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Antonio de Padua Rodrigues
Presidente Executivo Interino
UM ANO DE CONSOLIDAÇÃO
O ano de 2012 vai ficar na história da UNICA principalmente pelo volume, intensidade e
grande importância das questões enfrentadas pela entidade, mas também porque dificilmente veremos de novo três executivos ocuparem a presidência em um mesmo ano.
Se tivermos que escolher uma grande realização de 2012, vale destacar a efetivação de aspectos fundamentais da Lei do Petróleo, alterada em 2011 após grande empenho da UNICA para que incluísse os biocombustíveis. Uma vez alterada, a Lei passou a reconhecer os
benefícios sociais, ambientais e econômicos do etanol.
Com a transferência da responsabilidade pelos biocombustíveis para a Agência Nacional
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a UNICA apoiou todo o processo de desenvolvimento de normas, destacando-se as que obrigam a contratação prévia do etanol anidro e à estocagem de etanol por produtores e distribuidores. São medidas de profundo interesse público, pois garantem a estabilidade do abastecimento, diminuindo a volatilidade
no mercado.
Conquistada a inserção efetiva do etanol na política energética nacional, o foco passou a
ser equipar a ANP para cumprir sua tarefa de supervisionar a produção. A UNICA teve
papel decisivo nesse contexto, acompanhando equipes da ANP a várias usinas, detalhando
o funcionamento da indústria da cana e apoiando a adequação das normas às realidades do
setor e da sociedade. Com tudo o que foi feito, ainda é um trabalho incompleto, que exigirá
bastante atenção e empenho no próximo ano.
Hoje, temos um conjunto de regras que representa um decisivo primeiro e grande passo
na direção dos anseios de produtores, distribuidores, varejistas, consumidores e governo. Uma plataforma fundamental para o trabalho intenso que ainda está por vir, servindo também como apoio para viabilizar a busca pela volta da competitividade no mercado
doméstico e a retomada do crescimento, tão essencial para atender à demanda crescente
pelos produtos que vem da cana.
Começamos 2012 com Marcos Jank na presidência, que após cinco anos repletos de conquistas marcantes, deixou o cargo em março. A ele, nosso agradecimento e o desejo de
sucesso continuado em sua brilhante carreira. E concluímos o ano com a posse de Elizabeth Farina em dezembro, que já deu mostras evidentes de sua grande capacidade, competência e inteligência. Qualidades que servirão muito bem à UNICA por muito tempo,
na busca por novas conquistas.
Não poderia concluir sem registrar dois sinceros agradecimentos: a todos os integrantes do
Conselho Deliberativo, na pessoa de seu Presidente, Pedro Parente, pelo apoio e confiança
em mim depositados durante meus sete meses na presidência interina, e a toda a equipe da
UNICA, pelo empenho e dedicação demonstrado em todos os momentos ao longo deste ano.
Só uma equipe muito afinada, engajada e disposta a superar obstáculos, atinge objetivos tão
expressivos com competência e eficiência, marcas registradas desta casa.
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Elizabeth Farina
Presidente Executiva
UM FUTURO ALTAMENTE PROMISSOR
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Considerado um dos fundadores da filosofia oriental, Sócrates já afirmava, há mais de 2.000 anos, que uma vida
sem desafios não vale a pena ser vivida. Foi imbuída deste espírito que assumi a Presidência Executiva da UNICA
no último mês de 2012.
De fato, o setor vive uma das fases mais desafiantes das últimas décadas. De um lado, verificam-se perspectivas de
demanda sem igual nos cinco séculos de produção de cana-de-açúcar no País. Até o final da década, os automóveis
flex devem representar mais de 80% da frota de automóveis leves no País, frota esta que deve quase dobrar neste
período. Os programas de consumo de biocombustíveis proliferam em diversas regiões do planeta, com destaque
para o mais ambiciosos deles, o dos Estados Unidos, que prevê, em uma década, um consumo anual de etanol mais
de seis vezes o atual consumo brasileiro.
O consumo de energia elétrica também deve crescer cerca de 4,5% ao ano até 2020, exigindo cada vez mais formas
complementares de fornecimento, como a bioletricidade. E a demanda pelo açúcar continuará crescendo, puxada
principalmente por países emergentes, que exibem cada vez mais acesso a produtos industrializados. Por fim, uma
verdadeira avenida de novos produtos de baixo carbono a partir da cana-de-açúcar deve revolucionar o setor nos
próximos anos.
Por outro lado, estamos vivenciando o enorme desafio de restabelecer a competitividade e retomar o crescimento do
setor sucroenergético. O sucesso da empreitada passa pela identificação de condições que levem à retomada dos investimentos, da ampliação da produção e dos ganhos de produtividade. Esta é hoje a expectativa do setor, que vai ao
encontro das expectativas do governo e da sociedade na busca por um ritmo mais acelerado de crescimento econômico.
O setor já vem demonstrando que deseja e reúne condições necessárias para voltar a investir, ampliando a produção
e ocupando a capacidade ociosa nas usinas. Mais do que isso, há interesse em investimentos em projetos de pesquisa
e desenvolvimento, de infraestrutura e logística, muitos já em implantação, que vão resultar em ganhos de eficiência, escala e penetração em novos mercados.
O sucesso do etanol será consequência de uma combinação de investimentos privados calcados em políticas públicas
bem definidas, que permitam um planejamento de longo prazo. O economista Douglass North, laureado com o Prêmio Nobel em 1993, e um amplo conjunto de pesquisas empíricas que se seguiram ao pensamento de North, têm
demonstrado que as instituições (regras do jogo) formam o elemento fundamental das transformações econômicas.
São elas que permitem a tomada de decisão das organizações (jogadores) em um ambiente de incerteza. Regras
claras e um ambiente institucional sólido são pré-condições para o investimento e para o crescimento. Essa combinação garantirá que as excelentes perspectivas do setor sucroenergético brasileiro se concretizem e beneficiem
toda a sociedade.
Sinto-me honrada por ter recebido a missão de galvanizar o interesse público e privado, para melhorar a capacidade
do Brasil de prover uma fonte de energia que, reconhecidamente, beneficia as gerações presentes e futuras com
seus ganhos ambientais, ao mesmo tempo em que gera empregos de forma descentralizada e de qualidade cada vez
melhor em nosso País. É também uma fonte de desenvolvimento tecnológico, que exige esforço continuado.
Aceito o desafio e assumo essa enorme responsabilidade com muito entusiasmo, determinação e energia. Um feliz
e profícuo 2013 para todos!
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Esforços para
aperfeiçoar o
marco regulatório
do etanol e
reestabelecer a
competitividade
do biocombustível
produzido a partir
da cana-de-açúcar.
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Regulação e Comercialização

Ao longo de 2012 a UNICA avançou em seus esforços para o
aperfeiçoamento do marco regulatório do etanol combustível.
A entidade participou de diversos debates, comissões e reuniões
envolvendo lideranças do setor e os poderes executivo e legislativo
federais, na defesa de políticas públicas capazes de restabelecer
a competitividade do etanol e reconhecer suas externalidades
positivas, inclusive sua contribuição para a segurança do
abastecimento energético nacional. A UNICA também participou
ativamente da elaboração das novas normas da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre elas
as resoluções que trataram da comercialização e estocagem
do etanol anidro e da construção e operação de novas usinas
produtoras de etanol. Diversas reuniões abertas com a ANP
foram organizadas para associados da UNICA, para difundir as
novas normas e eliminar dúvidas.
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Em 2012, foi expressivo o aumento nas linhas de crédito
disponíveis para empresas do setor sucroenergético.
Com foco na renovação de canaviais e ampliação da área
plantada, medidas essenciais para elevar a produtividade
da lavoura brasileira de cana-de-açúcar, o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
lançou a linha “Pró-Renova,” com recursos de R$ 4
bilhões. Outra importante linha de financiamento foi
o Programa de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro (PASS),
que permitiu a construção de tanques adicionais para
estocagem de etanol nas usinas, aumentando a segurança
do abastecimento doméstico. Em relação a estes
programas, a UNICA participou da adequação das regras
do BNDES às especificidades dos setores agroindustriais,
bem como da revisão e desburocratização das normas de
emissão dos atestados de conformidade ambiental.

Medidas essenciais
para a renovação dos canaviais
e o aumento da produtividade
na lavoura.
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Linhas de Crédito
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Desenvolvimento de Normas Técnicas – ABNT

A UNICA tem participação ativa na elaboração de normas técnicas
Brasileiras para cana-de-açúcar na Comissão de Cana e de etanol
combustível na Comissão de Etanol, que desenvolvem métodos e
procedimentos que permitam o conhecimento da composição da
matéria-prima e do produto, atendimento ao Sistema Consecana e
Especificações de Etanol da ANP.
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Associação Brasileira da Indústria da Alimentação – ABIA

A UNICA tem representação na Diretoria da ABIA, na qual trata
de assuntos ligados ao uso do açúcar na alimentação. Em 2012, foi
produzido um documento referente à presença de matérias estranhas
em açúcar, entregue à ANVISA, solicitando a inclusão de limites para
estas características em revisão a uma Resolução desta Agência. O
resultado deverá ser publicado no início de 2013. Isto evitará que o
produto seja motivo de apreensão por falta de atendimento às normas,
como ocorreu com diversas unidades associadas.
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Colheita Mecanizada no Estado de São Paulo
Na safra 2011/2012 foram 3,12 milhões de hectares colhidos mecanicamente
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Colheita Mecanizada

O Estado de São Paulo, maior polo produtor de
cana do País, consolidou em 2012 sua posição
como uma das regiões mais avançadas em relação
ao uso de máquinas colheitadeiras nos canaviais,
atingindo um índice de 65,2% de mecanização.
Na safra 2011/2012 foram colhidos 3,12 milhões de
hectares de cana crua. A mecanização do plantio
e da colheita ganhou forte impulso em 2007,
com a assinatura do Protocolo Agroambiental
do Setor Sucroenergético. Este avanço contínuo
vem motivando o lançamento de novos produtos
e acirrando cada vez mais a concorrência entre
empresas no setor. Companhias como Tramontina,
John Deere, Syngenta e Case IH regularmente
lançam produtos específicos, destinados às
operações nos canaviais. Apenas na 19ª Feira
Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação
(Agrishow), realizada em maio em Ribeirão
Preto (SP), as transações envolvendo tecnologias
agrícolas somaram cerca de R$ 25 milhões.
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No dia 25 de maio, a UNICA e suas associadas promoveram o evento “25 anos de
Bioeletricidade no Brasil,” organizado para homenagear as empresas e as pessoas
diretamente ligadas ao início da cogeração de eletricidade por meio do bagaço da cana
no Brasil. O evento foi realizado na usina São Francisco, em Sertãozinho (SP), primeira
a exportar energia elétrica renovável para a rede de distribuição em 1987, seguida, no
mesmo ano, pela São Martinho, em Pradópolis (SP) e a Vale do Rosário, em Morro
Agudo (SP). Foram reconhecidos como pioneiros os executivos Jairo Menesis Balbo,
diretor Industrial da São Francisco; Agenor Pavan (in memoriam), ex-diretor Industrial
da São Martinho; e Cícero Junqueira Franco, ex-presidente da Vale do Rosário. Além
das três usinas, também foram homenageadas a CPFL Energia e o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que participaram ativamente dos
esforços que marcaram o início da bioeletricidade no País.

Políticas setoriais

Acreditando que investimentos em bioeletricidade só ganharão força com a
adoção de uma política setorial de longo prazo, a UNICA aprofundou seus
esforços ao longo de 2012 pela definição governamental do papel desta fonte na
matriz nacional. Em encontros e eventos com integrantes de áreas relevantes
do Governo Federal, a UNICA tem repetidamente enfatizado a necessidade de
mudanças no sistema de contratação nos Leilões de Energia promovidos pelo
Governo Federal. No modelo atual, diferentes fontes como bioeletricidade,
eólica e gás natural, concorrem em um mesmo pregão sem que peculiaridades
econômicas e de produção sejam devidamente consideradas. Estima-se
que em 2012 as unidades sucroenergéticas atingirão 1.200 Megawatts
médios (MW médios) comercializados para o Sistema Interligado Nacional,
representando um crescimento de 5% em relação ao ano anterior, um valor
ainda bem abaixo do potencial crescimento desta fonte. Com políticas setoriais
adequadas, a geração de bioeletricidade no País pode chegar aos 15,3 mil MW
médios até 2020/21, mais do que a energia gerada por três usinas hidrelétricas
do porte de Belo Monte.

Foco na luta por uma
política setorial que
estimule a contratação
e mais investimentos em
bioeletricidade.

Seminários

Durante todo o ano, a UNICA organizou
diversos seminários com suas empresas
associadas e entidades parceiras para
discutir temas relacionados à regulação
e comercialização da bioeletricidade.
Os eventos contaram com a presença de
representantes do Ministério de Minas e
Energia (MME), da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), da Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) e de especialistas do setor elétrico
brasileiro. Foram eventos realizados
na sede da entidade em São Paulo e no
interior do Estado, reunindo mais de 700
participantes.
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Transporte

Transporte público
movido a etanol e
vendas em alta de
automóveis flex.
Agora é a vez do
segmento duas rodas
também ser abastecido
com o biocombustível
de cana-de-açúcar.
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No dia 20 de janeiro de 2012, a cidade de São Paulo (SP) incorporou a sua frota de
transporte público mais 10 ônibus movidos a 95% de etanol e 5% de um aditivo
especial. Os veículos foram apresentados em um evento realizado no Sambódromo
do Anhembi, com a presença da UNICA, que viabilizou economicamente a utilização
do biocombustível e do aditivo usados no projeto, do prefeito Gilberto Kassab e de
vários representantes do setor. Os 10 novos ônibus, fabricados no Brasil pela Scania
e operados pela Viação Tupi Transportes na Zona Sul da cidade, elevaram para 60 o
número de veículos movidos ao biocombustível produzido a partir da cana.

Já as vendas de automóveis flex continuam em alta, mantendo uma média de 90%
dos novos licenciamentos de veículos leves. Ao final de 2012, mais de 50% dos carros de
passeio em circulação no Brasil, ou cerca de 15 milhões de unidades, já eram equipados
com motores bicombustível. O segmento duas rodas é outro que tem adotado cada vez
mais esta tecnologia. Em julho deste ano, o mercado de motocicletas flex,
dominado pela Honda desde 2009, ganhou mais um concorrente de peso: a Yamaha,
que lançou um modelo flex de 250 cilindradas. Dados divulgados pela Associação
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e
Similares (Abraciclo), compilados pela UNICA, indicam que das mais de 20 milhões de
motos em circulação no País, pouco mais de 2 milhões são flex, ou quase 11% da frota.
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Tecnologia
Associação Brasileira de Engenharia
Automotiva - AEA

O desenvolvimento de
novas tecnologias, o etanol
de segunda geração e
o controle ambiental.
É a cana-de-açúcar
contribuindo com o setor
automotivo.
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A UNICA participou ativamente das atividades
e encontros técnicos da AEA, inclusive como
apoiadora e patrocinadora, acompanhando
o desenvolvimento de novas tecnologias e
discussões sobre recentes regulamentações e
a revisão de normas existentes relacionadas ao
setor automotivo.

Produção de Combustíveis
de Segunda Geração

Participando de encontros técnicos
especializados e reuniões com empresas
detentoras de tecnologia, a UNICA acompanha
a evolução dos processos de utilização do
bagaço e da palha da cana para a produção de
biocombustíveis de segunda geração, avaliando
continuamente as possibilidades de inserção
comercial dessas tecnologias no mercado.

Controle Ambiental
e Geração de Energia

Por meio de diversas ações, a UNICA vem
acompanhando o desenvolvimento e a evolução
de tecnologias com aplicação no controle
ambiental e geração de energia, como, por
exemplo, a concentração da vinhaça e a geração
de biogás a partir da vinhaça.
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competitividade internacional
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O bem sucedido
projeto brasileiro
de substituição, em
escala comercial,
de um combustível
fóssil por outro
renovável serve
de exemplo para
outras nações.
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A UNICA conquistou visibilidade
e consolidou seu prestígio com seu
trabalho pelo fim da tarifa de importação
imposta pelos EUA sobre o etanol, fato
consumado no dia 23 de dezembro
de 2011. Desde o início de 2012, com
apoio da Apex-Brasil, a UNICA marcou
presença em inúmeros debates, eventos
e conferências relacionados ao tema,
participando inclusive da coordenação
da visita da presidente Dilma Rousseff
a Washington, no evento “Parceria
21,” organizado pela U.S. Chamber of
Commerce (Câmara de Comércio dos
Estados Unidos).

Foi intensa a participação da UNICA em
diálogos voltados para a implementação da
mistura de 15% de etanol à gasolina (E-15)
nos EUA, assim como a reavaliação da
intensidade carbônica do etanol brasileiro
perante o Estado da Califórnia.
A UNICA atuou junto à Agência de
Proteção Ambiental (Environmental
Protection Agency - EPA) detalhando a
situação da indústria da cana no Brasil para
que todas as dúvidas da agência fossem
sanadas. A UNICA também negociou
a entrega de documentos alternativos,
elaborados por especialistas do setor, que
auxiliaram no cumprimento das exigências
dos programas americanos que regulam a
produção e o consumo de biocombustíveis:
Renewable Fuel Standard (RFS) e Low
Carbon Fuel Standard (LCFS), este último
vigente no Estado da Califórnia.

Etanol pós-tarifa nos EUA
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Questões Regulatórias
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Conselho de Qualidade do Ar da
Califórnia (CARB)

A indústria do milho passou a
questionar na justiça os programas
regulatórios da Califórnia, alegando
que o etanol produzido naquele Estado,
que não atingiu o desempenho mínimo
exigido pelo CARB, estaria sendo
discriminado. A UNICA protocolou
nas cortes americanas um parecer
jurídico chamado “amicus brief,” com
o objetivo de defender os programas
da Califórnia, que aprovam o etanol de
cana produzido no Brasil. Os advogados
do CARB citaram o “amicus brief” da
UNICA em diversas ocasiões durante
a primeira fase do processo. A entidade
continua acompanhando de perto o
desenvolvimento desta ação.
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Eventos

A parceria com a Apex-Brasil, iniciada em 2008, proporcionou em 2012 a
participação da UNICA nos principais eventos do setor no mundo. Somente na
União Européia foram mais de 20 seminários que tiveram representantes da UNICA
entre os palestrantes. Eventos mundiais de destaque:

. Sustainable Solutions for the Planet’s Energy Challenge,
Washington DC – Estados Unidos

. World Biofuels Markets 2012, Roterdã – Holanda
. 2012 International Sweetener Colloquium, Orlando – Estados Unidos
. F.O. LICHT’S World Ethanol&Biofuels 2012, Munique – Alemanha
. Convenção Nacional do Etanol organizada pela Associação de Combustíveis
Renováveis (RFA), Orlando – Estados Unidos
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. EIA (Energy Information Agency), Washington DC – Estados Unidos
. Conferencia internacional “Brazil: A Pathway into the Future” promovida pela
Cornell University, Nova York – Estados Unidos

. Sugar & Ethanol Summit, Brazil Day, Londres – Inglaterra
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União Européia

A União Européia vem passando por um processo de
ajuste nas regras que orientam a produção e a utilização
de biocombustíveis em seus 27 Estados-membros.
Em 2012, a Comissão Européia apresentou diversas
propostas de emendas às Diretivas Européias para
Promoção de Energias Renováveis (RED) e à Qualidade
dos Combustíveis (FQD), legislações que orientam o
uso de fontes alternativas ao petróleo naquele continente
até 2020. Uma destas recomendações propõe medidas
que limitam os efeitos das chamadas mudanças
indiretas do uso da terra (ILUC) atribuídas à produção
dos biocombustíveis, o que impacta diretamente a
indústria brasileira de etanol por meio do cultivo da
cana-de-açúcar. A UNICA tem acompanhado de perto
estas discussões, sempre realizando um trabalho de
inteligência junto aos principais agentes envolvidos
no processo, focando esforços no esclarecimento técnico
e reforçando argumentos sobre a sustentabilidade do
setor sucroenergético nacional.
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sustentabilidade
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Compromisso Nacional
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A nova prorrogação até 30 de abril de 2013 do “Compromisso Nacional
para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar” reflete
o avanço nas relações de trabalho existentes no setor sucroenergético.
A assinatura do documento aconteceu em cerimônia no Palácio do
Planalto (Brasília) em 14 de junho, com a presença da presidente Dilma
Rousseff. Pela UNICA, participaram o presidente Interino Antonio de
Padua Rodrigues, o presidente do Conselho Deliberativo Pedro Parente,
lideranças sindicais e autoridades governamentais. Em cerimônia
separada conduzida pelo ministro da Secretaria Geral da Presidência,
Gilberto Carvalho, 169 usinas receberam o selo de “Empresa
Compromissada,” que atesta o cumprimento dos termos estabelecidos
no Compromisso. Das 180 usinas atualmente reconhecidas com o selo,
mais da metade são associadas à UNICA.

Empresa
Compromissada

O Compromisso Nacional é
um modelo de padronização das
melhores práticas trabalhistas no
cultivo manual da cana-de-açúcar
e representa significativa evolução
nas relações de trabalho.
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O “Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergético,” primeiro a ser implementado
no Brasil com definições claras sobre o plantio sustentável e outras providências
importantes para a sustentabilidade da produção, foi apontado no início de junho pelo
Governo de São Paulo como referência para outros segmentos de atividade. O anúncio
foi feito durante assinatura do Protocolo Agroambiental do Setor Florestal Paulista,
celebrado entre as secretarias de Agricultura e Abastecimento (SAA), de Meio Ambiente
(SMA) e as instituições Florestar São Paulo (Associação Paulista de Produtores de
Florestas Plantadas) e Bracelpa (Associação Brasileira de Papel e Celulose). O “Protocolo
Agroambiental do Setor Sucroenergético” caminha na direção de seus principais
objetivos: antecipar em sete anos (2021 para 2014) o fim do uso do fogo controlado para
facilitar o corte manual da cana nas áreas planas das lavouras do Estado, e antecipar em
14 anos (2031 para 2017) o fim do uso do fogo em regiões onde a inclinação é superior a
12 graus, consideradas não-mecanizáveis com tecnologias existentes.
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Reconhecimento Sustentável

O “Protocolo Agroambiental do Setor
Sucroenergético” e o “Relatório de
Sustentabilidade” da UNICA, produzido de
acordo com os parâmetros da Global Reporting
Initiative (GRI), foram reconhecidos como
contribuições essenciais para melhoria e
controle das questões ambientais do setor,
na edição de 2012 do Relatório de Qualidade
Ambiental (RQA), publicado pela Secretaria
Estadual de Meio Ambiente do Estado de São
Paulo (SMA). O documento apresenta um
panorama do meio ambiente paulista e sua
relação com a economia e a saúde humana no
Estado. A UNICA foi a primeira associação
de agronegócio no mundo e primeira entidade
associativa brasileira a realizar um Relatório
de Sustentabilidade com base nos parâmetros
da GRI, entidade reconhecida mundialmente
como detentora dos padrões mais completos e
respeitados para esse tipo de relatório.

04

Estado de São Paulo

A UNICA manteve constante contato com o Governo
Paulista, e em especial a Secretaria da Agricultura e
Abastecimento, a Secretaria do Meio Ambiente e a
Secretaria da Fazenda, buscando o aperfeiçoamento
das normas específicas sobre o setor. Deste trabalho,
foram atualizadas as normas sobre o licenciamento
das atividades agrícolas e a emissão dos respectivos
certificados de conformidade, essenciais para o
acesso a linhas de crédito, e desenvolvidas propostas
de adequação de normas tributárias, tais como a
harmonização e adequação da escrituração eletrônica
do Livro de Produção Diária das indústrias. A UNICA
também apoiou, e prossegue apoiando, o Estado
na defesa de sua competência legal para expedir
autorizações ambientais para práticas agrícolas, tais
como as necessárias para a despalha da cana-de-açúcar.

13
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Novo Código Florestal

A UNICA participou e acompanhou
ativamente a elaboração e votação da
nova lei brasileira sobre florestas e outras
vegetações nativas (Lei nº 12.651/2012)
que revogou o antigo Código Florestal,
sempre com o objetivo de conciliar a atividade
agropecuária, produtora de alimentos e
energia limpa e renovável, com a proteção
ambiental. O novo Código trouxe importantes
avanços, como o reconhecimento do direito
intertemporal relacionado com o instituto
da Reserva Legal e novos mecanismos
de adequação ambiental, incluindo-se a
possibilidade de computar matas ciliares
recuperadas como área de Reserva Legal.

O Brasil avança
na produção de
cana-de-açúcar com a
grande preocupação
em preservar o
Meio Ambiente,
as florestas e a
vegetação nativa.
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Câmara Ambiental do Setor
Sucroalcooleiro – CASS

A UNICA participou efetivamente
dos grupos de trabalho na Câmara,
que incluíram dezenas de reuniões
com a CETESB e a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente para
discussão de temas ambientais de
interesse do setor sucroenergético.
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Comitê de Meio Ambiente
UNICA e Centro de Tecnologia
Canavieira – CTC

Todos os temas referentes ao setor
sucroenergético tratados na CASS,
assim como outros assuntos de
interesse regional, são discutidos
e alinhados no Comitê de Meio
Ambiente UNICA e CTC. O objetivo
é disseminar de forma clara e
objetiva as informações junto aos
integrantes do setor.

FIESP

A UNICA participou de diversos
encontros técnicos na FIESP e
contribuiu na análise e elaboração
de sugestões de iniciativas de
regulamentação ambiental
que poderiam impactar o setor
sucroenergético.
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Etanol Verde

O Better Sugarcane Initiative (Bonsucro), certificação
global que avalia a sustentabilidade dos produtos fabricados
a partir da cana, atingiu o status de modelo de certificação
mais utilizado no Brasil. Até o final de 2012, o Bonsucro já
avalizava a produção em 23 usinas do setor sucroenergético
brasileiro, 22 associadas à UNICA, abrangendo mais de
500 mil hectares (ha) de cana, o que equivale a mais de
5% da cana cultivada no Brasil. As empresas certificadas
pelo Bonsucro têm atestadas as boas práticas de
sustentabilidade adotadas na fabricação de seus produtos,
tornando-os aptos a serem comercializados para países
integrantes da União Européia (UE).

Cerca de 95% das usinas de processamento de
cana-de-açúcar situadas em São Paulo conquistaram
na safra 2011/2012 o certificado “Etanol Verde,”
emitido pela Secretaria do Meio Ambiente (SMA) do
governo do Estado. No total, 173 usinas receberam
o certificado, um crescimento de 8,5% em relação
ao ano safra 2010/2011. Estes números demonstram
que o setor está cada vez mais comprometido com
as diretrizes de sustentabilidade estabelecidas pelo
Programa, como incentivar a produção sustentável de
biocombustível a partir da cana-de-açúcar, preservar
matas e recursos naturais.
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Corta Fogo

O clima seco e a estiagem no Estado de São Paulo
geralmente ocorrem entre os meses de junho e outubro,
quando o fogo no campo e em florestas torna-se um
problema, inclusive nos canaviais. É nessa época que ganha
importância o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Polícia
Ambiental, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente
do Estado de São Paulo (SMA), tanto para prevenir quanto
evitar que eventuais incêndios se alastrem. A “Operação
Corta Fogo - Campo sem fogo, campo com vida 2012” foi
lançada em maio, em Ribeirão Preto (SP), e contou com o
apoio da UNICA.

15
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World Biofuels Markets Brazil

A sustentabilidade
da indústria da
cana-de-açúcar é fruto
de um sério envolvimento
de seus representantes
com as questões
ambientais.

O processo de produção do etanol brasileiro, o mais
sustentável que existe na indústria mundial de
biocombustíveis, foi o mote da participação da UNICA no
World Biofuels Markets Brazil 2012, evento internacional que
reuniu mais de 400 especialistas em bioenergia no Grand
Hyatt Hotel de São Paulo nos dias 18 e 19 de setembro. A
UNICA, apoiadora oficial do evento, foi representada por seu
gerente de Sustentabilidade, Luiz Fernando do Amaral, que
participou do painel “Cuidando do Verde.”
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Gestão das águas

Desde a década de 90, a UNICA representa os interesses
da cadeia produtiva canavieira nos Comitês de Bacias
Hidrográficas estaduais e alguns de nível nacional.
Estes comitês são responsáveis pela gestão, melhor uso e
conservação dos recursos hídricos de cada região. Em 2012,
aumentou para dez o número desses órgãos que contam
com a participação da UNICA. A presença da entidade,
principalmente em áreas onde existem usinas no entorno
das bacias, reforça a importância que o setor sucroenergético
atribui ao uso racional da água.

16
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Rio + 20

O setor sucroenergético
foi até a Rio + 20 mostrar
ao mundo a história de
sucesso da indústria
da cana-de-açúcar
no Brasil.

15

Projeto RenovAção

Desde seu lançamento em 2009 até o final de 2012, o Projeto RenovAção terá
capacitado mais de 5.700 trabalhadores rurais em 30 diferentes cursos, que visam
a requalificação de profissionais oriundos do corte manual da cana para novas
funções, dentro e fora do setor sucroenergético. Além de formar diretamente os
trabalhadores, o RenovAção tem o papel de incentivar projetos de requalificação
nas empresas do setor sucroenergético. Em dois anos, foram 16 mil pessoas
formadas pelas próprias usinas. Em 2012, o RenovAção foi reconhecido pela
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) como
“exemplo” de iniciativa de inclusão social, sendo também finalista do Prêmio
MasterCana Social na categoria “Destaque Entidade.”

17
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Os benefícios ambientais, econômicos e sociais dos produtos
derivados da cana estiveram na pauta de nove eventos que contaram
com a participação da UNICA na “Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio+20,” realizada entre
13 e 22 de junho no Rio de Janeiro. Durante o evento, foi lançada
a “Linha do Tempo”, nova ferramenta multimídia interativa que
mostra a história de sucesso do setor sucroenergético brasileiro
e suas principais contribuições na busca por um futuro mais
sustentável. Desenvolvida pela UNICA com apoio da Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a “Linha do Tempo” foi uma das atrações do espaço da
UNICA localizado no “Pavilhão Brasil,” área criada pela própria
Apex-Brasil para representar o País durante a Rio+20.
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UNICA na Mídia

Entre os meses de janeiro e novembro
de 2012, a UNICA recebeu mais
de 1.000 solicitações de veículos de
comunicação brasileiros e internacionais.
O atendimento prévio a todas estas
demandas foi feito pela Companhia de
Notícias (CDN), assessoria de relações
com a mídia que atende a UNICA desde
2008. Do volume total de solicitações,
mais de 83% foram atendidas pelos
executivos, consultores e porta-vozes da
UNICA. Entre os veículos internacionais
que procuraram a entidade este ano estão
o Financial Times, as agências de notícias
AP-Dow Jones e Thomson Reuters, a
revista The Economist e a Bloomberg.

01

Presença em Eventos

2012 foi mais um ano em que a UNICA marcou presença nas principais feiras
e eventos do setor sucroenergético. Em algumas ocasiões a entidade participou
via Projeto AGORA, do qual é uma das empresas parceiras. Em outras, esteve
presente com seu próprio estande ou distribuindo materiais relevantes. Entre
os destaques do ano estão a Feicana/Feibio, o 14º Seminário de Mecanização
e Produção de Cana de Açúcar e Mostra de Máquinas e Equipamentos
Agrícolas, Copedem, Herbishow, Simtec, Insect Show, 28º ICAE, a Rio + 20 e a
Fenasucro&Agrocana. Foi justamente durante a Feicana que a UNICA anunciou a
realização da 4ª Edição do Ethanol Summit, um dos principais eventos do mundo
dedicados às fontes energéticas renováveis, com foco especial no etanol e outros
derivados da cana-de-açúcar. A edição de 2013 do Ethanol Summit está marcada
para os dias 27 e 28 de junho, no Grand Hyatt Hotel.

18
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De janeiro a novembro de 2012, o site da UNICA recebeu uma
média de 50 mil visitas por mês.Somando-se as audiências de
todos os sites administrados pela entidade, inclusive os sites
internacionais Sugarcane.org e Sweeter Alternative, o número
sobe para quase 65 mil visitas por mês. A presença do setor
sucroenergético também é relevante nas redes sociais. O perfil da
UNICA no twitter é seguido por mais de 2.600 pessoas, enquanto o
canal da entidade no Youtube já superou as 11 mil visualizações.

03

UnicaData

Uma nova área do site da UNICA, dedicada ao fornecimento
de dados e estatísticas técnicas e econômicas atualizadas sobre
o setor sucroenergético, está no ar desde o dia 18 de maio de
2012. Trata-se do UnicaData, desenvolvido para garantir a
disponibilidade de números vitais sobre o setor para a mídia, o
mercado e o público em geral. O UnicaData reúne informações
apuradas pela UNICA, ou compiladas pela entidade a partir de
dados divulgados por outras instituições. A seção inclui relatórios
de safra e qualidade da matéria prima, gráficos e tabelas de
estimativa de safra, histórico de produção e moagem, área
cultivada com cana-de-açúcar, preços e cotações ao produtor e ao
consumidor, consumo de combustíveis e relatórios de exportação
e importação, entre outros. Em seus primeiros seis meses de
existência, o UnicaData recebeu mais de 48 mil visitas.
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UNICA e Projeto AGORA

A UNICA é uma das entidades parceiras do Projeto AGORA,
a maior iniciativa de comunicação institucional do
agronegócio brasileiro. Foi graças a este envolvimento que
a entidade participou de quatro importantes iniciativas do
Projeto AGORA em 2012.

Movimento Mais Etanol

Foi este ano que o Movimento Mais Etanol – ação que tem
o objetivo de disseminar um conjunto de políticas públicas
e iniciativas do setor privado que são fundamentais para a
retomada do crescimento da indústria da cana – ganhou mais
visibilidade junto a formadores de opinião e tomadores de
decisão. Um hotsite dedicado, um livreto informativo, um
aprofundado trabalho de assessoria de imprensa e uma forte
presença nas redes sociais são as ferramentas de divulgação
utilizadas pelo Movimento.

20

3º Prêmio TOP Etanol

Realizada em Brasília (DF), a premiação do 3º Prêmio
TOP Etanol reuniu cerca de 300 convidados, entre eles
40 parlamentares e integrantes de diversos ministérios
e agências do governo. No total, 349 trabalhos dedicados
ao tema “Agroenergia e Meio Ambiente” foram inscritos.
Divididos nas modalidades Jornalismo, Fotografia, Trabalhos
Acadêmicos e Inovação Tecnológica, 19 vencedores
receberam prêmios em dinheiro, que somados chegam a
R$ 104.500,00 (centro e quatro mil e quinhentos reais). As
inscrições para o 4º Prêmio TOP Etanol estão abertas e
continuam até fevereiro de 2013.

Às vésperas da Rio + 20, o Projeto AGORA lançou um
vídeo com depoimentos de renomados especialistas
em energia e sustentabilidade destacando o potencial
das energias renováveis, em especial a biomassa, para o
aumento da oferta de energia elétrica no Brasil. O filme,
que circulou de forma intensa nas redes sociais, é uma
das ferramentas de sustentação da iniciativa do Projeto
AGORA dedicada à Bioeletricidade.

Desafio Energia + Limpa

O Desafio Energia Mais Limpa, mais nova ação educacional
do Projeto AGORA, mobilizou em 2012 milhares de alunos
e professores das escolas da rede pública de ensino de dez
Estados brasileiros e do Distrito Federal. A iniciativa levou
a mais de 900 mil alunos o debate sobre as diferentes fontes
energéticas existentes, entre elas o etanol e a bioeletricidade
gerados a partir da cana. As atividades desenvolvidas em
sala de aula culminaram na produção de cartas dirigida à
presidente Dilma Rousseff, abordando o tema “Que tipo de
energia o Brasil precisa e de onde ela virá?” Os 29 melhores
trabalhos foram homenageados em um evento de premiação
realizado em São Paulo.
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Delegações Estrangeiras

Ao longo de 2012, a UNICA recepcionou mais de 150 delegações
internacionais de 30 países de todos os continentes. Os grupos visitaram
a sede da entidade em São Paulo ou as dependências de usinas associadas.
Chefes de Estado, ministros, parlamentares, empresários, investidores,
pesquisadores, jornalistas e estudantes fizeram parte dos grupos
interessados na indústria da cana-de-açúcar recebidos pela UNICA. Entre
os visitantes de destaque em 2012 estão o prefeito de Los Angeles Antonio
Villaraigosa, o ministro da indústria de Bangladesh Dilip Barua, uma
delegação de um dos principais ‘think-tanks’ de Washington, o Council
on Foreign Relations (CFR), liderada pelo presidente da entidade, Richard
Haas, a senadora pelo estado americano da Califórnia, Barbara Boxer, uma
delegação de parlamentares europeus liderados pela presidente da Comissão
de Indústria, Pesquisa e Energia do Parlamento Europeu, a senadora
espanhola Pilar Del Castillo, além de grupos representantos as universidades
de Houston, Johns Hopkins e Georgetown, dos Estados Unidos, da
Universidade de Viena, na Áustria, da Universidade de Queensland, na
Austrália, e da London School of Economics, da Inglaterra.
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Depois de quatro anos, o etanol voltou a ter em 2012 uma grande campanha
publicitária nos principais veículos de comunicação. A campanha “Etanol, o
Combustível Completão,” desenvolvida para a UNICA pela agência Borghi/
Lowe, destacou os pontos positivos do biocombustível, como seu papel na forte
redução das emissões de gases que causam mudanças climáticas, na geração
de empregos em números muito superiores aos da indústria do petróleo, o
uso de mão-de-obra e tecnologia nacionais e o estímulo ao desenvolvimento
econômico. Entre as ações da campanha, destaque para os filmes de televisão
estrelados pelo ator Lúcio Mauro Filho, spots e jingles de rádio, anúncios
em revistas e jornais, ações em redes sociais, distribuição de materiais
promocionais e prêmios, ações em pedágios, presença de celebridades em
postos de abastecimento e a inédita “Bomba Premiada,” onde participantes
tiveram a oportunidade de manusear uma bomba de combustível, com um
objetivo específico de litros a atingir. Os participantes que acertaram a litragem
ganharam um carro flex zero quilômetro.
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Campanha Etanol Completão
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Sede

São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.179 - 9º andar
CEP: 01452-000 Jardim Paulistano
São Paulo.SP Brasil
Tel: 55 (11) 3093 4949 ou 55 (11) 2588 0330
Fax: 55 (11) 3812 1416
www.unica.com.br
unica@unica.com.br
Escritórios Regionais

Ribeirão Preto
Av. Antônio Diederichsen, 400
Salas 1706 e 1707
Jd. América - Ribeirão Preto, SP
CEP: 14020-250
Tel: 55 (16) 3913 4715 ou 55 (16) 3913 4730

Brasília
SHN - Quadra 2 – Executive Office Tower
Salas 1.618 e 1.619
Asa Norte – Brasília, DF
CEP 70702-000
Tel: 55 (61) 3037 6820
Fax: 55 (61) 3032-6814
Contatos Internacionais

Washington
washington@unica.com.br

Bruxelas
brussels@unica.com.br
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O selo FSC é a garantia de que a madeira utilizada
na fabricação do papel deste folheto provém de florestas bem
manejadas e outras fontes controladas.

