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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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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

O CAMInHO AInDA É lOnGO...

principais ações e projetos

balanço

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

 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 lançamento da 

promoção “bomba 
premiada” no 
facebook

janeiro fevereiro março

julho agosto setembro

 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

 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

COMunICAçãO

COMPETITIVIDADE

SuSTEnTAbIlIDADE

 18ª edição da conferência 
organizada pela associação 
de combustíveis renováveis 
dos eua (renewable fuels 
association, ou rfa), realizada 
em las vegas
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 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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 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 brasil-
alemanha 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

AP
ER

FE
IÇO

AR
 AS

 CO

NDIÇÕES DE TRABALHO NA CANA-DE-AÇÚCAREmpresa
Compromissada



competitividade

06

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;

. 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. 

Medidas positivas: 
o retorno da 

mistura de 25% 
de etanol e a 

desoneração do 
PIS/COFINS.

MErcado doMéstico
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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).

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.



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, dispositi-
vo que não foi recepcionado pela 
constituição de 1988, mas que 
gerava insustentável insegurança 
jurídica para indústrias de açú-
car 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 uni-
dades industriais e das associa-
ções de fornecedores.

. no âmbito das contribuições so-
ciais cofins e pis, o etanol rece-
beu 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 desone-
ração foi fruto de longo diálogo 
mantido pela unica com diver-
sos ministérios, que culminou na 
medida provisória nº 613/2013, 
posteriormente convertida na lei 
nº 12.859/2013.

. em relação ao açúcar comerciali-
zado no mercado interno, a uni-
ca teve participação fundamental 
na desoneração de todos os tipos 
de açúcares de cana da incidên-

cia das contribuições cofins e pis 
(conforme lei nº 12.839/2013), re-
duzindo em 9,25% a carga tributá-
ria sobre ele incidente. 

. também fruto de trabalho de es-
clarecimento da unica perante 
diversos ministérios, foi obtida a 
plena desoneração de todos os 
tipos de açúcares de cana da in-
cidência do imposto sobre pro-
dutos industrializados (ipi), con-
forme 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 considera-
do um bem essencial para a popu-
lação brasileira.

. complementando a desoneração 
das contribuições cofins e pis, 
foram instituídos, na legislação 
tributária, inéditos mecanismos 
de compensação e ressarcimen-
to 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 fe-
deral, os mecanismos permitirão 
a recuperação, pelas indústrias 
sucroenergéticas, das contribui-
ções incidentes sobre insumos, 

combustíveis, lubrificantes e má-
quinas empregadas na produção 
de cana, açúcar e etanol.

. merece também ser citada a ob-
tenção 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 despa-
cho das usinas térmicas com to-
dos os agentes do setor elétrico 
(resolução cnpe 3/2013). a de-
cisão vem impedindo a cobrança 
ilegal de elevados valores das in-
dústrias 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 aperfeiçoamen-
to 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 téc-
nicos das indústrias associadas à 
unica, viabilizando a construção 
de propostas que atendam ade-
quadamente às necessidades das 
empresas.
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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.

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.
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atuação 
institucional

. abia - associação brasileira da 
indústria de alimentação

. cass - câmara ambiental do 
setor sucroalcooleiro

. comitê de meio ambiente unica 
- ctc

. mesa tripartite: governo-
produtores-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

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.

conselho de Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e 
Etanol do Estado de são Paulo – consecana/sP

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

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:
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assessoria sindical

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).

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

Bioeletricidade

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).

11

Os principais encontros sindicais 
foram realizados na sede da 
UNICA e no Centro Empresarial 
Conceição em Campinas
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Etanolduto mostra 
capacidade do setor 
sucroenergético de 

assumir e cumprir 
grandes compromissos
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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. 

Logística

. 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.

Mesmo longe de superar 
uma crise que se estende 
por mais de cinco anos, o 
setor continua investindo 

em infraestrutura e 
logística
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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:

Montadoras 
investem 

fortemente 
em inovação 
tecnológica 
de modelos 

bicombustíveis

tecnologia Flex

. 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 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.

. 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. 
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realidade no Brasil e no mundo
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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. 

Etanol de segunda Geração
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A UNICA apoiou diversas 
iniciativas inovadoras em 2013, 
que pretendem ampliar as 
formas de utilização da cana-
de-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. 

Novos Usos

. em junho a braskem lançou 
uma linha de polietileno 
verde de baixa densidade 
(pebd), utilizado em 
embalagens e filmes plásticos, 
produzido a partir de matérias-
primas 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.

Produtos derivados da 
cana-de-açúcar têm se 
destacado pela redução 
nas emissões de gases 
causadores do efeito estufa
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brasileiro e fazer do 
combustível uma 
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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.

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.

MErcado iNtErNacioNaL

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
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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. 

Visita à sede da Bayer

. 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. 

A cana-de-açúcar será 
uma das prioridades 

da multinacional alemã 
Bayer em suas atividades 

no Brasil durante os 
próximos anos
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A discussão sobre um 
Código Florestal mais 
adequado à realidade 
contou com forte 
participação da UNICA
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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 ministro-
relator, 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.

código 
Florestal de 1965

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 cana-
de-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.

Uso do Fogo na despalha da cana

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-de-
açúcar, que responde por pelo 
menos 30% da cana produzida 
no estado.

Compromissos 
ambientais voluntários 

foram assumidos 
pelo setor produtivo, 

antecipando os prazos 
para o fim do uso do fogo 

na despalha da cana
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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.

Protocolo agroambiental e Mecanização
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2011/2012
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2012/2013
total

acumulado

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

Deixou de emitir 3,4 milhões 
de toneladas de CO2 e

Deixou de emitir 20,6 milhões 
de toneladas de poluentes.
(monóxido de carbono, hidrocarbonetos 
e material particulado)

5,53 M haÁrea total que se deixou de queimar 
desde o início do Protocolo em 2007

Ganhos ambientais

˜59 mil ônibus circulando durante 1 ano

fonte: INPE, Protocolo Agroambiental

Atualmente mais de 
80% das indústrias 

instaladas no estado 
de São Paulo estão 

mecanizadas
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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. 

certificação

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 onças-
pardas 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 

onças-pardas

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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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.

operação 
corta Fogo

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.

recursos Hídricos

trabalho conjunto 
entre órgãos públicos 
e representantes do 
setor sucroenergético 
é fundamental para o 
controle de queimadas

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.

Núcleo de 
apoio à Gestão 
da inovação para a 
sustentabilidade no setor 
sucroenergético
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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.

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.
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Mais de 1.200 
pessoas 

acompanharam 
a cerimônia de 

abertura do 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

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

comunicação
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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)

Eventos

A UNICA participou dos 
principais eventos nacionais 
do setor sucroenergético
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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 porta-
vozes da unica. 

UNica na Mídia
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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.

audiência digital

Aprimoramento contínuo do atendimento a associados, 
jornalistas, parceiros e todos os interessadas que buscam 
informações sobre o setor
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UNica e Projeto aGora

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.

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:

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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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. 

delegações Estrangeiras

PErSONAlIdAdES:
. tom vilsack, secretário da 

agricultura dos eua
. britta thomsen, deputada 

do parlamento europeu pela 
dinamarca

. robert goodwill, ministro-
adjunto 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)

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

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.

campanha “Etanol, 
o combustível completão”
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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.

resultados Práticos

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. 

Prêmios

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).
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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.


