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PALAVRA
AO LEITOR
O vigor do setor sucroenergético
Estive à frente da UNICA nos últimos seis anos. Foi um período desafiador para a economia brasileira e, principalmente, para o setor
sucroenergético, que vinha de um período de fortes investimentos,
com empresas alavancadas e prontas para expandir a produção.
Quando assumi, a indústria da cana-de-açúcar ainda sentia os efeitos da política adotada pelo governo Dilma Rousseff por meio do
controle de preços e desoneração tributária da gasolina, atingindo
diretamente a competitividade do etanol. Situação que resultou em
dívidas elevadíssimas e redução da capacidade de investimento.
Ingressei na UNICA com a missão de contribuir para o reestabelecimento da competitividade do biocombustível no mercado
interno e resgatar o crescimento da indústria mediante investimentos e ganhos de produtividade, a partir de regras estáveis e
previsíveis definindo o ambiente institucional.
Como se sabe, o sistema de preços de mercado é incapaz de
valorar economicamente as externalidades positivas dos renováveis e as negativas associadas ao consumo de energias fósseis. Era
então necessário criar políticas que corrigissem essa formação de
preços relativos, seja pela tributação, seja pela criação de um mercado de emissões de carbono. Portanto, o sucesso do etanol seria
resultado de uma combinação de investimentos privados calcados
em políticas públicas bem definidas.
Como não existe associação forte com empresas financeiramente fragilizadas, tivemos que fazer uma reestruturação da UNICA,
reduzindo pela metade a contribuição de cada usina para essa organização e o correspondente ajuste na equipe e demais despesas.
Somente dessa maneira poderíamos preservar sua representatividade frente ao governo, parlamento e órgãos internacionais.
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Balanço de atividades
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Mesmo com o enxugamento de sua estrutura,
a entidade se reinventou e criou ou participou
da elaboração de várias propostas de políticas
baseadas na diferenciação tributária. Estimou-se
o valor das externalidades positivas do etanol e
os impactos sobre os preços dos combustíveis,
inflação, criação de empregos e renda. Foi-se
tornando claro, no entanto, que o modelo mais
eficaz seria aquele que gerasse maior estabilidade
e previsibilidade de regras políticas. Se imposto
sobre carbono ou diferenciação tributária entre
energias fósseis e renováveis se mostravam instrumentos instáveis e imprevisíveis, a formação
de um mercado que gerasse o preço do carbono
e valorasse os impactos positivos dos renováveis poderia ser a alternativa. No âmago dessa
discussão, surgiu a proposta do RenovaBio, o
mais ambicioso programa de descarbonização da
matriz de transportes da atualidade, que engloba todos os biocombustíveis, sem desoneração
tributária ou qualquer nível de subsídio.
Esse programa foi criado por meio da Lei
13.596-17, e estabeleceu metas de redução de
emissões de gases de efeito estufa no setor brasileiro de transportes. A regulamentação deverá
estar completa até o final de 2019 de forma a
permitir a implementação do programa em
janeiro de 2020. O cronograma seguiu seu ritmo

mesmo em meio ao processo eleitoral e de sucessão presidencial.
Tenho muito orgulho em dizer que o então
ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho
Filho, anunciou, pela primeira vez, o RenovaBio
na primeira edição do UNICA Fórum, em 2016,
evento bianual alternado com o Ethanol Summit, que é um dos principais eventos do mundo
voltado para as energias renováveis, particularmente o etanol.
Desde então, o programa foi apresentado em
vários fóruns, recebendo sugestões e aplausos
da comunidade internacional, que terá que
enfrentar os desafios da viabilização de uma
economia mundial de baixo carbono. Em 2018,
por exemplo, em Katowice, Polônia, a UNICA
dedicou seu painel ao RenovaBio como um case
para o mundo.
Os investimentos em biocombustíveis trazem
efeitos benéficos no âmbito do aquecimento
global, e também no tocante à poluição local
nas grandes metrópoles. Abre, além disso, uma
enorme janela de oportunidades de investimentos em expansão e ganhos de produtividade para
o setor sucroenergético, evitando o crescimento
das importações de gasolina.
A resiliência do etanol foi demonstrada em
2018, quando o renovável substituiu em 45% a
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gasolina que abastece a frota flex brasileira. Essa
maior participação do etanol decorre da expansão do consumo de hidratado, que bateu recorde
histórico de vendas, chegando ao patamar de
2,03 bilhões no mês de outubro.
A adoção de práticas cada vez mais sustentáveis na produção de cana também contribuiu
para a evolução e fortalecimento da imagem do
setor nesse tempo. A UNICA esteve envolvida
nessas questões, a exemplo do projeto Etanol
Mais Verde - Protocolo Agroambiental do Setor
Sucroenergético. Durante o Ethanol Summit
2017, assinamos um acordo cujos objetivos são
superar os desafios advindos da mecanização da
colheita da cana e adotar ações para consolidar o
desenvolvimento sustentável do setor no Estado
de São Paulo.
A imagem e reputação da UNICA, e consequentemente do setor sucroenergético, mantiveram sua relevância, com uma média de 40 mil
exposições por ano na imprensa, sendo a grande
maioria positiva ao setor.
A UNICA teve participação ativa em todos esses
programas que fazem parte da construção de um
ambiente institucional favorável à produção e comercialização dos produtos da cana, incluindo os
debates sobre o consumo de açúcar como fonte de
energia natural, de maneira equilibrada, a exemplo do projeto de comunicação Doce Equilíbrio.
Esse tema, juntamente com o crescente protecionismo internacional e práticas que deturpam
o comércio do açúcar, esteve permanentemente
na nossa agenda, principalmente em duas frentes:
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a de contenciosos contra três países (Tailândia,
Índia e China) para defender a produção e exportação brasileiras das políticas distorcivas de
seus concorrentes internacionais, e a de políticas públicas voltadas para o consumo de açúcar,
como o novo sistema de rotulagem nutricional
e a redução de açúcar nos alimentos industrializados, conforme anunciado recentemente.
Outra grande discussão em que nos envolvemos bastante foi a do avanço dos carros elétricos,
que sem dúvida nenhuma fará parte do nosso
dia a dia futuramente. Estreitamos nossa parceria com o setor automobilístico, em especial com
a Anfavea, no sentido de fortalecer o posicionamento do etanol brasileiro no Rota 2030. O
etanol vai além de um eficiente combustível de
transição para o transporte de baixo carbono.
Ele é parte da solução da eletromobilidade, com
o carro hibrido flex e aqueles que utilizam célula
de combustível.
Enfim, o trabalho da UNICA nesse tempo
foi bastante intenso e posso afirmar que não
foi fácil. Tenho certeza de que muitos desafios
foram enfrentados e, para tanto, contei com uma
equipe comprometida e um Conselho bastante
proativo. A partir de 2019 começa uma nova história com um Brasil diferente e um setor com a
mesma disposição. Desejo sorte e muito sucesso
ao próximo presidente da UNICA.

A partir de 2019 começa
uma nova história com
um Brasil diferente e
um setor com a mesma
disposição. Desejo sorte e
muito sucesso ao próximo
presidente da UNICA.

Elizabeth Farina

Balanço de atividades
2012/2013 a 2018/2019

GOVERNANÇA
A União da Indústria de
Cana-de-Açúcar (UNICA) é
uma associação sem finalidade
lucrativa que representa não
somente as usinas produtoras
de açúcar e etanol, mas também as empresas cogeradoras
de energia elétrica ligadas a
essas usinas.
Em 2018, a UNICA completou 21 anos de existência e de
atuação na defesa dos interesses
dos produtores de açúcar, etanol
e bioeletricidade, tanto no Brasil
como ao redor do mundo.
A atuação da entidade é
discutida e estabelecida no âmbito de seu Conselho Delibe-

rativo, formado por 25 representantes de suas associadas e
por um presidente do Conselho Deliberativo, sendo que
algumas deliberações devem
ser levadas para Assembleia
Geral, oportunidade na qual
todas as afiliadas participam
das discussões. O Conselho
conta com orientação de Comitês Técnicos, formados por
conselheiros e representantes
das associadas. As decisões e
orientações do Conselho Deliberativo são implementadas
por uma equipe de experientes executivos, especialistas e
consultores técnicos.
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Além do Conselho Deliberativo, há também um Conselho Fiscal três membros efetivos e três membros suplentes -, sendo que o dia
a dia da entidade é coordenado pela sua diretoria, formada por
um diretor-presidente, que é o representante legal da entidade,
por um diretor-executivo e um diretor-técnico.
O domínio técnico da UNICA compreende as áreas de meio
ambiente, energia, tecnologia, comércio exterior, responsabilidade
social corporativa, sustentabilidade, legislação, economia e comunicação. A sua sede fica em São Paulo e conta com um escritório
em Brasília, além de três escritórios no exterior, em Washington,
Bruxelas e Cingapura.

A entidade segue as mais rigorosas
orientações de compliance, possuindo um
Manual de Cumprimento de Regras para os
seus colaboradores e uma Política Interna
de Defesa da Concorrência.

A UNICA mantém contatos regulares e participa formalmente
de diversos grupos estratégicos e executivos de entidades e pastas
governamentais, tais como: Frente Parlamentar em Defesa dos
Municípios Canavieiros na Assembleia Legislativa de São Paulo;
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EVOLUÇÃO
DO SETOR
EM NÚMEROS
Nos últimos anos o setor sucroenergético brasileiro experimentou o
desafio de gerenciar a maior crise de sua história.
A partir de 2008, o colapso financeiro global restringiu o acesso
e encareceu o crédito, justamente quando as usinas estavam em
franca expansão. O setor também sofreu com graves problemas
climáticos, com safras marcadas por seca, excesso de chuvas,
geadas e florescimento da planta. Mas, o principal golpe coube
à desoneração da gasolina para controle doméstico da inflação e
estímulo ao uso do transporte individual.
Desde 2005, todo o aumento de preço do combustível na refinaria era compensado pela redução sistemática da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), que chegou a ser
completamente zerada em julho de 2012. Desta forma, fixou-se
um teto artificial aos preços do etanol até meados de 2015. Em
janeiro daquele ano, o Decreto nº 8.395 retomou a CIDE sobre a
gasolina em R$ 0,10 por litro.
Em contrapartida, em janeiro de 2017, houve nova oneração
do biocombustível em R$ 0,12 por litro diante do fim do crédito presumido de PIS/Cofins concedido ao renovável em maio
de 2013 (MP nº 613/2013 convertida posteriormente na Lei nº
12.859/2013).
Todo esse passivo implicou na paralisação dos investimentos e
em quase uma centena de usinas fechadas em todo o País.
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Nesse cenário completamente adverso, foi essencial a atuação da
UNICA em prol do restabelecimento do diferencial tributário
entre o biocombustível e a gasolina. Em especial, em julho de
2017, quando da publicação do Decreto nº 9.101 que aumentou o
PIS/Cofins dos combustíveis, foi a entidade que primeiro alertou
para o fato de que o novo tributo sobre o etanol violava o valor
máximo autorizado pela legislação (Lei nº 11.727 de 2008). Como
resultado desse trabalho, a alíquota sobre o renovável comercializado pelo produtor foi reajustada: aquela fixada em R$ 0,1964 por
litro pelo Decreto recém-publicado diminuiu para R$ 0,1309 por
litro, seguindo o (novo) Decreto 9.112. Com isso, o diferencial dos
tributos federais entre a gasolina e o etanol hidratado, em relação a
2012, aumentou em R$ 0,51.
Ajuste do
PIS/Confins da
gasolina (+ R$ 0,12/I)
e restabelecimento
parcial da CIDE-gasolina
(+R$ 0,12/l)

20
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Crédito
presumido
de R$ 0,12/I
para o etanol

12
10

Diferencial de tributos
federais entre o etanol
hidratado combustível e
a gasolina (% de tributos
federais aplicados sobre os
preços ao consumidor de
ambos os combustíveis)

8

Aumento do
PIS/Cofins
na gasolina
(+R$ 0,4109)
e etanol
(+R$ 0,1218/l)
11
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Início da CIDE
sobre a gasolina
(R$ 0,28/L)
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CIDE-gasolina
com alíquota
zero

fev/2015

jan/2017

ago/2017

Oneração do etanol térmico do crédito presumido
de PIS/Cofins (R$ 0,12/l)

A recuperação da competitividade do etanol hidratado frente ao
concorrente fóssil se refletiu no crescimento do seu consumo no
mercado interno, superando a marca dos 2 bilhões de litros em
outubro de 2018, um recorde histórico. Se somado à demanda de
etanol anidro, utilizado como aditivo à gasolina, o renovável voltou
esse ano a ser o combustível mais usado em todo o Brasil. De fato,
desde 2015, sua participação no consumo anual de combustíveis do
ciclo Otto seguiu acima de 40%.
A UNICA também se empenhou arduamente em prol do reconhecimento dos benefícios associados aos produtos da cana-de-açúcar. Não fosse o etanol, por exemplo, seria necessário importar quase 30 bilhões de litros adicionais de gasolina entre 2012 e
2018 a um custo de R$ 75 bilhões aos cofres nacionais.
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Com esforço redobrado, a
agroindústria canavieira ampliou a oferta de açúcar, preservando a liderança do Brasil no
mercado global. São mais de 100
países abastecidos com o açúcar
brasileiro, que hoje responde
por 20% da produção mundial.
O setor sucroenergético
respondeu por 5% do saldo da
balança comercial brasileira
entre 2012 e 2018. Isso graças
aos US$ 70 bilhões em divisas
geradas pelas exportações de
açúcar e aos US$ 8 bilhões de

etanol exportado ao longo do
período. Esteve entre o 3º e 4º
segmentos na pauta de exportação do agronegócio nacional,
superado apenas pelos complexos da soja, de carnes e produtos florestais.
Desde 2012, a cadeia produtiva da cana, considerando
os segmentos de insumos,
atividades primárias, indústria
e serviços, responde por cerca
de 10% do PIB do agronegócio
brasileiro, ultrapassando a cifra
R$ 150 bilhões em 2017.

Entre outros aspectos,
destacam-se os principais
números do setor:

I. Moagem, área colhida, produtividade
agrícola e qualidade da matéria-prima
• São 370 unidades produtoras em atividade hoje no País¹.
• O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com
cerca de 641 milhões de toneladas processadas na última safra
(2017/2018).
• O Centro-Sul (que agrega os Estados das regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste) responde por 93% deste volume, enquanto os 7%
restantes cabem aos Estados da região Norte- Nordeste.

GRÁFICO 1:

Moagem de cana-de-açúcar por
região no Brasil (milhões de toneladas)
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – cadastro publicado em janeiro de 2019
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GRÁFICO 2:
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GRÁFICO 3:

GRÁFICO 4:

Produtividade agrícola média da
lavoura (toneladas por hectare)
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II. PIB da cadeia sucroenergética
• O valor bruto movimentado pela cadeia
sucroenergética² supera US$ 100 bilhões,
com um PIB de aproximadamente US$ 40
bilhões (montante equivalente a cerca de
2% do PIB brasileiro).

III. Mercado de açúcar
• O Brasil é o maior produtor e exportador de
açúcar do mundo, com 38,6 milhões de toneladas produzidas e 27,8 milhões de toneladas
exportadas no ciclo 2017/2018 – quantias
equivalentes a 20% produção global e 45% da
exportação mundial, respectivamente.

GRÁFICO 5:

GRÁFICO 6:

PIB do agronegócio da cadeia
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11%

180
160
140

10%

Produção de açúcar por região
no Brasil (milhões de toneladas)
11%

45
40

9%

9%

9%

35
30

120
100

25

80

20

60

15

40

10

20

5

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PIB da cadeia
sucroenergética
Participação do setor
sucroenergético no
PIB do agronegócio

0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Região Centro-Sul

FONTE:
CEPEA/USP
e CNA

Região Norte-Nordeste

FONTE:
UNICA
e MAPA

2

Neves, M. et al. Mapeamento e quantificação
da cadeia sucroenergética na safra 2013/2014.
Mimeo, 2014.
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IV. Mercado de etanol
• Brasil é o segundo maior produtor e exportador global de etanol (ranking liderado pelos
Estados Unidos). Na safra 2017/2018, o volume produzido atingiu 27,9 bilhões de litros.

GRÁFICO 7:

Produção de etanol anidro por
região no Brasil (bilhões de litros)
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GRÁFICO 8:

Produção de etanol hidratado por
região no Brasil (bilhões de litros)
20

GRÁFICO 9:
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V. Mercado de combustíveis
• O volume de etanol anidro e hidratado produzido em 2017 foi responsável por cerca de 40%
da energia consumida pelos veículos leves no
Brasil (demanda do ciclo Otto)

GRÁFICO 10:

Consumo de combustíveis do ciclo
Otto no Brasil (bilhões de litros)
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VI. Frota de veículos e motocicletas
• O volume de etanol anidro e hidratado produzido em 2017 foi
responsável por cerca de 40% da energia consumida pelos
veículos leves no Brasil (demanda do ciclo Otto).
• Atualmente, 20 fabricantes de automóveis e 2 montadoras de
motocicletas oferecem mais de 250 modelos flex fuel.
• Os licenciamentos de veículos e motocicletas novas flex
atingem, respectivamente, cerca de 97% e 50% do total das
vendas nas concessionárias.
• Essa condição coloca o Brasil em situação ímpar no mundo, pois
não há nenhum outro País que tenha uma frota de 29 milhões
de veículos (76% do total) e 5 milhões de motocicletas (32% do
total) habilitados a utilizar qualquer combinação de gasolina e
etanol no tanque.

Evolução do Setor em Números
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GRÁFICO 11:

GRÁFICO 12:

Frota de veículos leves por tipo de combustível no Brasil (milhões de unidades)

Frota de motocicletas por tipo de combustível no Brasil (milhões de unidades)
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Elaborado a partir da curva de sucateamento obtida
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de veículos publicados pela Anfavea.
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FONTE:
Elaborado a partir da curva de sucateamento obtida
com dados de pesquisa feita pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e (MCT) e do licenciamento mensal
de veículos publicados pela Abraciclo.

VII. Ganhos ambientais, de saúde pública e geração de empregos
O consumo de etanol hidratado pelos automóveis flex, combinado
à mistura atual obrigatória de 27% de etanol anidro na gasolina,
reduziu a emissão de gases de efeito estufa (GEE) em mais de 520
milhões de toneladas de CO2eq- desde março de 2003 (data do lançamento dos veículos flex no Brasil) - até julho de 2018. Para fins de
ilustração, esse volume é da mesma ordem de grandeza que a soma
das emissões anuais de CO2eq da Argentina (209 milhões de toneladas - Mt), Chile (87 Mt), Colômbia (85 Mt) e Equador (40 Mt). O
mesmo pode ser dito sobre a emissão individual ocorrida em 2017
por potências europeias como Itália (359 Mt.), França (344 Mt) e
Espanha (261 Mt)³.

3

Global Carbon Atlas
Saldiva, P. et al. Combustíveis para
frota leve: cenários de mudança no
perfil de consumo etanol / gasolina e
impacto epidemiológico estimado em
saúde. Mimeo. 2014.
5 RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais) do Ministério do Trabalho e
Emprego (2017).
4
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• Os benefícios associados à saúde pública também impressionam:
trabalho desenvolvido pela Universidade de São Paulo4 concluiu
que o uso do etanol combustível nas oito principais regiões
metropolitanas do Brasil tem sido responsável pela redução de
quase 1.400 mortes e mais de 9.000 internações anuais ocasionadas por problemas respiratórios e cardiovasculares associados
somente ao uso de combustíveis fósseis.
• Mais de 774 mil empregos formais gerados apenas pelo
setor produtivo5
• Somados os empregos indiretos gerados pelo setor, temos cerca de 2,4 milhões de pessoas empregadas na cadeia da cana.
• O número de produtores rurais independentes é relevante: cerca
de 70 mil fornecedores.

Evolução do Setor em Números

Balanço de atividades
2012/2013 a 2018/2019

VII. Bioeletricidade e energia renovável
• Além de limpa e renovável, a bioeletricidade é gerada próxima
aos centros consumidores de energia elétrica e é complementar
à hídrica (potencial de produção pelas usinas do Centro-Sul do
País concentra-se entre abril e novembro, meses de safra da cana
e que correspondem exatamente ao período mais seco do ano).
• Em 2017, a biomassa da cana entregou para a rede 21,44 TWh6
(84% do total de geração da biomassa), abaixo apenas da quantidade produzida pelas hidrelétricas, térmicas a gás e eólicas, que
entregaram 380,91 TWh, 56,45 TWh e 33,49 TWh ao Sistema
Interligado Nacional (SIN), respectivamente.
• A energia elétrica gerada pelo setor sucroenergético para o SIN
foi equivalente a ter atendido mais de 11 milhões de residências
e reduzido as emissões de CO2 em 6,3 milhões de toneladas.

GRÁFICO 13:

Geração de bioeletricidade sucroenergética para a rede, 2012-2018, Brasil (TWh)
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• Considerando a safra sucroenergética 2017/18, o potencial
técnico de geração de energia elétrica a partir da biomassa
de cana foi de 144,8 TWh, algo como quase quatro usinas
do porte de Belo Monte.

6

CCEE (2018).
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GRÁFICO 14:

Potencial técnico de oferta da bioeletricidade
sucroenergética para a rede elétrica e geração
efetiva em 2017 (TWh)
160

144,8

140
120
100

6x

80
60
40

26,6

20
0

Biogás

Bagaço

Palha Potencial

Geração efetiva - 2018

FONTE:
CCEE (2018)

• 1ª fonte de energia renovável do País é a cana-de-açúcar, responsável por 17,0% da matriz
nacional ou 42,9% da energia renovável ofertada no País7. Este percentual já posiciona o
Brasil acima da média mundial (13,7%) e dos
países desenvolvidos da OCDE (10,1%) no
uso de energias alternativas.

GRÁFICO 15:

Participação da energia renovável
na matriz energética nacional em 2017
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Biomassa de
cana-de-açúcar

57%

43%

Energia Renovável
Energia Não Renovável
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Nacional (2018)

7

Balanço Energético Nacional publicado pela EPE – valores para 2017.
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Balanço de atividades
2012/2013 a 2018/2019

POLÍTICAS
PÚBLICAS
(FEDERAL)
RenovaBio

A UNICA participou ativamente na construção do RenovaBio,
maior programa de descarbonização da matriz de transportes do
mundo. É resultado de anos de demandas do setor por uma política
setorial que criasse regras claras e previsíveis sobre o papel do etanol
na matriz energética.
Após intensas discussões, envolvendo governo e setor privado, a
Lei foi aprovada em tempo recorde no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República em dezembro/2017. Em 2018
foram aprovados diversos dispositivos de regulamentação do programa, dentre os quais a meta decenal de redução das emissões em mais
de 10% até 2030, aumentando em quase 70% o consumo de etanol
em um período de 12 anos.

Aumento da mistura do etanol na gasolina

Durante o período 2012/13 e 2018/19, pode-se destacar duas medidas importantes para o setor: (i) autorização do governo para o
retorno da mistura de 25% na gasolina a partir de maio/2013, cujo
nível estava em 20% desde 2011; (ii) aprovação da Lei 13.033/2014
e posterior decreto presidencial em 2015 que, com o forte apoio da
UNICA, autorizou o aumento da mistura de 25% para 27,5%. Essa
medida gerou na época um aumento anual de mais de 1 bilhão de
litros no consumo de etanol no País.

Tarifa de importação do etanol

Como resultado de um surto de importações provenientes dos EUA, a
UNICA, juntamente com as entidades dos demais estados produtores
do Brasil, solicitou ao governo a revisão da tarifa de importação do
etanol, que se encontrava, desde 2011, na lista de exceção da Tarifa
Externa do Mercosul (TEC), com uma tarifa zero. Sensível ao pleito, o
governo retornou a tarifa para 20%, que corresponde à TEC, abrindo
uma cota de 600 milhões de litros anuais sem tarifa, volume esse que
corresponde à média das importações brasileiras anteriores ao surto.

Políticas Públicas (Federal)
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Representantes e executivos do setor em
encontro com Michel Temer, na FIESP

Frente Parlamentar do
Setor Sucroenergético

Com o apoio da UNICA, foi criada no final de
2013 a Frente Parlamentar para a Valorização do
Setor Sucroenergético, de caráter suprapartidário, com a adesão de mais de 300 parlamentares.
Ao longo do período, a Presidência da Frente foi
exercida pelos parlamentares Arnaldo Jardim,
Sergio Souza e Alexandre Baldy.

Prorenova

Lançado na safra 2012/13, o Programa
Prorenova tem como objetivo incentivar a produção de cana-de-açúcar por meio de financiamento
à renovação de canaviais antigos e à ampliação da
área plantada. Como forte pleito do setor, essa foi
considerada condição fundamental para aumentar
a produtividade da lavoura brasileira de cana e,
consequentemente, expandir a produção de açúcar
e etanol. Ao longo desse período, foram sendo discutidas e alteradas as condições do financiamento,
mas, de uma forma geral, permitiu a renovação de
parte expressiva dos canaviais brasileiros.

Veículos leves a diesel

Como resultado de um grande esforço de comunicação e atuação direta no Congresso Nacional,
não prosperou o Projeto de Lei nº 1.013/2011,
que autorizava a fabricação e venda de veículos
leves movidos a óleo diesel. A liberação no uso
desses automóveis certamente iria na direção
contrária aos compromissos ambientais assumidos pelo Brasil na Conferência do Clima
(COP21), que preveem redução de emissões de
gases de efeito estufa.
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Peso no transporte de cana

Um dos grandes desafios do setor é a adequação
do transporte de cana-de-açúcar. A UNICA vem
trabalhando com o Governo Federal buscando
alternativas para o aumento do peso total de 71
para 91 toneladas por caminhão.

Tributos

Em abril/2013, o Governo anunciou a desoneração do PIS/Cofins para o etanol, por meio da
geração de um crédito presumido de R$ 0,12 por
litro comercializado no mercado interno. Essa desoneração foi fruto de longo diálogo mantido pela
UNICA com diversos ministérios, que culminou
a promulgação da Lei nº 12.859/2013. A medida
visava compensar parcialmente a perda de competitividade do etanol hidratado decorrente das
desonerações praticadas para a gasolina.
Em 2017, essa cobrança foi restabelecida. Nesse período, também houve um aumento dessas
alíquotas e CIDE cobradas sobre a gasolina, recuperando a competitividade do biocombustível
nos dois últimos anos.

Regulamentação da produção
e comercialização de etanol

Vários avanços foram obtidos na regulamentação relacionada à produção e, especialmente, à
comercialização de etanol no âmbito na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP).
Cabe destacar a recente revisão da Resolução
ANP nº 67/2011 a partir da publicação da Resolução ANP 719/2018, em relação à exigência de contratação de etanol anidro. Alterou-se o período de
celebração dos contratos, diminuindo a necessidade de manutenção de estoque pelos produtores
na entressafra. Essa medida contribui para reduzir
o custo da regulação e, ao mesmo tempo, garantir
maior segurança de abastecimento.

Balanço de atividades
2012/2013 a 2018/2019

Incentivos ao uso do
etanol em automóveis

Como forma de gerar incentivos ao aperfeiçoamento dos carros flex, a UNICA trabalhou junto
com o governo brasileiro e Congresso Nacional,
destacando a aprovação da Lei 12.996/14 que
premiava ganhos de eficiência dos motores flex
em relação à gasolina, por meio de estabelecimento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) menores para os veículos cuja relação
de consumo entre etanol hidratado e gasolina
fosse superior a 75%, sem prejuízo da eficiência
energética da gasolina.
Outra medida de grande relevância foi a emenda à Medida Provisória do Rota 2030, aprovada
com o apoio da UNICA e que valoriza veículos
híbridos flex, que combinam um propulsor elétrico a um motor à combustão e que podem ser
abastecidos com etanol ou gasolina. O Programa
determina um diferencial tributário para esses
veículos de, no mínimo, três pontos percentuais na alíquota do IPI em relação aos veículos
convencionais, de classe e categoria similares,
equipados com esse mesmo tipo de motor. O resultado concreto foi o recente anuncio da Toyota
que passará a produzir o hibrido flex no Brasil.
A UNICA apoia institucionalmente as montadoras no desenvolvimento de novas tecnologias, como os automóveis híbridos flex, os
veículos movidos com célula de combustível a
etanol e os ônibus híbridos com motor a etanol.
É oportuno ressaltar a aproximação com a Anfavea e com o Sindipeças visando o alinhamento institucional para a consolidação do uso do
biocombustível no mercado nacional, inclusive
nas negociações concluídas recentemente no
âmbito do CONAMA para as novas etapas do
Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores - Proconve.

Ações contra a
“vilanização” do açúcar

Durante o período, a UNICA manteve uma série
de ações institucionais para evitar a vilanização
do consumo de açúcar, buscando levar uma
mensagem de consumo equilibrado do produto e trabalhar sobre estatísticas e análises bem
fundamentadas por estudos científicos. Além da
Campanha Doce Equilíbrio, a entidade buscou
alianças estratégicas com as demais entidades
do agro e da indústria alimentícia de forma a
promover ações que resultem de um diálogo
equilibrado sobre o tema no Executivo e no
Congresso Nacional.

Políticas Públicas (Federal)
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POLÍTICAS
PÚBLICAS
(ESTADUAL)
Normas Tributárias

A UNICA manteve diálogo permanente com o governo paulista
buscando o aperfeiçoamento das normas específicas sobre o setor.
Nesse período obtivemos a adequação da escrituração eletrônica
do Livro de Produção Diária das indústrias, como a revisão do
Anexo X do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de São Paulo, que simplificou significativamente as obrigações acessórias relacionadas com as operações
com cana-de-açúcar e subprodutos.

Programa de Regularização Ambiental – PRA

Considerando a publicação do Código Florestal, em 2012, a
UNICA passou a atuar fortemente na defesa de uma clara e estável
regulamentação paulista do PRA. A publicação da Lei Estadual
nº 15.684/2015 representou um avanço para a implementação do
PRA-Paulista, uma vez que garantia a recuperação ambiental e a
manutenção das áreas vocacionadas para uso agrícola. Porém, essa
lei e suas regulamentações foram suspensas por uma ação movida
pelo Ministério Público Paulista, estando o Estado de São Paulo
impedido de implementar o seu PRA até o presente momento.
Com relação à publicação do Decreto Paulista n.º 61.792/2016,
que regulamentou o PRA, destacamos que a UNICA atuou para
consolidar os procedimentos para adesão ao PRA-Paulista. Esse
decreto determinou que caberia à Secretaria de Agricultura e
Abastecimento (SAA/SP) a análise da ocupação do imóvel rural e
do desmatamento da vegetação nativa nele existente.
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Balanço de atividades
2012/2013 a 2018/2019

Pulverização Aérea

A UNICA passou a acompanhar a tramitação de
diversos projetos de lei que visavam a proibição
da pulverização aérea em municípios específicos
e no Estado de São Paulo, participando, inclusive, de várias Audiências Públicas sobre o tema.

Diferimento de ICMS

Após discussões técnicas junto à Secretaria de
Fazenda, foi publicado o Decreto Paulista n.º
61.900/2016, que permitiu o diferimento de
ICMS nas operações de transferência de etanol
anidro entre empresas para o momento em que
ocorrer a saída para o distribuidor de combustíveis, permitindo a transferência de ICMS entre
produtores e para empresa comercializadora de
etanol sem o ônus da incidência do imposto.

Mosca-dos-Estábulos

Como resultado da participação no Grupo de
Trabalho constituído pela Secretária da Agricultura e Abastecimento (SAA) para analisar os surtos
de proliferação da chamada mosca-dos-estábulos
na região oeste paulista, foi publicada a Resolução
Conjunta SAA/SMA n.º 1/2016, que regulamentou a autorização de queima controlada como instrumento fitossanitário para o controle emergencial e excepcional de surtos no Estado. A UNICA
também contribuiu para a criação do programa
estadual de controle e prevenção de surtos para
pecuaristas e produtores de cana (Resolução SAA
n.º 38/2017).

Etanol Mais Verde

Em junho de 2017, o Estado de São Paulo deu
mais um passo em direção ao pioneirismo de
sua agenda positiva para com o setor sucroenergético. Para orientar a superação dos desafios
advindos da mecanização da colheita da cana
e fomentar a restauração das áreas ciliares, foi
assinado o Protocolo Etanol Mais Verde. O novo
protocolo consolidou a eliminação completa do
uso da queima como método pré-colheita e direcionou um novo caminho para o crescimento
sustentável do setor, buscando a valorização de
novas tecnologias, o compromisso com a restauração das áreas ciliares e o melhor aproveitamento dos subprodutos sucroenergéticos.

Programa de
Conversão De Multas

Em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente
do Estado de São Paulo (SMA), foi desenvolvido
um programa de conversão de multas em prestação de serviços ambientais (Resolução SMA
n.º 155/2017), que permite que autos de infração
sejam convertidos em recuperação de vegetação
nativa no âmbito do Programa Nascentes. O
Estado tem o ganho de eficiência ambiental e
processual, enquanto o setor produtivo ganha
com a redução do seu passivo ambiental e a
internalização de práticas de sustentabilidade

Frentes Parlamentares Paulistas

Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa
do Setor Sucroenergético e da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Canavieiros na
Assembleia Legislativa de São Paulo. A constituição e manutenção dessas Frentes permitiram que
os temas de interesse do setor sucroenergético
continuassem ativos e abertos à discussão no
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (ALESP).

Evento de lançamento da Frente Parlamentar
na Assembleia Legislativa de São Paulo

Nexo de Causalidade

Após diversos anos de tratativas com a SMA e
atendendo ao que dispõe o Código Florestal,
foram estabelecidos os critérios objetivos para
a verificação e estabelecimento do nexo causalidade pela omissão exclusivamente para as
ocorrências de incêndios canavieiros de autorias
desconhecidas. Com a aplicação da Portaria CFA
nº 16/2017, que regulamentou a Resolução SMA
nº 81/2017, os agentes ambientais de fiscalização
passaram a ter que analisar a origem do incêndio
antes da aplicação da multa.

Políticas Públicas (Estadual)
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BIOELETRICIDADE
Aumento do limite de injeção preservando-se
o desconto na TUSD para projetos existentes

Com atuação da UNICA, foi publicado artigo na Lei 13.299, de
2016, possibilitando que os empreendimentos à biomassa com
potência injetada superior a 30MW continuassem (ou passassem)
a ter direito ao desconto da Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de
Distribuição (TUSD) até os 30MW, desde que não ultrapassem o
limite máximo de 50MW.

Criação do produto térmico nos leilões regulados
Foi 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. 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 exigiu
investimentos de quase R$ 1 bilhão.

Melhoria da aplicação do desconto no uso da
rede para novos projetos

O Congresso Nacional aprovou a MP 688/2015, alterando a Lei
9.427/1996, permitindo a manutenção do desconto na TUSD
mesmo para os agentes que injetem acima de 30MW, com limite
agora de até 300MW. Contudo, a medida passou a valer apenas para
novas outorgas de projetos que entrassem em operação a partir de
2016. A medida, transformada na Lei 13.203/2015, contribui para
a viabilidade econômica de novas outorgas de geração à biomassa,
sobretudo envolvendo greenfields.
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Balanço de atividades
2012/2013 a 2018/2019

Aplicação do benefício no pagamento
do uso da rede de distribuição

Em 2011, foi publicada a Resolução ANEEL 432 que atendeu
a pleito da UNICA de permitir que geradores exportadores de
energia elétrica durante a safra, e que são consumidores de energia
na entressafra, passassem a ter o faturamento do uso da rede da
distribuidora, na parcela geradora, compensando a parcela paga no
perfil consumidor. Contudo, no Estado de São Paulo, o benefício
somente passou a ser praticado pelas distribuidoras em meados de
2012, após forte gestão da UNICA junto aos órgãos reguladores do
setor no Estado e na União. A entidade firmou acordo com as distribuidoras paulistas garantindo a aplicação do benefício em 2012,
incluindo sua retroatividade a abril de 2011.

Ações para melhoria da bioeletricidade
como fonte complementar a hídrica
nos leilões regulados

Em 2014, a UNICA promoveu um estudo específico sobre o tema
e várias discussões com o Governo pela maior valorização da externalidade positiva da bioeletricidade e sua complementariedade
com a fonte hídrica nos leilões regulados, num processo que vinha
ocorrendo desde 2013. No Leilão A-5 ocorrido em 2011, que
contou com a participação da bioeletricidade, essa externalidade
foi, na média, precificada em apenas R$ 1,67/MWh. No 2º Leilão
A-5/2013, foi avaliada em R$ 4,24/MWh, enquanto no Leilão
A-5/2014 foi de R$ 8,31/MWh, atingindo quase R$ 20/MWh para
determinados projetos.

Regulamentação da revisão da
Garantia Física das usinas à biomassa

A atuação da UNICA contribuiu para o Ministério de Minas e
Energia (MME) editar uma portaria, em 2014, que reconhecesse
ganhos de garantia física em virtude da adoção de projetos de eficiência energética e/ou aumento de combustível, permitindo a venda
dessa geração adicional na forma de contratos.

Melhorias da comercialização de
bioeletricidade nos leilões regulados

Em 2015, houve a manutenção do produto térmico no Leilão
A-3/2015, separando a biomassa da concorrência direta com a
fonte eólica, e a realização do Leilão de Fontes Alternativas, a
pedido da entidade. Também houve um intenso trabalho para
a criação de contratos voltados para a bioeletricidade no Leilão
A-1/2015 e no Leilão de Fontes Alternativas, além da melhoria no
preço-teto do Leilão A-5/2015 (em relação a 2014, o preço-teto do
Leilão A-3/2015 teve acréscimo de 64% e o A-5/2015 de 34%).

Bioeletricidade
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Estabelecidos Valores Anuais de
Referência Específicos para biomassa e biogás

“Seminário CEISE BR/
UNICA sobre Bioeletricidade”
na Fenasucro

Em fevereiro de 2018 foi publicada a Portaria MME nº 65 estabelecendo os novos Valores Anuais de Referência Específicos
- VRES, para os Sistemas de Geração Distribuída, no âmbito da
Lei 10.848/2004; um pleito apresentado pela UNICA e COGEN
junto ao MME e a EPE. Desde 2015, por intermédio da Portaria
MME 538, havia apenas o VRES para a fonte Solar Fotovoltaica (R$
454,00/MWh) e o VRES COGEN GN (R$ 329,00/MWh). De acordo com a Portaria MME nº 65, biomassa e biogás passaram a ter os
seguintes VRES, vigentes a partir de 1º de março de 2018:
I. Biomassa Residual - R$ 349,00/MWh;
II. Biogás - R$ 390,00/MWh; e
III. Biomassa Dedicada - R$ 537,00/MWh.
O Valor de Referência Específico para cada fonte (VREs) é o valor
limite permitido de repasse das distribuidoras às tarifas do consumidor final, quando compram bioeletricidade na modalidade de
Geração Distribuída.

Criação do Selo Energia Verde

Em 2015 houve o 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 quanto seus clientes no Ambiente Livre de
Contratação (ACL) 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
comercializadoras filiadas à Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL).

Aumento da faixa de tolerância para se evitar a
revisão da Garantia Física

Em outubro/16 o MME atendeu pedido da UNICA e alterou o limite em que se permite a geração efetiva estando inferior à Garantia
Física outorgada (passou de 95% para 90%), evitando que vários
associados tivessem redução desta garantia já em 2017, melhorando
a metodologia da revisão estrutural.
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Balanço de atividades
2012/2013 a 2018/2019

INTERNACIONAL
Convênio com a APEX-Brasil

Desde 2008, a UNICA vem atuando fortemente na área internacional
por meio de parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil). O objetivo é ampliar o acesso a
mercados internacionais, melhorando a imagem do setor e eliminandoção barreiras aos produtos derivados da cana-de-açúcar.
Na gestão 2013 a 2018, foram aprovados três convênios de parceria
com a APEX-Brasil, somando um aporte total por parte da agência superior a R$ 18,5 milhões, incluindo o atual projeto, com vigência até 2020.
As principais alterações das ações realizadas no período foram: (i)
a inclusão do açúcar no projeto, uma vez que esta commodity vem
sofrendo fortes impactos no mercado internacional devido a um
processo de vilanização, além de crescentes medidas protecionistas
e distorcivas de comércio; e (ii) a inclusão da Ásia como um dos
mercados alvo (além da Europa e Estados Unidos), com a contração
de consultorias e serviços naquela região.

Principais resultados no período

Preservação das políticas europeias
que promovem os biocombustíveis

A UNICA atuou na alteração da proposta para nova Diretiva Europeia sobre Promoção das Energias Renováveis (REDII, na sigla em
inglês) que previa a eliminação dos biocombustíveis de primeira
geração até 2030. O texto final foi publicado em 2018, contemplando
elementos muito positivos, como o aumento do mandato obrigatório
de incorporação de energias renováveis no setor de transporte de
10% para 14%, a permanência dos biocombustíveis convencionais
em um limite de 7% e a criação de um mandato obrigatório para os
biocombustíveis de segunda geração em 3,5%.

Melhoria da avaliação do etanol brasileiro
pelo Conselho de Recursos do Ar da Califórnia

Mediante a uma sólida argumentação técnica, a UNICA contribuiu
para a reavaliação do desempenho ambiental do etanol de cana nos
EUA ao reduzir os impactos negativos advindos da mudança indireta
do uso da terra. Por essa nova avaliação, essa penalidade, que era de 46
gCO2/MJ, foi reduzida em quase 80%, para 11,8 g CO2/MJ. Além disso,
passou a adotar também uma única rota para etanol feito de caldo e/ou
de melaço, diminuindo a burocracia para as usinas brasileiras e ajudando a reduzir a intensidade carbônica do ciclo de vida do etanol brasileiro dentro do Low Carbon Fuels Standard (LCFS).
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Reforma do Programa
Americano de Biocombustíveis

A UNICA desenvolveu inúmeras ações nos EUA para garantir o
espaço do biocombustível avançado no Renewable Fuel Standard
(RFS) e apoiar os esforços da indústria de etanol americana em ampliar o uso de maior nível de mistura (15% de etanol na gasolina).
Destaca-se o seminário que a UNICA organizou no Senado Americano, em março/2016, juntamente com a Associação Americana
de Biocombustíveis Avançados (ABFA, na sigla em inglês). Foi
defendida uma reforma do programa americano que privilegiasse
os biocombustíveis avançados e apresentado o programa brasileiro,
que permite misturas de até 27,5% do etanol à gasolina. Em 2018, a
Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) finalmente liberou a utilização do E-15 para o ano todo, suspendendo a proibição anterior da venda desse produto durante os meses de verão.

Avanços no acordo de livre
comércio União Europeia-Mercosul

Pela primeira vez em praticamente 20 anos de negociação, os
europeus aceitaram incluir o açúcar no Acordo. O etanol também
entrou na oferta europeia com uma cota de 600.000 toneladas. A
UNICA participou de todas as reuniões promovendo os interesses da indústria brasileira. Houve encontros presenciais e envio
de diversos posicionamentos defendendo o setor sucroenergético
nacional dos ataques dos lobbies europeus que foram numerosos.

Aumento da cota europeia de açúcar

Durante os últimos seis anos foram conquistadas duas cotas extras
de importação para açúcar bruto na Europa, sendo uma específica
para o Brasil, para compensar a adesão da Croácia ao bloco (de
78.000 toneladas), e outra, de caráter erga omnes, de um total de
36.000 toneladas.

Etanol na Ásia

Com a contratação de consultores naquela região, foi dado o início
ao trabalho estruturado de apoio ao fortalecimento da utilização do
etanol na matriz de transportes em diversos países produtores desse
biocombustível, como Índia, China, Tailândia e Paquistão.
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Evento na COP24
reuniu especialistas
em energias renováveis

Balanço de atividades
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Etanol no Japão

Em função de fortes exigências ambientais, o Brasil sempre foi o
principal fornecedor de etanol para o Japão que, por sua vez, era o
principal destino das exportações brasileiras, em um total de cerca
de 850 milhões de litros/ano. Em 2017/18, o Japão propôs uma
repentina e surpreendente alteração no seu programa, que previa
uma flexibilização do rigor ambiental para o etanol utilizado e que
praticamente retiraria o Brasil daquele mercado, em detrimento do
etanol americano. No entanto, por conta de uma rápida e incisiva
ação da UNICA, houve uma revisão da proposta nipônica original.
Com argumentos técnicos, a decisão foi revertida parcialmente,
propondo um cenário alternativo que garantiu a necessidade de um
consumo mínimo de 60% de etanol brasileiro.

Contencioso contra a Tailândia

Em função de uma série de políticas distorcivas de comércio (como
subsídios diretos, preços mínimos e sistema de cotas), a produção
e exportação de açúcar na Tailândia vinham crescendo de forma
artificial, permitindo que o país se transformasse em poucos anos
no 2º maior exportador mundial do produto. Como resposta, o
governo brasileiro, com o apoio da UNICA, iniciou um contencioso
na Organização Mundial do Comércio (OMC) questionando essas
práticas. Como resultado, o governo tailandês fez uma revisão do
seu regime açucareiro eliminando as medidas ilegais.

Contenciosos contra a China

Em 2017 a China aplicou uma salvaguarda contra o açúcar que praticamente retirou o Brasil daquele que era o seu principal mercado
e que representava mais de 10% das exportações brasileiras. Estudos
contratados pela UNICA auxiliaram o governo no entendimento de
que se tratava de uma medida ilegal, o que resultou em um pedido
de abertura de contencioso na OMC contra aquele país em outubro/2018. Em dezembro do mesmo ano, houve a primeira reunião
de consulta entre os dois países em Genebra. O País aguarda os
desdobramentos do processo, seja via negociação ou, se necessário,
pela discussão litigiosa no âmbito do mecanismo de solução de
controvérsia da OMC.

Contencioso contra a Índia

A Índia, 2º maior produtor mundial de açúcar, tem praticado constantes violações às regras de comércio, principalmente subsidiando
as exportações, o que levou o Brasil, com o apoio da UNICA, a
aprovar na Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), em dezembro/2018, a abertura de um painel contra aquele país, ação que
deverá acontecer no início de 2019.
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COMUNICAÇÃO
Nos últimos seis anos, a área de comunicação da UNICA passou por grandes
transformações, acompanhando as tendências do próprio setor. Mesmo com
a profunda reestruturação orçamentaria e estrutural da associação, a entidade
mantém-se como referência em comunicação no agronegócio brasileiro.

Ethanol Summit

Entre 2013 e 2018 foram realizadas três edições do Ethanol Summit - encontro mundial com foco no setor sucroenergético e nas energias e produtos
renováveis. O Summit de 2013, que destacou os 10 anos da tecnologia flex,
atraiu público recorde. Mais de 1.600 participantes acompanharam os painéis,
plenárias, reuniões e a cerimônia do 5º Prêmio TOP Etanol, iniciativa do
Projeto AGORA, maior ação de marketing e comunicação integrada do setor
sucroenergético mundial, que na oportunidade premiou trabalhos acadêmicos, jornalísticos e inovação relativos à agroenergia.
Nas edições de 2015 e 2017 o Summit ganhou um novo modelo, resultado da parceria entre a UNICA e as empresas MCI e MediaLink. O inédito
formato, com uma arena de debates em 360º, cujo conteúdo simultâneo
foi transmitido no mesmo ambiente, teve maciça presença de empresários,
cientistas, autoridades governamentais e jornalistas. Houve grande repercussão entre público e a crítica.

UNICA Fórum

Em 2016, para manter aquecido o debate de temas estratégicos para o setor
e as energias renováveis, foi lançado o UNICA Fórum, evento que também
acontece a cada dois anos em alternância com o Ethanol Summit.
Foi justamente durante o Fórum que o então ministro de Minas e Energia,
Fernando Coelho Filho, confirmou publicamente o interesse do governo
em lançar um programa de valorização e expansão dos biocombustíveis no
Brasil. Surgia o RenovaBio, cujo logotipo, identidade visual e comunicação
ficaram a cargo da UNICA, uma das principais porta-vozes do Programa.
Foram produzidos folhetos, cartilhas e vídeos explicativos do RenovaBio. A
UNICA também promoveu e participou ativamente de encontros, oficinas
técnicas e workshops a este respeito.
O RenovaBio voltou a ser tema da 2ª edição do UNICA Fórum, em 2018.
O evento reuniu oito pré-candidatos à presidência da República que tiveram
a oportunidade de apresentar suas propostas para o setor. João Amoêdo
(Novo), Paulo Rabello (PSC), Henrique Meirelles (MDB), Ciro Gomes
(PDT), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL), Aldo Rebelo (Solidariedade) e Geraldo Alckmin (PSDB) discursaram para uma plateia formada
por mais de 600 congressistas e 120 profissionais de imprensa.
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Ministro de Minas e Energia,
Fernando Coelho Filho, anunciando
o programa de biocombustíveis
durante o UNICA Fórum

Campanhas de Comunicação para o Etanol

Em 2014, a campanha publicitária “Etanol, o Combustível Completão”, lançada dois anos antes, voltou ao ar com inserções nos principais veículos do Estado de São Paulo. Entre os meses de outubro e
dezembro o filme de 30 segundos da campanha foi veiculado 1.125
vezes nos canais de televisão. 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 o aumento nas vendas de etanol. A importância
atribuída pelo consumidor a questões ambientais foi outro ponto
importante identificado na pesquisa.
No ciclo 2017/2018 houve espaço para mais uma ação em prol
do etanol. A campanha, prioritariamente digital, “Etanol: Faça Sua
Conta”, teve como propósito divulgar os resultados de um inédito
estudo desenvolvido pelo Instituto Mauá de Tecnologia sobre o
atual rendimento dos carros abastecidos com etanol. O trabalho
desmistifica a paridade de 70% entre o biocombustível e a gasolina. As mensagens veiculadas no Facebook, Waze, Whatsapp,
painéis em elevadores e emissoras de rádio, alcançaram aproximadamente 18 milhões de pessoas.

Doce Equilíbrio

Em 2014, com o objetivo de equilibrar o debate público acerca do
consumo de açúcar no Brasil, a UNICA desenvolveu um projeto de
melhoramento da imagem do produto em parceria com a empresa
Burson-Marsteller. Orientado por um comitê multidisciplinar e
um trabalho estratégico de assessoria de imprensa e de presença
digital, a Campanha Doce Equilíbrio tornou-se uma das principais
iniciativas no Brasil em favor da saúde, prazer e bem-estar, trazendo
informações a respeito de alimentação, hábitos saudáveis e o consumo de açúcar como parte de uma dieta equilibrada.
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Parcerias

Este período também foi marcado pela consolidação e ampliação de parcerias estratégicas da área de Comunicação da UNICA
com outras entidades e empresas. Vale destacar o trabalho junto à
Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA) nas
questões referentes à rotulagem de alimentos e à redução de açúcar
nos alimentos industrializados.
Outra parceria que gerou importantes resultados, desta vez no
setor de transportes, foi entre UNICA e Toyota na divulgação do
primeiro veículo híbrido flex do mundo, produzido pela montadora japonesa exclusivamente no Brasil. Ainda no segmento veicular, a UNICA apoiou a Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) num esforço de comunicação contra o tabelamento do frete, medida inconstitucional adotada após a greve dos
caminhoneiros, em 2018.
A UNICA manteve também intensa participação em comitês
da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), da Sociedade
Rural Brasileira (SRB) e do PAM-AGRO - Programa de Acesso
a Mercados do Agronegócio Brasileiro. A entidade também teve
intensa participação em eventos da DATAGRO, Fenasucro &
Agrocana, Financial Times, entre outros.

Imprensa

No trabalho de imprensa realizado com o apoio da empresa CDN
Comunicação, a UNICA continua tendo excelente exposição. Com
o encolhimento das redações e o dinamismo no acesso a informação, a UNICA passou a adotar, em 2013, uma estratégia diferenciada de atendimento, algo mais qualitativo e pontual, focando nos
temas mais prioritários para o setor. Em consequência, a publicação
de matérias espontâneas aumentou, chegando a mais de 6.000 em
2018. Nos últimos seis anos, foram publicadas quase 40.000 matérias citando posicionamentos e dados produzidos pela entidade.

Audiência Digital

A comunicação digital da UNICA, iniciada no
final de 2012, seguiu a mesma tendência de
crescimento na mídia eletrônica. Na página do
Facebook são 11.000 fãs conquistados de maneira orgânica. Algumas postagens alcançaram
mais de 75.000 pessoas. No Twitter são 7.500
seguidores; o canal no YouTube tem mais de 1
milhão de visualizações; e no LinkedIn a página
já soma cerca de 7.000 seguidores.
Jair Bolsonaro (ainda como candidato)
discursando no UNICA Fórum
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ASSESSORIA
SINDICAL E
TRABALHISTA
Nos últimos seis anos, a área de Assessoria Sindical e Trabalhista
desempenhou diversas atividades que trouxeram resultados positivos para as empresas associadas.
Além da atuação em negociações coletivas, o estrito acompanhamento das Normas Regulatórias, particularmente as que envolvem
a saúde e a segurança dos trabalhadores, a participação em comissões nacionais e internacionais, consultas públicas e ações processuais, a área também organizou dezenas de encontros e workshops
sobre práticas e leis trabalhistas. Esses eventos tiveram a participação maciça de representantes de quase todas as associadas, profissionais do Direito, economistas, professores, juízes e até desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
Destaque ainda para as ações visando o aperfeiçoamento das
propostas da Reforma Trabalhista, especialmente dos dispositivos
relacionados aos acordos coletivos e às horas in itinere, e também
para o trabalho conjunto com demais entidades do setor produtivo no tocante à Lei da Terceirização, principalmente no que se
refere à terceirização para atividades meio e fim.
Ainda é importante mencionar que, mesmo com o fim do imposto sindical obrigatório, nenhuma frente de atuação foi inviabilizada,
graças a um esforço estratégico para adesão de novas empresas.

Assessoria Sindical e Trabalhista
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SUSTENTABILIDADE
A agenda de sustentabilidade do setor sucroenergético passou por
mudanças profundas nos últimos seis anos. O avanço acelerado da
mecanização da colheita de cana-de-açúcar aliado à preocupação
crescente com a proteção dos recursos naturais trouxe novos desafios para o campo e para a indústria, fazendo com que ações que
antes eram qualificadas como custos passassem a ser qualificadas
como investimentos. Seguindo esse novo racional, apresentamos a
seguir os principais temas e atuações da entidade nesta agenda.

Código Florestal

UNICA participou ativamente da regulamentação do Novo Código Florestal, publicado em 2012, o que permitiu um novo olhar
para a questão da recuperação ambiental. Produzir no campo
deixou de ser uma atividade concorrente da recuperação e preservação da vegetação nativa. A nova legislação instituiu uma série
de mecanismos que permitem a manutenção da vocação produtiva das propriedades sem qualquer prejuízo à proteção de seus
recursos naturais, sendo pioneiro no desenvolvimento do maior
monitoramento ambiental do mundo, o Cadastro Ambiental
Rural (CAR).

Coalizão

Desde 2014, ampliando a sua agenda ambiental, a UNICA passou
a integrar a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, um
movimento multisetorial composto por entidades do agronegócio,
ONGs, representantes do meio acadêmico, associações e empresas. O objetivo é discutir as questões decorrentes das mudanças
climáticas sob a ótica de uma nova economia baseada na baixa
emissão de gases do efeito estufa. Em 2018, ano de eleição, a
Coalizão Brasil apresentou um documento com 28 propostas a
serem implementadas aos candidatos e equipes, no qual pleitos relevantes para o setor sucroenergético foram contemplados, como
o RenovaBio e bioeletricidade, como resultado da atuação da
UNICA neste Fórum. Foram distribuídos mais de 3 mil exemplares e mais de 400 mil pessoas foram alcançadas via mídia social
pela Coalizão Brasil.
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Contribuição do Setor para NDC

Apresentação do protótipo híbrido flex da Toyota,
em São Paulo. Parceria estratégica com a UNICA

Participação na
Conferência do Clima da ONU

Com relação aos efeitos das mudanças climáticas, o ano de 2015 foi marcado pela 21ª Conferência das Partes (COP21), em Paris, quando
tivemos a celebração do Acordo de Paris. Por
esse acordo global, 195 países, incluindo o Brasil,
se comprometeram com a redução das emissões
de gases de efeito estufa, buscando limitar o
aumento da temperatura média global. Considerada uma das metas mais ambiciosas da COP21,
as Contribuições Nacionalmente Determinadas
(NDCs) do Brasil preveem, até 2030, a participação de 18% de biocombustíveis na matriz
energética, e um aumento de 10% para 23%
no uso de energias renováveis (solar, eólica e
biomassa) na matriz elétrica. A UNICA participou de todas as COPs desde 2015, e em todas,
promoveu eventos com a participação de renomados debatedores brasileiros e internacionais,
disseminando o potencial do setor em contribuir
com a redução das emissões de GEE por meio da
descarbonização do setor de transporte.

O setor sucroenergético terá papel fundamental não apenas para o cumprimento das NDCs
brasileiras, uma vez que a biomassa da cana
(etanol e bioeletricidade) é responsável por 17%
da matriz energética nacional, sendo 43% toda
a energia renovável ofertada internamente. O
cultivo da cana também serve como referência
para o desenvolvimento de um ambiente produtivo fundamentado no manejo integrado, com a
adoção das melhores práticas de sustentabilidade em sua cadeia produtiva, e na adequação ao
Novo Código Florestal. Para cumprir sua NDC,
o Brasil terá que produzir aproximadamente 50
bilhões de litros de etanol carburante em 2030 –
atualmente, este volume é de 28 bilhões de litros,
o que demandará a construção de aproximadamente 75 novas unidades produtoras de etanol.
Ou seja, considerando o cenário de recuperação
econômica e o quanto este segmento se preparou
nos últimos anos, investindo em ganho de eficiência, novas tecnologias e preservação ambiental, certamente, estamos diante de um novo ciclo
de oportunidades para o setor sucroenergético.

Conservação do Solo

Pensando na necessidade de desenvolver novas
técnicas de manejo agrícola, especialmente na
questão da conservação do solo, no ano de 2018,
a UNICA, em parceria com Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), desenvolveu um curso de seis meses para atualizar os
técnicos do setor sucroenergético sobre práticas
conservacionistas mais avançadas aplicadas nos
diferentes ambientes em que o cultivo de cana é
explorado. A iniciativa seguiu as diretivas técnicas do Etanol Mais Verde, programa fundamental para a sustentabilidade dos canaviais, principalmente no Estado de São Paulo.
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Biodiversidade

Ainda no que se refere à biodiversidade, os resultados do Etanol Verde foram apresentados como
exemplo positivo de parceria entre os setores
privado e público em prol da biodiversidade
durante o “Business and Biodiversity Forum”
(Fórum de Biodiversidade e Negócios), realizado em Sharm El-Sheikh (Egito), no âmbito da
14ª Conferência das Partes na Convenção Sobre
Diversidade Biológica (COP14).

Biogás e Biometano

Merecem ainda destaque as ações realizadas
pela UNICA junto ao governo do Estado de
São Paulo para implementação do Programa
Paulista Biogás/Biometano, durante os anos
de 2017 e 2018, com o objetivo de garantir um
valor mínimo de biogás e percentual progressivo
para injeção na rede paulista, tendo em vista a
produção potencial desses produtos a partir da
biodigestão da vinhaça.

Plano ABC

A entidade participou ativamente das audiências
públicas, reuniões e grupos de trabalhos para regulamentação do Plano ABC Paulista, contribuindo para o desenvolvimento das diretivas relacionadas ao melhor aproveitamento dos subprodutos
da cana, incluindo a geração de biometano a
partir da vinhaça e a melhor performance energética da palha da cana-de-açúcar.

36

Sustentabilidade

Balanço de atividades
2012/2013 a 2018/2019

DECISÕES
JUDICIAIS
O período de 2012 a 2018 foi
marcado por intensa atuação
da UNICA na esfera judicial.
As principais ações foram
focadas na defesa de interesses
da indústria sucroenergética
de modo proativo, todas as
vezes em que novas alterações
legais ou circunstanciais viessem a atingir os interesses em
qualquer dos três pilares do
setor: açúcar, etanol e bioenergia. Diante das inúmeras
atividades da UNICA neste
sentido, destacamos, abaixo, os
principais resultados obtidos
pela entidade ao longo dos
últimos seis anos.
Vale ressaltar o trabalho

para atenuar os efeitos da crise
hídrica nos créditos de suas
empresas associadas, além de
medida liminar relacionada
ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), garantindo aos
seus afiliados manter a alíquota
do Reintegra vigente antes do
Decreto pelo prazo de 90 dias.
Na área do meio ambiente, a
UNICA defendeu a implementação do Programa de Regularização Ambiental no Estado
de São Paulo (PRA-SP) e na
garantia de constitucionalidade
de dispositivos essenciais do
Novo Código Florestal.

Ecisões Judiciais
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A entidade também ingressou
em ação judicial contestando
a venda direta de etanol para
postos de combustíveis e o
tabelamento de frete imposto
pelo Governo Federal, situação que continua sob judice.
Destaca-se também o envolvimento da associação em obstar
a possibilidade de transporte
de composições veiculares de
carga com peso bruto total de
até 91 toneladas.

Também tivemos importantes
participações como amicus curiae
em diversas ações movidas por outras
associações, sindicatos ou partidos
políticos, tendo sempre como foco abordar
a tese questionada em juízo de acordo
com interpretações jurídicas abalizadas
por especialistas de renome. Por fim,
destacamos a nossa atuação em apoio
à Associação Brasileira do Agronegócio
em ação perante o Superior Tribunal
Federal que pretende reconhecer a
validade da Lei sobre Terceirização e a
inconstitucionalidade da interpretação
do TST sobre a matéria.
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