
Resumo de Atividades 

Safra 

2016/2017



Políticas Públicas 

e Setoriais no âmbito Federal



RenovaBio
Participação efetiva no desenvolvimento do Programa lançado pelo Governo para
incentivo da expansão e produção de biocombustíveis.

Liberação dos veículos leves a diesel
Atuação incisiva e determinante, na Câmara e no Senado, contra propostas para
liberação dos veículos leves a diesel.

Peso no Transporte de Cana
Publicação da Resolução CONTRAN n.º 663, de 19/04/17, que passou a prever a
possibilidade de emissão de Autorização Especial de Trânsito (AET) para veículos com
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) igual ou inferior a 91 toneladas.

Revisão da tarifa de importação do etanol
Apresentação de pedido de revisão da atual taxa de importação de etanol, de 0% para
16%, mantendo este produto na lista de exceção do Mercosul (LETEC), na CAMEX e
discussões com a Casa Civil, Fazenda, MDIC, MME e MAPA para defesa do pleito.

Rota 2030
Participação nos grupos de trabalho do novo Programa que substituirá o Inovar-Auto.

Enlonamento no transporte de cana
Publicação da Resolução CONTRAN 618, de 06/09/16, que prorrogou para o dia
01/06/17 o prazo para exigência do uso da lona no transporte de cana.

Comercialização de títulos rurais no mercado externo
Aprovação de MP 725/2016, que originou a Lei 13.331 de 01/09/16 permitindo ao
setor agrícola que a emissão de Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio
(CDCA) e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) a investidores
estrangeiros seja corrigida conforme a variação cambial de outras moedas,
aumentando a oferta de crédito e liquidez no País.

Elaboração de emendas e acompanhamento de PLs
Atuação na elaboração de emendas a medidas provisórias e PLs, como a MP 766,
relativa ao PRT – Progr. de Regularização Fiscal e a PEC da Previdência.



Políticas Públicas 

e Setoriais no âmbito Estadual



Diferimento de ICMS
Após discussões técnicas junto à Secretaria de Fazenda, foi publicado Decreto que
permitiu o diferimento de ICMS nas operações de transferência de etanol anidro entre
empresas para o momento em que ocorrer a saída para o distribuidor de combustíveis.
Viabilizou-se portanto, a transferência de ICMS entre produtores e para empresa
comercializadora de etanol sem o ônus da incidência do ICMS.

Programa de Regularização Ambiental (PRA)
Defesa de uma clara e estável regulamentação paulista do PRA, garantindo recuperação
ambiental e manutenção das áreas vocacionadas para uso agrícola.

Incêndios Acidentais e Criminosos
Forte atuação junto aos órgãos de fiscalização ambiental
de S. Paulo, com o objetivo de estabelecer critérios claros
para a definição dos casos de incêndios criminosos e
acidentais em áreas canavieiras evitando a imposição de
multas indevidas.

Mosca de Estábulo
Como resultado da participação no Grupo de Trabalho constituído pela Secretária da
Agricultura e Abastecimento (SAA) para analisar os surtos de proliferação da chamada
mosca-dos-estábulos na região oeste paulista, foi publicada a Resolução Conjunta
SAA/SMA n. 1, de 16/09/16, que dispõe sobre autorização de queima controlada como
instrumento fitossanitário para o controle emergencial e excepcional de surtos no
Estado.

Conservação do Solo
Atendendo sugestões apresentadas no âmbito da consulta pública realizada pela SAA,
foi publicada a revisão do ‘Boletim de Conservação de Solo - “Recomendações Gerais
para Conservação do Solo e Água na Cultura de Cana-de-açúcar’ que irá orientar o setor
quanto às melhores práticas de conservação a serem adotadas na cana. A UNICA
continuará atuando para esclarecer sobre a necessidade de fomento a pesquisas e ao
desenvolvimento de novas técnicas de manejo agrícola.

Pulverização Aérea
Acompanhamento da tramitação de diversos projetos de lei que visam a proibição da
pulverização aérea em municípios específicos e no Estado de São Paulo, participando,
inclusive, de várias Audiências Públicas sobre o tema.



Frente Parlamentar Paulista
Reeditada na Assembleia Legislativa em novembro/16, tem como coordenadores os deputados Roberto Morais (PPS)
e Welson Gasparini (PSDB). Reúne 23 deputados estaduais e tem o objetivo de encontrar soluções para os problemas
conjunturais e estruturais vividos pela cadeia produtiva da cana em 480 municípios produtores.

Programa Paulista Biogás/Biometano
Participação em audiências públicas, reuniões e grupos de trabalhos para regulamentação do tema no Estado de S.
Paulo. Contribuição na Consulta Pública apresentando propostas sobre valor mínimo de biogás e percentual
progressivo para injeção na rede.

Plano ABC-SP
Participação em audiências públicas, reuniões e grupos de trabalhos para regulamentação do tema no Estado de S.
Paulo, contribuindo para o desenvolvimento das diretivas relacionadas ao melhor aproveitamento dos subprodutos
da cana, incluindo a geração de biometano a partir da vinhaça e a melhor performance energética da palha da cana-
de-açúcar.



Decisões Judiciais



Processo do PAS no TRF
Foi identificado um processo judicial no qual uma das Turmas do TRF da 3ª Região aceitou alegação do
Ministério Público de que teria sido inconstitucional a revogação do PAS pelo Congresso Nacional. A UNICA,
então, passou a atuar nesse processo, para evitar que o Órgão Especial do TRF concorde com essa tese.

ADIN no STF contra o Código Florestal
Esta ação contínua, com participação direta da UNICA, embora tenha sido utilizado o nome da ABAG. Em
2016 foi realizada audiência pública no STF, na qual a UNICA participou indireta, mas ativamente, inclusive
fornecendo subsídios e reunindo-se com o ex-ministro Roberto Rodrigues, um dos expositores, para
auxiliá-lo no preparo de sua apresentação.

ADIN no TJ-SP contra a Lei Paulista do PRA
Acompanhamento da tramitação desta ação. Elaboração de memoriais e despacho com diversos
Desembargadores. Reuniões com entidades do setor produtivo, incluindo a FAESP, que solicitou o ingresso
na ação como amicus curiae. Atuação junto às Secretarias da Agricultura e do Meio Ambiente e o
governador Alckmin para esclarecer sobre os potenciais prejuízos desta ação para o Estado, resultando na
determinação de uma atuação incisiva da PGE no caso. Por fim, o Conselho da UNICA entendeu pela
contratação de outro escritório de advocacia para preparar memorial e despachar com Desembargadores.

Bonsucro e MP do Trabalho de Araraquara
Apoio técnico e jurídico às empresas certificadas pela Bonsucro, realizando encontros para o
esclarecimento das demandas formuladas pelo Ministério Público do Trabalho em Araraquara sobre a
referida certificação.



Bioeletricidade



Aumento do limite de injeção ao desconto TUSD para projetos 
existentes
Com atuação da UNICA, foi publicado artigo na Lei 13.299, de 21/06/16, possibilitando
que os empreendimentos existentes à biomassa com potência injetada superior a 30
MW continuarão (ou passarão) a ter direito ao desconto da Tarifa de Uso dos Sistemas
Elétricos de Distribuição (TUSD), desde que não ultrapassem o limite máximo de 50
MW.

Aumento da faixa de tolerância para se evitar a revisão da 
Garantia Física
Em outubro/16, o MME atendeu pedido da UNICA e alterou o limite em que se permite
a geração efetiva estando inferior à Garantia Física outorgada (passou de 95% para
90%), evitando que vários associados tivessem redução desta garantia já em 2017,
melhorando a metodologia da revisão estrutural.

Selo Energia Verde: renovação da parceria entre CCEE e UNICA
Em 2017, a parceria da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
com a UNICA no Programa de Certificação da Bioeletricidade foi renovada até
janeiro/19. Isto foi possível graças a ótima avaliação da CCEE quanto à iniciativa que
também conta com a parceria da Associação Brasileira dos
Comercializadores de Energia Elétrica (ABRACEEL).
Atualmente, 55 usinas associadas e um consumidor
especial de energia elétrica participam do Programa.

Aprimoramento na governança dos modelos computacionais 
que afetam o PLD
Em fevereiro/17 foi publicada resolução do CNPE, resultado da Consulta Pública MME
22/2016, que regulamentou a governança dos modelos computacionais que servem de
base para o cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). A UNICA teve
sugestões acatadas e incorporadas na resolução, no sentido de dar previsibilidade
quanto a futuras alterações da metodologia, dando mais segurança ao gerador que
usualmente negocia sua produção com antecedência e precisa conhecer o cenário
regulatório antecipadamente.

Seminário de Bioeletricidade na Fenasucro
O Seminário de Bioeletricidade, organizado anualmente pela UNICA em conjunto com o
Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis (CEISE Br),
passou a ser realizado no recinto principal da Fenasucro. Em sua 5ª edição, o seminário
teve a presença de mais de 200 participantes. Destaque para a participação do
secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis, Márcio Félix Bezerra, e
do secretário de Agricultura e Abastecimento de S. Paulo, Arnaldo Jardim.



Assessoria Sindical 

e Trabalhista



Negociações Coletivas

 Ações preparatórias dos processos de negociação por meio de reuniões com usinas e destilarias;

 Participação das negociações coletivas que culminaram na celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/17;

 Suporte às greves ocorridas no período negocial;

 Suporte às negociações coletivas celebradas entre as empresas e sindicatos profissionais.

Segurança e Saúde do Trabalho

 Comissão Tripartite Paritária Permanente – CTPP (referente às normas de Segurança e Saúde do Trabalho);

 Grupos de trabalho de interesse setorial: (NR 11, NR12, NR13, NR15, NR20, NR24, NR31, NR35 e eSocial);

 Elaboração e divulgação de pesquisas e estatísticas referentes aos temas Acidentes do Trabalho, Fiscalizações e Itens mais Autuados da NR31, Absenteísmo Médico e Planos de

Saúde e CID’s do Setor (Código Internacional de Doenças);

 Realização de Treinamentos: NR 10 (Segurança em Instalações Elétricas), NR 13 (Caldeiras, Vasos sob Pressão e Tubulações), NR 20 (Segurança com Combustíveis e Inflamáveis),

NR 33 (Segurança e Saúde em Espaços Confinados, NR 35 (Trabalho em Altura, Análise e Gerenciamento de Risco, Análise de Risco de Tarefas e Identificação e Bloqueio de

Energias Perigosas);

 Realização de reuniões de comitês internos de Saúde Ocupacional, de Segurança do Trabalho e de Segurança de Processos.

Reforma Trabalhista / Terceirização

 Ações para aperfeiçoamento da proposta de Reforma Trabalhista apresentada pelo Governo (PLC 38/2017), especialmente nos dispositivos referentes aos acordos coletivos e à

exclusão das horas in itinere.

 Trabalho conjunto com demais entidades do setor produtivo para aprovação e sanção da Lei nº 13.429, de 31/03/17, que regulamentou a terceirização no país para atividades-meio

e atividades-fim e com responsabilidade subsidiária das empresas contratantes.



Comissões Nacionais e Internacionais

A UNICA participou, pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) de diversas Comissões Nacionais:

 Comissão Nacional de Relações de Trabalho e Previdência Social (CNRTPS);

 Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP);

 Integrou também o Conselho de Relações do Trabalho (CRT), o Grupo Interconfederativo Empregador (GIEMP) e a Comissão

Permanente Nacional Rural (CPNR);

 105ª Conferência Internacional da Organização do Trabalho, Suíça, Genebra, junho/16 (Cadeia Produtiva Global)

com representação na delegação patronal do Brasil como Conselheira Técnica.

Outras Ações

 Visitas aos gabinetes dos desembargadores do Tribunal Reg. do Trabalho da 15ª Região (Campinas) para tratar de interesses setoriais;

 Relacionamento permanente com as entidades sindicais profissionais (Alimentação Químicos e Rurais);

 Realização dos 18º, 19º Encontro Estadual de Relações Trabalhistas e Sindicais na Agroindústria Sucroenergética 2016;

 Participação junto à FPA (Frente Parlamentar Agropecuária) na elaboração de proposta de alteração da Lei 5.889/73 (Legislação, Segurança e

Saúde);

 Elaboração de pareceres técnicos e/ou posicionamentos nos Projetos de Leis de natureza Trabalhista com impacto setorial.



Internacional



Políticas distorcivas de comércio para o açúcar
Atuação, junto ao Governo brasileiro, que possibilitou a revisão das atuais políticas de
apoio ao açúcar implementadas pela Tailândia, evitando onerosa e desgastante
abertura de painel na OMC contra o país.

Salvaguardas contra importação do açúcar
Ações da UNICA para evitar a imposição de salvaguardas contra as importações de
açúcar pelo Governo Chinês. Contudo, em atendimento a uma forte reivindicação do
setor produtivo local, o país asiático já optou por prosseguir com o processo de
suspensão de suas importações para proteger sua indústria doméstica.

Inclusão do açúcar no Mercosul
Negociações e recorrentes discussões junto ao Governo brasileiro e setor privado
argentino que resultaram na inclusão do açúcar na agenda bilateral entre os dois países,
vislumbrando a facilitação de acordos comerciais entre o Mercosul e outras regiões,
especialmente União Europeia, que envolvam o produto.

OMC
Acompanhamento das negociações do governo brasileiro com a UE sobre a compensação pela adesão da Croácia ao bloco. O acordo
firmado resultou em um volume adicional de 78 mil toneladas na quota Brasil, com uma redução temporária da tarifa de 11€/t
durante 6 anos e 54€/t no 7º ano. A quota ERGA OMNES aumentou em 36 mil toneladas.



Mercado Asiático

O diretor executivo da UNICA, Eduardo Leão de Sousa e a assessora sênior da

presidência da entidade para Assuntos Internacionais, Géraldine Kutas, acompanharam

a missão organizada pelo MAPA à Ásia (setembro/16), onde participaram de reuniões

realizadas na Tailândia e na Índia, acompanhando o ministro Blairo Maggi.

Mercado Europeu

 Missão Blairo Maggi a Europa: A UNICA acompanhou a visita do ministro à Berlim,

além de organizar um café da manhã, em Bruxelas, para discutir com Maggi temas

ligados à bioeconomia;

 Em janeiro/17 a UNICA promoveu um roadshow por cinco 5 países para discutir

com autoridades locais sobre a inclusão do açúcar e do etanol nas propostas do

acordo UE-Mercosul, além da importância de se considerar o biocombustível de

primeira geração na nova Diretiva Europeia para Energia Renovável;

 Presença na rodada de negociações do Acordo de Facilitação de Comércio entre

UE-Mercosul. Participação em atividades promovidas pela CNI.

 Em março/17, a UNICA participou do stand do Brasil no ‘Forum for the Future of

Agriculture’ - maior evento de sustentabilidade na agricultura da Europa).

Mercado Americano 

Envio de uma carta à Agência Ambiental Americana (EPA) se posicionando contra a

classificação do etanol de cana do Brasil como um combustível biointermediário. A

classificação acarretaria em novas burocracias e custos para a exportação de etanol aos

EUA.

Geral

 Presença no Encontro dos BRICs em Nova Dehli (outubro/16) integrando o Grupo

de Trabalho para Agricultura;

 Participação na COP22, em Marrakesh (novembro/16). Realização do evento

“BIOETHANOL: A RENEWABLE, LOW CARBON ENERGY SOURCE READY TO USE!” no

espaço Brasil. Presença em mais 10 eventos paralelos e no lançamento da

Plataforma Biofuturo;

 A UNICA patrocinou e participou, em Londres (dezembro/16), do primeiro

seminário da Plataforma Biofuturo.



Sustentabilidade



 Liderança do GT de Bioenergia da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e participação no Grupo Estratégico
e Executivo;

 Participação das atividades e discussões sobre política pública para mobilidade urbana do Fórum Mobi;

 Acompanhando e participação das atividades do Fórum Clima e da Iniciativa Empresas para o Clima, liderados pelo
Instituto Ethos;

 Engajamento nas discussões para a criação de um sistema de precificação de carbono no Brasil (Projeto PMR);

 Atividades do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas nas Câmaras Temáticas de Transporte e Energia;

 Reuniões sobre a certificação Bonsucro;

 Presença nas discussões desenvolvidas pela Associação Brasileira de Estudo das Abelhas (A.B.E.L.H.A.) com o
objetivo de criar um ambiente produtivo, pacífico e sustentável entre as mais diversas atividades do setor;

 Participação na Câmara Ambiental do Setor Sucroalcooleiro da CETESB, buscando a adequação constante da
legislação vigente à evolução do setor produtivo;

 Envolvimento nos trabalhos da diretoria do Meio Ambiente da FIESP em importantes temas: revisão dos
documentos que deverão compor iniciativa do Governo Federal na área de Poluentes Orgânicos Persistentes
(POPs); revisão dos padrões nacionais de qualidade do ar; avaliação da adoção dos planos estaduais de redução das
emissões em fontes estacionárias (PREFE); do plano estadual de controle da poluição veicular e da criação da
política de logística reversa estadual.



Em parceria com as Secretarias do Meio Ambiente e da Agricultura e Abastecimento de SP, a UNICA realizou várias visitas 
técnicas ao longo de 2016. As iniciativas foram um sucesso e firmaram o comprometimento do setor com a adoção e 
desenvolvimento de práticas sustentáveis na cadeia produtiva da cana;

Cooperação Técnica com o Ministério do Meio Ambiente e Embrapa para facilitar o acesso às 
informações necessárias para o lançamento de dados no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
Este trabalho foi concluído nos municípios canavieiros;

Forte representação nos 15 Comitês de Recursos Hídricos Paulistas, em especial, naqueles localizados em 
municípios canavieiros. Além disso, a UNICA integra o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e os Comitês 
Federais do Rio Grande e do Rio Paranapanema. A atuação conjunta com demais entidades tem se focado 
na gestão racional dos recursos, buscando evitar a excessiva oneração do setor;

Atuação ativa na Câmara do Setor Sucroalcooleiro, que corresponde a um dos fóruns de discussão entre o 
setor produtivo e a CETESB, bem como o acompanhamento de reuniões do Comitê de Sustentabilidade da 
Sociedade Rural, contribuindo para as discussões relativas à sustentabilidade das cadeias produtivas 
agroindustriais. Realização de reuniões periódicas do Comitê de Meio Ambiente - UNICA/CTC com o 
objetivo de fomentar debates em matéria ambiental com as suas empresas associadas.



Comunicação



SETOR

Imprensa

Campanha

Comitês e 
Evento

Digital

Sites: 868 mil visitas/ano
Facebook: 8.413 fãs
Twitter: 6.343 seguidores
YouTube: 1.013.592
visualizações

Blog: 105 mil pessoas
Facebook: 183 mil fãs
Instagram: 1.657 seguidores
Filme: 1.300.000 visualizações
Matérias Positivas: 1.055

600 participantes
20 palestrantes
50 profissionais de imprensa

Matérias Publicadas: 8.264
Posicionamentos ativos e reativos: 366

Participação nos comitês de 
Comunicação da Abag e da CNI
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