Principais ações e projetos
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Palavra do Presidente
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O

ano de 2009 ficará
registrado pela intensidade e complexidade
de nossa agenda de trabalho, enfrentada
com energia e dedicação pela equipe
da UNICA. Foram inúmeras iniciativas
em busca de aprimoramento e avanços,
tão estratégicos quanto essenciais, sob
nossas três grandes áreas de atuação:
Competitividade, Sustentabilidade e
Comunicação.
Olhando-se no retrovisor, atesta-se
que terminamos um ciclo árduo,
temperado pela forte sazonalidade de
preços e rendas do setor, ambos bastante
comprimidos no início do ano refletindo
uma crise financeira internacional que, no
princípio, parecia longe de dar trégua.
A recuperação veio no final da safra,
ao mesmo tempo em que colhemos frutos
de nossas ações sócio-ambientais, com
destaque para as contribuições
de nossos produtos renováveis no
combate às mudanças do clima. Foi
também um período em que as questões
regulatórias do setor vieram à tona,
assim como os esforços para que o mundo
nos enxergasse de forma mais equilibrada
e promissora.

Na comunicação, ampliamos e
aprofundamos nossos esforços em
diversas frentes, começando com os
decisivos passos de criação de um
abrangente projeto de marketing e
comunicação integrada, não mais
restrito à indústria da cana, mas sim aberto
a toda a cadeia produtiva. Ampliamos a
atuação de nossas representações em
Washington e Bruxelas e aumentamos
nossa visibilidade com participações em
eventos, destacando-se o Ethanol Summit,
que transformou São Paulo no centro das
atenções globais sobre os biocombustíveis.
Estes foram alguns dos capítulos de
uma história que ainda se desenha,
com temas como desregulamentação,
tributação, definição da matriz energética e
avanços na área sócio-ambiental,
ainda em franco desenvolvimento.
Este folheto traz uma memória resumida
de nossos principais esforços e resultados
– ações que ampliaram horizontes
e plantaram sementes para novos
e essenciais avanços no futuro.
Boa leitura,
com energias renovadas
em 2010!

Competitividade
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As ações da UNICA na área de Competitividade foram agrupadas em atuações nas
áreas nacional e internacional.
Mercado doméstico:

Regulação e mercado

MARCO REGULATÓRIO
Fundamentando o debate:
nove estudos técnicos inéditos
contratados e seminários em
várias regiões.

Marco Regulatório: A discussão visando
à definição de um marco regulatório para
o etanol ganhou impulso ao longo do ano,
com diversas ações deflagradas pela UNICA buscando fundamentar o debate sobre
o futuro das energias renováveis na matriz
energética. Além das discussões com os diversos agentes do governo, destacam-se as
seguintes iniciativas:

COMERCIALIZAÇÃO
Um dos principais alvos da Unica
no ano foi o aperfeiçoamento do
processo de comercialização.

RESERVA LEGAL
Intenso trabalho para ampliar
os debates internos da legislação
ambiental sobre o
agronegócio.

COLHEITA MANUAL
A Unica defendeu firmemente a
aplicação da lei estadual que regula
a queima da cana.

. Contratação de nove estudos técnicos
inéditos, por renomados especialistas
de importantes universidades e centros
de pesquisa, que identificaram e
quantificaram as externalidades positivas
do etanol e da bioeletricidade, propondo
políticas públicas que reconheçam esses
benefícios dentro da matriz energética
brasileira.

. Seminários em diversas regiões do
País, incluindo um evento no Congresso
Nacional e nas Assembléias Legislativas de
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e
Mato Grosso do Sul.

Comercialização: O aperfeiçoamento do
processo de comercialização do etanol foi o
alvo principal de diversos esforços. Destacase a regulamentação das empresas de comercialização controladas por produtores,
o que deverá permitir maior liquidez nos
mercados físico e futuro e garantia de abastecimento. A UNICA também participou
ativamente da constituição de um grupo de
trabalho na Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para
a revisão das normas que regulam a comercialização de combustíveis no País.
Reserva Legal: Intenso trabalho foi realizado visando ampliar o debate a respeito
das conseqüências da legislação da Reserva
Legal sobre o agronegócio e o país como
um todo, sempre buscando o consenso
entre as partes envolvidas no tema e ações
específicas junto aos principais grupos de
comunicação do país.

Colheita Manual da Cana: A UNICA
vem defendendo ativamente suas associadas
para garantir a aplicação da lei estadual que
trata do despalhamento da cana por meio do
emprego do fogo. Recentemente, em ações
promovidas pela UNICA, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou inconstitucionais
diversas leis municipais que contrariavam a
norma estadual. Ao mesmo tempo, a UNICA
vem atuando ativamente na defesa da competência do Estado de São Paulo para expedir
as autorizações ambientais necessárias para a
realização da referida prática agrícola.
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CRÉDITO
A busca por fontes
alternativas de
recursos para o
setor foi uma
das prioridades
em 2009.

BIOELETRECIDADE
O objetivo é promover
mudanças no ambiente
regulatório e institucional,
para acelerar a expansão.

ECONOMIA E
ESTATÍSTICA
A Unica é
referência na
produção de dados
e estatísticas
que ilustram e
alimentam o
desenvolvimento
do setor.

Crédito: Para combater a escassez de crédito em função da crise financeira internacional,
principalmente capital de giro para as usinas,
a UNICA empreendeu gestões junto aos setores público e privado, buscando alternativas
de fontes e mecanismos que assegurassem o
fluxo de recursos para o setor, principalmente
programas para estocagem do etanol.
Economia e estatísticas: Internamente,
investiu-se no desenvolvimento de análises e
estudos sobre o setor e o mercado de etanol,
açúcar e energia, além da implementação de
ferramenta para gerenciar e ampliar o banco
de dados da UNICA, hoje provavelmente o
mais completo do País.

Bioeletricidade
Esforços contínuos junto aos órgãos reguladores visando promover mudanças no
ambiente regulatório e institucional e a
conseqüente promoção da bioeletricidade
do bagaço de cana. Paralelamente, a UNICA consolidou o Grupo de Bioeletricidade
(GTBio) integrado por mais de 50 associadas, organizou um curso de comercialização
da CCEE, beneficiando mais de 70 técnicos
e instituiu o Programa “Visitando a Bioeletricidade”, no qual foram organizadas 10 visitas
de autoridades e técnicos do setor elétrico às
nossas empresas.

Competitividade
ÁREA INTERNACIONAL
Os escritórios em Bruxelas
e Washington promoveram
diversas campanhas e
ações específicas para
fortalecer a imagem do
etanol na Europa e nos
EUA. Foram mais de
60 seminários e vários
documentos destinados a
públicos multiplicadores e
de pode decisório.

Área Internacional
Com o apoio da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), por meio do projeto Promoção do Etanol Brasileiro
no Exterior, diversas ações foram
empreendidas pelos nossos escritórios em Washington e Bruxelas, com
o propósito de fortalecer a imagem do
etanol como combustível renovável e
de baixo carbono nos Estados Unidos
e na União Européia.
Além de participação em cerca de 60
seminários no exterior, em 2009 as
nossas representações no exterior
participaram ativamente do diálogo
para definição das políticas para biocombustíveis nos EUA e na União Européia. Este esforço envolveu estudos
e gestões junto aos governos federal e

estaduais nos EUA e junto à comissão
e aos estados membros da UE, visando à revisão dos cálculos de emissões
de CO2 geradas pelo etanol de canade-açúcar.
Neste sentido, a UNICA elaborou cartas e documentos que foram enviados
aos principais órgãos ambientais norteamericanos, que já produziram uma reavaliação de parâmetros equivocados que
prejudicam o reconhecimento do etanol
brasileiro de cana-de-açúcar como eficiente redutor de emissões de CO2.
O aumento da mistura do etanol na gasolina nos EUA, atualmente limitado a
10%, também mereceu atenção de nossa representação, assim como o acompanhamento de projetos de lei sobre a

redução ou eliminação da tarifa de importação de 14 centavos de dólar por
litro, incidente sobre o etanol brasileiro.
Na representação de Bruxelas, avançou-se na implementação da Diretiva
de Energias Renováveis, que estabelece meta obrigatória de 10% de
substituiçào de energias fosseis por
renováveis nos transportes até 2020,
condicionada ao cumprimento de critérios de sustentabilidade.
Cabe ressaltar ainda a presença da
UNICA em feiras e seminários internacionais, como a Green Week (Bruxelas),
a Clean Moves (Hannover), a Biomass
2009 (Washington), a Bright Green e a
Conferência do Clima da ONU (COP15) em Copenhagen.
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Sustentabilidade

COMPROMISSO NACIONAL TRABALHISTA
PROJETO RENOVAÇÃO
PROTOCOLO AGROAMBIENTAL
A Unica promovendo sustentabilidade.

Dentre as diversas ações de sustentabilidade
socioambiental, dois projetos iniciados em
2009 merecem destaque: o Compromisso
Nacional para Aperfeiçoar as Condições
de Trabalho na Cana-de-Açúcar e o Projeto RenovAção.
Firmado em junho, o Compromisso Nacional é um acordo de adesão voluntária e caráter evolutivo que busca valorizar as melhores
práticas trabalhistas, transformando-as em
exemplos para todo o setor sucroenergético.
Já no lançamento, mais de 300 das 410 usinas
em atividade no Brasil registraram sua adesão
e assumiram o compromisso de cumprir um
conjunto de cerca de trinta práticas trabalhistas exemplares que superam as obrigações
exigidas por lei, a exemplo da eliminação dos
intermediários que atuam no recrutamento e
contratação de trabalhadores.

O RenovAção é o maior programa de requalificação de trabalhadores da cana-de-açúcar já
realizado no mundo, coordenado pela UNICA e a Federação dos Empregados Rurais Assalariados no Estado de São Paulo (Feraesp),
com patrocínio das empresas Syngenta, John
Deere e Case IH e apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O objetivo
é treinar e requalificar sete mil colaboradores a cada ano, entre trabalhadores em
operações manuais de cana e integrantes das
comunidades, para atividades dentro de usinas e em outros setores da economia.
Ao longo do primeiro trimestre de 2010, o
RenovAção já estará oferecendo mais de duas
mil vagas para cursos de motorista, operador
de colhedora, eletricista, mecânico e soldador entre outros. Serão ainda oferecidas, nos
primeiros meses do ano, mais duas mil vagas
para cursos de outros setores da economia,
como horticultura, reflorestamento, hotelaria
e artesanato, entre outros.

Protocolo Agroambiental

Zoneamento da Cana e Emissões

Em 2007, a UNICA foi signatária do Protocolo Agroambiental, que estabelece uma
série de compromissos e diretivas técnicas
relacionadas às indústrias sucroenergéticas
do Estado de São Paulo. Uma delas referese à antecipação legal do fim da colheita
de cana com o uso de fogo até 2014 para
área mecanizáveis e 2017 para áreas não
mecanizáveis.

Duas iniciativas de zoneamento exigiram
atenção da UNICA. A primeira delas foi o
Zoneamento Agroambiental, lançado pelo
governo do Estado de São Paulo no início do
ano. A UNICA, em parceria com o Centro
de Tecnologia Canavieira (CTC), ofereceu
apoio técnico às Secretarias da Agricultura e
do Meio-Ambiente, para aprimorar a qualidade da informação e dos critérios adotados.

Em balanço de dois anos de vigência do Protocolo realizado em novembro, dentre outros
benefícios ambientais, calculou-se que a redução de queima da palha da cana, o seu uso
para co-geração de eletricidade nas usinas
paulistas e a proteção e recuperação voluntária de matas ciliares evitarão juntos a emissão
de 62,5 milhões de toneladas de CO2 equivalente até 2017. Além disso, estima-se uma
economia de cerca de 48 bilhões de litros de
água somente em 2008, como resultado direto das ações previstas no Protocolo.

A segunda iniciativa foi anunciada pelo governo federal no final do ano. Trata-se do Zoneamento Agroecológico da cana-de-açúcar,
que proíbe o plantio de cana na Amazônia e
na região do Pantanal, e impede a expansão
da cana por meio do desmatamento. A UNICA se posicionou publicamente pelo “desmatamento zero” como forma de combater
alegações infundadas sobre eventuais danos a
biomas sensíveis causados pela expansão do
cultivo da cana, apesar de que alguns ajustes
ainda se fazem necessários neste projeto.

Nota Verde: A UNICA teve atuação fundamental para a revisão e aprimoramento da
metodologia do IBAMA e do Ministério do
Meio Ambiente para avaliação da emissão de
veículos automotores, a exemplo da inclusão
de emissão de CO2 no cálculo do ranking.
Carbonômetro: Foi feita a atualização da
metodologia de cálculo das emissões evitadas de CO2 pela frota flex, uma ferramenta
disponível no site da UNICA desde 2008. O
ano de 2009 termina com surpreendentes 80
milhões de toneladas de emissões evitadas de
CO2 na frota flex desde 2003.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Empenho total da Unica para estimular
e conscientizar todos os públicos no
combate ao aquecimento global.

Certificação

Responsabilidade Corporativa

Mudanças Climáticas

Em busca de parâmetros para a certificação,
a UNICA participou como membro do comitê executivo dos trabalhos da Better Sugarcane Initiative (BSI), um fórum com sede
em Londres que desenvolve um modelo de
certificação para produtos derivados da canade-açúcar. Além do BSI, foram acompanhadas inúmeras iniciativas globais de certificação, envolvendo esforços junto ao Itamaraty
nas discussões de fóruns internacionais que
abordaram os biocombustíveis. Dentre elas,
destacam-se a Roundtable on Sustainable
Biofuels (RSB), que desenvolve critérios de
sustentabilidade para biocombustíveis, com
sede na Suiça; a Global Bioenergy Partnership (GBEP), iniciativa para facilitar o desenvolvimento sustentável da bioenergia, coordenado pela FAO em Roma; a International
Standard Organization (ISO) e a Convenção
sobre Diversidade Biológica (CDB).

A UNICA colaborou ativamente nos seguintes temas de responsabilidade socioambiental corporativa:

O esforço para mitigar gases de efeito estufa,
que causam as mudanças do clima, foi uma
das áreas mais importantes da ação global da
UNICA em 2009. Este será certamente o
principal tema que determinará o crescimento futuro do etanol e da bioeletricidade no
Brasil e no mundo. As seguintes frentes foram
alvo de ações da UNICA:

. Aplicação dos Indicadores de
Responsabilidade Socioambiental
ETHOS em 30 unidades associadas, com
participação de 650 colaboradores e
diretores.
. Confecção do Balanço Social - modelo
IBASE (Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas), com participação
de 74 associadas.
. Elaboração dos Indicadores Setoriais
Socioambientais, que contou com a
participação ativa das associadas, de
partes interessadas e de formadores de
opinião ligados à UNICA e ao setor.
Em 2010, a UNICA estará publicando a nova
versão bianual do seu Relatório de Sustentabilidade padrão GRI (Global Reporting
Initiative), que inclui informações socioambientais e econômicas das suas mais de 120
empresas associadas.

. Elaboração e distribuição global do
folheto “A contribuição da cana-deaçúcar na mitigação das Mudanças
Climáticas” e apoio a estudos
específicos sobre a matéria.
. Realização e participação em
eventos nacionais (Fórum EXAME
de sustentabilidade, Conselho de
Desenvolvimento Econômico e
Social, café da manhã ABAG, etc.)
e internacionais (Green Week em
Bruxelas, Bright Green e COP-15 em
Copenhague, etc.).

Sustentabilidade

. Participação na Aliança Brasileira pelo
Clima – Agricultura, Florestas Plantadas
e Bioenergia, iniciativa que reúne quinze
entidades que representam 16% da
exportações e 28% da matriz energética
brasileira, dentre elas as indústrias da soja
e derivados, papel e celulose e cana-deaçúcar. Foi elaborado um documento que
propõe uma série de propostas de políticas
públicas para a área e propostas para as
negociações climáticas internacionais.
. Intenso trabalho de treinamento sobre
o tema Mudanças Climáticas junto à
sociedade e associados, incluindo o
lançamento do “Desafio Mudanças
Climáticas”, no âmbito do Projeto
AGORA (veja na página seguinte).
. Presença em uma série de grupos e
iniciativas criados com o objetivo de
debater as mudança climáticas, como
CNI, FIESP, FBDS, Instituto Ethos e
Vale, entre outros.

Ônibus movido a etanol
A UNICA apoiou ativamente o Projeto BEST
- BioEtanol para o Transporte Sustentável -,
participando e promovendo o lançamento
do segundo ônibus a etanol que brevemente integrará a frota de transporte urbano de
São Paulo (projetos em andamento). Idealizado pela União Européia e coordenado
pela Prefeitura de Estocolmo, na Suécia, o
projeto tem estudos liderados no Brasil pelo
CENBIO (Centro Nacional de Referência
em Biomassa), que é o coordenador da iniciativa e responsável pelo acompanhamento
do desempenho dos veículos.
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Comunicação
PROJETO AGORA
A cadeia sucroenergética
envolvida com o maior projeto
de marketing e comunicação
institucional do agronegócio
brasileiro.

O Projeto AGORA – Agroenergia e Meio
Ambiente, que reúne associações e empresas de toda a cadeia sucroenergética em
torno do maior esforço de marketing e comunicação institucional já realizado no agronegócio brasileiro, exigiu intensos esforços de
estruturação desde o início de 2009. Entre as
principais ações estão:

. Criação e lançamento do Prêmio TOP
ETANOL, que premiará matérias
jornalísticas, trabalhos acadêmicos,
fotografias e personalidades de destaque
ligadas ao setor sucroenergético no
primeiro semestre de 2010.
. Estabelecimento de canais de
comunicação eficientes com os que
produzem e aprovam a legislação

brasileira, fornecendo informações
consistentes sobre biocombustíveis em
todas as suas dimensões por meio de
seminários realizados no Congresso
Nacional, em Brasília, e nas Assembléias
Legislativas dos estados de São Paulo,
Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato
Grosso do Sul.
. Criação e execução do “Desafio
Mudanças Climáticas”, iniciativa com
foco nos alunos do Ensino Fundamental
da rede estadual em oito estados,
abordando o tema “Aquecimento
Global”. A ação impactou mais de
12.000 escolas, 47 mil professores e
cerca de 2,3 milhões de alunos de 7ª e
8ª séries, com o recebimento de mais de
três mil trabalhos realizados pelos alunos
e oitenta premiações.

ETHANOL SUMMIT
Mais de 3 mil participantes em
3 dias de palestras e debates
com especialistas de várias
partes do mundo, reunidos
em São Paulo.

Ethanol Summit
Realizado no início de junho, a edição de 2009
reuniu mais de três mil pessoas que assistiram por três dias palestras de especialistas de
várias partes do mundo. As novidades foram
a realização inédita de uma Sessão Plenária
Especial pela renomada revista The Economist,
a participação do 42º presidente dos Estados
Unidos, Bill Clinton, que fez sua palestra encerrando o primeiro dia do evento, e a realização simultânea de uma feira dedicada às mais
novas tecnologias e inovações voltadas para os
biocombustíveis, o “Brazil Ethanol Trade Show”.

Marketing
. Usina Virtual, exibida pela primeira vez
na COP-15, em Copenhagen: o projeto
reproduz a experiência de visitação
de uma usina, utilizando-se as mais
modernas tecnologias audiovisuais.

MATERIAIS E AÇÕES
PROMOCIONAIS
Competições automobilísticas
movidas a etanol, cartilhas
de estímulo ao consumo do
produto, promoções para
sensibilizar os públicos-alvo.

. Rally Dakar: apoio à equipe do piloto

. Stock Car: a principal categoria do

Klever Kolberg, que em 2010 pilotará pela
primeira vez um carro movido a etanol
no maior rally do planeta.
. Cartilhas sobre o etanol nos manuais do
proprietário de automóveis flex novos:
em 2009 foram mais de dois milhões de
cartilhas distribuídos pelas quatro maiores
montadoras do país (Fiat, Ford, GM e
Volkswagen).
. Para as motos, foram 150.000 cartilhas
distribuídas pela rede de concessionárias
da Honda, acompanhando o lançamento
da primeira motocicleta flex do mundo, a
Titan 150 CG MIX.
. Ação promocional, em parceria
com a revista Duas Rodas, para o
concurso “O que farei com o dinheiro
que economizaria usando Etanol na
minha moto?”

automobilismo brasileiro usará motores
movidos a etanol a partir de 2010,
com o apoio da UNICA. A novidade
foi anunciada em entrevista coletiva no
mês de outubro.
. Fornecimento de combustível para a
temporada da Fórmula Indy, com ações
na Flórida e na Califórnia envolvendo
políticos, jornalistas e consumidores
finais. Além disso, em março de 2010
acontecerá a primeira corrida de rua da
Formula Indy no Brasil, no município de
São Paulo e a UNICA já planeja forte
engajamento neste evento.
. Visita de jornalistas estrangeiros ao Brasil
para participar do programa de imersão
no setor sucroenergético brasileiro.
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Salão Duas Rodas

Resultados do Protocolo Agroambiental

Lançamento do Manual das Águas

A participação da UNICA em eventos nacionais de relevância para os objetivos da
entidade e do setor foi ampliada de forma
significativa em 2009. Alguns destaques:

. Fenasucro e Feicana: participação com
stand nos eventos anuais dessas duas
importantes feiras, respectivamente, em
Sertãozinho e Araçatuba.
. Brazil Ethanol Trade Show: encontro
paralelo ao Ethanol Summit 2009, São
Paulo (junho).

. Expopostos e Conveniência: encontro
de inovações e tendências do mercado de
postos de combustíveis e serviços, em São
Paulo (setembro).
. Salão Duas Rodas: parceria com a Revista
Duas Rodas e com a Honda, em São Paulo
(outubro).
. Prêmio Abiauto: evento anual para 80
jornalistas especializados que avaliam os
modelos de veículos lançados em 2009
e elegem os melhores em diferentes
categorias. A UNICA participou com
um stand na pista da Goodyear em
Americana (SP) e propôs e desenvolveu

Salão Duas Rodas

Resultados do Protocolo Agroambiental

Feicana

os critérios para o Prêmio “Mobilidade
Sustentável” (novembro).
. Manual das Águas: em parceria
com a FIESP, a Agência Nacional
das Águas (ANA) e o Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC), a UNICA
participou do lançamento do Manual
de Conservação e Reuso de Água na
Agroindústria Sucroenergética, que traz
informações ambientais relacionadas
ao gerenciamento de recursos
hídricos, em linha com os conceitos do
desenvolvimento sustentável (dezembro).

Comunicação

Green Week . Bruxelas

Expopostos e Conviniências

Encontro com a Imprensa Automotiva

Almoço com a Imprensa

Premiação Desafio Mudanças Climáticas . Projeto Agora

Fenasucro . Estande Projeto Agora
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Comunicação

Visitas de delegações internacionais à UNICA em 2009
Américas 40%
Europa 43%
África e Oriente Médio 3%
Ásia-Pacífico 14%

TOTAL 145 visitas
Visitas de delegações internacionais às usinas em 2009

Américas 55%
Europa 30%
Ásia 3%

TOTAL 20 visitas

Anúncios e
Materiais Promocionais
. Homenagem ao governo municipal
de São Paulo, pela aprovação de lei
que prevê a substituição total de
combustíveis fósseis por renováveis no
transporte público até 2018;
. Anúncio alusivo ao Dia da Árvore, com
resultados atualizados sobre os esforços
do setor sucroenergético paulista para
proteger e recompor matas ciliares;
. Folheto e anúncios divulgando o Projeto
AGORA e suas diferentes iniciativas;
. Anúncios na mídia brasileira e
internacional divulgando o Ethanol
Summit 2009;
. Folheto detalhando o Projeto RenovAção;
. Confecção e distribuição de brindes com
as logomarcas doméstica e internacional
do etanol brasileiro de cana-de-açúcar;

. Produção de publicação resumindo nove
estudos elaborados por renomados
especialistas para subsidiar as discussões
sobre o futuro dos biocombustíveis na
matriz energética brasileira;

Etanol nos postos
Em parceria com a ANP, conquistou-se o direito de uso da palavra Etanol nas bombas
dos postos de combustíveis do Brasil, mudança que vinha sendo defendida pela UNICA desde 2007 e que se tornará mandatória
a partir do segundo semestre de 2010. Como
conseqüência, vários postos em diferentes
estados já passaram a adotar a nomenclatura
Etanol nas bombas, processo que foi fortemente acelerado por uma campanha publicitária nacional realizada pela Esso, hoje controlada pelo grupo Cosan.

Visitas ao setor sucroenergético
Em 2009, a área de Relações Institucionais da
UNICA recebeu mais de 140 delegações internacionais em busca de informações sobre
a indústria brasileira da cana-de-açúcar. Os
grupos incluiram chefes de estado, autoridades
governamentais, técnicos, pesquisadores, empresários, investidores, acadêmicos, estudantes
e jornalistas de todos os continentes.
Entre as personalidades que participaram de
visitas ao setor e conversas com a UNICA,
destacam-se os presidentes do México e das
Filipinas, o Príncipe de Gales, o primeiro-ministro da Holanda, dois ex-presidentes dos Estados Unidos, os ministros do meio-ambiente
do Reino Unido e da Dinamarca, o ministro de
comércio da Tailândia, quinze diretores executivos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outros.
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