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Políticas Públicas
e Setoriais no âmbito Federal

Aumento da mistura do etanol anidro na gasolina
Atendendo a um pleito da UNICA e do setor, o Governo
analisa atualmente a implementação do aumento de 25%
para 27,5% da mistura do etanol anidro na gasolina. Durante
todo este ano, atuamos junto à Casa Civil e aos Ministérios de
Minas e Energia e da Indústria e Comércio, por meio de
diversas reuniões, documentos técnicos e testes de
viabilidade.
Como primeiro passo, trabalhamos para a apresentação e
aprovação de emenda na MP 647/14, que dispunha sobre a
adição de biodiesel ao óleo diesel, para estabelecer
também o aumento do percentual do etanol na gasolina,
que, após ser sancionada pela Presidente da República,
originou a Lei 13.033/2014.
Apesar da decisão do Governo, e de sua sinalização para
que a medida seja implementada, o anúncio do aumento
da mistura só deverá ocorrer após a conclusão dos estudos
realizados pela ANFAVEA a respeito da durabilidade das
peças dos automóveis. Cumprida essa etapa, espera-se que
o anúncio ocorra em fevereiro de 2015.

Programa Inovar-Auto
Para garantir ações de incentivo ao
aperfeiçoamento dos motores flex, a
UNICA trabalhou junto à Agência
Brasileira
de
Desenvolvimento
Industrial (ABDI) e ao Ministério da
Indústria e Comércio para assegurar
medidas relativas ao aumento da
eficiência do uso do etanol nos
motores bicombustíveis e híbridos, no
âmbito do Programa Inovar-Auto.
Para tanto, a entidade trabalhou
junto ao deputado Arnaldo Jardim
(PPS/SP) e ao relator da MP 638/14

(que
propunha
alterações
no
Programa),
deputado
Gabriel
Guimarães
(PT/MG),
para
a
apresentação
e
aprovação
de
emenda à referida matéria para
garantir benefícios adicionais que
estimulassem maior eficiência do etanol
nos motores flex.
A medida foi acatada pelo Governo,
que sancionou a MP 638/14, convertida
na Lei 12.996/14, com dispositivo que
autoriza o estabelecimento de alíquotas
de IPI menores para os veículos que

adotarem motores flex cuja
relação de consumo entre etanol
hidratado e gasolina seja superior
a 75%, sem prejuízo da eficiência
energética da gasolina.
Com a aprovação do incentivo,
intensificamos nossos contatos
com
os
Ministérios
de
Desenvolvimento e Indústria e de
Ciência e Tecnologia para
garantir sua regulamentação.

Armazenagem
A UNICA trabalhou pela inclusão da armazenagem de
açúcar no programa do BNDES sobre construção de
armazéns. Para isso, houve uma atuação constante
junto ao Ministério da Agricultura e Ministério da
Fazenda.
A entidade propôs a incorporação e aprovação de uma
emenda de relator na MP 651/14, que compreendia a
indústria de açúcar como beneficiária de linhas de
financiamentos para construção de armazéns do produto
em condições diferenciadas.

Após atuação no Congresso Nacional e entendimento
com o Governo sobre esta importante e legítima
demanda do setor, a medida foi anunciada pelo Ministro
da Fazenda, Guido Mantega, e sancionada pela
Presidente da República por meio da MP 651/14,
convertida na Lei 13.043/2014. Espera-se que o tema seja
regulamentado por intermédio de voto do Conselho
Monetário Nacional (CMN).

Peso no transporte de cana-de-açúcar
A UNICA tem procurado solucionar um grave desafio de
adequação do transporte da cana-de-açúcar a uma nova
realidade econômica e operacional do setor. Para isso,
contratou instituições técnicas para a realização de trabalhos
que pudessem apontar quais composições poderiam ser
empregadas nas rodovias nacionais.
Os resultados apontaram para a adoção de composições
cujas especificações ainda não estão previstas nos atuais
regulamentos e que garantirão a preservação da
infraestrutura atual e a segurança das vias.

Os estudos foram apresentados ao Ministério dos Transportes,
Denatran, DNIT, Ministério da Indústria e Comércio e Ministério
de Ciência e Tecnologia, entidades com representação no
CONTRAN, que é órgão responsável pela normatização do
transporte rodoviário no Brasil. Todos mostraram-se sensíveis
ao pleito e consideraram o trabalho apresentado pela UNICA
com consistência técnica e de grande importância para
demonstrar a viabilidade destas composições para os fins a
que elas se propõem.
Agora, aguarda-se a conclusão da avaliação do Governo
sobre os estudos apresentados pela UNICA para apreciação
do CONTRAN.

Cobertura de Carga no transporte canavieiro
A Resolução CONTRAN 441/2011, que determina a utilização
de lonas ou dispositivo similares para cobertura de carrocerias
e composições utilizadas no transporte rodoviário, foi utilizada
como fundamento para inúmeras autuações contra o setor.
Ciente das dificuldades técnicas para implementação de
mecanismos destinados à cobertura das composições
utilizadas no transporte canavieiro, a UNICA apresentou
estudos técnicos e econômicos ao CONTRAN esclarecendo o
quanto à inviabilidade de enolamento imediato dessas
composições.

Como consequência deste trabalho de convencimento, foi
publicada a Resolução CONTRAN 499/2014, alterando a
Resolução CONTRAN 441/2011, de tal sorte a exigência de
cobertura de carga no transporte canavieiro será exigida
apenas a partir do dia 1º de setembro de 2016.

REINTREGRA
Após a atuação da UNICA junto aos Ministérios da
Fazenda e da Indústria e Comércio, o Governo
anunciou em setembro deste ano que o açúcar e
o etanol passarão a fazer parte do REINTEGRA,
Programa que visa à desoneração das
exportações, devolvendo ao exportador de bens
industrializados uma porcentagem do valor
exportado. De acordo com a Portaria publicada
pela Fazenda, a alíquota do regime sobre a
receita das exportações dos dois produtos ficou
estabelecida em 3%, a partir do mês de
outubro/14.

A medida foi incluída na MP 651/14 e convertida
na Lei 13.043/2014. Com o objetivo de detalhar e
elucidar a operacionalização do REINTEGRA, a
UNICA, em conjunto com a Receita Federal,
realizou um seminário, no mês de dezembro, na
sede da entidade em São Paulo, permitindo que
seus associados esclarecessem os procedimentos
a serem adotados pelo setor.

ProRenova
Em consonância a uma importante demanda da
UNICA, por meio de gestões junto aos Ministérios da
Agricultura e da Fazenda e ao BNDES, o Governo
aprovou alterações nas normas dos programas
ProRenova-Rural e ProRenova-Industrial, destinados à
renovação de canaviais e ampliação da área
plantada.
Em reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN),
realizada no início de novembro, ficou garantida a
taxa de juros de 5,5% ao ano a todos os projetos de
renovação de canaviais implantados ao longo do
ano de 2013, desde que tenham suas operações
contratadas
junto
às
instituições
financeiras
credenciadas pelo BNDES até 31/12/2014. Já para os
projetos implantados no ano de 2014, os juros efetivos
equivalerão à TJLP acrescida de 2,7 pontos
percentuais e poderão ser contratados junto aos
bancos até 31/03/2015. Também foi estabelecido que
o prazo para reembolso é de 72 meses, com carência
de até 18 meses.
Espera-se a edição de uma portaria do Ministério da
Fazenda operacionalizando a medida.

Decisões judiciais
A UNICA vem atuando, direta ou indiretamente, em diversas
ações judiciais que podem gerar impactos no setor, entre as
quais a possibilidade de terceirização das atividades exercidas
pelas empresas e o afastamento da cobrança dos encargos
para o gerador de energia elétrica estabelecidos pela
Resolução CNPE 3/2013.

O Setor no Centro do Debate Político
Durante as eleições, a UNICA elaborou um documento que foi
encaminhado aos candidatos à presidência da República, por
meio do qual foram apresentados a realidade do setor, seus
compromissos (e benefícios) ambientais e sociais, além do alerta
para a necessidade de políticas públicas mais efetivas e
estruturantes para enfrentamento da grave crise. Foi reforçado
o papel primordial da cadeia sucroenergética para a economia
do País e as vantagens das fontes de energia geradas a partir
da cana-de-açúcar.
Este esforço permitiu a inserção do setor sucroenergético nas
agendas prioritárias dos candidatos, tendo se tornado pauta
constante nos debates dos presidenciáveis.

Políticas Públicas
e Setoriais no âmbito Estadual

Políticas Públicas e Setoriais no âmbito Estadual
ICMS
A UNICA concluiu a revisão do Anexo X do Regulamento do ICMS
de São Paulo que simplificará significativamente as obrigações
acessórias relacionadas com as operações com cana-de-açúcar
e subprodutos. A revisão foi concebida a partir de um intenso
trabalho do GT Tributário da UNICA que conta com a participação
de representantes de todas as suas associadas.
Programa de Regularização Ambiental (PRA)
A UNICA vem atuando fortemente na defesa de uma clara e
estável regulamentação paulista do Programa de Regularização
Ambiental
(PRA),
garantindo
recuperação
ambiental
e manutenção das áreas vocacionadas para uso agrícola.

Fogos Acidentais e Criminosos
A UNICA manteve um intenso contato com a fiscalização
ambiental do Estado de São Paulo com o objetivo de definir
critérios claros para a definição dos casos de incêndios
criminosos e acidentais em áreas canavieiras, e evitar
a imposição de multas indevidas.

Bioeletricidade

Bioeletricidade
Ações para melhoria da bioeletricidade como fonte complementar
a hídrica nos leilões regulados
A UNICA promoveu um estudo específico sobre o tema e várias
discussões com o Governo pela maior valorização da externalidade
da bioeletricidade e sua complementariedade com a fonte hídrica
nos leilões regulados, num processo que vem ocorrendo desde
2013. No Leilão A-5 ocorrido em 2011, que contou com a
participação da bioeletricidade, essa externalidade foi, na média,
precificada em apenas R$ 1,67/MWh. No 2º Leilão A-5/2013, foi
avaliada em R$ 4,24/MWh, enquanto no Leilão A-5/2014 foi de R$
8,31/MWh, atingindo quase R$ 20/MWh para determinados projetos.
A bioeletricidade foi tema de diversos encontros na UNICA

Regulamentação da Garantia Física das usinas à biomassa
A atuação da UNICA contribuiu para o Ministério de Minas e Energia
(MME) editar uma portaria que reconhece ganhos de garantia física
em virtude da adoção de projetos de eficiência energética e/ou
aumento de combustível, permitindo a venda dessa geração
adicional na forma de contratos. A UNICA permanece trabalhando
para o aprimoramento da revisão regular da garantia física para
seus associados.
Workshop How2Guide for Bioenergy – Piracicaba.SP

Bioeletricidade

Prorrogação do prazo de entrega de licença ambiental no
Leilão A-5
A pedido da UNICA, o MME prorrogou o prazo, de 29/09
para 10/11, para a apresentação da licença ambiental
visando a participação no Leilão A-5. Tal medida possibilitou
a habilitação de empreendimentos de associados para o
citado certame, que não conseguiriam atender o prazo
original de entrega.

Prorrogação do prazo para cadastramento no Leilão de
Fontes Alternativas (LFA)/2015
O trabalho da UNICA contribuiu para que o prazo final do
cadastramento do LFA/2015 fosse alterado de 14/11 para
3/12 de 2014, além de outros aprimoramentos nas diretrizes
do citado leilão. O LFA acontecerá em 27/04/2015.

Bioeletricidade
Regulamentação do abrandamento da penalidade pela não entrega de
energia nos Leilões de Reserva (LERs) e nos Leilões de Energia Nova (LENs)
Em atendimento ao pleito da UNICA, em dezembro de 2013, a diretoria da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) eliminou o fator de
penalidade “j” (que chegava a 100%, a ser aplicado sobre o montante de
energia não fornecido), passando-se para um fator fixo de 15%, e o preçobase de cálculo da penalidade não poderá ser mais a média do Preço de
Liquidação de Diferença - PLD. Esse processo serviu de referência para a
ANEEL também aprimorar a regulamentação nos contratos dos LENs. Ao
longo de 2014, a UNICA trabalhou pela regulamentação destas diretrizes,
resultando no aditamento dos contratos assinados pelos associados nos LERs
e LENs.

Contribuição para inclusão do biogás da vinhaça no Regime Especial do
ICMS/SP
Atuação para permitir a extensão do Regime Especial do ICMS/SP –
bioeletricidade – para ativos envolvendo projetos de aproveitamento do
biogás da vinhaça, conforme Decreto Estadual n. 60.298, editado em
27/03/2014.

Assessoria Sindical
e Trabalhista

Assessoria Sindical e trabalhista
Além das negociações coletivas de trabalho, foi feito um estrito
acompanhamento das Normas Trabalhistas, particularmente as
que envolvem a saúde e a segurança dos trabalhadores,
consultas públicas e comissões do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE). Além disso, a UNICA procurou realizar
workshops junto aos seus associados para atualização das NRs
que mais impactam o setor.

Ações Processuais
Atuação no âmbito judicial com medidas recursais e
acompanhamento do total de 100 processos em trâmite no
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo); no
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas); no
Tribunal Superior do Trabalho (Brasília) e no Supremo Tribunal
Federal.

Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros foi pauta de seminário na Fiesp

Legislativo
Elaboração de diversos pareceres técnicos e/ou
posicionamentos nos Projetos de Leis de natureza
Trabalhista.
Treinamento para agentes multiplicadores sobre a NR 20

Internacional

Internacional
Com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) a UNICA marcou presença em 12
importantes eventos no exterior.
Entre janeiro e dezembro de 2014, o site “Sugarcane.org” recebeu
157 mil visitas, ou seja, uma média superior a 14 mil visitas por mês.
Copa do Mundo da FIFA 2014™
A forte presença da cana-de-açúcar em diversos produtos que
fazem parte do dia-a-dia dos brasileiros foi destaque no vídeo
“Powered by Sugarcane”. O objetivo da ação foi disseminar o papel
da cana na sociedade brasileira durante a Copa do Mundo, período
em que o Brasil esteve no foco das atenções em todos os
continentes. No YouTube, o vídeo já recebeu mais de 103 mil
visualizações.

Durante a última semana da Copa, a UNICA e a Apex-Brasil
promoveram a visita de investidores, especialistas e formadores de
opinião estrangeiros, que conheceram de perto o setor
sucroenergético brasileiro

Estrangeiros conhecem o setor sucroenergético brasileiro

Destaques na União

Europeia

No dia 19/11, a UNICA e a Apex-Brasil promoveram em
Bruxelas (Bélgica) um evento sobre o Pacote Energia/Clima
de 2030, o qual vai determinar as novas metas de redução
de gases causadores do efeito estufa (GEEs) da União
Europeia (U.E.) entre o período 2020-2030. O seminário
reuniu 75 participantes, entre eles, membros das direções
gerais de Agricultura, de Comércio e de Energia da
Comissão Europeia.
O trabalho de Relações Governamentais da UNICA em
Bruxelas levou o Conselho da U.E. a adotar um
posicionamento sobre o Pacote Energia/Clima que
englobe medidas especificas e tecnologicamente neutras
para o setor de transporte. O trabalho da entidade
também influenciou o Conselho na adoção de um limite de
7% na participação dos biocombustíveis de primeirageração no setor de transporte, em vez dos 5% propostos
pela Comissão Europeia.

Destaques nos Estados

Unidos

Programa americano de Biocombustíveis (RFS, em inglês)
Em 2014, a UNICA atuou junto à Agência de Proteção
Ambiental (EPA), para que os volumes de biocombustível
avançado intacto dentro do programa de regulação RFS
(Renewable Fuel Standard) fossem mantidos. A entidade
brasileira trabalhou com um dos advogados mais
conceituados de Washington DC para desenvolver
argumentos sólidos, além disso, participou de audiências na
Casa Branca e na própria EPA para tratar do tema.
Programa de biocombustíveis da Califórnia
O ano foi de muito compromisso no nível técnico com o
Conselho de Qualidade do Ar da Califórnia (CARB). A UNICA
participou de todas as audiências promovidas para discutir a
atualização do programa LCFS (Low Carbon Fuel Standart).
A grande conquista foi a diminuição da penalidade do fator
ILUC (mudanças indiretas do uso da terra) que o CARB aplica
sobre o etanol de cana. Com a nova metodologia de cálculo
proposta, a pena de ILUC cai de 46 gCO2/MJ para 19.6
gCO2/MJ para o etanol de cana (menor que o do etanol de
milho que iria para 20 g CO2/MJ). Essa proposta será
apresentada para o Conselho do CARB em fevereiro de 2015
para aprovação.

Sustentabilidade

Sustentabilidade
Norma de aplicação da vinhaça

Cana Conviver

A UNICA, no âmbito da Camara
Ambiental do Setor Sucroalcooleiro,
liderou os trabalhos desenvolvidos
para a revisão da norma técnica de
aplicação da vinhaça P4.231. A
norma está em fase de conclusão de
revisão para sua futura publicação.

O projeto é uma parceria entre a UNICA,
a FMC e o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio),
que tem como objetivo instruir e preparar
os profissionais que atuam no setor
sucroenergético,
sobre
o
manejo
adequado com os animais encontrados
na lavoura, principalmente a onça-parda,
que está em perigo de extinção.

Recursos Hídricos
A UNICA coordena, com o apoio do
Comitê do Meio Ambiente e em
cooperação
com
as
outras
entidades
representativas
da
indústria paulista, a participação nos
diversos
Comitês
de
Bacias
Hidrográficas e nos Conselhos de
Recursos Hídricos.

A iniciativa tem três eixos de atuação: I) a
capacitação de técnicos das empresas
associadas à UNICA por meio de
workshops
que
aconteceram
nos
municípios canavieiros estratégicos do
Estado de S. Paulo; II) a elaboração de
um manual de procedimentos distribuído
nas usinas; e III) o apoio à construção do
centro para reabilitação de animais, que
foi inaugurado no dia 11/06/2014 em
Itapira (SP).

Sustentabilidade
Parceria com a FIESP

Etanol Verde - Protocolo Agroambiental

A UNICA participou ativamente dos trabalhos
desenvolvidos pela Diretoria do Meio
Ambiente da FIESP em vários importantes
temas, dentre os quais: 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) e do plano estadual de
controle da poluição veicular.

O
Protocolo
Agroambiental
do
Setor
Sucroenergético, assinado em 2007 com o
Governo de São Paulo, representa um acordo
voluntário pioneiro, que entre outras disposições
determinou: (i) a antecipação dos prazos legais
para o fim da despalha da cana por meio do
uso de fogo para 2014 (nas áreas mecanizáveis,
para todas as unidades industriais signatárias) e
2017 (áreas não-mecanizáveis e fornecedores
de cana) e (ii) a recuperação de matas em
nascentes e a proteção das áreas de
preservação de outros cursos d’água.
A UNICA, na qualidade de entidade representativa do setor,
juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, realizou
diversas as visitas técnicas ao longo do ano de 2014, oportunidade
na qual o sucesso deste programa de adesão voluntária, bem
como o comprometimento do setor sucroenergético com a
adoção e desenvolvimento das melhores práticas de
sustentabilidade para sua cadeia produtiva ficaram ainda mais
evidentes.

Comunicação

UNICA e Projeto Agora

5º Prêmio TOP Etanol
A 5ª edição do Prêmio alcançou um novo recorde de
inscrições. Foram 566 trabalhos nas modalidades Fotografia,
Jornalismo, Trabalhos Acadêmicos e Inovação Tecnológica.
A cerimônia de entrega, realizada no dia 02/06, no Grand
Hyatt Hotel de São Paulo, reuniu mais de 750 pessoas. O
evento, que teve como âncora o jornalista da Rede Globo de
Televisão,
Carlos
Tramontina,
também
contou
com
a participação dos então candidatos à presidência
Aécio Neves e Eduardo Campos.

Seminário “1° de Abril”
O dia da verdade sobre a bioeletricidade”
O evento, organizado pela UNICA e pelo
Projeto AGORA, em parceria com a Frente
Parlamentar pela Valorização do Setor
Sucroenergético e a Comissão de Minas e
Energia da Câmara, aconteceu na Câmara
dos Deputados e teve mais de 100
participantes,
entre
eles,
empresários,
especialistas, ambientalistas e representantes
das
principais
áreas
relevantes
à
bioeletricidade do Governo Federal.

Etanol, o Combustível Completão
No final do mês de setembro de 2014, a campanha publicitária
“Etanol, O Combustível Completão”, desenvolvida para a UNICA
pela agência Borghi/Lowe, voltou ao ar com inserções nos
principais veículos de comunicação do Estado de São Paulo.
No planejamento de mídia foram contemplados os veículos:

TV Aberta

TV a Cabo

Emissoras de Rádio

Internet

Ações de Mobile

Mídias Sociais

Entre os meses de outubro, novembro e dezembro o filme de 30s da campanha foi veiculado 1.125 vezes nos canais de televisão.
Além do investimento inicial da UNICA, a campanha também recebeu recursos adicionais provenientes da contribuição voluntária
dos grupos associados a entidade, iniciativa que potencializou o plano de mídia e, consequentemente, um maior alcance e
abrangência da mensagem principal do “Etanol Completão”.
A campanha permanece no ar até março de 2015.

Projeto de Melhoria da Imagem do Açúcar
Com o objetivo de equilibrar o debate público acerca
do consumo de açúcar no Brasil, a UNICA está
desenvolvendo um projeto de melhoramento da
imagem do produto, em parceria com a consultoria
Burson-Marsteller.

Esta iniciativa de grande relevância para o setor, é
composta por quatro pilares: (i) diagnóstico, por meio
de pesquisas qualitativa e quantitativa; (ii) geração de
conteúdo; (iii) engajamento de influenciadores; e (iv)
campanha em mídias sociais.

O “coração” do projeto é a criação de um comitê
multidisciplinar - composto por um cardiologista, um
nutricionista, uma pediatra, um preparador físico e um
antropólogo – que possui a tarefa de identificar e
avaliar estudos sobre o tema, elaborar argumentos para
as campanhas, determinar a condução de estudos e
projetos complementares, e serem porta-vozes para a
imprensa.

O plano, que teve início no segundo
semestre de 2014, vai destacar a
importância do açúcar na alimentação do
brasileiro e a sua contribuição em uma dieta
equilibrada.

UNICA na Mídia
Entre janeiro e dezembro, a UNICA, por meio de sua assessoria de imprensa - CDN Comunicação Corporativa,
atendeu mais de 700 solicitações de veículos de comunicação brasileiros e internacionais.
Nesse período foram distribuídos mais de 60 releases à imprensa.
180 notícias, produzidas pela equipe de comunicação da UNICA, abasteceram o site da entidade em 2014.
Mais de seis mil matérias jornalísticas citando a UNICA foram publicadas nos mais variados veículos de
comunicação.

Audiência Digital e Mídias Sociais
Audiência Digital

Mídias Sociais
Os perfis da UNICA nas redes sociais também
estão em constante evolução

Twitter

4.730 Seguidores

Em 2014, o portal da UNICA na
Internet
(www.unica.com.br)
recebeu mais de 640 mil visitas,
crescimento aproximado de
28% em relação a audiência do
ano anterior.

Facebook

2.670 Fãs
Youtube

300 mil

Visualizações
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