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MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA
A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) é a maior organização do setor de açúcar e
etanol do Brasil. Suas associadas são responsáveis por mais de 50% da produção nacional de
cana, 60% da produção de etanol e quase 70% da bioeletricidade ofertada para o Sistema
Interligado Nacional (SIN).
A UNICA entende que é dever da entidade cumprir os parâmetros de eticidade e probidade da
legislação brasileira. Nesse sentido, torna público o Código de Ética da associação e detalha
suas Políticas de Conformidade: anticorrupção, concorrencial, segurança da informação,
relacionamento com administração pública e prevenção de conflitos de interesses.
O Código de Ética é um instrumento que reforça os princípios, valores, finalidades e objetivos
expressos no Estatuto Social da UNICA e reafirma o compromisso da instituição com o agir
ético enquanto entidade de classe.
A implementação dessas diretrizes e práticas específicas são estendidas a nossos associados,
colaboradores e conselheiros, e norteiam seus comportamentos, tornando claras suas
responsabilidades.
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INTRODUÇÃO

O Código de Ética contribui para a probidade e integridade na atuação setorial. Permite, ainda,
a uniformização de critérios, dando segurança jurídica para os tomadores de decisão em
nome da UNICA.
Este Código deve ser interpretado como um complemento ao Estatuto Social, devendo
observar, ainda, as Políticas de Conformidade da UNICA.

A adesão e a concordância com o conteúdo deste Código de Ética pelas
associadas da UNICA são obrigatórias para participação no quadro associativo,
especialmente em cargos de diretoria e Conselho.
O descumprimento das determinações contidas neste Código é passível de sanções internas
no âmbito da UNICA, além das sanções legais previstas na legislação brasileira, tais como a Lei
n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), Lei n. 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência), Lei n.
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), dentre outras.
Este Código de Ética, bem como as Políticas de Conformidade que o integram, foram
aprovados pelo Conselho Deliberativo da UNICA.

PRINCÍPIOS E VALORES
Art. 1º. A UNICA e suas associadas são cumpridoras das leis e atuam segundo padrões éticos em
sua atuação institucional e comercial, prezando pela livre concorrência e pela livre iniciativa.

Art. 2º. São valores e princípios norteadores deste Código de Ética:
I – Estrito cumprimento da legislação vigente.
II – Integridade institucional, profissional e pessoal.
III – Ética e boa-fé nas relações institucionais, profissionais e pessoais.
IV – Equidade de tratamento das associadas.
V – Responsabilidade informacional, setorial e social.
VI – Confiabilidade e credibilidade das informações divulgadas.
VII – Posicionamento técnico fundamentado.

ABRANGÊNCIA
Art. 3º. Este documento se aplica a toda organização da UNICA e a todas as pessoas, empresas
e entidades a ela diretamente ligadas, dentre as quais: associadas, conselheiros, diretores,
colaboradores em geral, independentemente do cargo ou função, assim como outras partes
contratadas pela UNICA, que atuem em nome da UNICA e que forneçam bens e serviços à
UNICA, em todo o território de abrangência da lei brasileira.

CONDUTAS E FUNDAMENTOS
Art. 4º. Os conselheiros, diretores e todos os demais colaboradores da UNICA se
comprometem a cumprir o disposto neste Código de Ética, assegurando a legalidade de sua
interação com os diversos setores da sociedade.
DAS CONDUTAS EM RELAÇÃO ÀS ASSOCIADAS E ENTIDADES CORRELATAS

Art. 5º. A UNICA poderá promover a realização de ações institucionais que tenham por
objetivo o cumprimento das disposições estatutárias, legislativas, de conformidade, em
especial, que digam respeito ao desenvolvimento e aprimoramento de práticas institucionais
no âmbito do setor sucroenergético.

Art. 6º. A UNICA deverá envidar os melhores esforços e ações voltados a assegurar:
I – Disponibilidade de dados, informações, soluções técnicas e legais que agreguem valor aos
negócios de suas associadas e ao setor que representa.
II – Valorização e respeito a contratos, bem como ao direito das associadas.
III – Valorização e incentivo às oportunidades de negócios e parcerias construídas em bases
concorrenciais justas e legais, visando resultados em benefício do setor sucroenergético.
IV – Manutenção de um relacionamento pautado no respeito mútuo e preservação da
confidencialidade das informações individuais de suas associadas.
V – Zelo, rigor técnico e transparência na consolidação e divulgação de dados obtidos a partir
de informações fornecidas por suas associadas ou coletadas de fontes secundárias, que digam
respeito a indicadores do setor sucroenergético ao público em geral e às próprias empresas
associadas.
DAS CONDUTAS EM RELAÇÃO ÀS ASSOCIADAS E ENTIDADES CORRELATAS

Art. 7º. A UNICA deverá envidar os melhores esforços e ações voltados a assegurar:
I – Transparência e integridade nas ações institucionais.
II – Respeito aos padrões éticos e de integridade, coibindo a participação de seus conselheiros,
diretores, associados e demais colaboradores em discussões, ajustes ou combinação que
tenham por objetivo a violação da lei, em especial fraudar ou frustrar o caráter competitivo dos
processos licitatórios.
III – Estrito cumprimento das leis aplicáveis, não prometendo, oferecendo, dando direta ou
indiretamente, por quaisquer meios ou formas, vantagens indevidas a agentes públicos, ou
partes relacionadas a tais indivíduos e entidades.
IV – O reconhecimento da importância e a prestação de apoio à atuação dos órgãos de
controle, agências reguladoras, órgãos com atuação direta sob o setor sucroenergético,
dentre outros.
V – Disponibilidade de informações técnicas confiáveis do setor sucroenergético às associadas,
visando oferecer fundamentos para aperfeiçoamento das suas práticas produtivas e
planejamento.

DAS CONDUTAS EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS E COLABORADORES

Art. 8º. A UNICA deverá envidar os melhores esforços e ações voltados a assegurar:
I – Manutenção de um ambiente de trabalho baseado no profissionalismo, confiança,
cooperação, integração, respeito às diferenças individuais e urbanidade.
II – Compartilhamento de conhecimentos e experiências, buscando aprimorar a capacitação
técnica e os métodos e procedimentos da UNICA.
III – Reconhecimento e valorização do capital intelectual da UNICA, contribuindo para o
desenvolvimento pessoal, técnico e profissional.
IV – Estímulo ao surgimento de lideranças.
V – Responsabilidade pela utilização adequada e econômica dos recursos materiais, técnicos e
financeiros da UNICA.
VI – Valorização e estímulo à conduta ética individual e coletiva.
VII – Respeito às condições de Segurança e Saúde do Trabalho.
DAS CONDUTAS EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

Art. 9º. As ações da UNICA devem ser pautadas pelos seguintes fundamentos:
I – Respeito à sociedade, garantindo impessoalidade na realização das atividades, moralidade
e eficiência.
II – Participação e apoio em ações voltadas para o desenvolvimento socioambiental,
especialmente aquelas que digam respeito ao cultivo e impactos da cana-de-açúcar.
III – Incentivo, promoção e apoio em ações de responsabilidade social e cidadania.
IV – Estabelecimento de parcerias e relacionamento com terceiros com base em práticas
harmônicas ao padrão ético adotado pela UNICA.
V – Rejeição às disposições contratuais que afrontem ou minimizem a dignidade, a qualidade
de vida e o bem-estar social.
DAS CONDUTAS EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

Art. 10º. A UNICA considera importante o papel da imprensa na formação de sua imagem
perante a opinião pública, agentes públicos, órgãos governamentais e agentes de mercados e
fornece informações quando são pertinentes, mantendo o seu direito de não se pronunciar
sobre assuntos confidenciais e estratégicos, assuntos específicos de suas associadas, bem
como sobre assuntos que contrariem seus interesses e princípios.
DAS CONDUTAS EM RELAÇÃO AO COMBATE A CORRUPÇÃO, SUBORNO E OUTRAS
PRÁTICAS ILÍCITAS

Art. 11º. A UNICA proíbe e não tolera nenhuma prática de corrupção, suborno, pagamento ou

recebimento de propina, seja para com a Administração Pública nacional, em qualquer de
seus entes, e internacional ou com empresas privadas, com base na lei anticorrupção brasileira
e eventuais diplomas legais internacionais aplicáveis a agentes estrangeiros.
DAS CONDUTAS RECOMENDÁVEIS

Art. 12º. Os conselheiros, diretores e todos os demais colaboradores da UNICA, bem como suas
associadas, devem pautar seu comportamento por este Código de Ética e devem:
I – Preservar e cultivar a reputação da UNICA e do setor que representa em todas as
oportunidades e aparições públicas e reservadas.
II – Veicular, nas dependências, eventos e fóruns organizados e que contem com a
participação de representantes da UNICA apenas os serviços e informações de interesse e
propriedade da UNICA, sem que isso implique a divulgação de dados individuais de suas
associadas sem que haja manifesto consentimento.
III – Proceder com lealdade, justiça e franqueza nas relações de trabalho, independentemente de
qualquer posição hierárquica, cargo ou função ocupada na estrutura da UNICA.
IV – Preservar o bem-estar da coletividade, respeitando as características pessoais, a liberdade
de opinião e a privacidade de cada um.
V – Agir com clareza e lealdade na defesa dos interesses da UNICA.
VI – Zelar para que não haja conflito de interesses, nem que haja danos à imagem da UNICA
na condução de suas responsabilidades profissionais e nas suas ações pessoais.
VII – Abster-se de utilizar influências internas ou externas para a obtenção de vantagens
pessoais e funcionais.
VIII – Eximir-se de fazer uso do cargo, da função ocupada ou da condição dentro da UNICA
para obtenção de vantagens para si, para empresa que representa ou para terceiros.
IX – Utilizar os recursos da UNICA apenas para fins próprios às atividades da UNICA.
X – Zelar pela conservação dos ativos da UNICA, que compreendem instalações, máquinas,
equipamentos, móveis e valores, informações, dados comercialmente sensíveis, dentre outros.
XI – Contribuir para o bom funcionamento da UNICA, abstendo-se de atos e atitudes que
impeçam, dificultem ou tumultuem a prestação de serviços.
XII – Não aceitar ou oferecer brindes, presentes e cortesias, não sendo considerados como tais
os que não tenham valor comercial, ou que sejam distribuídos de forma generalizada como
propaganda, divulgação ou por ocasião de eventos, devendo ser observada a condição de que
nenhum diretor, conselheiro, colaborador ou associada, quando em representação da UNICA,
poderá receber, oferecer, prometer, conceder ou autorizar, direta ou indiretamente, a doação
de dinheiro ou qualquer objeto a qualquer pessoa relacionada com as atividades institucionais
da UNICA, a fim de obter vantagens indevidas.

XIII – Exercer interlocução com órgãos públicos de forma transparente, devendo os
representantes estatutários ou mandatários relatar ao Conselho de Conformidade para
registro a data da reunião, assuntos tratados, participantes e principais encaminhamentos
da interlocução.
XIV – Manter registro adequado das atividades da UNICA em sua base de dados interna, por
meio de atas de reunião, relatórios de atividades, anuários, que deverão ser armazenados nos
sistemas de dados internos da UNICA.
XV – Divulgar, para as associadas e público em geral, apenas informações autorizadas e
tecnicamente fundamentadas das posições, dados, representatividade e demais informações
de interesse do setor sucroenergético.
XVI – Atuar com integridade e em estrita conformidade com a legislação, as Políticas internas e
estratégias da UNICA ao assumir função de confiança ou cargo de conselho ou diretoria na UNICA.
XVII – Preservar a igualdade de oportunidade de trabalho, independentemente de raça, cor,
gênero, idade, peso, altura, necessidades especiais, classe social, estado civil, religião, origem
ou nacionalidade.
XVIII – Cumprir os requisitos relacionados à proteção ambiental, à segurança no trabalho, à sua
própria saúde, bem como a dos demais.
XIX – Evitar riscos que possam contribuir para a ocorrência de acidentes de qualquer natureza
e, em especial, acidentes de trabalho.
XX – Denunciar, através dos canais adequados qualquer infração à legislação, às políticas
internas ou dispositivos deste Código de Ética.
DAS CONDUTAS VEDADAS OU INACEITÁVEIS

Art. 13º. Os conselheiros, diretores e todos os demais colaboradores da UNICA, bem como suas
associadas, devem pautar seu comportamento por este Código de Ética e em nenhuma
hipótese, termos ou circunstâncias, devem:
I – Reivindicar benefícios ou vantagens pessoais para si ou para terceiros, em decorrência de
relacionamento firmado em nome da UNICA com a categoria que representa, associadas,
órgãos governamentais, instituições financeiras, fornecedores, entidades e outras empresas
com as quais a UNICA mantenha relacionamento.
II – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, em benefício próprio, da UNICA ou de
suas associadas, vantagens indevidas a agentes públicos ou a pessoa a eles relacionadas.
III – Participar de qualquer discussão, ajuste ou combinação que tenha por objetivo frustrar ou
fraudar o caráter competitivo de procedimentos licitatórios.
IV – Discutir ou trocar informações concorrencialmente sensíveis.

V – Ser conivente ou omisso em relação a erros e infrações a este Código de Ética, às Políticas
de Conformidade da UNICA e às disposições legais e regulamentares vigentes.
VI – Realizar atividades que possam, direta ou indiretamente, violar ou conflitar com os
interesses da UNICA aqui descritos, mas não se limitando à divulgação, propaganda de
empresas ou produtos, promoção ou comercialização de bens ou serviços não relacionados
aos interesses da UNICA.
VI – Exercer outras atividades profissionais que conflitem com aquelas desempenhadas na
UNICA, com ou sem fins lucrativos, que constituam prejuízos, concorrência direta ou indireta
com as atividades e finalidades da UNICA.
VII – Exercer qualquer tipo de discriminação de pessoas por motivos de natureza econômica,
raça, cor, gênero, idade, peso, altura, necessidade especial, classe social, estado civil, religião,
crença, origem ou nacionalidade.
VIII – Prejudicar deliberadamente a reputação de qualquer profissional com quem a UNICA
mantenha relacionamento.
IX – Prejudicar deliberadamente a reputação das empresas que representa, órgãos públicos,
fornecedores, entidades e outras empresas com as quais a UNICA mantenha relacionamento.
X – Pleitear, solicitar ou receber, presentes ou vantagens de qualquer espécie, para si ou para
terceiros, além da mera insinuação ou provocação para o benefício que se dê em troca de
concessão ou privilégios de qualquer natureza junto à UNICA.
XI – Priorizar interesses pessoais, de empresas que representa, de associadas, órgãos públicos,
instituições financeiras, fornecedores, entidades e outras empresas em detrimento dos
interesses da UNICA.
XII – Obter vantagens, para si ou para terceiros, decorrentes do acesso privilegiado a
informações da UNICA e de suas associadas, mesmo que não acarretem prejuízo à UNICA.
XIII – Utilizar em benefício próprio ou repassar a terceiros, documentos, trabalhos,
metodologias, produtos, ferramentas, serviços e informações de propriedade da UNICA ou das
empresas que representa e das associadas, salvo por determinação legal ou judicial.
XIV – Manifestar-se em nome da UNICA, por qualquer meio de divulgação pública, quando por
ela não autorizado.
XV – Fazer uso inadequado e antieconômico dos recursos materiais, técnicos e financeiros
da UNICA.
XVI – Impedir ou dificultar a apuração de irregularidades relacionadas à UNICA.
XVII – Alterar ou deturpar o teor de qualquer documento, especialmente os financeiros e
aqueles recebidos das associadas da UNICA, bem como documentos sob responsabilidade da

UNICA ou documentos de terceiros.
XVIII – Facilitar ações de terceiros que resultem em prejuízo ou dano para a UNICA.
XIX - Gerar qualquer tipo de confusão patrimonial entre os bens da UNICA e seus próprios
bens, independentemente de advirem vantagens pecuniárias dessa confusão.
XX – Manter-se no exercício da função de confiança para qual tenha sido designado, quando
houver dissonância com as diretrizes e orientações estratégicas da UNICA.
DOAÇÕES, PATROCÍNIOS E CONTRIBUIÇÕES

Art. 14º. Doações, patrocínios e contribuições a serem realizadas pela UNICA ou oferecidas a
ela deverão ser objeto de prévia deliberação do Conselho Deliberativo, excetuando as
contribuições expressamente vedadas pela Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e Lei
13.165/2015, que alterou a Lei 9.504/1997 (Código Eleitoral Brasileiro).
Parágrafo Único. É vedada qualquer tipo de doação, patrocínio e contribuição pela UNICA a
partidos e candidatos políticos, nos termos da 13.165/2015, que alterou a Lei 9.504/1997 (Código
Eleitoral Brasileiro).
CONFIDENCIALIDADE

Art. 15º. É dever dos conselheiros, diretores e de todos os demais colaboradores manter o
sigilo e a confidencialidade sobre todas as informações e documentos a que tiver acesso no
desempenho de suas atividades, especialmente aquelas que disserem respeito a dados das
associadas da UNICA.
§ 1º. As informações e documentos originados das associadas serão considerados
confidenciais e somente poderão ser usados publicamente quando autorizados ou
consolidados setorialmente.
§ 2º. Em casos específicos, quando for de interesse geral do setor sucroenergético, a
divulgação de dados individuais somente poderá ocorrer se for expressamente autorizada
pelas respectivas associadas.
SANÇÕES

Art. 16º. O descumprimento das disposições contidas neste Código de Ética poderá resultar
na aplicação das seguintes sanções ao infrator, a serem aplicadas pelo Gestor de
Conformidade da UNICA, independentemente da posição ocupada na estrutura da UNICA,
observada a gravidade da conduta e a eventual reincidência na prática do ato:
I – Advertência oral;
II – Advertência escrita;
III – Suspensão das funções e atividades da UNICA por 30 (trinta) dias;
IV – Rompimento do vínculo existente entre a UNICA e o infrator, mediante demissão, exclusão
do quadro de associadas ou rompimento do vínculo contratual, conforme o caso.

REGISTROS CONTÁBEIS

Art. 17º. A UNICA deverá manter todos os registros exigidos por lei, inclusive de natureza
contábil, descrevendo os pagamentos realizados, sua natureza e destinação específica.
DO COMITÊ DE ÉTICA E DO GESTOR DE CONFORMIDADE

Art. 18º. A UNICA possui um Comitê de Ética, independente dos demais órgãos da entidade,
composto por no máximo 9 (nove) membros, dentre os quais 7 (sete) serão titulares e 2 (dois)
serão suplentes, indicados pelas Conselho Deliberativo, por maioria simples, e aprovados pela
Diretoria Executiva.
Parágrafo Único. Após a eleição do Comitê de Ética, este deverá sugerir ao Conselho
Deliberativo quem irá exercer a função de Gestor de Conformidade.
CANAL DE DENÚNCIAS

Art. 19º. A UNICA manterá um Canal de Denúncias para recebimento de relatos de boa-fé
referente a violações à legislação vigente, a este Código de Ética e demais Políticas e
procedimentos internos da UNICA.
§ 1º O Gestor de Conformidade da UNICA será o responsável pela gestão do Canal de
Denúncias, garantindo a confidencialidade dos denunciantes e informações apresentadas,
bem como a não retaliação.
§ 2º. Os relatos serão investigados pelo Gestor de Conformidade e avaliados nas reuniões do
Comitê de Ética.

TERMO DE ADESÃO E RESPONSABILIDADE
UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA DA CANA-DE-AÇÚCAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo presente Termo de Responsabilidade, eu _________________________________________,
vinculado à União Nacional da Indústria da Cana-de-Açúcar – UNICA, na condição de:

(
(
(
(
(

) Conselheiro, Diretor ou Gerente;
) Empregado ou estagiário;
) Terceirizado contratado ou prestador de serviço eventual;
) Preposto, a qualquer título;
) Outros: ______________________________________;

Declaro ter conhecimento dos termos do Código de Ética vigente, comprometendo-me a
adotar as práticas nele indicadas, em especial quanto ao atendimento da legislação
anticorrupção, proteção de dados e conflitos de interesse, bem como a manter o sigilo de toda
e qualquer informação recebida no desenvolvimento das minhas atividades no âmbito da
UNICA, inclusive após o término ou rompimento do meu vínculo.
Local e data:

Assinatura: _____________________________________________________________
Nome Completo:_________________________________________________________
CPF/CNPJ: ____________________________________________________________

ALIMENTO E ENERGIA SUSTENTÁVEL
DO BRASIL PARA O MUNDO

