BALANÇO 2011
principais ações e projetos

“Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias,
a que se deu o nome de ano,
foi um indivíduo genial.
Industrializou a esperança
fazendo-a funcionar no limite da exaustão.
Doze meses dão para qualquer ser humano
se cansar e entregar os pontos.
Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez
com outro número e outra vontade de acreditar
que daqui pra adiante vai ser diferente…”

Carlos Drummond de Andrade
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palavra do presidente
Marcos S. Jank

O extraordinário poeta Drummond nos dá a receita de Ano Novo, o exercício pelo qual todo bom gestor deveria se espelhar. Olhar pelo retrovisor
o ano de 2011 cortando-se a “fatia do tempo”, faz-nos pensar sobre o que
de fato representou este período de trabalho pela equipe da UNICA em
nome de seus associados. Creio que foi um período de semeadura para o
que está por vir.
Não é surpresa a ninguém que tivemos um período difícil em relação à
produtividade da cana-de-açúcar. Quem observa os números percebe claramente que há um paradoxo entre o que se produz e o consumo, curvas
que se afastam em vez de confluírem no caso do etanol. E o remédio para
este caso passa necessariamente por crescimento. Sustentável, orgânico,
de produtividade, mas, sobretudo, crescer.
A crença de que o setor sucroenergético apresenta agora melhores condições para uma retomada dos seus melhores momentos parece-nos clara.
O exercício de prognosticar o futuro, porém, é sempre uma tarefa ingrata
aos que militam na volatilidade do agronegócio. No entanto, otimistas que
somos, fica difícil crer que São Pedro nos reservará nos próximos anos surpresas climáticas tão desfavoráveis como as que enfrentamos nas duas últimas safras. A cana-de-açúcar também sofreu com a falta de investimentos
resultante da crise financeira de 2008 e da perda de competitividade do
etanol em relação à gasolina.
A sensação de que estamos enfrentando um período adverso nos impõe
um desafio, que é a necessidade de um esforço ainda maior para voltar a
crescer. Avançamos em uma legislação específica que cria um inédito capítulo para os biocombustíveis dentro da Lei do Petróleo. Ao mesmo tempo,
participamos ativamente do Comitê Tripartite que, junto com o governo e as
distribuidoras, ampliou a segurança de abastecimento de etanol esse ano.
No exterior, demos importantes passos na viabilização futura das exportações de etanol por boa parte de nossas empresas associadas, e continuamos a trabalhar intensamente para reduzir as absurdas barreiras comerciais
que inviabilizam o acesso de nossos produtos a mercados-chave.
Os programas de sustentabilidade do setor avançam a pleno vapor – RenovAção, Compromisso Trabalhista, Protocolo Agroambiental, Relatórios GRI, Certificações etc. Investimos ainda em algo que nos parece sagrado: orientação,
esclarecimento e educação. Foram centenas de reuniões, conversas com
delegações de todo o mundo, um trabalho cujo coroamento foi o vitorioso
Ethanol Summit 2011, que realizamos com recorde de público em junho.
No final de novembro, quase no apagar das luzes da safra, a UNICA comemorou juntamente com as 18 entidades e empresas participantes do Projeto
AGORA, a conquista do prêmio máximo do Jornalismo Empresarial brasileiro – o de “Empresa do Ano de 2011” – conferido pela Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial (Aberje), o que nos encheu de orgulho.
O sentimento que nos toca é de que estamos prontos para voltar a crescer.
É com este sentimento que convido a todos a rever o trabalho realizado
nas próximas páginas.
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Desoneração de ICMS para a Bioeletricidade
Um tratamento tributário diferenciado para a Bioeletricidade, reconhecendo a importância da geração de energia limpa e sustentável proveniente da
cana-de-açúcar, foi confirmado em junho durante
a cerimonia de abertura do Ethanol Summit 2011.
Na ocasião, o governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, assinou o decreto da desoneração do
ICMS para bens de capital utilizados nas usinas em
cogeração de energia elétrica.
Legislação própria
Uma legislação específica, que trata apropriadamente os biocombustíveis, resultou este ano de um longo esforço da UNICA. Ao definir a nova
competência regulatória da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP) sobre a indústria de biocombustíveis, a Medida
Provisória 532, publicada em abril, criou a oportunidade para que a legislação levasse em conta a origem agrícola, portanto limpa e renovável
do etanol, assim como o fato de sua produção ser exclusivamente por
empresas privadas. A UNICA apoiou o debate sobre a MP no Congresso
Nacional, fornecendo informações por meio de documentos, estudos e
participações em audiências públicas e reuniões para que as diferenças
entre as indústrias do petróleo e de biocombustíveis fossem devidamente reconhecidas. O resultado foi um inédito Capítulo da Indústria de
Biocombustíveis dentro da Lei do Petróleo, de 1997, com a inserção de
novos objetivos para a Política Energética Nacional. É o primeiro e importante passo para o reconhecimento legal dos impactos positivos dos
biocombustíveis, quando comparados com os de origem fóssil.
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Selo Verde
Também durante o Ethanol Summit, o governo
paulista e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) assinaram um Protocolo de Cooperação para a criação do primeiro certificado
de energia verde do Estado de São Paulo. O “Selo
Verde” da Bioeletricidade vai identificar produtores
e usuários desse tipo de energia, devendo vigorar
durante o primeiro trimestre de 2012.

Movimento Sou Agro
O Movimento Sou Agro, iniciativa multissetorial que reúne empresas e entidades representativas do Agro brasileiro, tem como objetivo reposicionar a imagem do setor
junto à sociedade. O Movimento surgiu apoiado por forte campanha publicitária, e
mantém-se em evidência por meio de dois portais: o Sou Agro, voltado para o público em geral, e o RedeAgro, desenvolvido em parceria com o Instituto ICONE, para
produzir conteúdos de elevada qualidade técnica no formato de estudos, trabalhos
acadêmicos e apresentações. Importante instrumento de esclarecimento público
sobre a real importância do agronegócio brasileiro, o Movimento Sou Agro tem na
UNICA um de seus principais parceiros.
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Área Internacional
Foi intenso o trabalho dos escritórios da UNICA para a América do Norte e Europa, com
diversas ações em parceria com a Apex-Brasil voltadas para a divulgação dos benefícios
do etanol brasileiro como biocombustível limpo e renovável. Nos dois continentes, foram
aprofundados os esforços para tornar o etanol uma commodity internacional e combater
o protecionismo americano e europeu contra o produto. Em Bruxelas, a UNICA recebeu
40 grupos visitantes, participou de 15 palestras, uma feira e organizou dois eventos. O
destaque foi a atuação no processo de implementação da Diretiva Européia de Energias
Renováveis, com atenção especial para a definição de áreas de pastagem de alta
biodiversidade e os chamados efeitos indiretos do uso da terra. Em Washington, a UNICA
recebeu 36 grupos para reuniões, além de participar de duas feiras e 21 eventos, com
apresentações de representantes da entidade em 10 oportunidades.

Mercado de etanol nos EUA
Em 2011, 107 usinas brasileiras foram autorizadas
pela Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla
em inglês) a exportar etanol para os EUA, enquanto
44 usinas receberam o aval do Conselho de Qualidade do Ar da Califórnia (CARB) para comercializar
o produto naquele estado americano, ao mesmo
tempo o mais importante consumidor de combustíveis do país e um dos mais arrojados do mundo,
entre administrações estaduais, em termos de exigências ligadas à sustentabilidade.
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Senado Americano
Em julho, foi aprovada emenda a um Projeto de
Lei do Senado americano, a favor da eliminação
da tarifa de importação sobre o etanol brasileiro e
do subsídio concedido ao setor nos EUA. Um dos
focos da equipe da UNICA em Washington foi esclarecer e disseminar os benefícios desta medida,
tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil.

Site e vídeo
Um vídeo animado de esclarecimento e um novo
site internacional (www.sugarcane.org), ambos produzidos em inglês e lançados no Ethanol Summit
2011, estão entre os principais instrumentos lançados pela UNICA para disseminar os benefícios do
etanol produzido a partir da cana-de-açúcar.

Prêmios Internacionais
. O vídeo “O que você precisa saber sobre a política do etanol” (What You Need to Know About Ethanol Policy) ganhou
um prêmio Davey de prata na categoria Política/Comentário Online;
. O vídeo “Imagine o futuro com cana-de-açúcar” (Imagine
a Future with Sugarcane) foi premiado na categoria Verde/
Ecofrendly;
. A campanha “Sweeter Alternative,” voltada para os EUA, conquistou em julho dois prêmios na área de relações públicas:
o Bronze Anvil na categoria Mala Direta, e o prêmio 2011
Telly, nível bronze, para o vídeo online da campanha, “O que
você precisa saber sobre política de etanol.”
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Prorrogação do Compromisso Nacional
A prorrogação até 26 de junho de 2012 do “Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Canade-Açúcar” foi um passo essencial para a consolidação das
melhores práticas trabalhistas em vigor no setor sucroenergético. Até novembro de 2011, 237 usinas já haviam aderido
oficialmente ao acordo, sendo 109 delas associadas à UNICA.
O ano termina com o processo de verificação da atuação das
usinas signatárias em pleno andamento. Em 2012, todas devem receber um selo que atesta o cumprimento dos termos
estipulados no Compromisso.
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Protocolo Agroambiental
Em função do Protocolo Agroambiental, foram
recuperados voluntariamente 14.500 hectares (ha)
de matas ao longo de 2011 em São Paulo, onde a
indústria da cana já mecanizou 63% da colheita e a
proteção a matas ciliares em áreas controladas pela
indústria da cana é a maior entre todos os setores
de atividade do Estado, atingindo 260 mil hectares.
Assinado em 2007, o Protocolo avançou de forma
decisiva com seus diversos objetivos, entre eles a
antecipação dos prazos legais para o fim da queima
da palha de cana no Estado de São Paulo. O Protocolo estipula que a queima estará encerrada em
áreas planas do Estado até 2014, e em áreas com
inclinação superior a 12 graus até 2017.

Projeto RenovAção
Até o final de 2011, 1.600 cortadores completaram programas de requalificação profissional em
seis regiões do Estado de São Paulo, elevando o
total de requalificados desde a introdução do Projeto RenovAção, em 2009, para 4.350. Do total de
alunos formados, 56% já estão empregados e exercendo outras funções na indústria da cana, com a
demanda do setor por trabalhadores requalificados
permanecendo elevada. Dois novos parceiros aderiram ao RenovAção em 2011: a fabricante de caminhões Iveco, do Grupo Fiat, e a FMC Agricultural
Products. O Projeto foi eleito pelo Prêmio MasterCana Social Centro-Sul como a melhor iniciativa de
responsabilidade socioambiental na categoria “Comunidade” e a segunda colocada em “Valorização
da Diversidade”.

PARCEIROS

APOIO

COORDENAÇÃO
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Ônibus a etanol
Em maio, 50 ônibus movidos a etanol fabricados no Brasil pela Scania passaram a circular no município
de São Paulo. Outros 10 estavam programados para entrar em operação até o final do ano. A chegada
dos ônibus a etanol ao país é consequência do apoio da UNICA ao Projeto BEST (BioEthanol Sustainable
Transport), iniciado em 2007 com diversos parceiros. Em comparação ao diesel, o etanol reduz as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em até 80%.
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Certificação
Até o final de 2011, as primeiras dez
usinas brasileiras, todas associadas à
UNICA, já terão recebido a certificação
mundial da Bonsucro, antes conhecida
como BSI, ou Better Sugarcane Initiative. A organização desenvolveu um
sistema de certificação hoje reconhecido pela União Europeia (UE) para o
cumprimento pelos países-membros
da EU-RED, a Diretiva da União Européia para a Promoção de Energias Renováveis. A partir de 2011, a UE só permite a importação de etanol que esteja
de acordo com os critérios de sustentabilidade exigidos pela EU-RED, e uma
das formas de cumprir a exigência é a obtenção da certificação Bonsucro.
Doze grupos empresariais do setor sucroenergético brasileiro são membros
da Bonsucro, inclusive a própria UNICA, que integra o comitê diretor da entidade sediada em Londres, na Inglaterra.

2º Relatório GRI
Durante o Ethanol Summit 2011, foi
apresentado o 2º Relatório de Sustentabilidade do Setor Sucroenergético, que segue o parâmetro de maior
exigência (nível A+) do Global Reporting Iniciative (GRI). Com sede na
Holanda, o GRI é considerado o principal padrão mundial para relatórios
de sustentabilidade. A publicação,
disponível em português e inglês,
possui indicadores de desempenho
Social (21), Ambiental (18) e Econômico (9), além de outros 48 indicadores
de Governança, Gestão, Estratégia e
Responsabilidade sobre o produto. A
UNICA foi a primeira entidade ligada
ao agronegócio no mundo a produzir, em 2009, um relatório de acordo
com os padrões do GRI.
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comunicação
ETHANOL SUMMIT 2011

Auditório principal do evento

Plenária “2020 e além: o futuro
do setor sucroenergético”

Presidente da UNICA,
Marcos Jank

Governador de SP,
Geraldo Alckmin

Ex-ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva

VP de Energias Alternativas
da Shell, Mark Gainsborough

Um dos maiores e mais importantes eventos do mundo com
foco nas energias renováveis, particularmente as produzidas
a partir da cana-de-açúcar, o Ethanol Summit 2011 superou
todas as expectativas de público e resultados. Realizada nos
dias 06 e 07 de junho no Grand Hyatt Hotel de São Paulo
(SP), a terceira edição do evento que ocorre a cada dois anos
atraiu 1.213 inscritos, 129 palestrantes e moderadores e 370
jornalistas credenciados.
Considerando-se também as equipes técnicas e de serviços
de apoio, o evento envolveu cerca de 2.300 pessoas. Os
participantes incluíram representantes da Inglaterra, Estados
Unidos, China, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Alemanha, Suíça e Suécia, que acompanharam 20 painéis, debates,
sessões plenárias e eventos paralelos.
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Cerimônia de encerramento

Vice-Presidente da
WWF EUA, Jason Clay

Ministro das Minas e Energia,
Edison Lobão

Presidente da Khosla
Ventures, Vinod Khosla

Jornalista da Rede Globo,
William Waack

2º Prêmio TOP Etanol
A cerimônia de entrega do 2º Prêmio TOP Etanol,
iniciativa do Projeto AGORA, foi realizada em junho,
no mesmo espaço onde aconteceu o Ethanol
Summit. De um total de 258 trabalhos inscritos,
foram premiados 18 escolhidos pelas comissões
julgadoras nas áreas de Jornalismo, Fotografia,
Trabalhos Acadêmicos e Inovação Tecnológica.
Homenageado especial da noite e último palestrante do evento, o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva foi aclamado como “Embaixador do Etanol”
durante a cerimônia para mais de 500 convidados, ancorada pela jornalista Salette Lemos. As
inscrições para a 3ª edição do TOP Etanol foram
abertas em outubro, e prosseguem até o final de
fevereiro de 2012.
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Feiras e eventos
A UNICA marcou presença nas principais feiras e eventos do setor sucroenergético,
ampliando sua participação em 2011 também para eventos de interesse maior, porém ligados à cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Em várias ocasiões a entidade
participou por meio do Projeto AGORA, que reune onze entidades e oito empresas
ligadas à cadeia produtiva. Em outras, participou diretamente com conteúdo e estande próprios. Entre os destaques do ano estão as ferramentas interativas “Labirinto
Canavial,” desenvolvida para o Salão Internacional do Automóvel de 2010 e utilizada
em diversas oportunidades ao longo de 2011, e a “Usina Virtual,” que mostra todas
as fases de uma usina de processamento de cana em segmentos audiovisuais de
alta definição. Fenasucro&Agrocana 2011, Sustentar, Experiment Motors, Sober BH,
BBEST, Simtec, Minaspetro, Agrishow, Expo Zebu, Feicana e Clube da Cana foram
alguns dos eventos em que a UNICA, direta ou indiretamente, marcou presença.
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Agroenergia em Curso

5º Encontro de Comunicação

Fórum The Economist

Cursos e Encontros de Comunicação
Em maio, o “Agroenergia em Curso” - programa de aperfeiçoamento sobre o setor
sucroenergético realizado pelo Projeto AGORA em parceria com a ETH Bioenergia, teve intensa participação da UNICA. A iniciativa recebeu 23 jornalistas em São
Simão, Goiás, para uma série de palestras realizadas por especialistas em diversas
áreas da cadeia produtiva da cana. O encontro culminou com uma visita à Unidade Rio Claro da ETH, no município goiano de Caçú, apresentada como exemplo
da expansão do setor sucroenergético no Centro-Oeste do país. Em outubro foi
realizado o 5º Encontro de Comunicação para profissionais da área que atuam nas
empresas associadas à UNICA e entidades ligadas ao setor. Realizado pela primeira
vez na sede do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), em Piracicaba, o evento
reuniu mais de 60 representantes de 23 empresas e entidades

Coletiva de imprensa

UNICA na Mídia
Ao longo de 2011, a UNICA atendeu mais de 1.200
solicitações de veículos de comunicação brasileiros e internacionais. O atendimento preliminar a
todas as demandas foi realizado pela Companhia
de Notícias (CDN), assessoria de relações com a
mídia. Do total de demandas de veículos de comunicação que chegaram à UNICA, 91% foram
atendidas pelos diversos porta-vózes da entidade,
o que significa que, em média, aproximadamente
quatro entrevistas foram concedidas por dia.
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Mídias Digitais
Em 2011, a UNICA deu início a um trabalho de
reestruturação de sua presença na Internet, que
incluiu o lançamento de um novo site com informações sobre a cana-de-açúcar para o público
internacional, o Sugarcane.org, e de um site dedicado à Bioeletricidade, parte de uma nova iniciativa promocional do Projeto AGORA focada na
geração de eletricidade limpa e renovável com o
bagaço da cana. Foi iniciado o desenvolvimento de um novo site da UNICA, com lançamento
previsto para o início da safra 2012/2013, que terá
entre seus principais atrativos uma área ampliada
para dados e estatísticas disponibilizados em tempo real e forte interação com as principais redes
sociais. Em números gerais, a visitação a todos os
sites da UNICA e de seus projetos e iniciativas deve
atingir cerca de 800 mil visitas em 2011. Somados
os diferentes canais de atuação em redes sociais,
a UNICA conta hoje com quase 4.000 seguidores
no Twitter e mais de 1.000 fãs no Facebook. Em
dois canais mantidos pela UNICA no site de compartilhamento de vídeos YouTube, já foram registradas mais de 18.000 exibições.
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Audiência mensal dos sites do
Setor Sucroenergético
período aferido: novembro de 2011

Marcos Jank (esq.) integra grupo de empresários brasileiros que conversou com o
Presidente dos EUA, Barack Obama (centro)

Emília Muller, representante do
governo da Baviera, fala com o presidente
da UNICA, Marcos Jank (esq.) e o diretor
Adhemar Altieri

Visita do Greenpeace à usina Cruz Alta
do Grupo Guarani

Delegação da Dinamarca fala sobre
etanol de segunda geração na sede da
UNICA

Diplomatas brasileiros em postos
estratégicos no exterior – IV Programa de
Imersão no Agronegócio

Delegações Internacionais
De janeiro a dezembro, 160 delegações
internacionais de 45 países foram recepcionadas pela UNICA. Destas, 138
assistiram apresentações na sede da
entidade em São Paulo e 22 participaram de visitas a usinas associadas. Entre
os grupos visitantes, destacam-se uma
comissão de nove diplomatas da Organização dos Estados Americanos; delegação do estado alemão da Baviera,
liderada pela secretária de estado para
Assuntos Federais, Emilia Müller; delegação de adidos agrícolas das embaixadas de países da União Européia em
Brasília; altos executivos de empresas
multinacionais de diversas áreas, como
DuPont, GE, Honeywell, Toyota Tsusho,
Case-New Holland, General Motors e
John Deere; e grupos de estudantes em
nível de pós-graduação de importantes
universidades americanas e europeias.
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Equipe UNICA

Presidente
Marcos Sawaya Jank

Flávio Marinho Falcão Neto
Comunicação Corporativa

Equipe de Apoio Técnico
Adauto Afonso Garcia

Francesco Giannetti

Assistente Administrativo

Diretoria
Adhemar Altieri

Assessor Jurídico

Aldeneide da Silva Melo

Géraldine Kutas

Assistente Administrativo - Brasília

Diretor de Comunicação Corporativa

Ana Amicis

Antonio de Padua Rodrigues

Assessora Sênior do Presidente para
Assuntos Internacionais

Diretor Técnico

Jeanine Ferreira de Souza

Ana Paula Viude Lopes Roque

Eduardo Leão de Sousa

Coordenadora do Projeto Apex-Brasil/
UNICA

Analista Financeiro

José Félix Silva Júnior

Assistente Administrativa

equipe técnica
Alfred Szwarc

Consultor de Qualidade e Especificação

Cezar Sallum

Leandro Pampin

Assistente de Planejamento

Consultor de Emissões e Tecnologia

Gerente de Marketing

Cleber dos Santos Valin

Aline Silva

Letícia Phillips

Assistente de Planejamento

Analista de Sustentabilidade

Representante para América do Norte

Cleide Alcantara Rodrigues

Amanda Turano

Lola Uña Cárdenas

Assistente Executiva

Assistente do Projeto AGORA

Representante-chefe para a União
Européia (UE)

Denise Rodrigues

Assessora de Comunicação – União
Européia

Luana Maia

Diana Edna Nóbrega

Relações Institucionais

Assistente Executiva

Ana Carolina Lessa

Luciano Rodrigues

Fabiana Ferrante Cruz

Relações Públicas – América do Norte

Gerente de Economia e Análise Setorial

Assistente Administrativa – Ribeirão Preto

Beatriz Stuart Secaf

Luiz Fernando do Amaral

Isabel Pereira Jose

Analista Ambiental

Gerente de Sustentabilidade

Recepcionista

Carlos Coutinho

Maria Andrade Pinheiro

Juliana Barbosa Requena

Assessor Parlamentar

Analista Econômica

Carlos Dias

Maria Luiza Barbosa

Assistente para Projetos de
Responsabilidade Social Corporativa

Gerente de Comunicação Corporativa

Gerente de Responsab. Social Corporativa

Melquíades Dantas Sobrinho

Carlos Eduardo Bonatelli Caracciolo

Apoio Logístico

Celma Ramalho

Mariana Regina Zechin
Analista Econômica
Paulo Zappa

Analista - Inteligência de Negócios

Coordenador de Conteúdo Web

Rose Meyre de Vasconcellos Racorti

Cleide Viana

Renata Camargo

Assistente Executiva

Redatora

Advogada Jr.

Simone Aparecida Alves

Daniel Lobo

Samarê Linares

Assistente Executiva

Responsabilidade Ambiental Corporativa

Advogada Junior

Valdemir Nunes Machado

David Thomas

Sérgio Prado

Processamento de Dados

Lobista Chefe nos Estados Unidos

Victor Turra Silva

Edson Castro

Coordenador de Comunicação Regional –
Ribeirão Preto

Coordenador de TI

Silvia Aguiar Yumoto Almeida

Waldemar Valadares Filho

Elimara Aparecida Assad Sallum

Gerente Administrativo-Financeira

Coordenador Administrativo

Assuntos Trabalhistas

Solange Buzzetti

Fabiane Cunha

Coordenação de Projetos Especiais
(Projeto AGORA)

Diretor Executivo

Ana Aguiar

Consultor Econômico

Assessora de Relações Governamentais

Zilmar José de Souza
Gerente de Bioeletricidade
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Assistente Administrativa

Andreia da Silva

Assistente Executiva

Regina Bittar
Assistente Executiva da Presidência
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