
Em 2007, as associadas da
UNICA estiveram à frente
de mais de 600 projetos
socioambientais, que
demandaram investimentos
da ordem de R$ 160 milhões,
beneficiando cerca de 400
mil pessoas. 
Saúde, Meio Ambiente, 
Educação, Cultura,
Esporte, Qualidade de Vida e
Capacitação concentraram as
principais ações. Somados esses
projetos vêm desenhando um
futuro mais promissor para
vários municípios da região
Centro-Sul do Brasil.

rElatório dE sustEntabilidadE 2008

      a unica e suas associadas reiteram 
o compromisso com a responsabilidade 
           social, a consciência ambiental e a 
     promoção do desenvolvimento econômico.



Total de pessoas atendidas por área

Capacitação

Saúde

Qualidade de Vida

Meio Ambiente

Esporte

Educação

Cultura

Total

83.340

31.529

50.777

10.319

9.010

15.866

279.418

Investimentos por área (milhões de reais)

Capacitação

Saúde

Qualidade de Vida

Meio Ambiente

Esporte

Educação

Cultura

Total

79,7

5,1

7,5

40,7

1,1

19,8

3,9

Os números que confirmam o vigor e a abrangência 
dos projetos conduzidos pelas associadas

O orgulho de expor publicamente uma parte do nosso trabalho 

Em iniciativa pionEira, a unica passa a publicar sEu rElatório dE sustEntabilidadE a partir dE 
indicadorEs rEspEitados intErnacionalmEntE. o trabalho contou com a participação voluntária dE 
95% das 109 associadas, com a dEtErminação dE chEGar À totalidadE no próximo ano.

G ostaríamos que a sociedade brasileira e a  
opinião pública internacional conhecessem melhor 
o que a UNICA e suas associadas vêm fazendo  
na esfera do desenvolvimento sustentável. 

Para tanto, preparamos um relatório de sustentabilidade, 
cuja síntese está contida nestas páginas, que demonstra o 
quanto estamos comprometidos com os pilares essenciais 
da sustentabilidade, ao adotar como pressupostos as práticas 
da responsabilidade social, da consciência ambiental e 
da promoção do desenvolvimento econômico. A base e a 
razão de ser do balanço do ano que passou são os projetos 
socioambientais protagonizados por nossas associadas que, 
levados adiante individualmente, se somam a outras ações 
da UNICA, conduzidas sob a bandeira corporativa.

O quanto geramos de empregos – e os nossos 
esforços para não deixar decrescer os níveis de 
empregabilidade proporcionados pelo setor –; o tanto que 
produzimos de maneira responsável; o empenho para ampliar 
o uso do etanol de cana no Brasil e no mundo, considerando 
indubitáveis suas vantagens competitivas e ambientais, são 
questões que permearam as ações desencadeadas em 2007 
e que continuam na lista dos nossos grandes desafios.

Com orgulho, fazemos chegar às suas 
mãos esta síntese, acreditando que, ao 
levar à opinião pública nossas crenças 
e conquistas, estamos dando um passo 
importante para ampliar a visibilidade 
diante da importância do setor 
sucroenergético do Brasil.

marcos sawaya Jank
Presidente da UNICA

157,8

480.259



responsabilidade social

Uma síntese do conteúdo do nosso Relatório de Sustentabilidade

o sEtor sucroalcoolEiro EmprEGa cErca dE um milhão dE pEssoas no brasil. o índicE dE formalidadE 
na árEa EmprEGatícia é dE 72,9%. no Estado dE são paulo o pErcEntual dE trabalhadorEs rurais com 
cartEira assinada Era dE 93,8% Em 2005 E, atualmEntE, atinGE praticamEntE 100% nas associadas da unica.

À  capacidade de gerar renda e empregos, as associadas da uniCa adicionam 
programas sociais de largo alcance, que ampliam os horizontes da cultura e 
da educação, bases do desenvolvimento, e viabilizam o acesso a melhores 
condições de saúde. Comprometidas com a empregabilidade, reservam aos 

trabalhadores rurais projetos de capacitação/requalificação profissional, a fim de mitigar 
os impactos da colheita mecanizada. 

. medicina preventiva e treinamentos de segurança no trabalho são focos na saúde.

. entre os projetos nas várias usinas, um dos destaques é o Cidades pela Paz, exemplo do 
poder de transformação social reservado à iniciativa privada. Contando com professores 
e líderes comunitários voluntários, visa planejar, organizar e executar ações para o desen-
volvimento da cultura de não-violência nas cidades. a iniciativa atingiu tamanha reper-
cussão que culminou com a inclusão da disciplina Cultura de Paz na grade curricular de 
escolas municipais. a área de educação recebeu recursos da ordem de R$ 19 milhões.

. motivação ao aprendizado e à prática de diversas modalidades esportivas, fornecimen-
to de refeições balanceadas aos colaboradores são exemplos de projetos que fazem a 
diferença nas áreas de esporte e qualidade de vida.

. eletricistas, motoristas, tratoristas e jardineiros são algumas das novas funções geradas 
pelos programas de capacitação, que garantem o futuro profissional dos cortadores 
de cana nas usinas ou em outros setores econômicos. Foram mais de 150 projetos de 
capacitação, beneficiando cerca de 30 mil trabalhadores.

. no âmbito corporativo, a parceria com a Federação dos empregados Rurais do estado de 
São paulo, FeRaeSp, e a consolidação da mesa de diálogo para aperfeiçoar as Condições 
de trabalho na Cana-de-açúcar reafirmam a disposição da uniCa e de suas associadas 
de fortalecer o entendimento e a negociação de questões empregatícias.

Instituída em 1997, a Global Reporting Initia-
tive, GRI, núcleo oficial de colaboração do 
Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, PNUMA, estabeleceu indicadores 
de padrão internacional para a comunicação 
de postura socioambiental.

A entidade alcança em torno de mil empre-
sas, estruturando vasta rede de comunicação, 
que mobiliza cerca de 20 mil representantes 
de governos, da sociedade civil, de organiza-
ções não-governamentais, entre outros, além 
de ter se tornado referência para a ONU, o 
Fórum Econômico Mundial e a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico, OCDE.

No Brasil, as empresas já vêm assimilando 
a cultura GRI há alguns anos, mas pela pri-
meira vez uma associação opta por conduzir 
um relatório de sustentabilidade estruturado 
a partir dessas diretrizes.

em dia com os nossos compromissos

Equipamentos de segurança, ginástica laboral e cardápios balanceados: iniciativas levadas adiante na área da saúde.

A UNICA integra rede 
de comunicação avalizada 
pela ONU
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contribuindo para garantir a vida das gerações futuras

A utonomia energética das usinas, controle de emissões 
de gases de efeito estufa, busca de fontes de raciona-
lização do uso de recursos hídricos e centros de edu-
cação ambiental estão entre os projetos assinados e 

avalizados pelas associadas da uniCa.

. as associadas da uniCa destinaram cerca de R$ 40 milhões a 
mais de 100 programas comprometidos com a conservação do 
meio ambiente. ao priorizar projetos como a educação am-
biental, essas iniciativas levam a crianças e adolescentes no-
ções essenciais à prática da sustentabilidade.  

. programas de reciclagem, compostagem e tratamento de 
resíduos orgânicos também estão entre as prioridades.

. laboratórios de combate biológico a pragas agrícolas fo-
ram criados para evitar o uso de produtos químicos.

. preservação dos recursos hídricos: os recursos hídricos nas usi-
nas são mantidos em circuitos fechados, para minimizar o uso de 
água. as práticas de raciolinalização e o desenvolvimento de novas 
tecnologias são preocupações constantes no setor, que levam a 
soluções, como a técnica de lavagem a seco da cana-de-açúcar.

. a uniCa apóia iniciativas para alavancar processos de mudan-
ças rumo à maior competetividade e sustentabilidade. Como 
exemplos, podem ser citados o diálogo com onGs ambientais 
e sociais e a participação em conselhos diretivos de fóruns na-
cionais e internacionais.

Uma síntese do conteúdo do nosso Relatório de Sustentabilidade

responsabilidade ambiental

o protocolo vErdE, firmado pEla unica E suas associadas com o GovErno dE são paulo, 
formaliza um dos maiorEs compromissos com o dEsEnvolvimEnto sustEntávEl: a antEcipação voluntária 
dos prazos lEGais para a Eliminação da quEima da palha da cana. 

Colheita: queima diminui 
(Colheita de cana no Estado de São Paulo. Mil hectares/ano)

queimasem uso do fogo
Fontes: INPE e UNICA.

A colheita mecanizada deve 
                    continuar crescendo na safra 2008/2009 
   e ultrapassará a área colhida com o uso do fogo.
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Educação ambiental, preservação dos recursos hídricos e tratamento de resíduos orgânicos: compromissos com a responsabilidade ambiental.



Uma síntese do conteúdo do nosso Relatório de Sustentabilidade

desenvolvimento econômico

. em 2007/08 a produção de cana do setor chegou a 490 mi-
lhões de toneladas. Foram produzidas 30,6 milhões de tonela-
das de açúcar, 22,4 bilhões de litros de etanol e gerados 1.800 
mW médios de bioeletricidade. 

. mais de 125 países importam açúcar do brasil, maior produtor e 
exportador do mundo, responsável por cerca de 20% da produ-
ção e 35% das exportações contabilizadas internacionalmente. 

. em março de 2008, o consumo de etanol ultrapassou o de 
gasolina, passando a representar mais de 50% do combustível 
líquido utilizado nos veículos leves no brasil.

. a bioeletricidade gerada a partir da biomassa da cana é uma 
opção particularmente interessante para o brasil, onde a maior 
parte da energia (85%) vem de grandes usinas hidrelétricas. a 
colheita da cana, quando a maior parte da biomassa está dis-
ponível, coincide com a estação seca do ano, período em que 
as hidrelétricas diminuem a produção em conseqüência da re-
dução nos níveis dos reservatórios. isso cria complementaridade 
entre as duas fontes de energia. além disso, a maioria das usi-
nas de açúcar e etanol está localizada no coração das regiões 
de maior demanda de energia elétrica do brasil. 

. Os investimentos em criação e expansão de usinas prometem 
totalizar uS$ 33 bilhões até 2012. Somente na região Centro-
Sul, 32 novas usinas começam a operar ao longo de 2008. 

trabalhando para agregar mais divisas ao Brasil

a cana-dE-açúcar brasilEira é o insumo básico dE uma ampla variEdadE dE produtos dE alto valor 
aGrEGado, como alimEntos, raçõEs animais, biocombustívEis E ElEtricidadE, provEniEntEs dE biorEfinarias 
modErnas E intEGradas. Em um futuro próximo, os bioplásticos Entrarão nEssa lista.

. promoção do etanol brasileiro no exterior – Com a disposi-
ção de consolidar o etanol como commodity energética global, 
a uniCa firmou parceria com a agência brasileira de promoção 
de exportações e investimentos, apex-brasil. O acordo prevê 
injeção compartilhada de recursos da ordem de R$ 16,45 mi- 
lhões até o final de 2009, para promover o etanol brasileiro 
como energia limpa e renovável no exterior. 

. a demanda por produtos certificados é uma forte tendência mun-
dial, garantia de sustentabilidade nos processos produtivos. no 
caso dos biocombustíveis, e, especificamente do etanol de cana-
de-açúcar, a uniCa sugere que as iniciativas de discussão sobre 
esquemas de certificação sejam conduzidas por meio de proces-
sos multilaterais e multistakeholder, envolvendo todos os agentes 
da cadeia e OnGs dedicadas a essa questão. dessa forma, será 
possível evoluir, com legitimidade e transparência, na definição 
de princípios, critérios, indicadores e formas de avaliação sobre 
temas tecnológicos, ambientais, sociais e econômicos baseados 
em conhecimento científico e processos de mensuração factíveis.

A perenidade dos negócios e o crescimento constante do setor são a maior garantia de sustentabilidade.
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