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COMPETITIVIDADE

Ações que tem por característica tornar produtos
ou segmentos diferenciados no mercado, agregando
valor e ampliando sua penetração e rentabilidade. As
atividades da UNICA neste campo foram agrupadas sob duas
áreas: Mercado Doméstico e Internacional.

Sustentabilidade

Iniciativas que promovem o desenvolvimento de acordo
com os três pilares da sustentabilidade, buscando reduzir
impactos ambientais, otimizar a rentabilidade e aprofundar
os benefícios sociais de cada produto ou processo.

comunicação

Compartilhar, integrar, divulgar, esclarecer e tornar
públicas informações e esclarecimentos sobre o setor
sucroenergético nas mais diferentes plataformas de
comunicação e marketing.
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O CAMINHO AINDA É LONGO...
Completei minha “primeira safra” no setor
da cana-de-açúcar. Há cerca de um ano assumi
a Presidência Executiva da UNICA, plenamente
consciente dos grandes desafios que estavam por
vir, mas entusiasmada pela oportunidade
de liderar um dos mais dinâmicos e sustentáveis
setores da economia brasileira.
Foi um ano de intensa atividade, no qual procurei
centrar esforços, juntamente com minha equipe,
no aperfeiçoamento das políticas públicas e do
ambiente institucional brasileiro. Foram inúmeras
as discussões com representantes dos setores
público e privado no Brasil e no exterior, avaliando
e buscando alternativas que pudessem melhorar a
competitividade e gerar os incentivos necessários
para um novo ciclo de investimentos no setor.
Medidas importantes foram obtidas, entre as quais
destaco o retorno da mistura do etanol na gasolina
para o nível de 25%, o que gerou uma demanda
adicional de cerca de dois bilhões de litros ao
ano; o aperfeiçoamento da linha de crédito para
renovação de canaviais, reduzindo a sua idade média
e aumentando a produtividade; o financiamento para
estocagem de etanol, medida que, juntamente com
a exigência de contratos de compras antecipadas de
etanol pelas distribuidoras estabelecida pela ANP,
permitiu uma maior estabilidade de oferta e preços
ao longo da safra; e a desoneração do Pis/Cofins do
etanol que, após sua regulamentação, permitirá um
aumento da competitividade do setor.
Cabe destacar que o setor também fez sua parte e
continuou investindo em larga escala no aumento
da eficiência, a exemplo do acelerado ritmo de
mecanização e da geração de bioeletricidade.
Mesmo em crise, apostou em novas tecnologias,
devendo inaugurar as primeiras plantas comerciais
brasileiras de etanol de 2ª geração já em 2014. Além
disso, manteve os investimentos em logística de
transportes, destacando a inauguração da primeira
fase do etanolduto, entre Ribeirão Preto e Paulínia,
e da melhoria das ferrovias e terminais portuários,
visando ao aumento contínuo da competitividade
nos mercados doméstico e internacional.

Elizabeth Farina
Presidente Executiva

Porém, apesar dos avanços significativos detalhados
neste relatório, envolvendo competitividade,
sustentabilidade, comunicação e nossa presença
estratégica em Brasília, é fundamental que
políticas que definam regras de longo prazo sejam
rapidamente adotadas. O setor tem trabalhado nesse
sentido, e aguarda uma clara sinalização do governo
sobre o papel do etanol dentro da matriz energética
nos próximos anos, o que pressupõe a adoção de
uma regra clara e previsível de formação de preços de
combustíveis no mercado doméstico, bem como de
políticas tributárias que incorporem as externalidades
positivas do etanol ao sistema de preços. Entendemos
também como fundamental acelerar o fomento à
pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias
agrícolas, industriais e de automóveis, por meio do
aprimoramento do rendimento dos veículos flex.
A realidade é que o setor sucroenergético ainda
está longe de superar uma crise que persiste há
mais de cinco anos. Por outro lado, chama a atenção
o dinamismo destes empresários que continuam
investindo e acreditando plenamente no potencial da
energia limpa e renovável. A solução não é simples
mas passa necessariamente por uma parceria entre
os setores público e privado, cujos resultados serão
mais empregos, menos emissões de gases do efeito
estufa na atmosfera e a melhoria da saúde pública
nos grandes centros do País.
Todos ganham: o meio ambiente,
a economia, o cidadão, o País.
Feliz 2014!
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Volta da mistura de 25% de etanol
na gasolina é anunciada
Cresce o número de usinas
certificadas pelo Bonsucro

COMPETITIVIDADE
Sustentabilidade
comunicação

Lançamento da
promoção “Bomba
Premiada” no
Facebook

janeiro

fevereiro

março

julho

agosto

setembro

Inauguração do primeiro trecho
do Sistema Logístico de Etanol
21ª Fenasucro - Feira
Internacional de Tecnologia
Sucroenergética

6º Fórum Internacional pelo
Desenvolvimento Sustentável SUSTENTAR 2013
II Simpósio Nacional de
Biorrefinarias, realizado em
Brasília
Fórum Nordeste 2013, realizado
em Recife
UNICA firma acordo com o
programa de qualificação
“Pronatec Brasil Maior”
Pesquisadores e consultores
ligados ao setor visitam sede da
Bayer na Alemanha

F.O Licht’s World Biofuels 2013,
realizado na Espanha
2º Sugar & Ethanol Summit Brazil Day, realizado em Londres

21ª Conferência Europeia
de Biomassa,” realizada na
Dinamarca
Diesel de Cana no Rally dos
Sertões 2013
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18ª edição da conferência
organizada pela Associação
de Combustíveis Renováveis
dos EUA (Renewable Fuels
Association, ou RFA), realizada
em Las Vegas

Seminário “A transição da Europa
para biocombustíveis mais
sustentáveis - uma perspectiva
brasileira”, acontece em Bruxelas
Entrega do primeiro carregamento
de farmaceno
F.O.Licht’s Sugar & Ethanol Brazil
2013, realizado em São Paulo
III Simpósio Internacional sobre
Gerenciamento de Resíduos
Agropecuários e Agroindustriais
(Sigera)
World Biofuels Markets 2013,
realizado na Holanda
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Empresa
Compromissada

Compromisso Nacional é
reconhecido no 17º Prêmio
Inovação na Gestão Pública
Federal para a Secretaria-Geral da
Presidência da República
Seminário “Tendências
nos mercados globais de
biocombustíveis: política de
sustentabilidade e comércio,”
realizado em Genebra
III Reunião do Acordo BrasilAlemanha sobre Cooperação no
Setor de Energia com Foco em
Energias Renováveis e Eficiência
Energética, realizado em Brasília
4ª edição do Global Feed and
Food Congress, realizado na
África do Sul
Governo anuncia pacote de
medidas ao setor sucroenergético:
desoneração do PIS/COFINS
do etanol, novas condições para
o Prorenova e para crédito a
estocagem

Campanha publicitária “Etanol, o
Combustível Completão” volta à
mídia
“Agroenergia em Curso –
Programa de Aperfeiçoamento
sobre o Setor Sucroenergético,
acontece no Mato Grosso do Sul
7ª edição do “ISO DATAGRO
New York - Sugar & Ethanol
Conference”

Nova linha de plástico verde é
lançada
PlantBottle, garrafa plástica
desenvolvida pela Coca-Cola,
chega a cidades do interior
paulista em importantes regiões
canavieiras
“Bomba Premiada Etanol”
contempla consumidores
com motocicletas flex 0km
Expansão do Terminal
Açucareiro Copersucar (TAC),
inaugurada no porto de Santos
Ethanol Summit 2013

abril

maio

junho

outubro

novembro

dezembro

Frente Parlamentar pela
Valorização do Setor
Sucroenergético

Lançamento do motor Duratec
2.0 Direct Flex equipando o novo
Focus Sedan
Seminário “Reformas de políticas
agrícolas e o futuro do sistema
multilateral de comércio: o quê
a evolução de políticas significa
para estruturas regulatórias
globais?”, realizado em Genebra

Primeiro voo comercial no Brasil
utilizando biocombustível
Montadora alemã BMW lançou
oficialmente seus primeiros
modelos flex
18º Clube da Cana FMC Agricultural
Solutions, realizado no Guarujá
Campanha “Etanol, o Combustível
Completão,” domina XVII Mostra
de Comunicação em Marketing
Rural e Agronegócio
Bioeletricidade atinge o
equivalente a uma usina Belo
Monte em potência instalada
F.O.Licht’s World Ethanol and
Biofuels Conference 2013, realizado
na Alemanha
Montadora chinesa Chery confirmou
que pretende instalar uma fábrica de
motores em solo brasileiro
Reajuste do diesel elimina
possível benefício com aumento
da gasolina e retomada do
crescimento da produção de
etanol permanece sem estímulos

15º Encontro Estadual de
Relações Trabalhistas e Sindicais
na Agroindústria Sucroenergética
2013, realizado em Campinas
Robert Goodwill, ministro-adjunto
de Transportes do Reino Unido,
visita a UNICA
Audiência dos sites administrados
pela UNICA alcançou a marca de
1 milhão de visitas
Coletiva de final de ano
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Competitividade

Mercado doméstico
Medidas positivas:
o retorno da
mistura de 25%
de etanol e a
desoneração do
PIS/COFINS.

Medidas Públicas
A volta da mistura de 25% de
etanol na gasolina, anunciada
no início de 2013 após meses
de negociação com o Governo
Federal e implantada em 1º de
maio, permitiu que as empresas
do setor sucroenergético
planejassem melhor a produção
e comercialização ao longo da
safra 2013/2014.
Em abril, o Governo anunciou
medidas pontuais destacando a
desoneração do Cofins e PIS para
o etanol, novas condições para o
Programa de Apoio à Renovação
e Implantação de Novos
Canaviais (BNDES Prorenova)
e para o crédito à estocagem.
Em comunicado oficial, a UNICA
reconheceu os pontos positivos
das decisões, porém frisou a
necessidade de definições para
três pontos essenciais e de longo
prazo:
. O papel do etanol na matriz
energética nacional;
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. O reconhecimento dos
impactos positivos de natureza
econômica, social e ambiental
gerados pela produção e uso do
etanol no País;
. A definição de uma política
estável e previsível de preços
para a gasolina.
No final de novembro, após novos
reajustes pontuais nos preços da
gasolina e do diesel anunciados
pela Petrobras, a UNICA
destacou a ausência das medidas
de longo prazo, particularmente
a falta de previsibilidade quanto
à definição dos preços dos
combustíveis de origem fóssil e a
ausência da inserção do etanol na
matriz energética.

balanço 2013 principais ações e projetos

Os impactos positivos da
produção e uso de etanol em
larga escala no Brasil precisam
ser reconhecidos, através de
políticas públicas e tributos
diferenciados a favor do
combustível renovável.

Frentes Parlamentares
Ao longo do ano, três Frentes
Parlamentares de apoio ao setor
foram organizadas e tiveram o
apoio da UNICA:
Frente Parlamentar pela
Valorização do Setor
Sucroenergético
Lançada em novembro com
a adesão de mais de 300
parlamentares de inúmeros
partidos, governistas e de
oposição, é a segunda maior
frente criada no Congresso
Nacional. A coordenação é
do deputado Federal Arnaldo
Jardim (PPS-SP).

Frente Parlamentar
em Defesa do Setor
Sucroenergético
Lançada em outubro na
Assembléia Legislativa de São
Paulo (Alesp), coordenada pelos
deputados Roberto Morais (PPS)
e Welson Gasparini (PSDB),
com apoio de produtores,
fornecedores de cana,
prestadores de serviço, parceiros,
trabalhadores e prefeitos de
inúmeros municípios canavieiros
paulistas.
Frente Parlamentar em
Defesa dos Municípios
Canavieiros
Também lançada em outubro
na Alesp, tem apoio de diversos
prefeitos, fornecedores de cana,
especialistas e trabalhadores
do setor. A coordenação é da
deputada Beth Sahão (PT).
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Competitividade

Políticas setoriais
Ao longo de 2013, a UNICA
em parceria com importantes
entidades da cadeia produtiva,
destacando o Fórum Nacional
Sucroenergético, obteve em
favor de seus associados uma
série de medidas tributárias e
regulatórias que contribuíram
para recuperar parte da
competividade de seus
principais produtos, o açúcar
e o etanol. Entre as medidas,
merecem destaque:

. Com apoio decisivo da UNICA, foi
revogado expressamente o artigo
36 da Lei nº 4.870/65, dispositivo que não foi recepcionado pela
Constituição de 1988, mas que
gerava insustentável insegurança
jurídica para indústrias de açúcar e etanol e seus fornecedores
de cana. Com a Lei 12.865/2013,
originada da Medida Provisória
615/2013, além da revogação, foi
aprovada norma que extinguiu as
obrigações que incorretamente
vinham sendo cobradas das unidades industriais e das associações de fornecedores.
. No âmbito das contribuições sociais Cofins e PIS, o etanol recebeu desoneração plena desses
tributos por meio da geração de
um crédito presumido de R$ 0,12
por litro de etanol comercializado
no mercado interno. Essa desoneração foi fruto de longo diálogo
mantido pela UNICA com diversos ministérios, que culminou na
Medida Provisória nº 613/2013,
posteriormente convertida na Lei
nº 12.859/2013.
. Em relação ao açúcar comercializado no mercado interno, a UNICA teve participação fundamental
na desoneração de todos os tipos
de açúcares de cana da incidên-
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cia das contribuições Cofins e PIS
(conforme Lei nº 12.839/2013), reduzindo em 9,25% a carga tributária sobre ele incidente.
. Também fruto de trabalho de esclarecimento da UNICA perante
diversos ministérios, foi obtida a
plena desoneração de todos os
tipos de açúcares de cana da incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), conforme Decretos nº 7.947/2013 e
8.070/2013. A medida reconheceu
finalmente um pleito defendido há
anos pela UNICA: de que o açúcar
não deve ser tributado pelo IPI já
que, sendo produto integrante da
cesta básica, deve ser considerado um bem essencial para a população brasileira.
. Complementando a desoneração
das contribuições Cofins e PIS,
foram instituídos, na legislação
tributária, inéditos mecanismos
de compensação e ressarcimento dos créditos acumulados em
favor das associadas da UNICA
(artigo 1º, § 7º e artigo 3º da Lei
12.859/2013). Ainda em fase de
regulamentação pela Receita Federal, os mecanismos permitirão
a recuperação, pelas indústrias
sucroenergéticas, das contribuições incidentes sobre insumos,

combustíveis, lubrificantes e máquinas empregadas na produção
de cana, açúcar e etanol.
. Merece também ser citada a obtenção de decisão judicial em
ação coletiva promovida pela
UNICA, favorável exclusivamente
a suas empresas associadas, que
suspendeu um rateio, contrário à
lei, do custo adicional de despacho das usinas térmicas com todos os agentes do setor elétrico
(Resolução CNPE 3/2013). A decisão vem impedindo a cobrança
ilegal de elevados valores das indústrias sucroenergéticas desde o
início do ano de 2013.
. Em relação à regulamentação do
mercado de etanol combustível,
a UNICA participou de diversas
audiências, consultas públicas e
reuniões para aperfeiçoamento do marco regulatório da ANP
sobre construção e operação de
unidades produtoras de etanol,
assim como a comercialização
do produto no mercado interno.
As participações foram sempre
previamente debatidas com técnicos das indústrias associadas à
UNICA, viabilizando a construção
de propostas que atendam adequadamente às necessidades das
empresas.

balanço 2013 principais ações e projetos

A UNICA participa ativamente
de Comitês da Associação
Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) para definição de
métodos e procedimentos
para o setor. No Comitê de
Cana-de-Açúcar, criado por
iniciativa da UNICA, foram
desenvolvidas e aprovadas
12 normas que abrangem as
determinações e procedimentos
para qualidade e remuneração
da matéria-prima.

ABNT

(Associação Brasileira de Normas Técnicas)

Etanol
A UNICA participa do Comitê
de Etanol, que trabalha para
revisar e aperfeiçoar as normas
desenvolvidas até 2008
referentes ao combustível.

Açúcar
Junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), a UNICA
tem procurado definir o padrão
de identidade e qualidade do
açúcar, ainda não existente e que
uma vez desenvolvido, deverá
facilitar o posicionamento da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) quanto às
questões de matérias estranhas,
como partículas magnetizáveis e
pontos pretos. A aprovação final
do documento deve aprimorar o
relacionamento entre produtor
e consumidor industrial e
doméstico. Em 2014, deve ser
lançado o Comitê de Açúcar da
ABNT para definir metodologias
a serem empregadas para definir
a qualidade do produto, sempre
em conformidade com normas
da International Commission
for Uniform Methods of Sugar
Analysis (ICUMSA, ou Comissão
Internacional para Métodos
Uniformes de Análise do Açúcar),
do qual a UNICA é responsável
pelo Comitê Brasileiro.
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Competitividade

Atuação
Institucional
Com o objetivo de acompanhar
de perto e participar diretamente
da elaboração de propostas e
tomada de decisões referentes
ao setor sucroenergético,
a direção da UNICA, seus
consultores e executivos fazem
parte de diversos grupos, fóruns,
comitês e associações, entre eles:

. ABIA - Associação Brasileira da
Indústria de Alimentação
. CASS - Câmara Ambiental do
Setor Sucroalcooleiro
. Comitê de Meio Ambiente UNICA
- CTC
. Mesa Tripartite: GovernoProdutores-Distribuidores de
Combustíveis (MME/MAPA)
. Câmara Setorial do Açúcar e
Álcool (MAPA)
. GFL/Biocombustíveis - Grupo de
Fluxo Logístico (ANP)
. AEA - Associação Brasileira de
Engenharia Automotiva
. FIESP - Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo
. CNI – Confederação Nacional da
Indústria
. Fórum Nacional Sucroenergético
. Comitês Estaduais e Nacionais de
Bacias Hidrográficas
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Conselho de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e
Etanol do Estado de São Paulo – Consecana/SP

Desde o final da década de 90,
com a liberação dos preços
da cana-de-açúcar e de seus
produtos, a UNICA participa
mensalmente, junto com
representantes dos fornecedores
de cana, das reuniões da
diretoria do Consecana/SP
e de sua câmara técnica, a
CANATEC. Em 2013, foram
concluídos diversos estudos
visando o aperfeiçoamento
do sistema Consecana, entre
eles trabalhos que avaliaram
a perda de umidade na
preparação da amostra de
cana, os clarificantes utilizados
nas análises laboratoriais e
dos procedimentos e critérios
adotados na amostragem das
cargas de cana entregues nas
usinas. Em 2014, novos estudos
já programados vão aprofundar
ainda mais o conhecimento
técnico desenvolvido ao longo
dos anos pelo Consecana,
peça fundamental para o
relacionamento profissional e
equilibrado entre produtores e a
indústria.

Estudos e avaliações
concluídos em 2013:
. Metodologia de Apuração dos
Indicadores do Preço do Açúcar
. Índice de Preparo das Amostras
de Cana
. Perda de Umidade no Preparo e
Homogeneização das Amostras
de Cana
. Número de Amostras e
Procedimentos Adotados para a
Entrega da Cana nas Usinas
. Comportamento da Leitura
Sacarimétrica em Função da
Dosagem dos Clarificantes
. Influência da Temperatura do
Caldo na Leitura Sacarimétrica
. Uso de Cromatografia
Líquida de Alta Pressão para
Determinação de Teor de
Açúcares na Cana
. Uso de Sacarimetria no
Infravermelho para a
Determinação da Pol do Caldo
da Cana
. Calibrações de Equipamentos
no Infravermelho Próximo (NIR)
para Determinação de Brix e Pol
do Caldo
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Os principais encontros sindicais
foram realizados na sede da
UNICA e no Centro Empresarial
Conceição em Campinas

A energia gerada a partir da biomassa no Brasil atingiu, no mês de
novembro, o total de 11.250 MW em potência instalada

Assessoria Sindical

Bioeletricidade

Normas trabalhistas,
particularmente as que envolvem
a saúde e a segurança dos
trabalhadores, foram alvo de
18 encontros organizados ao
longo de 2013 pela UNICA. É
o maior número de eventos
do gênero já realizado em um
ano pela entidade, ilustrando
a postura proativa da UNICA
na busca permanente pelo
aprimoramento das práticas
trabalhistas. Mais de 300
representantes das empresas
associadas participaram dos
eventos, realizados na sede
da UNICA em São Paulo e no
Centro Empresarial Conceição
em Campinas (SP). A UNICA
também participou ativamente
de negociações coletivas,
consultas públicas e comissões
do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

Políticas setoriais e
leilões regulados
Foi parcialmente atendido
em 2013 o pleito defendido
pela UNICA para que fossem
melhoradas as condições
institucionais dos leilões regulados
promovidos pelo Governo.
Especificamente, foi criado um
produto térmico dentro dos
Leilões A-5, e dessa forma a
energia extraída da cana não
concorreu diretamente com as
fontes eólica e hídrica, apenas
com o carvão mineral e o gás
natural. Em 2013, essa medida
contribuiu decisivamente para que
a bioeletricidade sucroenergética
voltasse a ser comercializada
nos leilões regulados, como
aconteceu no 1º Leilão A-5/2013,
quando foram contratados
aproximadamente 134 MW médios
para entrega a partir de 2018,
o que exigirá investimentos de
quase R$ 1 bilhão. Em 2014, a
UNICA continuará trabalhando
para melhorar as condições de
competitividade e buscar políticas
de longo prazo e de estímulo à
bioeletricidade.

Regulamentações do
setor elétrico
A UNICA participou das
discussões do setor elétrico com
referência às várias alterações
regulatórias que permearam o
ano de 2013. Além das audiências
e consultas públicas promovidas
pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), representantes
da UNICA frequentaram
intensamente as reuniões
realizadas pelo MME e pela
Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE).
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Competitividade

Etanolduto mostra
capacidade do setor
sucroenergético de
assumir e cumprir
grandes compromissos

Logística
Mesmo longe de superar
uma crise que se estende
por mais de cinco anos, o
setor continua investindo
em infraestrutura e
logística

A UNICA divulgou ao
longo de 2013 os elevados
investimentos realizados pelo
setor sucroenergético nas áreas
de logística, infraestrutura e
novas tecnologias, sempre com
o objetivo demonstrar que
mesmo enfrentando importantes
desafios, o setor sucroenergético
continua investindo pesadamente
no aprimoramento de seus
ativos existentes. Na logística,
o foco dos investimentos foi
a atualização e a garantia da
eficiência e produtividade das
estruturas essenciais para o
desempenho do setor. Destaques
do ano:
. Em junho foi inaugurada
a expansão do Terminal
Açucareiro Copersucar (TAC)
no porto de Santos (SP),
dobrando a capacidade de
embarque de cinco para 10
milhões de toneladas já na safra
2013/2014. O diretor Técnico
da UNICA, Antonio de Padua
Rodrigues, esteve presente
ao evento de lançamento do
terminal.
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. Em agosto foi a vez da
inauguração do primeiro trecho
do Sistema Logístico de Etanol,
o ‘Etanolduto.’ Os 207 km da
primeira fase do duto vão
escoar o biocombustível do
Terminal Terrestre de Ribeirão
Preto até a Refinaria do Planalto
(Replan), em Paulínia. Quando
finalizado, o sistema será o mais
extenso do mundo dedicado ao
transporte de biocombustíveis,
interligando 45 cidades nos
estados de Goiás, Mato Grosso
do Sul, São Paulo e Minas
Gerais com os portos de São
Sebastião (SP) e Rio de Janeiro
(RJ). A presidente da UNICA,
Elizabeth Farina, acompanhou a
inauguração do primeiro trecho
do etanolduto, que também
contou com a presença da
presidente da República, Dilma
Rousseff.
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Montadoras
investem
fortemente
em inovação
tecnológica
de modelos
bicombustíveis

Tecnologia Flex
O crescimento acelerado
da frota flex no Brasil, assim
como a chegada ao mercado
de inovações tecnológicas de
grande importância, foram
temas abordados publicamente
e disseminados com frequência
pela UNICA ao longo de 2013.
Importantes lançamentos de
grandes montadoras marcaram
o ano e devem contribuir de
forma decisiva para reforçar a
posição do carro flex no mercado
e garantir a evolução tecnológica
desse tipo de veículo, que já
detém ampla preferência entre
os consumidores brasileiros.
O número de veículos flex que
circulam no Brasil atingiu a
marca de 20 milhões em junho
de 2013, fato que foi anunciado
em primeira mão pelo presidente
da Associação Nacional
de Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), Luiz Moan
Yabiku Junior, durante o Ethanol
Summit. Destaques do ano:

. Em outubro foi lançado o
motor Duratec 2.0 Direct
Flex equipando o novo Focus
Sedan. Criado pela Ford
brasileira, o sistema permite
um gerenciamento eletrônico
apurado da dosagem de
combustível no motor e um
sistema de injeção direta do
combustível, inovador em
veículos flex, sem a necessidade
de sistema auxiliar de partida a
frio, como o ‘tanquinho’.
. Ainda em outubro a PSA
Peugeot Citroën também
anunciou que vai utilizar a
tecnologia flex em seu novo
motor de três cilindros, o EB
PureTech.

. Em dezembro a montadora
chinesa Chery confirmou que
pretende instalar uma fábrica
de motores em solo brasileiro
com o objetivo de produzir os
motores 1.0 turbo e 1.5, ambos
bicombustível.
É importante registrar que ao
longo de 2013, a UNICA passou
a questionar diversos setores
do Governo Federal por não
priorizarem incentivos para que a
indústria automobilística aprimore
os veículos flex, com o objetivo de
reduzir o diferencial de consumo
de combustível desses veículos
entre gasolina e etanol.

. Em novembro a montadora
alemã BMW lançou oficialmente
seus primeiros modelos flex,
produzidos especificamente
para o mercado brasileiro. São
três sedãs da nova Série 3,
todos equipados com o novo
motor ActiveFlex 2.0 de quatro
cilindros, biturbo, com 184
cavalos de potência.
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Competitividade

Projetos de Etanol 2G saem do papel e tornam-se
realidade no Brasil e no mundo

Etanol de Segunda Geração
Um dos destaques do Ethanol
Summit, realizado em junho em
São Paulo, foi a aproximação
do desenvolvimento em escala
comercial do etanol celulósico,
ou de segunda geração, tema
que recebeu atenção especial
da UNICA ao longo de 2013.
Entre outras iniciativas, a UNICA
acompanhou e subsidiou
diversas reuniões na Agência
Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP), dedicadas à criação de
um marco regulatório para esse
tipo de etanol. As reuniões já
culminaram em uma proposta de
alteração de resolução específica
da ANP sobre a construção
e operação de estruturas
dedicadas ao etanol celulósico
acopladas a usinas produtoras
de etanol. A produção comercial
do biocombustível, também
conhecido como 2G, começou a
tomar forma no Brasil e deve se
tornar realidade em 2014, com a
entrada em funcionamento dos
primeiros projetos dedicados.
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Produtos derivados da
cana-de-açúcar têm se
destacado pela redução
nas emissões de gases
causadores do efeito estufa

Novos Usos
A UNICA apoiou diversas
iniciativas inovadoras em 2013,
que pretendem ampliar as
formas de utilização da canade-açúcar.
. Em janeiro foi entregue o
primeiro carregamento de
farmaceno, hidrocarboneto
produzido a partir do caldo
da cana e usado na fabricação
de combustíveis, cosméticos,
polímeros e lubrificantes.
Uma parceria entre a Amyris
e a Paraiso Bioenergia foi
estabelecida para a produção
comercial do produto.
. Em maio, a PlantBottle, garrafa
plástica desenvolvida pela
Coca-Cola que substitui parte
do petróleo utilizado como
insumo por etanol à base de
cana, lançada em 2010 em
algumas capitais do Brasil,
chegou a 60 cidades do
interior paulista pela Sorocaba
Refrescos.

. Em junho a Braskem lançou
uma linha de polietileno
verde de baixa densidade
(PEBD), utilizado em
embalagens e filmes plásticos,
produzido a partir de matériasprimas renováveis, que estará
disponível para o mercado a
partir de janeiro de 2014.
. Em julho um carro movido
exclusivamente a diesel de
cana, combustível ainda não
disponível comercialmente, foi
pilotado por Klever Kolberg no
Rally dos Sertões 2013, com
apoio da UNICA.
. Em setembro uma nova parceria
foi firmada entre a GranBio
e a Rhodia, que consiste na
instalação no Brasil em 2015 da
primeira fábrica de biobutanol
do mundo, a ser produzido a
partir de palha e bagaço de
cana. A iniciativa aposta na
transformação da cana e de
seus produtos em substâncias
químicas, como ingredientes na
produção de polímeros, tintas e
solventes.

. Em outubro a GOL Linhas
Aéreas realizou o primeiro voo
comercial no Brasil utilizando
um biocombustível – uma
mistura de 25% de óleo de
milho e de gorduras residuais
junto ao tradicional combustível
de origem fóssil. O voo
inédito partiu do Aeroporto
de Congonhas (SP) e pousou
no Aeroporto Internacional
Presidente Juscelino Kubitschek
(Brasília). A GOL também
firmou acordo com a Amyris
para o desenvolvimento futuro
de bioquerosene de aviação a
partir da cana-de-açúcar para
uso em voos comerciais.
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Competitividade

Mercado Internacional

Fortalecer a demanda
global pelo etanol
brasileiro e fazer do
combustível uma
commodity global

A UNICA participou
intensamente do diálogo para
definição das políticas para
biocombustíveis em regiões de
interesse de suas associadas,
onde estão os principais
mercados consumidores de
combustíveis do mundo.
Com o apoio da Agência
Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil), diversas ações
foram empreendidas pelas
representações da UNICA
em Washington e Bruxelas.
Desde 2008, a UNICA mantém
com a Apex-Brasil um acordo
estratégico, renovado em
setembro de 2013, com o
objetivo de fortalecer, nos
Estados Unidos e na Europa, a
imagem do etanol produzido
no Brasil como combustível
renovável e de baixa emissão de
Gases do Efeito Estufa.
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Foram elaborados documentos
e posicionamentos submetidos
às principais agências
governamentais da Europa e
dos Estados Unidos, como a
Agência de Proteção Ambiental
(Environmental Protection
Agency - EPA) e órgãos
envolvidos no processo de
revisão das Diretivas Europeias
de Promoção das Energias
Renováveis e de Qualidade dos
Combustíveis (RED).
No contexto da parceria
com a Apex-Brasil, a UNICA
promoveu em Bruxelas o
workshop “A transição da Europa
para biocombustíveis mais
sustentáveis - uma perspectiva
brasileira,” que atraiu mais de
100 participantes, entre eles
membros da Comissão Europeia,
Parlamento Europeu, Estados
Membros da UE, ONGs e mídia.

Em 2013, a UNICA marcou
presença em mais de 30 eventos
internacionais, entre eles:
. 18th RFA National Ethanol
Conference - Las Vegas, EUA
. Sweetener Colloquium – Bonita
Springs, Florida, EUA
. F.O.Licht’s World Ethanol and
Biofuels Conference – Munique,
Alemanha
. World Biofuels Markets 2013 Roterdã, Holanda
. World Sugar Research
Organization – Sidney, Australia
. VII ISO DATAGRO Sugar &
Ethanol Conference - Nova
York, EUA
. 21st European Biomass
Conference and Exhibition –
Copenhague, Dinamarca
. 4th Global Feed and Food
Congress - Sun City, África do
Sul
. Sugar & Ethanol Summit Brazil
Day – Londres, Reino Unido
. F.O. Licht’s World Biofuels 2013
– Sevilha, Espanha

balanço 2013 principais ações e projetos

A cana-de-açúcar será
uma das prioridades
da multinacional alemã
Bayer em suas atividades
no Brasil durante os
próximos anos

Visita à sede da Bayer
A convite da Bayer CropScience,
um grupo de pesquisadores
e consultores ligados ao setor
sucroenergético brasileiro, além
de empresários e executivos da
UNICA, participou de uma série
de encontros e workshops na
sede da empresa, o complexo
industrial Leverkusen Chempark,
na Alemanha. O grupo conheceu
a Central de Componentes
Químicos, o Centro de Tecnologia
de Aplicação de Inseticidas e
Herbicidas e o Bayer Bee Care
Center. Ao longo do encontro,
a multinacional alemã, que já é
uma das principais fornecedoras
da indústria da cana-de-açúcar,
definiu a cana como uma de
suas prioridades no Brasil nos
próximos anos.

. No início de dezembro, a Bayer
anunciou sua adesão ao Projeto
AGORA, principal iniciativa
de comunicação integrada do
setor sucroenergético brasileiro,
que já tem como parceiros
BASF, Dedini, FMC, Monsanto
e Syngenta, as associações de
produtores de etanol, açúcar
e bioeletricidade de todos os
principais estados canavieiros
do País, a Orplana e o Ceise-BR,
além da própria UNICA.
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Sustentabilidade

A discussão sobre um
Código Florestal mais
adequado à realidade
contou com forte
participação da UNICA

Compromissos
ambientais voluntários
foram assumidos
pelo setor produtivo,
antecipando os prazos
para o fim do uso do fogo
na despalha da cana

Código
Florestal de 1965
A UNICA apoiou intensivamente
a Sociedade Rural Brasileira na
concepção e propositura da Ação
Direta de Inconstitucionalidade
nº 4495 que contestava a
imposição, pela revogada Lei
nº 4.771/65, da obrigação de
recomposição de vegetação
nativa, a título de Reserva
Legal, quando a sua supressão
foi realizada respeitando a lei
vigente na época.
Apesar de a ADI 4495 ter perdido
objeto após a aprovação do Novo
Código Florestal, foi obtido inédito
reconhecimento, pelo ministrorelator, de que o pedido da ação
foi contemplado no artigo 68 do
Novo Código Florestal. O artigo
estabelece exatamente a regra
de que apenas a vegetação
suprimida em desacordo com as
normas vigentes no tempo em que
ocorreram devem ser recompostas
pelo proprietário rural. Apesar de
a decisão não ter efeito vinculante
no Supremo Tribunal Federal, é um
importante precedente na defesa
da constitucionalidade do Novo
Código Florestal.
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Uso do Fogo na Despalha da Cana
O Protocolo Agroambiental
Paulista do Setor
Sucroenergético, firmado
em 2007 entre a UNICA e o
Governo do Estado de São
Paulo, antecipou os prazos
legais para o fim do uso do
fogo para a despalha da canade-açúcar, necessária para a
colheita manual, de 2021 para
2014 nas áreas mecanizáveis
(com declividade até 12%) e
de 2031 para 2017 nas não
mecanizáveis. Apesar do
notório esforço econômico das
indústrias e dos fornecedores de
cana para o cumprimento dos
novos prazos e dos inequívocos
resultados positivos desse
processo, confirmados inclusive
por imagens de satélite, o
ministério público, em 13 ações
civis públicas, propostas a partir
de 2007, continuou buscando a
imediata proibição da prática no
Estado de São Paulo.

A UNICA defende ativamente
suas associadas em todas as 13
ações civis públicas (além de
em outras 17 ações diretas de
inconstitucionalidade), atuando
nos tribunais superiores e em
audiências públicas sobre o
tema, inclusive no Supremo
Tribunal Federal. Durante esse
período, a UNICA conseguiu
manter a autorização de queima
na maioria das regiões paulistas,
sendo que nos últimos dois anos
surgiram as primeiras decisões
desfavoráveis. A UNICA vem
recorrendo incansavelmente
nesses processos, demonstrando
inclusive que o maior prejudicado
pelos esforços para impor
a proibição imediata do
uso do fogo é o fornecedor
independente de cana-deaçúcar, que responde por pelo
menos 30% da cana produzida
no Estado.
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Atualmente mais de
80% das indústrias
instaladas no estado
de São Paulo estão
mecanizadas

Protocolo Agroambiental e Mecanização
Como signatária do Protocolo
Agroambiental do Setor
Sucroenergético através da
UNICA, a indústria canavieira
segue investindo pesado para
atingir esse objetivo:
. Somente nas últimas seis safras,
o total investido em novas
máquinas agrícolas totalizou
US$ 4,5 bilhões.
. Até o final da safra 2012/2013,
o percentual de matéria-prima
colhida de forma mecanizada
alcançou 72,6% em São Paulo,
número que representa 3,38
milhões de hectares, que
equivale a 22 vezes a área da
cidade de São Paulo.
. Mais de 90% das usinas
instaladas em São Paulo, ou
173 unidades, fazem parte do
Protocolo Agroambiental, que
também conta com a adesão
de mais de 5.400 fornecedores
ligados a 29 associações.
Juntos, os fornecedores
representam 21,7% da área de
cana do Estado.

Ganhos Ambientais
˜59 mil ônibus circulando durante 1 ano
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3.500

Área total que se deixou de queimar
desde o início do Protocolo em 2007

5,53 M ha

Deixou de emitir 3,4 milhões
de toneladas de CO 2 e
Deixou de emitir 20,6 milhões
de toneladas de poluentes.

(monóxido de carbono, hidrocarbonetos
e material particulado)
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safra
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safra
safra
total
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fonte: INPE, Protocolo Agroambiental

Área que poderia ser queimada conforme a Lei 11.241 (ha)
Área efetivamente queimada (ha)
Área que deixou de queimar (ha)
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Sustentabilidade

A UNICA está
empenhada em garantir
o reconhecimento
dos padrões sociais e
ambientais de produção
da cana-de-açúcar, tendo
um papel fundamental na
concepção e revisão do
padrão de certificação de
produção do Bonsucro.
Por este motivo, faz
um acompanhamento
intenso dos esforços
de empresas brasileiras
interessadas em
conquistar a certificação.
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Certificação

Onças-pardas

O Bonsucro, que tem como
objetivo reduzir os impactos
ambientais e sociais da produção
de cana, já certificou 31 usinas
no mundo, sendo 29 brasileiras e
27 delas associadas à UNICA. O
padrão Bonsucro incorpora um
conjunto de princípios, critérios,
indicadores e verificadores que
são usados para certificar que a
produção de cana atende a essas
exigências, além de orientar as
empresas que desejam adquirir
suprimentos e matéria-prima
sustentáveis, servindo também
como orientação para o setor
financeiro na realização de
investimentos sustentáveis.

O avanço acelerado da
mecanização da colheita de
cana no estado de São Paulo e a
consequente redução acentuada
no uso do fogo nos canaviais
levaram à assinatura de um
acordo inédito entre a UNICA
e o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), ligado ao Ministério
do Meio Ambiente, com apoio
estratégico da FMC. A eliminação
acentuada do fogo na cultura
da cana, combinada com a
proteção e a reconstituição de
florestas nativas pelas empresas
do setor sucroenergético,
vem contribuindo para o
restabelecimento da fauna no
estado, não apenas de onçaspardas mas também de outras
espécies que vem registrando
maior incidência. Com dois anos
de vigência, o acordo assinado
durante a abertura do Ethanol
Summit 2013 visa conscientizar

as equipes técnicas das empresas
associadas à UNICA, em uma
série de workshops e por meio
de materiais informativos, sobre
os procedimentos adequados
quando uma onça-parda for
encontrada. O acordo prevê a
elaboração de um manual de
orientações e apoio à construção
de um centro para reabilitação
de animais silvestres. Três filhotes
de onça-parda que já estão sob
cuidados de técnicos do ICMBio
serão encaminhados ao novo
centro e reintegrados à natureza
no início de 2014.
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Trabalho conjunto
entre órgãos públicos
e representantes do
setor sucroenergético
é fundamental para o
controle de queimadas

Operação
Corta Fogo
Com o objetivo de controlar a
ocorrência de queimadas no
estado de São Paulo em no
máximo 50% das registradas
em 2005, a UNICA se uniu à
Secretaria do Meio Ambiente
do Estado de São Paulo (SMA)
para lançar a “Operação Corta
Fogo 2013.” Incêndios à beira
de rodovias e em florestas
ocorrem com maior frequência
entre junho e outubro, período
de baixa incidência de chuvas.
Durante esse período, aumenta
a importância das ações de
prevenção da Polícia Ambiental
e do Corpo de Bombeiros,
orientados pela SMA. A parceria
com a indústria sucroenergética
é imprescindível pois em
inúmeras cidades de menor
porte, os recursos de combate a
incêndio das usinas associadas
à UNICA são frequentemente
requisitados pelas administrações
municipais.

Núcleo de

Recursos Hídricos
A UNICA representa os interesses
da cadeia produtiva da cana nos
Comitês de Bacias Hidrográficas
no estado de São Paulo e alguns
em nível nacional. Vale lembrar
que na década de 90, o setor
sucroenergético consumia em
média cerca de 5m3 de água por
tonelada de cana processada.
Atualmente, a média do consumo
de água nos processos industriais
das unidades signatárias do
Protocolo Agroambiental é
de 1,45m3/ton de cana. O
Zoneamento Agroambiental
normatizou o uso da água pelo
setor para no máximo 1,0m3 por
tonelada de cana processada
para os novos empreendimentos.
Hoje, todas as associadas da
UNICA reutilizam a água e geram
economias significativas no
volume consumido.

Apoio à Gestão
da Inovação para a
Sustentabilidade no Setor
Sucroenergético
Como participante do Projeto
Nagise, idealizado e concretizado
por docentes e pesquisadores
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), a UNICA
manteve suas associadas sempre
próximas e informadas sobre
essa plataforma de gestão de
inovação para empresas do
setor sucroenergético. Além da
Unicamp e da UNICA, fazem
parte da iniciativa a Embrapa,
o Instituto Agronômico de
Campinas (IAC), a Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE),
a Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade
de Ribeirão Preto (FEA/RP) e o
Centro de Tecnologia Canavieira
(CTC). A iniciativa conta com
mais de 80 usinas, todas
associadas à UNICA.
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Sustentabilidade

Mão de obra mais especializada resulta em melhores oportunidades no
mercado de trabalho e consequente reflexo na renda do trabalhador

Capacitação Profissional
Projeto RenovAção
Lançado em 2009 pela UNICA
em parceria com a Federação
dos Trabalhadores Rurais
Assalariados do Estado de São
Paulo (Feraesp) para promover
a requalificação de cortadores
de cana em função do avanço
da mecanização. Durante a safra
2013/2014, o RenovAção deu
ênfase a cursos oferecidos para
ex-cortadores e seus familiares,
beneficiando mais de 1.000
trabalhadores dentro das usinas
associadas e nas comunidades
do entorno. A formação de
multiplicadores também foi
priorizada com o objetivo de
formar novos profissionais
equipados para disseminar o
conhecimento sobre o trabalho
mecanizado, beneficiando outros
500 trabalhadores ao longo de
2013. O RenovAção já requalificou
mais de 5.000 trabalhadores em
30 cursos diferentes até o final
da safra 2012/2013. Outros 16 mil
profissionais foram requalificados
de forma independente por usinas
associadas à UNICA utilizando a
metodologia criada pelo Projeto.
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Pronatec
Para ampliar a oferta de cursos
de educação profissional e
tecnológica, a UNICA firmou em
setembro de 2013 um acordo
com o “Pronatec Brasil Maior,”
programa de qualificação que
se propõe a oferecer cursos de
acordo com a necessidade de
alguns setores estratégicos, entre
eles o sucroenergético. Lançado
pela presidente Dilma Rousseff
em 2011, e tendo à frente os
ministérios do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
(MDIC) e da Educação (MEC),
em 2013, o programa contou
com a participação de sete
usinas associadas à UNICA em
43 cursos que atenderam 788
alunos. Para 2014, a previsão é
que 35 associadas da UNICA
participem de 676 cursos do
Pronatec, com a inserção de
11.972 novos alunos.

Produção mais limpa
A UNICA participa de diversos
trabalhos e foros de discussão
dedicados a compatibilizar as
necessidades ambientais de
prevenção e controle da poluição
ambiental exigidas por diferentes
órgãos governamentais junto às
atividades produtivas. Em 2013,
a atuação da UNICA enfatizou
questões relacionadas com
o licenciamento ambiental, a
aplicação controlada de vinhaça
e de resíduos sólidos no solo
agrícola.

Comunicação
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Mais de 1.200
pessoas
acompanharam
a cerimônia de
abertura do Ethanol
Summit 2013

Ethanol Summit 2013
A 4ª edição do Ethanol
Summit, realizada nos dias 27
e 28 de junho no Grand Hyatt
Hotel de São Paulo, atraiu
mais de 1.600 participantes
que acompanharam os 15
painéis, quatro plenárias, duas
cerimônias, almoços e outros
eventos paralelos. Após a
realização do Summit 2013, os
dados apurados confirmam o
evento como o maior Summit
já realizado e um dos mais
importantes encontros do
mundo com foco no setor
sucroenergético e nas energias
e produtos renováveis.

Ethanol Summit 2013
em números:
. Congressistas: 1381
. Países representados: 25
. Principais delegações: Estados
Unidos, Canadá, México,
Alemanha, Bélgica, França,
Dinamarca, Reino Unido,
Holanda, Itália, Japão,
Zimbabwe
. Jornalistas credenciados: 292
. Palestrantes: 121
. Equipe de apoio: 287
. Matérias publicadas: 235 (mídia
impressa, TV, rádio, internet e
veículos internacionais)
. Matérias produzidas pela
UNICA: 94
. Acessos ‘ao vivo’ pela web:
4.722
. Total de acessos ao site oficial:
87 mil visualizações
. Acessos ao site de fora do
Brasil: 16 mil visualizações (19%
do total)
. Total de pessoas envolvidas:
mais de 2.000
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Comunicação

A UNICA participou dos
principais eventos nacionais
do setor sucroenergético

Eventos
Em 2013 a UNICA marcou
presença em diversas feiras
e eventos estratégicos para o
setor, entre eles:
. Fórum Nordeste 2013 - Recife
(PE)
. 6º Fórum Internacional pelo
Desenvolvimento Sustentável
/ SUSTENTAR 2013 - Belo
Horizonte (MG)
. II Simpósio Nacional de
Biorrefinarias – Brasília (DF)
. 2º Datagro CEISE-Br
Conference - Sertãozinho (SP)
. 18º Clube da Cana / FMC
Agricultural Solutions - Guarujá
(SP)
. 21ª Fenasucro (Feira
Internacional de Tecnologia
Sucroenergética) - Sertãozinho
(SP)
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Unica na Mídia
Em 2013 a UNICA atendeu
mais de 1.000 solicitações
de veículos de comunicação
brasileiros e internacionais que
buscavam informações sobre
o setor sucroenergético ou
entrevistas com os diversos
porta-vozes da entidade. O
atendimento preliminar a todas
as demandas foi realizado pela
CDN, que assessora a UNICA
no relacionamento com a mídia.
Do total de pedidos, cerca de
80% foram atendidos, o que
significa que ao longo de 2013,
foram concedidas em média três
entrevistas por dia pelos portavozes da UNICA.
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Aprimoramento contínuo do atendimento a associados,
jornalistas, parceiros e todos os interessadas que buscam
informações sobre o setor

Audiência Digital
Pela primeira vez os diferentes
sites na internet administrados
pela UNICA superaram a marca
de 1 milhão de visitas em um
mesmo ano. O site da UNICA em
português contabilizou quase
metade desse total, superando
450 mil visitas, enquanto a
página internacional Sugarcane.
org, desenvolvida para fornecer
informações exclusivamente
em inglês, registrou um
crescimento de 110% quando
comparado à visitação de 2012.
A presença da UNICA também
atingiu patamares relevantes
nas principais redes sociais. Os
perfis da UNICA no Twitter são
seguidos por mais de 5.000
pessoas, os canais da entidade
no YouTube passaram de 85.000
visualizações e no Facebook são
mais de 7.000 fãs.
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UNICA e Projeto AGORA
A UNICA é uma das entidades parceiras do Projeto AGORA, a maior iniciativa de comunicação
institucional integrada do setor sucroenergético brasileiro. Graças a este envolvimento, a entidade participou
ativamente de três importantes iniciativas do AGORA em 2013:
4º Prêmio TOP Etanol
A 4ª edição do Prêmio bateu
um novo recorde de inscrições,
atraindo 375 trabalhos nas
modalidades Fotografia,
Jornalismo, Trabalhos
Acadêmicos e Inovação
Tecnológica. A cerimônia
de entrega foi realizada em
junho, no Grand Hyatt Hotel
de São Paulo, ancorada pelo
jornalista Carlos Tramontina.
O evento homenageou cinco
personalidades, entre elas o
Governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin.

Munícipios Canavieiros
Bioeletricidade
A energia gerada a partir da
biomassa, através da queima
do bagaço e da palha da cana,
foi um dos principais focos da
iniciativa educacional do Projeto
AGORA para 2013. Direcionado
ao Ensino Fundamental II (8º e
9º anos), o “Estudo” mostrou ao
longo de seis meses as vantagens
e desvantagens do uso de
todas as fontes energéticas e o
melhor caminho para se garantir
uma variada e segura matriz
energética. Mais de 250 mil
estudantes foram impactados
com a ação pedagógica, que
atingiu 1.400 escolas em 105
municípios de nove estados
brasileiros.

Agroenergia em Curso
Em maio, o Projeto AGORA
levou 17 jornalistas dos principais
veículos de comunicação
brasileiros a Ivinhema (MS), para
dois dias de imersão no setor
sucroenergético que incluíram
cinco palestras e uma visita
à nova usina da Adecoagro,
inaugurada na ocasião.
Consultores e diretores da UNICA
participaram com apresentações,
desenvolvidas para enriquecer o
conhecimento dos profissionais
da mídia sobre o setor.
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Grandes instituições
internacionais têm a
UNICA como referência
sobre a indústria da
cana-de-açúcar

Delegações Estrangeiras
De janeiro a dezembro,
mais de 100 delegações
internacionais de 29 países
foram recepcionadas pela
UNICA em sua sede ou em
eventos externos. Em 2013, o
setor sucroenergético mais uma
vez atraiu públicos variados, de
chefes de Estado, ministros e
parlamentares a empresários,
investidores, pesquisadores,
acadêmicos, jornalistas e
estudantes.

Personalidades:
. Tom Vilsack, secretário da
Agricultura dos EUA
. Britta Thomsen, deputada
do Parlamento Europeu pela
Dinamarca
. Robert Goodwill, ministroadjunto de Transportes do
Reino Unido
. Pia Olsen Dyhr, ministra de
Comércio & Investimento
Dinamarca
. Ali Karti, ministro de Negócios
Estrangeiros do Sudão
Delegações:
. Indian Sugar Mills Association ISMA
. Conselho das Relações
Exteriores dos EUA
. Universidade de Notre Dame
(EUA)
. Universidade de Tecnologia de
Vienna (Áustria)
. International Institute for
Management Development
(IMD) (Suíça)
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A deputada do Parlamento
Europeu pela Dinamarca,
Britta Thomsen (acima) e o
embaixador das Ilhas Fiji, Cama
T. Tuiloma (abaixo) visitaram a
sede da UNICA
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Entrega de motocicletas flex aos vencedores
da promoção “Bomba Premiada” e o garoto
propaganda do etanol, Lucio Mauro Filho

Campanha “Etanol,
O Combustível Completão”
Desenvolvida para a UNICA pela
agência Borghi/Lowe em 2012,
a campanha teve continuidade
ao longo de 2013. Em janeiro,
uma versão virtual da ação
promocional “Bomba Premiada”
foi lançada no Facebook. Em
maio, a campanha protagonizada
pelo ator Lucio Mauro Filho
voltou a marcar presença
nos principais veículos de
comunicação, e voltou às ruas
com a “Bomba Premiada,” que
distribuiu automóveis flex zero
km em 2012 e motocicletas flex
zero quilômetro em 2013, entre
outras premiações. A partir de
setembro, o esforço passou a
atingir consumidores nos estados
do Paraná, Goiás e Minas Gerais,
graças a investimentos adicionais
realizados pelas associações de
produtores de etanol, açúcar e
bioeletricidade desses estados
para ampliar a penetração da
campanha.

29

Comunicação

30

Resultados Práticos

Prêmios

Um estudo realizado pela
Nielsen a pedido da UNICA
mostrou que a campanha
contribuiu positivamente para
uma mudança de hábito dos
proprietários de carros flex
e influenciou diretamente
o aumento nas vendas de
etanol registrado em 2013.
A importância atribuída
pelo consumidor a questões
ambientais foi outro ponto
importante identificado no
estudo.

A campanha ‘Etanol,
O Combustível Completão’
foi reconhecida com cinco
importantes prêmios concedidos
no final de 2013. A campanha
dominou a XVII Mostra de
Comunicação em Marketing
Rural e Agronegócio, com quatro
prêmios: Medalhas de Ouro nas
categorias Anunciante do Ano,
Melhor Campanha Promocional/
Varejo e Melhor Material em
Ponto de Venda, e Medalha de
Prata pela Melhor Campanha
de Propaganda. Na premiação
concedida pela Associação
Brasileira de Marketing Rural
& Agronegócio (ABMR&A),
a agência Borghi/Lowe, que
concebeu a campanha para a
UNICA, também foi reconhecida
como Agência do Ano.

A iniciativa ‘Bomba Premiada
Etanol’ conquistou ainda a
Medalha de Bronze na categoria
Produtos de Consumo / Cases
de Marketing Promocional do
Prêmio Colunistas 2013, uma das
mais tradicionais premiações da
publicidade brasileira, organizada
pela Associação Brasileira
dos Colunistas de Marketing e
Propaganda (Abracomp).

EQUIPE UNICA
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Endereços
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 1.706 e 1.707
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
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.
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Contatos Internacionais
Washington
washington@unica.com.br
Bruxelas
brussels@unica.com.br
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