Brasília, 29 de março de 2018.

CONSULTA PÚBLICA Nº 43, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2018 - MME
Assunto: Biodiesel: identificação de contribuições, sugestões e propostas de diretrizes
específicas para o aperfeiçoamento da Sistemática de Leilões de Biodiesel vigente

É inquestionável a relevância dos biocombustíveis, particularmente o biodiesel, no
fomento à diversificação da matriz energética nacional por meio de fontes renováveis. Além
de ter um importante papel na esfera ambiental, o biodiesel brasileiro possuí um diferencial
singular também nos eixos econômico e social do tripé da sustentabilidade produtiva, graças
ao Selo Combustível Social (SCS), emitido pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e
do Desenvolvimento Agrário (SEAD) da Casa Civil da Presidência da República, e concedido
a empresas produtoras de biodiesel que cumpram critérios previamente estabelecidos.
O programa auxilia tanto na inclusão produtiva e social dos agricultores familiares
fornecedores de matérias-primas para a produção de biodiesel como na geração de renda no
campo. Sustentando a organização produtiva desses agricultores, amparando sua inserção
no mercado e viabilizando de forma efetiva o acesso à assistência técnica aos associados, as
cooperativas agropecuárias são peças fundamentais para a instrumentalização do Selo.
Atualmente, o Selo Combustível Social beneficia mais de 70 mil famílias de
agricultores familiares e detém em torno de 120 cooperativas habilitadas para o fornecimento
de diferentes matérias-primas, tais como amendoim, soja, canola, dendê, gergelim, girassol,
mamona, coco, macaúba, óleo de peixe e de frango, óleo de soja e sebo bovino.
A sistemática de leilões de biodiesel vigente, ao considerar em sua regulamentação,
juntamente a outros aparatos, alguns diferenciais para a aquisição do biodiesel de
fornecedores detentores do Selo, contribui de forma direta para o desenvolvimento
sustentável da cadeia produtiva do biodiesel, assim como para uma maior inclusão de
agricultores familiares nesse processo.
Dessa forma, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), que atualmente
congrega 1.555 cooperativas agropecuárias, mais de 1 milhão de produtores cooperados,
gerando aproximadamente 190 mil empregos de forma direta, vem através desta contribuição
enfatizar a importância de que a sistemática dos leilões de biodiesel priorize as aquisições
dos detentores do Selo Combustível Social, garantindo também que o maior volume de oferta
permaneça amparado na produção abarcada pelo Selo.
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