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 Maior organização representativa do setor de açúcar, etanol e

bioeletricidade do Brasil

 Mais de 120 associadas, que respondem por mais de 60% da cana-

de-açúcar produzida no Brasil

 Atuação nas áreas de meio-ambiente, energia, tecnologia, comércio

exterior, responsabilidade corporativa, sustentabilidade, legislação,

economia e comunicação

 Presença internacional: Washington e Bruxelas

SOBRE A UNICA

UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA DE AÇÚCAR



ABORDAGEM

 Quais dados são sistematicamente levantados por sua 

instituição?

 Qual a metodologia de levantamento/tratamento dos dados?

 Como e onde eles são divulgados?

 Por quem são demandados/utilizados?

 Quais as principais aplicações dos dados divulgados?

 Limitações existentes e sugestões de melhorias (o que vem 

por aí).



ROTEIRO

1. Estrutura, ferramentas e sistemática de coleta

2. Manual de cumprimento de regras e procedimentos

4. Novo site de estatística da UNICA

3. Detalhamento dos dados e relatórios publicados pela instituição

 Projeção de safra e mapeamento da área cultivada com cana-de-açúcar

 Relatórios quinzenais de acompanhamento de safra

 Relatórios semanais de acompanhamento de safra

 Dados processados a partir de fontes secundárias



ESTRUTURA E FERRAMENTAS UTILIZADAS

1. Equipe

 Composta por agrônomos/economistas, analistas de sistemas e 

assistentes de planejamento

2. Ferramentas utilizadas

 Base de dados em SQL Server

 Ferramenta de Business Intelligence (BI)

 Ferramentas específicas desenvolvidas para a Unica

 Softwares estatísticos



ESTRUTURA E FERRAMENTAS UTILIZADAS



MANUAL DE REGRAS E PROCEDIMENTOS

1. Compromisso da UNICA em relação a 

observância da legislação concorrencial e a 

promoção da livre concorrência

2. Algumas regras

 Proibido o levantamento de qualquer informação 

sobre preço;

 Representantes da equipe técnica não podem ter 

nenhum vínculo com empresas do setor 

sucroenergético;

 Compromisso por escrito de confidencialidade dos 

dados por parte de cada integrante da equipe 

técnica;

 Ausência de informações individualizadas por 

empresa nos relatórios atualizados;

 Apresentação de informações sobre mercado 

deverá ser feita com aviso prévio e disponibilizada 

a todos no mesmo instante.



PROJEÇÕES DE SAFRA

1. Periodicidade

 Anual, com 1-2 atualizações durante o ano, caso necessário

2. Levantamento dos dados

 Dados coletados junto às unidades produtoras

 Informações levantadas pelos Sindicatos Estaduais

 Dados coletados e processados pelo Centro de Tecnologia Canavieira

 Mapeamento da área disponível para colheita no Centro-sul do País pelo INPE

 O INPE realiza um levantamento da área de cana-de-açúcar na Região Centro-Sul 

por meio de imagens de satélite, permitindo avaliar a evolução da área plantada 

com cana-de-açúcar, bem como o crescimento da colheita de cana crua.

3. Processamento e análise

 Equipe interna da UNICA, demais entidades envolvidas (uso de modelos 

estatísticos/econométricos)

4. Dados publicados

 Projeção de moagem, produção de açúcar, produção de etanol, exportações de etanol, 

exportações de açúcar.



PROJEÇÕES DE SAFRA



www.dsr.inpe.br/mapdsr/

PROJEÇÕES DE SAFRA

http://www.dsr.inpe.br/mapdsr/


RELATÓRIOS QUINZENAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SAFRA

1. Periodicidade

 Quinzenal

2. Levantamento dos dados

 Dados enviados por todas as unidades 

produtoras da região Centro-sul;

 Dados oficiais reportados ao MAPA, vinculados 

ao LPD das unidades produtoras.



RELATÓRIOS QUINZENAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SAFRA

1. Moagem de cana

2. Produção 3. Vendas

4. Estoques



RELATÓRIOS QUINZENAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SAFRA

3. Processamento e validação

 Input manual das informações enviadas

 Regras automáticas de validação (cálculo do 

estoque, verificação de rendimentos industriais 

etc)

4. Dados publicados

 Moagem de cana-de-açúcar

 Produção de açúcar e etanol 

 Concentração de açúcar na cana colhida

 Mix de produção açúcar/etanol

 Rendimento industrial 

 Vendas de etanol anidro e hidratado por 

mercado de destino

 Informações de outras fontes



RELATÓRIOS QUINZENAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SAFRA



RELATÓRIOS QUINZENAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SAFRA



RELATÓRIOS QUINZENAIS DE ACOMPANHAMENTO DE SAFRA

4. Forma de divulgação

 Divulgação por e-mail

 Divulgação precedida de comunicado com, 

pelo menos, 24 horas de antecedência

 Texto e tabela principal divulgados à imprensa 

 Relatório completo enviado para associados, 

governo, pesquisadores, empresas e demais 

interessados.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA 

MATÉRIA-PRIMA

1. Periodicidade

 Semanal

2. Levantamento dos dados

 Dados coletados junto às unidades produtoras do 

Estado de São Paulo por meio do sistema ATR 

vinculado ao Consecana-SP.

3. Forma de publicação

 Enviado por e-mail para todas as associadas da 

UNICA.

4. Dados publicados

 Evolução semanal da qualidade da cana-de-açúcar 

processada pelas unidades produtoras (pol, AR, Brix, 

pureza, fibra e ATR)



DADOS SECUNDÁRIOS

Informações econômicas sobre o setor sucroenergético brasileiro

1. Acompanhamento de safra 

 Relatórios de safra produzidos pela 

UNICA

 Cadastro de usinas e grupos econômicos

2. Produção

 Histórico de produção e moagem

 Moagem por Estado

 Moagem por mesorregião

 Área cultivada com cana de açúcar

 Por Estado, mesorregião, microrregião 

e município do País

 Detalhamento da área em reforma, 

área em expansão, soca e reformada

3. Preços e cotações

 Preços dos combustíveis ao consumido

 Série mensal e semanal por município e 

Estado

 Preço ao consumidor e preço de venda 

dos distribuidores

 Preços recebidos pelos produtores (diário, 

semanal e mensal)

 Preços de açúcar e etanol destinados a 

diferentes mercados

4.Consumo de combustíveis

 Consumo etanol, gasolina e GNV

 Informações detalhadas por Estado da 

Federação



DADOS SECUNDÁRIOS

Informações econômicas sobre o setor sucroenergético brasileiro

5. Exportação e importação

 Relatórios mensais completos

 Histórico de exportação por porto, por 

Estado, por país de destino, por bloco 

econômico de destino, por continente de 

destino etc.

 Importações brasileiras de etanol

6. Veículos automotores

 Vendas de veículos e motocicletas

 Frota de veículos e motocicletas

7. Consecana-SP

 Circulares 

 Manual

 Preço médio da cana-de-açúcar

 Preço do ATR pago aos fornecedores

8. Informações gerais sobre o setor

 Número empregados

 PIB e valor agregado

 Colheita mecanizada da cana

9. Mercado mundial

 Preços em outros países

 Produção mundial

 Comércio mundial

 Tarifas pagas pelo etanol e açúcar

 Mandatos de mistura



UNICADATA

Informações econômicas sobre o setor sucroenergético brasileiro

 A UNICA deverá lançar essa nova área do site até o final de maio.

 Serão publicados relatórios com informações levantadas pela entidade e 

dados secundários compilados a partir de diversas fontes.

 O site deverá atender a crescente demanda de estudantes, consultores, 

empresas relacionadas ao setor sucroenergético, governo, entre outros.

 Informações serão disponibilizadas em português e em inglês.

 Na primeira versão, serão disponibilizados mais de 70 visualizações/relatórios 

diferentes.















Obrigado!

luciano@unica.com.br


