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Ata de reunião

Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial do Açúcar e Álcool
Título:
Reunião Ordinária N. 28
Auditório do Centro Corporativo SICOOB, Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra
Local:
06, Lote 2080, Brasília/DF, CEP 70.070-936
Data da
Hora de
06/11/2014
Hora de início: 10:00
12:00
reunião:
encerramento:
Pauta da Reunião
1. 10h00 às 10h05: Abertura da Reunião. Presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e
Álcool, Sr. Ismael Perina Junior.
2. 10h05 às 10h10: Apreciação e Aprovação da Ata da 27ª Reunião Ordinária da Câmara e Informes da
Secretaria da Câmara.
3. 10h10 às 10h20: Aprovação do Calendário de Reuniões 2015.
4. 10h20 às 10h40: Luis Carlos Heinze - Frente Parlamentar da Agropecuária.
5. 10h40 às 11h00: Cooperativas de Crédito e o Financiamento para o Setor Sucroenergético. Sr Marco
Almada, Representante do BANCOOB.
6. 11h00 às 11h45: Resultados Recentes e Proposta de Cooperação da Embrapa com o Setor SucroAlcooleiroEnergético. Dr. Ladislau Martin Neto, Diretor Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da
EMBRAPA.
7. 11h45 às 12h00: Principais demandas do setor - Fórum Sucroenergético e Feplana.
8. 12h00: Encerramento.

Local: Auditório do Centro Corporativo SICOOB, Setor de Indústrias Gráficas (SIG),
Quadra 06, Lote 2080, Brasília/DF, CEP 70.070-936, Telefone (61)3217-5201
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4 MIGUEL RUBENS TRANIN
5 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES
6 ENIO JAIME FERNANDES JUNIOR
7 ROGERIO NASCIMENTO DE AVELLAR FONSECA
8 GUY DE CAPDEVILLE
9 THOMAZ ADOLPHO REIN
10 PAULO SERGIO DE MARCO LEAL
11 ANDRÉ LUIZ BAPTISTA LINS ROCHA
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PR - presente / CO - convidado
Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata:
Desenvolvimento

Sim

1.
Abertura da Reunião. Sr. Ismael Perina Jr, Presidente da Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva do Açúcar e Álcool.
Às dez horas do dia seis de novembro de 2014, no Auditório do Centro Corporativo do
SICOOB, foi aberta a Vigésima Oitava Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia
Produtiva do Açúcar e Álcool pelo Sr. Ismael Perina Jr, Presidente da Câmara, que saudou a
todos e agradeceu pela presença.
2.

Apreciação e Aprovação da Ata da 27ª Reunião Ordinária.

Submetida à aprovação do plenário, a Ata da 27ª Reunião Ordinária, encaminhada
previamente, por meio eletrônico, foi aprovada, sem ressalvas, por unanimidade.
Em seguida o Sr. André Luiz Baptista Lins Rocha, Presidente do Fórum Nacional
Sucroenergético (FNS), propôs um minuto de silêncio em virtude do falecimento do Senhor
Carlos Gilberto Farias, Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB),
homenagem que foi acompanhada por todos os presentes.
Dando seguimento, o Sr. Oscar Afonso da Silva Jr, Secretário da Câmara, submeteu ao
plenário, proposta de calendário de reuniões para ano seguinte, as quais seriam: 12 de março
(quinta feira), 18 de junho (quinta feira), 16 de setembro (quarta feira) e 18 de novembro
(quarta feira). O plenário aprovou inicialmente o calendário, com a ressalva de, na medida
possível, verificar a possibilidade de agendamento de reuniões durante as quartas feiras.
3.

Palavra do Excelentíssimo Deputado Federal Senhor Luis Carlos Heinze.

Na sequência, Sr. Ismael Perina, Presidente da Câmara, anunciou a participação do
Excelentíssimo Deputado Federal Sr. Luis Carlos Heinze, uma liderança do agronegócio e da
frente parlamentar agropecuária. Mencionou que a participação da autoridade é um prestígio
para o colegiado e desse modo, solicitou um relato do parlamentar sobre os trabalhos junto ao
agronegócio.
Sr. Luis Carlos Heinze, Deputado Federal, agradeceu o convite e saudou a mesa diretora
composta pelo Sr. Ismael Perina Jr, Presidente da Câmara, o Sr. Marco Aurélio Almada,
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Diretor Presidente do BANCOOB, e o Sr. Cid Caldas, Representante da SPAE/MAPA. Iniciou
mencionando os trabalhos da frente junto ao agronegócio e a respeito das questões
sucroenergéticas relatou que deve ser trabalhada como política de estado. Elencou questões
atualmente em curso que afetam o agronegócio: defesa agropecuária, terras indígenas e
questões trabalhistas. Por fim comentou sobre o avanço e evolução dos bancos cooperativos e
reforçou a importância da classe produtora brasileira. Sr. Ismael Perina, Presidente da
Câmara, agradeceu a participação e apoio do parlamentar.
Sr. Ênio Jaime Fernandes Jr, Representante da CNA, agradeceu a participação, parabenizou
pelo trabalho e perguntou sobre a nova composição da câmara.
A respeito disso, Sr. Luis Carlos Heinze, Deputado Federal, mencionou o fortalecimento da
frente e do debate de temas relacionados ao agronegócio.
4.
Cooperativas Financeiras e o Financiamento para o Setor Sucroenergético.
Senhor Marco Aurélio Almada, Diretor Presidente do BANCOOB,
O Sr. Marco Aurélio Almada, Diretor Presidente do BANCOOB, agradeceu ao presidente pela
oportunidade de participação e deu inicio a sua apresentação falando sobre a alavanca de
recursos do setor, considerado o quinto financiador do agronegócio e vigésimo do setor
bancário, além dos esforços para acesso aos recursos dos fundos constitucionais. Em seguida
falou dos direcionadores estratégicos do banco com demonstração da visão, missão, valores e
pilares da instituição. Projetou o desenho societário do SICOOB e sua estratificação,
disponibilizando um mapa da distribuição da entidade no país. A seguir, relatou sobre o
posicionamento da entidade junto ao Sistema Financeiro Nacional subdivido nos seguintes
tópicos: depósitos, operações de crédito, ativos totais, patrimônio líquido e pontos de
atendimento. Com respeito ao BANCOOB, falou sobre o trabalho de agregar fator de
competitividade as cooperativas e o desenvolvimento de produtos. Apresentou um histórico da
instituição, denominado fases do banco, período em que eliminou-se a dependência em
relação aos bancos, a busca de funding para cooperados, desenvolvimento de tecnologias
para cooperativas e equiparação de produtos aos de bancos de varejo. Ressaltou a busca por
redução de custo e aumento de receita e ao abordar a questão do crédito rural, lembrou da
questão da compulsoriedade. Por fim projetou gráficos e dados referentes a: liberação de
custeio, investimento e comercialização; o estoque total das operações de crédito rural; e o
volume de recursos destinados a cana de açúcar.
Encerrando o tópico, Sr. Ismael Perina, Presidente da Câmara, lembrou que o BANCOOB é
um agente do BNDES com linhas de crédito destinadas a aquisição de máquinas e
equipamentos agrícolas.
5.
Resultados Recentes e Proposta de Cooperação da EMBRAPA para o Setor
Sucroenergético.
Dr. Ladislau Martin Neto, Diretor Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da EMBRAPA,
iniciou sua apresentação especificando os tópicos a serem abordados em reunião. Em seguida
projetou informações sobre a rede de inovação Agro Brasileiro, rede EMBRAPA, novos centros
de pesquisa, laboratórios virtuais e projetos de pesquisa no exterior. Na sequência, apresentou
a diretoria da instituição e citou as inaugurações da EMBRAPA Agroenergia em 2010,
EMBRAPA Agrossilvipastoril em 2012 e EMBRAPA Instrumentação em 2014. Elencou os
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setenta programas de melhoramento genético ativos na instituição e citou a caravana de alerta
a ameaças fitossanitárias. Relatou sobre a implantação dos núcleos e da transferência de
tecnologia e ao abordar o documento visão 2014-2034 mencionou a abordagem de cadeia
produtiva, os macrotemas identificados e os portfólios instituídos, entre os quais o do setor
sucroenergético. Dentro desse último escopo, apresentou os resultados de P&D direcionados
ao setor sucroenergético, subdivididos em: vertente agrícola relacionada a manejo da palhada
e efeitos da reciclagem de nutrientes e produtividade do canavial, sistema integrado de
inovações para plantio mecanizado de cana-de-açúcar visando aumento de produtividade,
estudos ligados à irrigação, desenvolvimento de sistemas de cultivo no cerrado, tecnologia da
inoculação com bactérias diazotróficas, ações de melhoramento genético e convencional,
desenvolvimento de cana de açúcar GM para tolerância à seca e ações com culturas
alternativas para entressafra e para segunda geração (2G). Por fim mencionou a importância
de identificação e aferição de demandas, parcerias público-privadas e a construção de agenda
de trabalho, que poderia servir de base para construção do futuro.
Na sequência o Sr. Ismael Perina, Presidente da Câmara, agradeceu também aos demais
representantes da entidade presentes na reunião. Dentro do tema, comentou a importância da
pesquisa de outros usos da vinhaça, algo que considera importante para dar mais um passo,
visto que o resíduo é utilizado na fertirrigação.
Sr. Alexandre A. M. Andrade Lima, Representante da UNIDA, perguntou sobre a possibilidade
de acelerar a liberação da cana transgênica com foco em restrição hídrica.
Dr. Guy de Capdeville, Representante da EMBRAPA, estimou em cinco anos encerrando os
testes de campo para buscar a liberação final.
Sra. Elizabeth Farina, Presidente da UNICA, perguntou qual o orçamento da entidade.
Dr. Ladislau Martin Neto, Diretor Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da EMBRAPA,
comentou que houve evolução, mas que comparado a um percentual do PIB, o investimento
ainda esta aquém quando comparado a países como os Estados Unidos. Reforçou a
importância das parcerias públicas privadas e emendas parlamentares. Dr. Guy de Capdeville,
Representante da EMBRAPA, ainda comentou sobre apoio do BNDES que dispõe de recursos
para pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Sr. Ismael Perina, Presidente da Câmara, comentou que a criação de mecanismos para
investimento em pesquisa é importante e que o legislativo também pode ajudar nesse tema.
Sr. Luis Carlos Heinze, Deputado Federal, lembrou da rede de pesquisa RIDESA e CTC e
reforçou a importância de valorização das instituições de pesquisa estadual.
Sr. Miguel Rubens Tranin, Representante da ALCOPAR, agradeceu pela visita a EMBRAPA
Agroenergia ocasião onde, juntamente com o Sr. Antonio Cesar Salibe, Representante da
UDOP, e o Sr. Mario Ferreira Campos Filho, Representante da SIAMIG, puderam ter uma
percepção muito forte do trabalho da instituição. Nesse sentido comentou ser um momento
muito bom para aumentar escala e que com o apoio das entidades do setor é possível
vislumbrar frutos desse trabalho conjunto.
Sr. Ismael Perina, Presidente da Câmara, lembrou que esse movimento começou a quatro
anos atrás.
Complementando, Sr. Antonio Cesar Salibe, Representante da UDOP, mencionou que durante
a visita realizada encontrou uma instituição aberta e pujante. Relatou que durante o Congresso
Nacional de Bioenergia vários resultados de pesquisa da instituição foram apresentados e,
desse modo, considera esse momento fundamental para união de produtores, fornecedores e
EMBRAPA.
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Sr. Marcelo Cavalcanti Guerra, Representante do SINDAÇÚCAR Pernambuco, relatou sobre
recuperação de unidade de pesquisa no estado, inserida na rede RIDESA, e ressaltou a
importância da EMBRAPA.
6.

Principais demandas do setor.

Em seguida o Sr. Ismael Perina Jr., Presidente da Câmara, solicitou a manifestação das
entidades referentes às principais demandas do setor, de modo a pautar o assunto junto ao
executivo.
Sr. André Luiz Baptista Lins Rocha, Presidente do Fórum Nacional Sucroenergético (FNS),
mencionou sobre a retomada de agenda junto ao governo, com expectativa de reunião com a
Casa Civil, para tratar dos seguintes assuntos: (1) definição do aumento da mistura, pois os
testes já foram concluídos, e basta análise e decisão CIMA; (2) desoneração da folha de
pagamento; (3) expectativa do aumento da gasolina e retorno da CIDE; e (4) reunião com
parlamentares para análise da diferenciação de alíquotas do ICMS entre estados. Ainda
relatou sobre criação de grupo no âmbito do programa Inovar Auto para estudar melhorias nos
motores flex e informou que o ponto principal é reconhecer as externalidades através da CIDE.
Sr. Paulo Sérgio de Marco Leal, Representante da FEPLANA, reforçou a questão das
externalidades positivas reconhecidas pela sociedade e mencionou participação em reunião no
estado da Paraíba para tratar da CIDE. Relatou preocupação com o endividamento de grupos
empresariais menores, que precisam de reestruturação financeira, os desafios das
cooperativas de crédito e mencionou sobre a importância da subvenção aos produtores rurais.
Sr. Ismael Perina Jr., Presidente da Câmara, falou sobre as regiões de seca no estado de São
Paulo, situação dramática e que precisa ser olhada como catástrofe, e reforçou a importância
de apoio ao setor para recuperação da atividade.
Sr. Luis Carlos Heinze, Deputado Federal, relatou a importância do setor de consolidar
números e organizar um plano de recuperação.
Sr. Miguel Rubens Tranin, Representante da ALCOPAR, comentou que postergação da dívida
seria lenitivo para atenuar a situação.
Sr. Paulo Sérgio de Marco Leal, Representante da FEPLANA, comentou que a Secretaria de
Política Agrícola já tem conhecimento da situação.
Em seguida o Sr. Eduardo L. Leão de Sousa, Representante da UNICA, abordou assunto
relativo à oferta e demanda de açúcar na Tailândia. Relatou que nesse país houve um
processo de conversão de áreas de cultivo de arroz para produção de cana de açúcar, com
reflexos nos próximos dois anos na exportação do produto. Nesse sentido, explicou que a
aceleração da exportação fundamenta-se num sistema de subsídios com impactos no
mercado mundial do açúcar, disponibilizando dados e projeções sobre oferta e demanda na
Tailândia, as políticas de proteção adotada e os impactos no mercado mundial. Por fim
apresentou tópicos sobre o posicionamento da Tailândia junto à OMC, e relatou reunião com
MAPA e MRE para tratar de ações em relação ao assunto.
Sr. Manoel C. A. Ortolan, Representante da ORPLANA, perguntou sobre o fim das cotas da
União Europeia em 2017. A respeito disso, o Sr. Eduardo L. Leão de Sousa, Representante da
UNICA, comentou que é um ponto a ser avaliado e a preocupação é a extinção da tarifa dentro
da cota, mencionando que a UE vem ganhando competitividade no mercado internacional.
Sra. Elizabeth Farina, Presidente da UNICA, comentou sobre o debate em torno das questões
relacionadas à obesidade, com aumento da consciência contra o uso do açúcar. Relatou sobre
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a necessidade de defesa da imagem do açúcar, que é fonte barata e natural, e mencionou
sobre tendência de regulamentação pela ANVISA quanto à adição de açúcar em alimentos
industrializados e a rotulagem com atenção a tais fatores de saúde. Diante disso considera
oportuno o setor organizar informações com base científica sobre o tema, ação que a entidade
já vem realizando com especialistas. Assim mencionou que o setor deve trabalhar a imagem
do produto e um acompanhamento por parte da câmara é importante.
Sr. Ênio Jaime F. Jr., Representante da CNA, relatou sobre ações de curto e longo prazo, mas
reforçou a importância de priorizar e focar em pontos estruturantes e centralizar pautas
imediatas, de forma resumida e objetiva.
Com respeito à questão de exportação de açúcar pela Tailândia, Sr. Marcelo Cavalcanti
Guerra, Representante do SINDAÇUCAR Pernambuco, reforçou o apoio da entidade a ação
da UNICA.
Sr. Alexandre A. M. Andrade Lima, Representante da UNIDA, fez comentários sobre o ICMS,
crédito presumido e que a questão relativa à subvenção depende de ações do tesouro
nacional.
Sr. Lourenço L. F. Lopes, Representante da UNIDA, comentou que a região fumageira de
Arapiraca gradativamente perdeu importância para o cultivo do tabaco, com migração para
outras culturas, tais como mandioca, de menor valor agregado. Dentro desse aspecto reforçou
que a questão da redução do açúcar tem sido recomendação da área médica e, portanto
considera fundamentais ações preventivas relacionadas à informação e valorização do
consumo.
Sr. Cid Caldas, Representante da SPAE/MAPA, comentou sobre o trabalho do MME referente
ao nível de mistura e que a tomada de decisão dependerá de questões técnicas e
abastecimento do consumidor. Com respeito à subvenção mencionou o posicionamento
favorável do MAPA e comentou ainda ações da secretaria relacionadas ao registro de
defensivos agrícolas junto ao órgão competente.
7.
Assuntos Gerais e Encerramento.
Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente da Câmara encerrou a Reunião da
Câmara Setorial.
Preposições
Item Item da reunião
Ações
Item Ação
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