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Políticas Públicas e Setoriais no âmbito Federal
Programa Inovar-Auto

Frente Parlamentar do Setor Sucroenergético

No final de outubro, o Governo publicou o Decreto nº
8.544/2015, posteriormente regulamentado pela Portaria
MDIC nº 177, de 15 de abril de 2016, no qual define os
mecanismos para incentivo da melhoria dos motores flex.

Em 2015, destacou-se, dentre as atividades legislativas, o
relançamento da Frente Parlamentar pela Valorização do
Setor Sucroenergético no Congresso Nacional. Agora presidida
pelo deputado Sérgio Souza (PMDB/PR), essa organização
suprapartidária, composta por cerca de 250 parlamentares
entusiastas do setor, representa uma importante iniciativa.

Esta normativa oferece, no âmbito do Programa Inovar-Auto,
redução das alíquotas do IPI para os veículos que adotarem
motores flex onde a relação de consumo entre etanol
hidratado e gasolina seja superior a 75%.

Políticas Públicas e Setoriais no âmbito Federal
Peso no Transporte de Cana

Motores à Diesel em Veículos Leves

Para avançar e concluir as análises acerca da alteração do
limite de peso no transporte de cana, a UNICA apresentou e
discutiu sua proposta técnica em reuniões com o CONTRAN.
O processo não está concluído e, apesar da boa
receptividade pelos membros do Conselho, foi encaminhado
a uma câmara temática do CONTRAN para maior
entendimento e análise dos critérios referentes aos impactos
da mudança do limite de peso sobre equipamentos e
veículos.

A UNICA tem implementado estratégias para rejeição do
projeto que estabelece a liberação do diesel em veículos
leves. Além de buscar apoio de parlamentares aliados, tem
atuado conjuntamente com os ministérios de Minas e Energia
e do Meio Ambiente e outras entidades contrários à proposta.

Políticas Públicas e Setoriais no âmbito Federal
Proposta de Planejamento Tributário das empresas
O Congresso aprovou MP 685/2015 que institui o Programa de
Redução de Litígios. A matéria encaminhada pelo Executivo para
o Legislativo estabelecia dispositivos preocupantes, que
obrigavam as empresas a apresentarem informações sobre
planejamento tributário ao Fisco e conferiam maior poder à
Receita Federal com intuito de combater a chamada elisão fiscal.
A UNICA atuou junto a importantes lideranças partidárias e outras
entidades do setor produtivo para excluir esses pontos. A matéria
foi sancionada e convertida na Lei nº 13.202/2015.

Elevação do limite de crédito para renovação e ampliação de
canaviais
O Conselho Monetário Nacional aprovou voto apresentado pelo
Ministério da Fazenda que autoriza a elevação para até R$ 1
milhão do limite de crédito de R$ 385 mil por beneficiário na safra
2015/2016, como forma de incentivo à renovação de canaviais.

Garantia da alíquota zero do PIS/COFINS sobre receitas derivadas
de hedge e de variações cambiais decorrentes de exportações
O Governo Federal reinstituiu a tributação pelo PIS/COFINS sobre
receitas financeiras. Em decorrência de forte resistência do setor
empresarial, da qual a UNICA participou ativamente, o Governo
afastou-se de sua intenção original e manteve a alíquota zero
para receitas financeiras de hedge e de variações cambiais
decorrentes de exportações e de empréstimos e financiamentos.
Além disso, a UNICA prestou apoio aos associados que decidiram
discutir no Judiciário a tributação sobre as receitas financeiras, por
ter sido imposta por meio de decreto e não de lei. Por fim, o
jurídico da entidade diretamente preparou e impetrou MS em
favor da ÚNICA contra a COFINS de receitas financeiras que
também passou a onerá-la.

Decisões judiciais
Ingresso na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI contra o Código Florestal
Por meio da ABAG, a UNICA passou a atuar na ADI 4.901, que questiona diversos dispositivos do chamado “novo Código Florestal”,
inclusive as regras essenciais da consolidação no tempo e do cômputo de áreas de preservação permanente no percentual de reserva
legal. O objetivo é demonstrar aos ministros do STF não só os argumentos jurídicos da constitucionalidade das normas, mas todos os
aspectos envolvidos e potenciais efeitos desastrosos no caso de declaração de inconstitucionalidade. Recentemente prestamos apoio
a palestrantes convidados de audiências públicas no STF.

Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre queima de cana
Após incessante atuação da UNICA, ao longo de todo o processo, incluindo a participação
em audiência pública, foi proferida decisão no STF entendendo ser inconstitucional a Lei do
Município de Paulínia que proibia a queima de cana. Pela decisão, a lei municipal em
questão não poderia ser contrária à lei paulista que determinou a eliminação planejada e
gradual da queima, considerando fatores sociais e ambientais. A decisão foi deliberada no
formato de repercussão geral, de modo que esse precedente deve ser seguido pelos
demais tribunais do País.

Decisões judiciais
Mandado de Segurança para discussão dos efeitos da crise
hídrica nos créditos das associadas no mercado de energia

Suspensão da exigência da contribuição previdenciária sobre
exportações indiretas, via tradings

Em decorrência da crise hídrica, diversas hidrelétricas ingressaram
com ações no Judiciário para se protegerem dos efeitos de uma
geração a menor, afetando a liquidação financeira e o montante
a arrecadar no chamado Mercado de Curto Prazo – MCP. Isso
atingiu diretamente os associados que tinham créditos de energia
no MCP, pois receberam valores cada vez mais reduzidos pela
energia produzida. A UNICA impetrou MS para que os associados
recebam a integralidade de seus créditos. Inicialmente, foi obtida
liminar, depois revogada pelo TRF. Esforços têm sido feitos para
garantir o recebimento dos créditos.

A UNICA discute no Judiciário a tributação pela contribuição
previdenciária sobre exportações indiretas, via tradings. No
entanto, todos os processos sobre o tema no País estão
paralisados, aguardando decisão do Supremo. Essa situação se
concretizou justamente em momento que o processo da UNICA
estava sem suspensão da exigência tributária, forçando as
empresas a recolher o tributo ou a se submeter ao tributo. A
UNICA, em trabalho conjunto com o advogado do processo,
conseguiu restabelecer a suspensão da exigência, até que o
Supremo venha a decidir o tema.

Atuação em ação civil pública, em trâmite no TRF, a respeito do
PAS

A UNICA passou a trabalhar em ação civil pública em trâmite no
TRF na qual é discutido se seria inconstitucional a norma que
revogou o PAS (alegação de que ela geraria retrocesso
ambiental). O Jurídico da UNICA preparou, diretamente, recurso
que foi apresentado pela empresa envolvida na ação.

Políticas Públicas
e Setoriais no âmbito Estadual

Políticas Públicas e Setoriais no âmbito Estadual
ICMS
A UNICA deu continuidade às negociações para adequação da
revisão do Anexo X do Regulamento do ICMS de SP, buscando
simplificar ainda mais as obrigações acessórias relacionadas com
as operações com cana e subprodutos. A revisão foi concebida a
partir de um intenso trabalho do GT Tributário da UNICA que conta
com a participação de representantes de todas as suas
associadas.

Diferencial de ICMS entre gasolina e etanol em outros estados
A exemplo do que aconteceu em Minas Gerais, a UNICA
contribuiu
com
informações,
esclarecimentos,
estrutura,
metodologia e estimativas sobre o impacto das medidas na
arrecadação, inflação, etc. em nove Estados (AL, CE, GO, PB. PE,
PI, PR, RN, SE) em que as alíquotas foram alteradas.

Políticas Públicas e Setoriais no âmbito Estadual
Incêndios Acidentais e Criminosos

Frente Parlamentar Paulista

A UNICA manteve um intenso contato com a fiscalização
ambiental do Estado de SP com o objetivo de estabelecer
critérios claros para a definição dos casos de incêndios
criminosos e acidentais em áreas canavieiras evitando a
imposição de multas indevidas.

A nova Frente Parlamentar em Defesa do Setor
Sucroenergético, reeditada na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo em novembro, tem como coordenadores
os deputados Roberto Morais (PPS) e Welson Gasparini (PSDB),
reúne 23 deputados estaduais e tem como objetivo discutir e
encontrar soluções para os problemas conjunturais e estruturais
vividos pela cadeia produtiva da cana em 480 municípios
produtores do Estado.

Programa de Regularização Ambiental (PRA)
A UNICA vem atuando fortemente na defesa de uma clara e
estável regulamentação paulista do PRA, garantindo
recuperação
ambiental
e
manutenção
das
áreas
vocacionadas para uso agrícola.

Bioeletricidade

Bioeletricidade
Melhorias da Comercialização de Bioeletricidade nos Leilões Regulados
•
•
•

Criação do produto térmico no Leilão A-3/2015, separando a biomassa da concorrência
direta com a fonte eólica;
Gestão para a criação de contratos voltados para a Bioeletricidade no Leilão A-1/2015 e
no Leilão de Fontes Alternativas;
Gestão para a melhoria no preço-teto do Leilão A-5/2015.

*Em relação a 2014, o preço-teto do Leilão A-3/2015 teve um acréscimo de 64% e o A-5/2015 de
34%. Já em 2016, infelizmente, o preço-teto para a biomassa sofreu uma redução de 11% em
relação ao A-5/2015.

Incentivos à Bioeletricidade
O Congresso Nacional aprovou a MP 688/2015, alterando a Lei 9.427/1996, permitindo a
manutenção do desconto na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) mesmo para os
agentes que injetem acima de 30 MW, com limite agora de até 300 MW. Contudo, a medida
passou a valer apenas para novas outorgas de projetos que entrarem em operação a partir
de 2016. A medida, transformada na Lei 13.203/2015, contribuirá para a viabilidade
econômica de novas outorgas de geração à biomassa, sobretudo envolvendo greenfields.
Alteração do Conceito de “Energia Nova”
Gestão para alteração do conceito de “energia nova” na Lei 10.848/2004. A redação
anterior impossibilitava que associados da UNICA participassem dos Leilões de Energia Nova,
mesmo que seus empreendimentos não estivessem ainda em operação comercial. A
sugestão da entidade se transformou em emenda acatada pela Lei 13.203/2015e LENs.

Bioeletricidade
Projeto de Atendimento às Energias Renováveis
Apoio institucional e técnico à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) na
tarefa de operacionalização e desenvolvimento do Projeto de Atendimento às Energias
Renováveis, por meio do qual geradores de Bioeletricidade, desde que associados à UNICA,
passaram a compor uma carteira temática no âmbito do atendimento daquela Câmara,
permitindo um atendimento mais próximo e eficiente entre associados e a CCEE.
Selo Energia Verde
Lançamento do Programa de Certificação da Bioeletricidade, o primeiro no Brasil focado
estritamente na energia elétrica produzida a partir da biomassa da cana. Tanto as usinas
produtoras de Bioeletricidade quanto seus clientes no ambiente livre podem obter o Selo,
que atesta critérios de sustentabilidade e eficiência energética nas unidades geradoras. Em
dezembro, a iniciativa ampliou a concessão do Selo a consumidores que comprarem
energia elétrica por intermédio das mais de 60 comercializadoras filiadas à Associação
Brasileira dos Comercializadores de Energia – Abraceel.

Assessoria Sindical
e Trabalhista

Assessoria Sindical e Trabalhista
Negociações Coletivas
Ações preparatórias dos processos de negociação por meio de reuniões com usinas e
destilarias; participação das negociações coletivas que culminaram na celebração da
Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016; suporte às negociações coletivas
celebradas entre as empresas e sindicatos profissionais.

Segurança e Saúde do Trabalho

Curso para agentes multiplicadores da agroindústria da cana

Atuação na Comissão Tripartite Paritária Permanente – CTPP referente às normas de
segurança e saúde do trabalho, como também nos grupos de trabalho de interesse
setorial: (NR12, NR13, NR15, NR20, NR24, NR31, NR35 e eSocial). Elaboração e divulgação
de pesquisas e estatísticas referentes aos temas Acidentes do Trabalho, Fiscalizações e
Itens mais Autuados da NR31 e Absenteísmo Médico e Planos de Saúde.
Realização de Treinamentos das: NR 10 – Segurança em instalações elétricas; NR 13 –
Caldeiras, vasos sob pressão e tubulações; NR 20 – Segurança com Combustíveis e
Inflamáveis; NR 33 – Segurança e Saúde em Espaços Confinados; NR 35 – Trabalho em
Altura.

Curso da NR20 realizado em Campinas (SP)

Assessoria Sindical e Trabalhista
Comissões Nacionais e Internacionais

Outras Ações

Em 2015, a UNICA participou, pela CNA, de diversas Comissões
Nacionais: a Comissão Nacional de Relações de Trabalho e
Previdência Social (CNRTPS), a Comissão Tripartite Paritária
Permanente (CTPP); integrou também o Conselho de Relações
do Trabalho (CRT), o Grupo Interconfederativo Empregador
(GIEMP) e a Comissão Permanente Nacional Rural (CPNR) e
participou da 104ª Conferência Internacional da Organização
do Trabalho, Suíça, Genebra, junho/15.

Visitas aos gabinetes dos ministros do TST e desembargadores
do Tribunal Reg. do Trabalho da 15ª Região – Campinas, para
tratar de interesses setoriais; relacionamento permanente com as
entidades sindicais profissionais (Alimentação Químicos e Rurais);
realização do 17º Encontro Estadual de Relações Trabalhistas e
Sindicais na Agroindústria Sucroenergética 2015 – UNICA;
participação efetiva no II Workshop de Legislação Trabalhista
Rural, realizado na Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil/CNA e elaboração de pareceres técnicos e/ou
posicionamentos nos Projetos de Leis de natureza Trabalhista.

Representantes de trabalhadores e empresas do setor
reunidos na sede da UNICA (SP)

Internacional

Internacional
O papel do setor foi reforçado na redução das emissões de GEEs e sua relevância nas INDCs do Brasil foram apresentados
na COP21. O Governo brasileiro recebeu uma proposta com a projeção de 50 bilhões de litros de etanol carburante a
serem consumidos em 2030, volume correspondente às metas de participação de 18% de biocombustíveis sustentáveis,
incluindo o etanol e demais biomassas derivadas da cana no total da matriz energética. Além de um aumento de 10%
para 23% no uso de energia renováveis (solar, eólica e biomassa) no segmento elétrico.

Na Conferência em Paris
•

Estande localizado no pavilhão principal (Blue Zone – área de negociações) em Le Bourget;

•

Exibição de vídeos sobre os benefícios do etanol e da Bioeletricidade, e produtos da cana, como plástico verde;

•

Sugarcane QUIZ – jogo digital sobre a sustentabilidade da cana. Participantes que acertaram as respostas, garantiram o plantio de 500 árvores na
Serra da Cantareira;

•

Representantes da UNICA acompanharam dezenas de eventos oficiais e paralelos da COP21;

•

Participação em seminários promovidos pela Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, Sociedade Rural Brasileira e Governo de SP, onde foi
assinado um memorando de entendimento para o fomento ao protocolo climático do Estado para a redução de emissões nas usinas
sucroenergéticas;

•

Organização do estratégico painel sobre biocombustíveis no World Climate Summit, em parceria com a Aliança Global de Combustíveis
Renováveis (GRFA), ePure e BIO.

Internacional
Segundo monitoramento nas redes sociais, a UNICA apareceu como a entidade do agronegócio brasileiro que mais comunicou
mensagens e informações difundidas na COP21.

Internacional
Atuação contra políticas distorcivas de comércio para o açúcar
Análises e discussões sobre as políticas distorcivas de comércio do açúcar na Tailândia, Índia, bem àquelas relacionadas ao regime
açucareiro dos Estados Unidos.
Resultados:
•

O Governo Brasileiro aprovou, em fevereiro, o pleito do setor para abertura de painel na OMC, questionando a Tailândia e já iniciou o
processo formal de consulta ao país;

•

Em relação à Índia, os estudos já foram concluídos e deverão ser apresentados ainda no primeiro semestre de 2016.

•

Além disso, deu apoio constante à Missão do Brasil junto à OMC na negociação de compensação pela adesão da Croácia a U.E.

Internacional
Além da COP21, com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil),
o setor marcou presença em 17 importantes conferências e seminários internacionais, somente na Europa
foram 12. Destaque para uma das maiores exposições universais, a Expo Milão.
Para promover a produção sustentável da cana e demonstrar a importância e influência do açúcar na cultura brasileira, a UNICA
realizou, em junho, no pavilhão brasileiro da Expo o workshop “Producing food and energy for a healthier planet: the case of the
Brazilian Sugarcane Ethanol”. Ao final, houve um coquetel típico, com a participação do Chef Diego Lozano, que fez algumas receitas
e falou sobre os doces e a identidade gastronômica nacional, além de uma exposição de fotos digitais sobre o panorama da história
do açúcar no Brasil.
Em julho, a UNICA e a Apex-Brasil levaram até o Pavilhão do Brasil na Expo o comissário europeu para Energia e Mudança Climáticas,
Miguel Arias Cañete, e o diretor-geral para Energia da Comissão Europeia, Dominique Ristori, que conheceram de perto uma amostra
da cultura de cana-de-açúcar e seus benefícios.

Destaques na União

Europeia

Diretiva europeia sobre ILUC (Mudanças Indiretas do Uso da Terra)
Diretiva aprovada em abril/2015 e publicada em setembro/2015. A UNICA, junto com seus parceiros na Europa, conseguiu que o limite
imposto aos biocombustíveis de 1ª geração fosse fixado em 7% em vez dos 5% propostos pela Comissão Europeia. Na prática, esse
volume não mudara significativamente as projeções de consumo para o mercado europeu até 2020, a maior barreira é a
implementação do E10 na Europa.
Reforma da Diretiva sobre Energias Renováveis (RED)
A UNICA iniciou o trabalho de participação do processo legislativo e influenciar a nova legislação da UE sobre energia renovável para
o período 2020-2030. Respondeu à consulta pública da Comissão Europeia, afirmando que uma meta para biocombustíveis após 2020
é crucial para se promover a descarbonização do transporte. E elaborou campanhas para o Twitter com suas mensagens-chave.

Forum for the Future of Agriculture 2016
Presença em um dos maiores eventos sobre agricultura da Europa, realizado em março
na capital belga. Com cerca de 1.800 participantes, o evento teve a presença de
representantes de alto nível, como Phil Hogan, Comissário Europeu para Agricultura e
José Graziano da Silva, Diretor Geral da FAO. Estrategicamente posicionado, o estande
do agronegócio brasileiro evidenciou a contribuição da cana e seus derivados no futuro
da agricultura, em um contexto de luta contra as mudanças climáticas.

Destaques nos Estados

Unidos

Programa Americano de Biocombustíveis (RFS)

Atuação junto à EPA (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) para manter os
volumes de biocombustíveis avançados dentro do programa de regulação. Em
dezembro/15, a EPA anunciou que em 2016 serão misturados 68,54 bilhões de litros de
renováveis à gasolina nos EUA. Cerca de 13,6 bilhões de litros serão de biocombustíveis
avançados. O etanol de cana e ‘outros avançados’ terão participação próxima de 2
bilhões de litros, um acréscimo de 7% (perto de 136 mil litros) frente à proposta anterior
da Agência. As importações em 2016 serão muito importantes para ajudar estabelecer
volumes nos anos seguintes para o etanol de cana.

Padrão de Combustível de Baixo Carbono da Califórnia (LCFS)
A UNICA, com ajuda do Agroicone, continuou trabalho junto ao CARB
(Conselho de Qualidade do Ar da Califórnia) para garantir o espaço do
etanol de cana no estado. Significativa conquista foi a revisão dos
números da penalidade de mudança do uso indireto da terra (ILUC). O
ILUC da cana diminuiu mais de 70% (de 46 g/MJ para 11.8 g/MJ), menor
valor dos biocombustíveis líquidos em uso na Califórnia, firmando-se como
um dos renováveis de menor intensidade carbônica para ajudar o estado
a atingir suas metas de reduções de emissões. Uma grande vitória do
setor, que desde o início do programa contesta as penalidades de ILUC
para a cana. O novo valor entrará em vigor em 2016.

Destaques nos Estados

Unidos

Visita Presidencial aos Estados Unidos

Senado Americano

Em junho, Elizabeth Farina, Luís Roberto Pogetti e Rubens
Ometto representaram o setor em visita de Dilma Rousseff aos
EUA. Os executivos estiveram com a presidente em NY para
reunião exclusiva e pautaram prioridades do setor na agenda
bilateral: Brasil-EUA. A UNICA também participou do almoço
oferecido à Dilma pelo vice-presidente dos EUA. Na
oportunidade, Dilma e Obama anunciaram importante
cooperação sobre mudanças climáticas, beneficiando o
etanol e a Bioeletricidade.

Em março/2016, Elizabeth Farina, por meio da Apex, esteve no
Senado americano, onde participou de evento com
assistentes legislativos e representantes da indústria de
combustíveis dos EUA. Reforçou a posição do etanol brasileiro
na categoria de biocombustíveis avançados. A executiva
também se encontrou com técnicos da EPA, responsáveis pelo
gerenciamento do Padrão de Combustíveis Renováveis nos
EUA.

Escritórios Regionais e Internacionais
Escritórios Internacionais

Brasília (DF)

As ações e iniciativas internacionais são conduzidas, em sua
maioria, pelos escritórios da UNICA sediados em Washington
D.C. (Estados Unidos) e Bruxelas (Bélgica). Bases estratégicas
do setor sucroenergético brasileiro em dois importantes
mercados, o americano e o da União Europeia, para
biocombustíveis, energias renováveis e açúcar.

Já o escritório regional da UNICA na capital federal (Brasília)
acompanha diariamente todos os movimentos da agenda
política governamental, os principais eventos nos âmbitos
Executivo e Legislativo, além de coordenar projetos com
desdobramentos
no
mercado
nacional
e
também
internacional.

Sustentabilidade

Sustentabilidade
Etanol Verde – Protocolo Agroambiental
A UNICA, juntamente com as Secretarias do Meio Ambiente e da Agricultura e Abastecimento de SP, realizou visitas técnicas ao longo
de 2015. Ficaram ainda mais evidentes o sucesso deste programa de adesão voluntária, bem como o comprometimento do setor com
a adoção e desenvolvimento das melhores práticas de sustentabilidade para a cadeia produtiva da cana.
Norma de aplicação da vinhaça
No âmbito da Câmara Ambiental do Setor Sucroalcooleiro, a UNICA liderou os trabalhos desenvolvidos para a revisão da norma
técnica de aplicação da vinhaça P4.231. Apesar da publicação da 3ª edição da norma, em fevereiro, a entidade deu
prosseguimento às negociações para adequar alguns itens de sua redação.
Parceria com a FIESP
A UNICA participou ativamente dos trabalhos desenvolvidos pela diretoria do Meio Ambiente da FIESP em importantes temas, dentre os
quais: revisão dos documentos que deverão compor iniciativa do Governo Federal na área de Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs);
revisão dos padrões nacionais de qualidade do ar; avaliação da adoção dos planos estaduais de redução das emissões em fontes
estacionárias (PREFE); e do plano estadual de controle da poluição veicular.
Cooperação Técnica - Ministério do Meio Ambiente e Embrapa
Para facilitar o acesso de seus associados às informações necessárias para o lançamento de dados no Cadastro Ambiental Rural –
CAR, a UNICA integrou uma cooperação técnica do MMA em parceria com a Embrapa e outras entidades do setor produtivo, cujo
principal resultado é disponibilizar um conjunto de imagens e dados que poderão ser utilizados na implantação do CAR.

Sustentabilidade
Coalizão
Integrando a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura - iniciativa formada por associações
empresariais, empresas, organizações da sociedade e indivíduos, interessados em contribuir para o
avanço e a sinergia das agendas de proteção, conservação e uso sustentável de florestas, agricultura
e mitigação/adaptação às mudanças climáticas, no Brasil e no mundo – a UNICA participa ativamente
do Grupo Orientador e de advocacy nacional, além de liderar o Grupo de Trabalho para Bioenergia.
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)
A UNICA passou a integrar a iniciativa ‘We Mean Business’ do CEBDS - associação civil
sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável nas empresas que
atuam no Brasil. Articula junto aos governos e a sociedade, além de divulgar conceitos
e práticas mais atuais do tema.

Norma de Compostagem
A UNICA tem acompanhado as discussões para regulamentação dos processos de
compostagem no âmbito da Câmara de Insumos da Secretária da Agricultura e
Abastecimento (SAA), buscando esclarecer o benefício agronômico da utilização da
torta e da fuligem, bem como as diferentes formas de beneficiamento desses
subprodutos da cana-de-açúcar.

Sustentabilidade
Mosca de Estábulo
A UNICA participa do Grupo de Trabalho constituído pela Secretária da Agricultura e Abastecimento (SAA)
que analisa os surtos de proliferação da chamada mosca-dos-estábulos na região oeste paulista. O referido
grupo conta com a participação de representantes do setor pecuarista e sucroenergético e tem por objetivo
principal a identificação das melhores técnicas de manejo que poderão ser adotadas, tanto na atividade
agrícola, quanto na pecuária, visando à mitigação dos problemas advindos dessas infestações.

Conservação do Solo
A UNICA apresentou diversas sugestões no âmbito da consulta pública realizada pela SAA, que teve como objeto a revisão do
chamado Boletim de Conservação de Solo - “Recomendações Gerais para Conservação do Solo e Água na Cultura de Cana-deaçúcar”. O referido documento irá orientar o setor produtivo quanto às melhores práticas de conservação do solo a serem adotadas
na cultura da cana. A UNICA, entre outros itens, pontuou a necessidade de fomento a pesquisas e ao desenvolvimento de novas
técnicas de manejo agrícola. A SAA deverá publicar a versão final deste trabalho em breve.

Sustentabilidade
Recursos Hídricos
A UNICA conquistou forte representação nos 15 Comitês de Recursos Hídricos Paulistas, em especial, aqueles localizados em municípios
canavieiros. Além disso, a entidade integra o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e os Comitês Federais do Rio Grande e do Rio
Paranapanema. Sob a coordenação da UNICA, representantes das unidades produtivas têm sido convidados a participar dos
referidos comitês, aproximando ainda mais o setor produtivo das discussões sobre gestão hídrica. A atuação conjunta com demais
entidades tem se focado na gestão racional dos recursos, buscando evitar a excessiva oneração do setor.

Comitês e Grupos de Trabalho
A UNICA continua atuando ativamente na Câmara do Setor Sucroalcooleiro, que corresponde a um dos fóruns de discussão entre o
setor produtivo e a CETESB, bem como tem acompanhado as reuniões do Comitê de Sustentabilidade da Sociedade Rural,
contribuindo para as discussões relativas à sustentabilidade das cadeias produtivas agroindustriais no Brasil. A UNICA continua
realizando as reuniões periódicas do Comitê de Meio Ambiente - UNICA/CTC, com o objetivo de fomentar debates em matéria
ambiental com as suas associadas.

Comunicação

UNICA na Mídia
Entre 1º de abril/2015 e 31 de março/2016, a UNICA, por meio de sua assessoria de imprensa - CDN Comunicação Corporativa atendeu cerca de 300 solicitações de veículos brasileiros e internacionais.

Nesse período foram distribuídos mais de 60 releases à imprensa.
Aproximadamente 160 notícias, produzidas pela equipe de comunicação interna da UNICA, abasteceram o site da entidade.
Cerca de oito mil e quinhentas matérias jornalísticas sobre o setor, com citação à entidade, foram publicadas nos mais variados
veículos de comunicação, destaque para a grande imprensa: Valor Econômico, Folha de S. Paulo e Correio Braziliense (10 matérias).
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OBJETIVO

DIRETRIZ DE COMUNICAÇÃO

FRENTES DE TRABALHO

EQUILIBRAR O DEBATE
PÚBLICO sobre o tema do
consumo do açúcar no
Brasil, GERANDO UMA
CONTRACORRENTE DE
DADOS E INFORMAÇÕES
úteis a todos os públicos

Defender o CONSUMO
EQUILIBRADO DO AÇÚCAR
como fonte de energia e bem
estar, dentro de um estilo de
vida saudável nos aspectos
físicos e emocionais, em que a
alimentação é fruto de
escolhas pessoais e também
uma manifestação de prazer
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2. Geração de conteúdo
3. Engajamento de
influenciadores
4. Campanha
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Campanha Doce Equilíbrio
Blog

Facebook

1º Vídeo da campanha foi assistido

+ de 80 mil vezes

O blog já alcançou + 70 mil pessoas, a página do Facebook tem + 151 mil fãs e o Instagram conta com 1.300 seguidores.

Ethanol Summit 2015


Novo formato: arena 360º - conteúdo simultâneo no mesmo ambiente



Cerca de 1.200 congressistas



Mais de 80 palestrantes



Cerimônias de Abertura e Encerramento



Quatro grandes plenárias



10 painéis temáticos



75 profissionais de imprensa presentes



Mais de 250 matérias publicadas nos veículos de comunicação

Audiência Digital e Mídias Sociais
Audiência Digital

Mídias Sociais

De 1º de abril/2015 a 31 de março/2016, o portal da UNICA
recebeu 680 mil visitas, destaque para a sessão de dados e
estatísticas da entidade, UnicaData, que foi responsável por
aproximadamente 120 mil visitas deste total.

Os perfis da UNICA nas redes sociais evoluíram bastante, a
Fanpage da entidade no Facebook praticamente dobrou seu
número de fãs em relação ao ano passado. Hoje são 5.700
pessoas que acompanham diariamente as postagens.

Presença Online Internacional
Foram publicados quatro artigos na mídia europeia, quatro
na mídia americana e 26 blogs no site ‘Sugarcane.org’, que
recebeu cerca de 150 mil visitas no período. Todos os
eventos internacionais que tiveram a participação do setor
foram mencionados no perfil da entidade e do
“Sugarcane.org” no Twitter, que hoje ultrapassa a marca de
1.000 seguidores.

Mobile

Internet

O canal no YouTube registra impressionantes 970 mil
visualizações e os perfis da entidade no Twitter somam mais de
6.200 seguidores.
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