não produzisse 
novas barreiras que dificultassem o acesso ao 
mercado europeu para o etanol de cana-de-
-açúcar. O projeto contemplou reuniões no 
Parlamento e Comissão Europeia, participação 
em seminários e organização de road show em 
cinco países, com especialistas no tema.

•	Apresentação de proposta para a 
identificação de melhores formas de produção 
para o cálculo padrão de redução de emissões 
comparado com combustíveis fósseis.

•	Trabalho de Relações Públicas realizado 
em 2008 e 2010 para estabelecer 
relacionamento com jornalistas dos principais 
veículos de comunicação da Europa, além de 
campanha de mídia com mensagens sobre as 
contribuições do etanol de cana-de-açúcar e 
sobre a participação da UNICA em eventos 
internacionais do setor.

•	Pesquisa de opinião pública e auditoria 
de imagem, que comprovou a eficácia da 
estratégia adotada pelo setor na Europa 
e status conquistado pela UNICA como 
importante fonte de informação tanto para 
a mídia como para formadores de opinião, 
tomadores de decisão e acadêmicos na 
Europa.

•	Realização de 47 palestras em conferências 
internacionais, workshops e reuniões.

•	Participação como expositor em oito dos 
principais eventos de energia e biocombustíveis 
da Europa.

Visita de formadores de opinião
Por meio dessa ação, a UNICA trouxe ao 
Brasil 24 jornalistas de veículos especializados 
e de grande circulação, além de nove 
correspondentes de jornais internacionais no 
Brasil e de uma emissora de TV canadense. 
Como resultado, mais de 30 notícias positivas 
sobre o etanol brasileiro foram geradas na 
internet e na mídia impressa.
Ainda como parte do programa, também 
estiveram no Brasil renomados especialistas 
em políticas ambientais, como Michael 
O’Hare, assessor do governo da Califórnia na 
formulação do Low Carbon Fuels and Land 
Use Changes, e Clayton McMartin, o maior 
especialista dos Estados Unidos em Renewable 
Identification Numbers (RINs), sistema criado 
pelo governo americano para monitorar o uso 
dos biocombustíveis no país de acordo com os 
volumes definidos por lei.

Resultados quantitativos
Esse projeto vem sendo de fundamental 
importância para a inserção brasileira nos 
debates internacionais sobre biocombustíveis. 
Em 2010 foi firmada nova parceria com a 
Apex-Brasil para dar continuidade às ações 
desenvolvidas em prol do incremento das 
exportações e da balança comercial brasileira.
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•	Associação Brasileira de Agronegócio (Abag)

•	Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 
(AEA)

•	Associação da Indústria de Cogeração de 
Energia (Cogen SP)

•	Associação Brasileira das Indústrias da 
Alimentação (Abia) 

•	Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT)

•	Associação dos Municípios do Centro do 
Estado de São Paulo (Amcesp)

•	Centro de Integração Empresa Escola (Ciee)

•	Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas do Estado de São 
Paulo (Fequimfar)

•	Fórum de Líderes Empresariais

•	Instituto para o Agronegócio Responsável (Ares)

•	Instituto de Estudos do Comércio e 
Negociações Internacionais (Icone)

•	Secretaria da Receita Federal

•	Sociedade Rural Brasileira

•	Sociedade dos Técnicos Açucareiros e 
Alcooleiros do Brasil (Stab)

Entidades internacionais
•	Brazil Industries Coalition

•	Friends of Europe

•	Global Reporting Initiative

•	International Dairy Foods Association

•	International Ethanol Trade Association (Ietha)

•	Queensland Sugar Limited

•	World Sugar Research Organization

PARCERIAS 
INSTITUCIONAIS
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A Declaração do Milênio das Nações Unidas 
é um documento histórico. Aprovada na 
Cimeira do Milênio – realizada de 6 a 8 de 
setembro de 2000, em Nova Iorque –, reflete 
as preocupações de 147 chefes de Estado e 
de governo e de 191 países que participaram 
dessa que foi a maior reunião com a presença 
de dirigentes mundiais. Nela estão definidas oito 
metas concretas a serem atingidas até 2015, as 
Metas do Milênio ou, simplesmente, Os Oito 
Jeitos de Mudar o Mundo.
Nas próximas páginas, apresentamos as iniciativas 
das associadas à UNICA relacionadas ao 
atendimento às Metas do Milênio – o jeito do 
setor sucroenergético mudar o mundo.

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
DO MILÊNIO

100



SUMÁRIO 

102

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO

103

2 Atingir o ensino básico universal

Cerradinho 
Programa de alfabetização 

O programa oferece a trabalhadores rurais sem 
escolaridade a oportunidade de aprender a ler 
e escrever. Em 2009, foram alfabetizados 24 
trabalhadores de Novais. Em 2010, o curso será 
oferecido a trabalhadores de Catiguá.

Cerradinho 
Projeto “Um Olhar Comunitário”

Tem o objetivo de verificar as demandas da 
comunidade do entorno, diagnosticar e planejar 
ações com propostas de desenvolvimento 
educacional e preservação da qualidade de 
vida e saúde.
Ações: Palestras, workshops, doações, visitas à 
empresa, apoio e visitas a Instituição Beneficente 
Evangelística Maanaim (Ibem), apresentações 
do projeto “Criança Doce Energia” para a 
comunidade.

Cosan 
Creche Waldemar Alves

Desenvolvido pela prefeitura de Valparaíso em 
parceria com a Cosan. Oferece educação para 
crianças de 4 meses a 6 anos.
 
Fundação Cosan Jaú

Oferece educação infantil formal e 
complementar; informática; artesanato; ludoteca; 
acompanhamento escolar; cidadania; educação 
ambiental; artes cênicas; e apoio psicológico. A 
fundação é destinada a filhos de funcionários 
e crianças da comunidade, na faixa etária de 4 
meses a 10 anos.

ETH - Alcídia 
Programa “Energia Social para 
Sustentabilidade Local”

Centraliza todos os projetos de 
responsabilidade socioambiental da 
ETH Bioenergia e tem por objetivo o 
desenvolvimento sustentado e a qualidade de 
vida das comunidades de influência direta das 
atividades da ETH. O diferencial do programa 
é a governança participativa dos projetos 
implantados, que envolve comunidades e 
governo locais.
São quatro áreas prioritárias de investimentos: 
educação e cultura; atividades produtivas; saúde e 
segurança; e preservação ambiental.

Iracema 
Telessalas

Em parceria com a Fundação Bradesco e as 
prefeituras de Iracemápolis e Limeira, foram 
implantadas seis telessalas para a formação 
escolar de colaboradores da usina e de pessoas 
da comunidade. Em Iracemápolis, as quatro 
telessalas (duas de ensino fundamental e duas 
de ensino médio) oferecem 160 vagas anuais 
e, em Limeira, outras 80 vagas anuais são 
oferecidas pelas duas telessalas.
A Usina Iracema cede o prédio de Iracemápolis 
para a instalação das telessalas e custeia os 
equipamentos e o pagamento mensal dos 
monitores.

Monte Alegre 
Alfabetização Trabalhadores Rurais

Os níveis de empregabilidade registrados pelo setor sucroenergético paulista – mais de 700 mil 
pessoas –, a crescente formalidade praticada na contratação de trabalhadores rurais, os salários que 
equivalem à segunda melhor média do agronegócio brasileiro e os investimentos no aprimoramento 
profissional dos colaboradores sinalizam a disposição de contribuir para a instituição da nova ordem 
econômica pressuposta pela ONU.

1 Erradicar a extrema pobreza  
e a fome

Cocal 
Reaproveitamento de alimentos

O Grupo Cocal, em parceria com a Gran Sapore 
Restaurantes e a Associação Luizas de Marillac 
de Paraguaçu Paulista, promoveu palestra sobre 
reaproveitamento de alimentos. No evento foram 
ensinadas técnicas para produzir "Fanta" caseira 
e patê com talos de verduras. Os participantes 
receberam livros com receitas de reaproveitamento.
Outras iniciativas de destaque foram os cursos 
de fabricação de bombons, para 20 meninas 
da Associação Luizas de Marillac de Paraguaçu 
Paulista, e de preparação de salgadinhos para festa, 
para famílias da comunidade de Iepê. Além de 
melhorar o padrão de alimentação da comunidade, 
os cursos possibilitam a geração de renda.

Cerradinho 
Programa Alimente-se Bem

Visa esclarecer os alunos sobre a importância 
do aproveitamento integral dos alimentos para 
a melhoria do estado nutricional, bem como 
apresentar alternativas de utilização desses 
alimentos.

Pitangueiras 
Alimentação na 1ª Infância

Fornecer a dependente de 0 a 2 anos de idade, 
de acordo com a receita médica, três latas de 
leite por mês.
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3 Promover a igualdade entre os 
sexos e a autonomia das mulheres

Pedra 
Projeto Mulher

Encontro de todas as mulheres da empresa, com o 
objetivo de promover a integração e a difusão de 
temas de saúde focados no universo feminino.

São José da Estiva 
Dia Internacional da Mulher

A data é comemorada com diversas atividades, 
tais como palestras, eventos sociais, entrega 
de flores e lembranças. Além de promover a 
integração entre as colaboradoras, dependentes 
e pessoas da comunidade, as atividades marcam 
as comemorações de uma data muito importante 
para a história mundial. 

São Domingos 
Projeto Viva Mulher
Orientação para colaboradoras, esposas de 
colaboradores e mulheres da comunidade sobre 
determinadas doenças, com medidas preventivas 
de saúde e esclarecimentos gerais, visando à saúde 
e qualidade de vida da mulher. 

Della Coletta 
Saúde da Mulher
O foco principal é a prevenção do câncer do 
colo de útero, através de realização de exames de 
Papanicolau. 
Campanha para Homens
Realizar a prevenção em homens acima de 40 
anos fazendo coleta como exames de PSA, 
hemograma, triglicérides, colesterol e glicemia.

Paraíso 
Centro de Educação Infantil

Promove educação em tempo integral para 
crianças com idades entre 0 e 6 anos, além 
de oferecer quatro refeições diárias e projetos 
pedagógicos diferenciados.

Pedra 
Convênio Creche

Parceria com prefeituras e instituições de ensino 
para o atendimento de crianças de até 6 anos 
de idade. Nessa parceria, são repassados recursos 
para a instituição realizar melhorias de infraestrutura 
e compra de materiais didáticos, dentre outros.

Santa Fé 
Centro Convivência Itaquerê

Cursos gratuitos abertos para crianças e 
adolescentes da comunidade, visando a 
integridade social, educação, saúde e preservação 
do meio ambiente.

São Domingos 
Material Escolar

Fornecimento de material escolar básico para 
colaboradores e filhos de colaboradores que 
estudem em escolas públicas, desde o jardim até 
o segundo grau.

São José da Estiva 
Educar Nunca É Tarde

Promover a inclusão social e melhorar a autoestima 
são os objetivos desse programa que atende 
colaboradores, dependentes e pessoas da 
comunidade que não tiveram oportunidade de 
frequentar a escola em idade escolar. A sala 
de aula, mantida pela empresa, é equipada e 
o material privilegia a realidade do aluno para 
facilitar o aprendizado.
 

Hora de Aprender Mais

Os colaboradores, seus dependentes e pessoas 
da comunidade que não tiveram a oportunidade 
de concluir o ensino fundamental e médio têm 
nesse projeto a chance de aprender mais. A 
empresa mantém telessalas equipadas, em parceria 
com escolas estaduais de Novo Horizonte.
 
Bom de Bola, Bom na Escola!

Esse programa tem como objetivo desenvolver 
a formação da criança, afastá-la das drogas 
e de outros problemas sociais, aprimorar o 
caráter pessoal e despertar o gosto e o interesse 
pelo esporte. Para participar, a criança precisa 
estar matriculada em uma escola, frequentar 
assiduamente as aulas e apresentar boas notas. 
Além das atividades esportivas, projetos sociais e 
de recreação também são oferecidos.

Zilor 
Aprender Sempre

Programa voltado para filhos de colaboradores 
que concede ajuda de custos e bolsa de estudo 
integral para custeio do Ensino Superior.
 
Banda Musical Zillo Lorenzetti 

Criada em 1991, é composta por 50 crianças, 
cujo ingresso é condicionado à frequência 
regular na escola.
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No período deste relatório foi beneficiada 
a Creche e Berçário Ângela Martin Basseto, 
de Pratânia, que atende 160 crianças na faixa 
etária de 0 a 6 anos e 11 meses. Através de 
um projeto de construção civil conduzido 
pela empresa, foram realizadas a reforma das 
instalações e a adequação do espaço de lazer 
para melhor desenvolvimento das atividades 
de recreação infantil. Com isso, ampliou-se 
o atendimento, promovendo melhorias no 
processo educacional.

Viralcool 
Cuidando dessa Grande Colmeia

Dede 1967, a creche Casa da Criança 
Desembargador Dr. Euclides Custódio da Silveira 
apoia as famílias do município de Viradouro, com 
o atendimento a crianças de 6 meses a 4 anos.  
O projeto tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança em seus 
aspectos físicos, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da 
comunidade.
Desde 2006, a Viralcool colabora com a 
reestruturação da instituição.

5 Melhorar a saúde materna

Cerradinho 
Programa Gestação Saudável

O programa oferece informações às futuras mães 
para um maior entendimento da gravidez, parto, 
pós-parto e cuidados com o bebê.

Cerradinho 
Programa Saúde&Cia

O programa tem campanhas mensais de 
promoção de saúde e bem estar para os 
colaboradores. Desde 2007, quando foi 
iniciado, o programa realizou campanhas sobre 
temas como: saúde da mulher, vacinações, 
drogas e doenças sexualmente transmissíveis, 
saúde auditiva, doação de sangue e medula 
óssea, ergonomia, dengue, segurança no trânsito, 
hipertensão, diabetes, obesidade, stress e H1N1.

Santa Fé 
Curso de gestantes

Orientação e cuidados da gestante e do bebê, 
amamentação, higiene, prevenção de doenças, 
técnicas de relaxamento, troca de experiências e 
o parto.

São José da Estiva 
Vida Nova

Voltado para gestantes, esse programa 
incentiva o amor, a segurança, os hábitos  
de higiene e o aleitamento materno.  
As futuras mães, quer sejam colaboradoras, 
dependentes ou pessoas da comunidade, 
recebem acompanhamento de profissionais 
especializados, através de palestras e cursos, 
além de um enxoval para o bebê.

4 Reduzir a mortalidade na infância

Guarani 
Complementação alimentar

Doação de suplementação alimentar a crianças em 
recuperação.

São Domingos 
Alimentação Primeira Infância

Sob orientação médica, a empresa fornece leite em 
pó, essencial à formação das crianças, a todos os 
filhos de colaboradores até o sexto mês de vida.
 
Parceria com creches e entidades 
beneficentes

Atendimento a 180 crianças do Lar da Criança 
Dona Lula Zancaner, de Catanduva; 100 crianças 
do Projeto Prevenir, de Pindorama; 80 crianças 
do Projeto Espaço Amigo, de Peti; e 80 crianças 
das creches Zellinda Tereza Cacciari Fernandes e 
Professora Maria Lucia Vallejo Vivaldini, ambas 
de Catiguá.

São José da Estiva 
Cresça Saudável

Além de estimular o aleitamento materno, a 
empresa garante às crianças de 0 a 2 anos, o 
fornecimento diário de 1 litro de leite. Para receber 
o benefício, é preciso estar em dia com a vacinação 
e com o acompanhamento periódico do pediatra.

São Manoel 
Creche Berçário Criança Feliz e 
Projeto Crescer

Em Botucatu, a Usina São Manoel possui 
parceria com a Creche Berçário Criança Feliz 

e com o Projeto Crescer, que proporcionam 
a 520 crianças, em diversas faixas etárias, 
educação, segurança, proteção, qualidade 
de vida, lazer saudável e ainda capacitação 
profissional.
Durante o período abordado neste relatório, 
além dos recursos financeiros, a empresa 
realizou acompanhamento contínuo e 
colaborou para a manutenção das atividades e 
da estrutura de funcionamento da instituição.
 
Instituição de Proteção à Infância e à 
Juventude

A Instituição de Proteção à Infância e à 
Juventude, localizada em São Manuel, oferece 
proteção especial em abrigo a 27 crianças e 
adolescentes, na faixa etária de zero a 14 anos, 
em situação de risco social e familiar ou em 
processo de adoção. Suas ações convergem 
para a valorização da autoestima, cuidados 
com a saúde, inclusão social e familiar, além de 
promoção do bem estar e do lazer educativo.
Ampliando sua atuação, a instituição direciona 
atividades também à família, com vistas à 
reintegração, resgate da cidadania, valorização 
pessoal e qualificação profissional para geração 
de renda e autossustentação, objetivando uma 
melhor qualidade de vida, inclusão social e 
econômica.
A Usina São Manoel apoia continuamente o 
desenvolvimento e manutenção de projetos e 
ações dessa instituição, colaborando para uma 
alimentação saudável, ampliação e manutenção 
das instalações e crescente melhoria do 
atendimento.
 
Programa Reformando Creches

O Programa Reformando Creches foca o 
trabalho de recuperação e modernização das 
instalações prediais das instituições.  
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7 Garantir a sustentabilidade 
ambiental

Angélica 
Educação ambiental na escola

Realizado na semana em que é comemorado 
o Dia da Árvore, o projeto aborda temas 
como educação, conscientização e preservação 
ambiental. O trabalho foi realizado nas escolas 
municipais Napoleão, Harry Amorim, Benedita 
Figueiró, Sideney Carlos Costa e José do 
Patrocínio, em Angélica e Ivinhema.

Abengoa 
Dia do Meio Ambiente

Plantio de 200 mudas de árvores realizado por 
colaboradores voluntários da usina, em parceria com 
CEPTA/Ibama Pirassununga. O plantio contou 
com a presença de crianças da Escola Parque 
Ecológico Décio Pires Barbosa, para discussão 
de assuntos ambientais como a preservação da 
biodiversidade, a qualidade ambiental, o manejo e 
o uso racional dos recursos renováveis.
 
Renascer

Fabricação de tijolos a partir de garrafas PET e 
posterior construção de casas.

Boa Vista 
Vamos Aprender Sobre Meio Ambiente

A Usina Boa Vista patrocina hoje a cartilha 
“Vamos Aprender Sobre Meio Ambiente”, 
elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente 
do município de Quirinópolis (GO). A cartilha 
tem a finalidade de informar, educar e motivar 
os alunos das escolas do município a terem 
sentimento de preservação e conservação da 
natureza.
 

Programa de Educação Ambiental 
nas Escolas Rurais do Município de 
Quirinópolis (GO)

A proposta educativa através de oficinas visa 
desenvolver um processo de intervenção que 
contemple ações concretas que possibilitem 
aos alunos instrumentos que lhes permitam 
aprendizagens significativas no intuito de um 
outro olhar sobre o ambiente no qual estão 
inseridos.
 
Projeto Água no 5° Rodeio Show de 
Quirinópolis

Diante do cenário climático mundial, e sempre 
renovando seu compromisso com a Educação 
Ambiental, a Usina Boa Vista recebeu em seu 
estande mais de 5.000 pessoas no 5° Rodeio 
Show de Quirinópolis, para demonstração 
da distribuição da água no planeta com várias 
maquetes ilustrativas.
O Projeto Água é mais uma ferramenta que a 
Usina Boa Vista utiliza para dar suporte ao seu 
programa de educação ambiental voltado para a 
cidade de Quirinópolis.

Cerradinho 
Projeto Cavaco

Esse projeto consiste na coleta dos resíduos de 
madeira. Todo mês o Grupo Cerradinho recolhe, 
pesa, trata e pica uma média de 800 a 1.000 
toneladas de resíduos, sendo estes coletados em 
aproximadamente dez municípios do Estado. Após 
os processos de tratamento, o cavaco é encaminhado 
para caldeiras ambientalmente corretas, onde é 
queimado para produção de energia limpa. Parte do 
dinheiro obtido com a venda da energia é revertida 
em verba para entidades filantrópicas da região.
 

6 Combater o HIV/Aids, a malária 
e outras doenças

Cerradinho 
Projeto Um Olhar Comunitário

Tem o objetivo de verificar as demandas da 
comunidade do entorno, diagnosticar e planejar 
ações com propostas de desenvolvimento 
educacional e preservação da qualidade de vida 
e saúde.
Ações: Palestras, workshops, doações, visitas à 
empresa, apoio e visitas a Instituição Beneficente 
Evangelística Maanaim (Ibem), apresentações 
do projeto Criança Doce Energia para a 
comunidade.

Cocal

Parceria com a Prefeitura Municipal de Narandiba 
na campanha Fique Sabendo, com o objetivo 
de realização do teste HIV e orientação aos 
interessados.

São Domingos 
Atividades educativas de prevenção à 
saúde do trabalhador

Realiza orientações por meio de panfletos 
educativos, com abordagem direta aos 
colaboradores, com os seguintes temas: tabagismo, 
drogas lícitas e ilícitas, hipertensão e diabetes, 
obesidade, DST/Aids, câncer de próstata, mama 
e útero, orientações ergonômicas e dengue.

São José da Estiva 
Prevenção

Periodicamente, a empresa desenvolve campanhas 
preventivas, para alertar e orientar sobre 
problemas de saúde. Os temas abordados são: 
hipertensão, diabetes, combate ao tabagismo, 
câncer de próstata, colo de útero e mama, 
vacinação antigripal.
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Colombo 
Exposição Cultural Paisagem Natural 
Brasileira

O projeto subsidiou o trabalho de três 
renomados fotógrafos que retratam paisagens 
naturais do ecossistema brasileiro.
 
Plantando Vidas

O projeto desenvolve ações de educação 
ambiental, social e treinamento técnico para alunos 
e professores da rede pública de ensino.
 
I Seminário Municipal do Meio Ambiente 
de Riolândia

O projeto promove a participação da 
comunidade do município de Riolândia em 
discussões e atividades ambientais realizadas pelo 
projeto plantando vidas.

Della Coletta 
Coleta seletiva de lixo e resíduos - 1ª e 2ª fases

Foram instaladas baterias coletoras de papel, 
vidro, metal, plástico e não recicláveis em todos 
os setores da usina. Três vezes por semana esses 
materiais são recolhidos e encaminhados para 
a área de separação. Somente são descartados 
no aterro sanitário do município materiais não 
recicláveis e materiais orgânicos. Os materiais que 
se decompõem a longo prazo não mais poluem 
ou saturam o aterro da cidade.
Os demais ficam na área de descarte para futura 
venda ou, em casos mais específicos, como 
os das lâmpadas fluorescentes, que utilizam 
mercúrio, para encaminhamento a empresa 
especializada na recuperação desse material. A 
renda da venda desses materiais é revertida para 
a manutenção da estrutura do projeto. Com 
o seu aperfeiçoamento, serão iniciadas a 3ª e 
a 4ª fases, com a implementação de melhorias 
na armazenagem e na compostagem do lixo 
orgânico.

Equipav 
Educação Ambiental

As empresas participam do Projeto Formare, 
que oferece cursos de iniciação profissional para 
jovens de baixa renda. Os professores, chamados 
de “educadores voluntários”, são funcionários da 
empresa. Além da capacitação profissional, os 
alunos recebem informações sobre questões e 
práticas ambientais.
Nas datas comemorativas relacionadas ao meio 
ambiente, o projeto realiza trabalhos com alunos 
de escolas dos municípios da área de influência 
direta das usinas. Primeiramente, os alunos 
participam de uma palestra sobre educação 
ambiental e são orientados sobre como realizar 
as práticas ambientais, como plantio de árvore e 
preservação de meio ambiente.
O Formare convida os produtores de cana-de-
açúcar e outros fornecedores a participar de 
reuniões que estimulem o desenvolvimento de sua 
consciência ambiental, por meio da abordagem 
de temas como responsabilidade ambiental, 
preservação do meio ambiente, incluindo técnicas 
na recuperação de APPs e discussões sobre o 
Código Florestal Brasileiro.
 
Projetos de reflorestamentos espontâneos

As usinas Equipav e Biopav firmaram parcerias 
com prefeituras, ONGs, escolas e proprietários 
rurais para o plantio anual de 100 mil mudas de 
espécies nativas nas áreas de influência direta das 
suas unidades.
 
Repovoamento da fauna aquática de rios e 
lagos

A Equipav realiza anualmente a soltura de 5 
mil alevinos nos rios e córregos da região onde 
está instalada. Desde que foi iniciado o projeto, 
em 2003, mais de 18,5 mil peixes foram soltos, 
sendo 5 mil no reservatório de captação de água 
da empresa; 3 mil no córrego Azul; e 7,5 mil no 
córrego dos Patos.

Projeto Coleta Seletiva

Visa contribuir com ações voltadas para a 
minimização de resíduos, conservação do meio 
ambiente, melhoria da qualidade de vida e 
formação de pessoas comprometidas com essa 
missão.
 
Projeto Reflorest

A Usina Cerradinho, em parceria com a Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), 
detectou mais de 230 espécies de árvores nativas 
da região onde está instalada, das quais foram 
retiradas sementes para formação de seu primeiro 
viveiro de mudas. Essas mudas alimentam todo 
seu processo de reflorestamento, que tem como 
compromisso o plantio de 700 mil árvores em 
sete anos, visando a preservação das nascentes, 
da flora e da fauna. Dessa maneira, o projeto 
contribui para a manutenção e a melhoria dos 
cursos de água e da qualidade do ar.
 
Projeto Visite a Cerradinho

Implantado em 2008, o projeto recebe grupos 
acadêmicos e empresariais de até 30 pessoas, às 
quais são mostrados projetos socioambientais do 
grupo. Os visitantes vão ao viveiro de mudas do 
Programa Reflorest e conhecem o processo de 
produção do etanol, açúcar e bioenergia na visita 
à área Industrial da usina.

Clealco 
Soltura de Alevinos

Repovoamento da ictiofauna da região.
 
Ceretas

Construção de um Centro de Recuperação e 
Triagem de Animais Silvestres.
 
Pró-Verde

Reflorestamento de áreas ciliares.
 

Viveiro de mudas

Produção de mudas de árvores nativas.

Cocal 
Evento Cultural

O Grupo Cocal promoveu o evento  Energia 
Responsável – Consumo Consciente, destinado 
aos alunos da 8ª série de sete escolas municipais 
de Paraguaçu Paulista e Narandiba.
 
Paper Cut

Sistema de monitoramento de impressão para 
promover o uso responsável de papel e toner.

Colombo 
7º Ciclo de Atividades Ambientais

O projeto objetiva promover a consciência 
ecológica de profissionais que atuam no 
atendimento direto à infância e à juventude. 
O público é formado por educadores e pelos 
15 mil alunos da rede pública de ensino de oito 
municípios das regiões onde estão instaladas as 
usinas Ariranha, Palestina e Santa Albertina, do 
Grupo Colombo. Tilapita e o Rio Feliz
Por meio do Programa de Ação Cultural da 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
foram distribuídos 15 mil exemplares do livro. 
A proposta do projeto é despertar o interesse 
em colaborar com o processo de conservação 
do meio ambiente, por meio da valorização da 
leitura infantil.
 
Dia Mundial do Meio Ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, a Usina Palestina desenvolveu várias 
atividades relacionadas com o tema.
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Distribuição de mudas

Contribuir em conjunto com as entidades para a 
preservação e melhoria do meio ambiente.

São Manoel 
Programa de adequação ambiental

Para preservação e restauração florestal foram 
identificados 370 hectares com necessidade de 
restauração florestal (áreas próprias) em Áreas de 
Preservação Permanente, de um total de 853,53 
hectares já protegidos de qualquer tipo de 
intervenção. A recuperação será realizada de forma 
gradativa, sendo 35 hectares por ano ao longo de 
11 anos. Essa quantidade significa uma proteção 
de mais de 60 quilômetros de cursos d água e 
equivale ao plantio de mais de 600 mil mudas.
No período de dezembro de 2009 a março de 
2010, foi realizado o plantio de 66.760 mudas 
em Áreas de Preservação Permanente localizadas 
em fazendas próprias ou arrendadas. Cerca de 
50.000 delas foram para recuperação voluntária 
e as demais por compensação ambiental acordada 
com o órgão competente.

São Martinho 
Design & Natureza

Evento anual com exposição e seminário. O 
objetivo é promover e divulgar práticas de projetos 
que contribuam para o desenvolvimento sustentável 
do planeta e conscientização da humanidade. 
Os mais importantes designers brasileiros são 
convidados a desenvolver projetos de eco design 
para a exposição. Paralelamente, um seminário 
coloca em discussão temas relativos ao meio 
ambiente e sustentabilidade. O Desgin & Natureza 
é apoiado pelo Programa de Ação Cultural da 
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.
 
Projeto Viva a Natureza

Plantio de árvores em matas ciliares. Foram 
plantadas 112.370 árvores no período coberto 
por este relatório.

Centro de Educação Ambiental

O Centro de Educação Ambiental atende 
funcionários e visitantes de toda a região. Possui 
salas temáticas e projetos abordando questões 
ligadas à água, ao solo e às matas ciliares.

Santa Fé 
Programa de recuperação de APPs e 
Reserva Legal

Proteger a cobertura vegetal, permitindo que haja 
um incremento na diversidade.
 
Campanha conscientização ambiental

Palestras internas e externas, treinamentos, adesivos 
e cartazes de conscientização.
 
Controle de resíduos sólidos

Todos os resíduos gerados na usina recebem 
tratamento adequado de acordo com a legislação 
para armazenamento temporário, seleção, 
identificação e destino.
 
Centro Convivência Itaquerê

Cursos gratuitos para crianças e adolescentes, 
aberto à comunidade, visando à integridade 
social, educação, saúde e preservação do meio 
ambiente.

Santa Adélia 
Semana do Meio Ambiente

Semana voltada à orientação sobre o meio 
ambiente para funcionários e filhos.

ETH - Alcídia 
Programa Energia Social para 
Sustentabilidade Local

O programa centraliza os projetos de 
responsabilidade socioambiental da ETH 
Bioenergia, com o objetivo de buscar o 
desenvolvimento sustentado e a qualidade de 
vida das comunidades de influência direta das 
atividades da ETH. São quatro áreas prioritárias 
de investimentos: educação, cultura, atividades 
produtivas e saúde, segurança e preservação 
ambiental. O diferencial é a implantação de uma 
governança participativa nesses projetos, com o 
governo local, a comunidade e a ETH.

Guariroba 
Programa de Monitoramento da Fauna

Esse programa tem como objetivos determinar a 
riqueza e o padrão de distribuição das espécies 
dos grupos faunísticos da região, principalmente 
aqueles que se encontram sob ameaça. Além 
disso, propõem-se a identificar áreas de maior 
riqueza e diversidade da fauna e indicar áreas 
prioritárias para conservação na região.

Iracema 
Viva a Natureza

Plantio de árvores em mata ciliar.

LDC-SEV Unidade Santa Elisa 
Adequação ambiental

Produção e doação de mudas, visando à 
conscientização da preservação e recuperação 
dos recursos hídricos de áreas desmatadas.

Moema  
Viveiro de Mudas

Coleta de 182 espécies de árvores nativas e 
produção de 240 mil mudas. O projeto contou 

com a participação de 25 colaboradores.
 
Programa de Adequação Ambiental

Foram reflorestados 250 hectares com plantio de 
mudas de árvores nativas.

Monte Alegre 
Viveiros de mudas

Ouroeste 
Programa de Monitoramento Ecológico

Esse programa visa verificar a presença de 
espécies endêmicas, raras, bioindicadoras e 
aquelas presentes na lista de espécies ameaçadas 
de extinção, assim como apontar diretrizes a 
programas de recuperação ambiental.

Pedra 
Programa Adolescente Ambiental Realizado

Parceria com a Associação Regional de Defesa 
do Meio Ambiente (Econg) na realização do 
programa, que forma jovens de 13 a 16 anos, 
da comunidade de Nova Independência, em 
artesanato, técnicas agrícolas, música e cidadania.

Pioneiros 
Semear

Projeto de educação ambiental realizado com 
alunos do ensino fundamental, nas comunidades 
do entorno da usina.

Santa Cruz 
Educação ambiental

Apresentar aos educadores, estudantes 
e organizações, material para discussão 
e conscientização dos temas ambientais, 
evidenciando a necessidade de mudança de 
comportamento em relação ao meio ambiente.
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Della Coletta 
Gerando Oportunidades ao Trabalhador Rural

Desenvolvido em parceria com o Sindicato 
Rural de Bariri, o projeto tem por objetivo 
qualificar a mão de obra dos trabalhadores 
do corte de cana, pelo seu encaminhamento 
para cursos de aprendizagem. No ano de 
2009, participaram 88 colaboradores que 
receberam qualificação nos seguintes cursos: 
hidráulica (10 participantes); artesanato em 
argila (5 participantes); operação de tratores 
(10 participantes); eletricista (10 participantes); 
aplicação de herbicida costal (25 participantes); 
artesanato em fibras (15 participantes); e controle 
e inspeção de formigas (13 participantes).
 
Inclusão Digital

O objetivo do projeto é formar, capacitar 
e certificar os funcionários interessados em 

conhecimentos básicos de informática. É uma 
parceria da empresa com as duas escolas do 
município que desenvolvem o Programa Escola 
da Família, que oferecem sala de informática com 
capacidade para 12 alunos.

 
Projeto Gerando Oportunidades

O Projeto tem como objetivo criar uma escola 
para treinamento de motoristas e operadores, 
não só para atender a demanda interna de mão 
de obra, mas também para gerar oportunidade 
para as pessoas que desejam aperfeiçoar-se 
e trabalhar na área. No ano de 2009 foram 
qualificadas 192 pessoas internas e externas, 
algumas das quais já exerceram suas novas 
funções na safra de 2010.
O projeto tem parceria com o Programa Escola 
da Família da Escola Idalina Vianna Ferro para as 
aulas teóricas.

Apresentação de coral de funcionários de usina

8 Estabelecer uma parceria mundial 
para o desenvolvimento

Boa Vista 
Instalação e Implementação 
de Unidade Senai em 
Quirinópolis (GO)

Objetiva contribuir de diversas maneiras para 
o desenvolvimento de ações em educação 
profissional, capacitando pessoas que atuam 
não só na Usina Boa Vista, mas também nas 
demais empresas do município de Quirinópolis 
e comunidade em geral, nas mais diversas 
ocupações do setor produtivo, por meio 
do acesso à capacitação de alta qualidade, 
realizada pelo Senai.
Projeto realizado em parceria com BNDES, 
Senai/Goiânia, Prefeitura Municipal de 
Quirinópolis e Usina Boa Vista.

Cerradinho 
Projeto Criança Doce Energia

O projeto existe há 13 anos e atende crianças 
de 8 a 16 anos, filhos de colaboradores e de 
pessoas da comunidade do entorno como 
Catanduva, Catiguá e Tabapuã. Tem o objetivo 
de desenvolver competências para a vida 
pessoal e profissional. Oferece nove oficinas nas 
seguintes áreas: teatro, coral, dança, artesanato, 
desenvolvimento pessoal e profissional, reforço 
escolar, informática, educação física, comunicação 
e gestão empresarial. Os alunos têm transporte 
gratuito, além de lanche, material didático e 
uniforme.
 
Programa Olericultura 

Visa capacitar profissionalmente pequenos 
produtores e trabalhadores rurais na produção 
de hortas orgânicas, visando à obtenção de 
produtos mais saudáveis.
 

Programa Voluntariado Corporativo

O objetivo é incentivar os colaboradores a 
doar seu tempo, trabalho e talento de maneira 
espontânea e não remunerada para causas de 
interesse social e comunitário, desenvolvendo 
ações como: organização de campanhas, eventos 
de arrecadação de recursos, visitas à comunidade, 
palestras e grupo de estudos, como o Grupo 
de Estudos do Setor Sucroenergético e Grupo 
Cerradinho (multiplicação de conhecimento).

Clealco 
Gerando Talentos

Formação de mão de obra para o setor 
automotivo.

Cocal 
Projeto Solidário

Esse projeto tem o intuito de: propiciar 
condições favoráveis para capacitação e 
requalificação profissional; contribuir para 
elevação do índice de empregabilidade na 
região do Oeste Paulista; contribuir para o 
desenvolvimento social das comunidades 
abrangidas pelo projeto; e proporcionar a 
capacitação e requalificação técnica nas áreas 
industrial, agrícola e de serviços.
 
Programa de Capacitação e 
Desenvolvimento

Realização de 309 eventos de treinamento 
visando ao aperfeiçoamento no cargo, aquisição 
de conhecimentos e tecnologia, desenvolvimento 
profissional e pessoal.
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Aos Diretores e Presidente da União da 
Indústria da Cana-de-açúcar (UNICA)
Fomos contratados com objetivo de realizarmos 
um serviço de asseguração limitada da afirmação 
da administração da União da Indústria de 
Cana-de-açúcar (“UNICA”) quanto ao 
cumprimento dos princípios de Inclusão, 
Materialidade e Capacidade de Resposta 
(“Objeto”), definidos pela norma AA1000 
(2008) (“Critérios”) conforme divulgados no 
Relatório de Sustentabilidade UNICA 2010, 
seção “SOBRE ESTE RELATÓRIO” na 
página 11.  

Relatório de asseguração limitada dos 
auditores independentes sobre a 
aplicação da Norma AA1000AS no 
processo de engajamento das partes 
interessadas divulgado no Relatório 
de Sustentabilidade UNICA 2010

Guarani 
Educação para o Trabalho

Em parceria com Senac, prepara jovens para o 
mercado de trabalho.

GVO 
Nova Dimensão

Cursos técnicos.
 
Aprimoramento profissional.

LDC-SEV Unidade Santa Elisa 
Projeto Menor Aprendiz

Parceria com Senai para capacitação de filhos de 
colaboradores e jovens da comunidade, na faixa 
etária de 14 a 15 anos.

Moema, Itapagipe, Ouroeste e Guariroba 
Bolsas de Estudo
As empresas têm um programa de concessão de 
bolsas de estudos para cursos de graduação, pós-
graduação e idiomas que, atualmente, contempla 
106 colaboradores empenhados em elevar seu 
grau de escolaridade e nível de qualificação. 

Santa Cruz 
Fundação Reviver

Oferece cursos profissionalizantes para menores 
carentes.

São José da Estiva 
Bolsas de estudo

Os colaboradores têm a oportunidade de 
completar os estudos e chegar até a universidade, 
graças ao estímulo pessoal e financeiro da empresa. 
A Estiva soma dezenas de funcionários que 
voltaram a estudar, ou continuaram estudando, para 
concluir o sonho da formação profissional.

Inclusão digital

Os colaboradores da Estiva têm acesso ao 
mundo digital, com o apoio de salas equipadas e 
de professores capacitados.
 
Oficina Geração de Renda

A Estiva desenvolve diversas oficinas em que ensina 
artesanato, confecção de trufas, de ovos de Páscoa, 
etc, o que permite às pessoas melhorar a renda familiar.
 
Plugado

As crianças assistem aulas de informática e se 
familiarizam com a linguagem do computador. 
Essa é uma forma de abrir portas para o futuro 
profissional e promover a inclusão social. 

São Domingos 
Bolsas de estudos

Oferece bolsas para colaboradores, em nível de 
graduação e pós-graduação, além de auxiliar no 
pagamento de cursos profissionalizantes, tais como: 
técnico em análise e produção de açúcar e álcool, 
informática, mecânica, instrumentação, departamento 
pessoal, contabilidade, matemática financeira, 
secretariado, atendimento ao publico e outros.

Santa Fé 
Bolsas de Estudo

Tem objetivo de proporcionar aos empregados 
meios para o seu aprimoramento técnico e 
cultural através da formação profissional.
 
Projeto Profissões

Esse projeto – uma parceria com a Escola 
Estadual Luzia de Abreu, de Nova Europa, com 
os profissionais da Usina Santa Fé – objetiva 
apoiar jovens concluintes do ensino médio a fazer 
uma opção mais consciente sobre cursos técnicos 
e universitários. Para tanto, promove palestras 
sobre profissões e o mercado de trabalho.
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com os padrões éticos e o planejamento e 
a realização do serviço de asseguração para 
obtermos asseguração limitada de que nenhuma 
questão tenha chegado ao nosso conhecimento 
que nos leve a acreditar que os objetos não 
tenham sido elaborados ou realizados de 
acordo com os critérios em todos os seus 
aspectos relevantes.
Em um serviço de asseguração limitada, os 
procedimentos de obtenção de evidências 
são mais limitados do que em um serviço de 
asseguração razoável; portanto, obtém-se 
um nível de asseguração menor do que seria 
obtido em um serviço de asseguração razoável. 
Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor independente, 
incluindo a avaliação dos riscos dos objetos 
não cumprirem significativamente com os 
critérios. Dentro do escopo do nosso 
trabalho, realizamos os seguintes 
procedimentos, entre outros:

a) obtenção do entendimento dos controles e 
processos de Inclusão das Partes interessadas 
através de entrevistas com gestores 
responsáveis por tais informações;

b) constatação, com base em testes, das 
evidências que suportam os dados 
quantitativos e qualitativos do processo de 
Inclusão, Materialidade e Capacidade 
de Resposta.

c) revisão das informações apresentadas 
no relatório de sustentabilidade sobre 
o processo de engajamento com partes 
interessadas

As informações objeto deste relatório de 
asseguração, relacionados ao cumprimento 
dos princípios de Inclusão, Materialidade e 
Capacidade de Resposta, estão divulgados no 
Relatório de Sustentabilidade UNICA 2010, 
seção “SOBRE ESTE RELATÓRIO” na página 
11. Os demais dados e ações das atividades de 

Responsabilidade da administração 
A administração da UNICA é responsável 
pela elaboração e apresentação do Relatório de 
Sustentabilidade, bem como pelo cumprimento 
dos princípios de Inclusão, Materialidade e 
Capacidade de Resposta, conforme definido 
na norma AA1000 2008 (“Critério”). 
Esta responsabilidade inclui o desenho, a 
implementação e manutenção de controles 
internos para cumprimento desses critérios.
Os critérios para cumprimento dos princípios 
de Inclusão, Materialidade e Capacidade de 
Resposta são estabelecidos pelo Accountability 
1000 Assurance Standard 2008 
(AA1000AS) tipo 1, que avalia o nível de 
adesão aos Princípios da Accountability 1000 
Principles Standard 2008 (AA1000APS). 
Os critérios da referida norma tem os seguintes 
principais objetivos:
•	Inclusão: O processo de Inclusão deve considerar 

as principais partes interessadas, no que se refere a 

aspectos de sustentabilidade da empresa;
•	Materialidade: Deve existir um procedimento 

transparente em relação à determinação da 
Materialidade e da importância dos assuntos 
significativos de sustentabilidade para as partes 
interessadas;

•	Capacidade de Resposta: O processo de 
Capacidade de Resposta deve se relacionar a 
assuntos envolvendo as partes interessadas e 
que afetem a desempenho de sustentabilidade 
da UNICA.

Responsabilidade do auditor
Nossa responsabilidade é emitir um relatório de 
asseguração limitada sobre o objeto , com base 
no trabalho realizado. 
Conduzimos nosso trabalho de acordo com a 
norma brasileira para trabalho de asseguração 
diferente de auditoria e revisão NBC TO 
3000, emitida pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. Esta norma exige o cumprimento 

Representantes das associadas contribuindo para o relatório GRI
Foto: Fernando Batistelle
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ÍNDICE REMISSIVOsustentabilidade não fazem parte do escopo 
deste relatório e, sendo assim, não estão 
assegurados por este relatório. 

Conclusão
Com base em nosso serviço de asseguração 
limitada, não temos conhecimento de qualquer 
modificação relevante que deva ser procedida 
nas informações contidas no Relatório de 
Sustentabilidade UNICA 2010, seção 
“SOBRE ESTE RELATÓRIO” na página 
11, para que essas informações apresentem 
adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a conclusão da administração da 
UNICA quanto o atendimento aos princípios 
de Inclusão, Materialidade e Capacidade de 
Resposta estabelecidos na norma AA1000. 

Ênfase
Sem ressalvar nossa conclusão, chamamos 
a atenção para o fato de que informações 
não financeiras são mais sujeitas a limitações 
inerentes do que informações financeiras, dada 
as características do objeto e dos métodos 
utilizados para definição e obtenção de 
evidências. Interpretações qualitativas de 
Materialidade e adequação de tais tipos 
de informações não financeiras são sujeitos a 
julgamentos e suposições individuais. Neste 
sentido, destacamos os seguintes aspectos em 
relação ao presente objeto: 

INCLUSÃO:
•	notou-se conformidade nos procedimentos 

usados para identificar pessoas-chave para 
o mapeamento dos temas relevantes para a 
empresa, e para tal utilizaram-se os seguintes 
critérios: relacionamento pré-existente e 
influência no cumprimento dos compromissos 
sócio-ambientais firmados pela UNICA. 
As partes interessadas foram priorizadas 
considerando seu o grau de influência 
no cumprimento dos compromissos de 
sustentabilidade da UNICA.

•	a UNICA se comprometeu a ampliar 
a consulta a pessoas-chave incluindo as 
seguintes partes interessadas para o próximo 
relatório: representantes de organizações 

não-governamentais que tratam de temas 
como direitos humanos e meio ambiente 
e fornecedores de cana-de-açúcar, 
conforme descrito na seção “SOBRE ESTE 
RELATÓRIO” na página 12 do Relatório 
de Sustentabilidade 2010 da UNICA.

MATERIALIDADE:
•	os temas materiais foram selecionados através 

da “Reunião de Materialidade Relatório de 
Sustentabilidade 2010”, realizada em outubro 
de 2009 que contou com a presença de 
partes interessadas de diferentes entidades;

•	o processo de gerenciamento de temas 
materiais é definido da seguinte forma: após 
a seleção dos temas pelas partes interessadas, 
ocorreu uma análise da diretoria e presidência. 
Em seguida, os assuntos seguiram para uma 
consulta do Comitê de Sustentabilidade e, 
posteriormente, foram encaminhados para 
aprovação do Conselho Deliberativo da 
UNICA;

CAPACIDADE DE RESPOSTA:
•	no Relatório de Sustentabilidade UNICA 

2010 estão descritos compromissos da 
instituição através da apresentação de questões 
críticas identificadas por pessoas-chave, 
acompanhadas de metas específicas.

•	o Relatório de Sustentabilidade UNICA 
2010 apresentou os temas materiais que foram 
ilustrados pelo resultado dos programas e 
compromissos assumidos no ciclo anterior.

São Paulo, 08 de abril de 2011.

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Manuel Luiz da Silva Araújo
Contador CRC 1RJ039600/O-7 “S” SP
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