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2010 ficará marcado na história da UNICA como o ano 

de consolidação das importantes iniciativas lançadas 

pela entidade nos últimos anos. Ideias e planos que hoje 

geram resultados concretos, duradouros e estratégicos 

para o setor sucroenergético brasileiro.

Cada vez mais, funcionamos como sinalizadores do lon-

go prazo, olhando para o futuro rico e diversificado de 

nosso setor. Fosse ele um navio, a Unica teria o papel de 

um farol na proa, iluminando as grandes ondas que vem 

pela frente, ao invés de uma lanterna na popa, voltada 

para as marolas deixadas para trás.

Nas três grandes áreas de atuação – Competitividade, 

Sustentabilidade e Comunicação –, a UNICA registrou 

resultados expressivos, particularmente na construção 

de caminhos que devem orientar o futuro do setor e da 

atuação da entidade. Assumimos, entre nossos diver-

sos papéis, o de uma espécie de incubadora de inicia-

tivas e projetos, que conduzimos até que ganhem vida 

própria e, amadurecidos, passem a produzir resultados 

e benefícios para as nossas empressas associadas.

Nesse sentido, merece destaque o trabalho desenvolvido 

na Comunicação, particularmente ações conjuntas como 

o Projeto AGORA, do qual participamos com diversos 

outros agentes da cadeia sucroenergética. O Prêmio 

TOP Etanol, com a presença dos três principais candida-

tos à presidência da República, e a presença marcante no 

Salão do Automóvel, a primeira do setor em 50 anos de 

vida do evento, foram exemplos emblemáticos viabiliza-

dos graças ao surgimento do AGORA.

Na área social, editamos o segundo relatório dentro dos 

parâmetros globais da GRI (Global Reporting Initiative), 

envolvendo 90% das empresas associadas. Criamos ain-

da o primeiro Código de Conduta da UNICA, fixando 

uma série de normas e melhores práticas de atuação.

Foi inovador e decisivo o desempenho do Projeto Reno-

vAção, focado na requalificação até sete mil trabalhado-

res por ano para combater o impacto social do avanço 

da mecanização. É notável a mudança na vida dos bene-

ficiados, com resultados que chamam atenção de gover-

nos, entidades e da mídia dentro e fora do Brasil.

No exterior, as ações dos escritórios em Washington e 

Bruxelas produziram avanços fundamentais na luta pelo 

reconhecimento da qualidade ambiental e abertura do 

mercado para o etanol de cana-de-açúcar no mundo. 

Trata-se de uma dura e contínua batalha, que exigirá 

atenção e esforços permanentes para preservar con-

quistas e produzir novos avanços.

Esta publicação resgata alguns dos principais esforços 

e resultados obtidos pela UNICA ao longo de 2010. Mo-

mentos marcantes da trajetória do navio sucroenérge-

tico, que avança com convicçao em direção a objetivos 

bem definidos e fundamentais para o futuro do Brasil.

Boa leitura, com energias renovadas em 2011!

MARCOS S. JANk
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MERCADO DOMÉSTICO

Regulação e meRcado

marco Regulatório: Ações concretas na defesa e am-
pliação do conteúdo renovável da matriz energética 
brasileira,com destaque para os derivados da cana-de-
aúcar, incluem a elaboração, em conjunto com órgãos 
governamentais, de anteprojeto para um novo marco 
regulatório dos biocombustíveis. Foi publicada uma 
obra contendo nove estudos acadêmicos, de ampla re-
percussão institucional e na mídia,destacando as cha-
madas externalidades associadas à produção e ao uso 
do etanol e propondo políticas para o setor.

Tributação do etanol: A uniformizaçãoda alíquota de 
12% de ICMS sobre o etanol hidratado transacionado 
entre produtores e empresas comercializadoras, traba-
lho deflagrado pela UNICA, foi obtida por meio de um 
entendimento entre a Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo. O resultado foi um 
ganho de eficiência tributária e mais segurança jurídica 
nas operações dentro do Estado.

meio ambiente: Foramdiversas e complexas as ações 
em benefício dos associados e da sociedaderelaciona-
das a temas ambientais no Estado de São Paulo. Uma 
delas, recorrente, tratou da definição de um procedi-
mento comum dos órgãos de fiscalização nas áreas de 
cultura de cana-de-açúcar.

competitividade

As ações da UNICA na área de Competitividade 
foram agrupadas em iniciativas nacionais e internacionais.

Documento 
entregue aos 
então candidatos 
a Presidência da 
República: 
Dilma Rousseff, 
Marina Silva e 
José Serra, 
durante 
cerimônia do 
Prêmio Top 
Etanol 
(junho 2010)



01 Marcos Jank (presidente da UNICA) e o Presidente da República durante inauguração simultânea de oito usinas termelétricas 
movidas a biomassa de cana-de-açúcar em Barra Bonita, interior de São Paulo (setembro 2010)  02 Presidente da República dá 
início a obras do novo sistema de transporte de etanol em Ribeirão Preto, São Paulo (novembro 2010)  03 Ganhos ambientais 
motivam prefeitura, empresas e UNICA em protocolo para introduzir 50 ônibus movidos a etanol em São Paulo (novembro 2010)  
04 Marcos Jank (presidente da UNICA) no Fórum EXAME Energia (setembro 2010)  05 Etanol chega hoje a aproximadamente 36 
mil postos de abastecimento no Brasil
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Ao longo de 2010, durante a estiagem que marcou a 
segunda metade do ano, inúmeras ocorrências de in-
cêndios nos canaviais, de origem desconhecida ou por 
vezes criminosa, tiveram sua responsabilidade atribui-
da exclusivamente a usinas. Diversasabordagens sur-
giram na mídia com este viés, o que exigiu da UNICA 
intenso trabalho junto aos meios de comunicação, que 
gradativamente alteraram seus conceitos. O trabalho 
enfatizou que era preciso separar queimas autoriza-
daspor lei e controladas das queimadas acidentais ou 
criminosas. Como apoio a essa ação, foram publicados 
anúncios em jornais do interior,pedindo a colaboração 
da população para evitar a disseminação de incêndios 
e denunciar irregularidades.

Reserva legal: A entidade teve forte atuação no deba-
te para desenvolver Projeto de Lei que leve a um Código 
Florestal mais adequado à realidade. Em vários momen-
tos, a UNICA liderou a busca por um consenso entre as 
partes interessadas, priorizando ações pontuais junto 
aos principais grupos de comunicação do País.

colheita manual da cana: A busca por mais uniformi-
dade nas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo 
em relação à inconstitucionalidade de leis municipais-
proibindo o uso controlado do fogo para despalha da 
cana, foi alvo de esforços permanentes em 2010. O 
trabalho resultou em uma quase unanimidade nasdeci-
sões do Tribunal, favoráveis ao uso do fogo desde que 
de acordo com o que determina a legislação.

Bioeletricidade: Para promover politicas setoriais em 
defesa do componente renovável da matriz energética 
brasileira, particularmente a participação da bioeletri-
cidade, a UNICA participou de estudos dedicados ao 
aprimoramento das condições regulatórias dos merca-
dos regulado e livre. Também foi alvo de esforços a or-
ganização dos leilões de 2010, tanto o de contratação 
de energia de reserva quanto o de fontes alternativas.

Foi organizado um curso para mais de 70 associados 
sobre a “Bioeletricidade e o Setor Elétrico,” ministrado 
pela Associação da Indústria de Cogeração de Energia 
(Cogen). Também acelerou-se o programa “Visitan-

do a Bioeletricidade,” 
com mais de 30 visitas 
a empresas associadas 
envolvendo autoridades 
governamentais e técni-
cos do setor elétrico.

competitividade

A discussão sobre um 
Código Florestal mais 
adequado à realidade 

contou com forte 
atuação da UNICA.



01 “Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar” publicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  02 O livro 
“Etanol e Bioeletricidade: A cana-de-açúcar na matriz energética brasileira” apresenta nove estudos inéditos sobre análises dos 
benefícios socioeconômicos e a mbientais do biocombustível e da bioeletricidade  03 A energia da cana pode fortalecer o sistema 
elétrico, nível de emissões é quase nulo em comparação com termelétricas convencionais
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ÁREA INTERNACIONAL

Os escritórios da UNICA em Washington e Bruxelas in-
tensificaram ações pela redução de barreiras tarifárias e 
não-tarifárias impostas ao etanol e açúcar brasileiros.  
Uma das principais conquistas do ano ocorreu em feve-
reiro, quando a Agência de Proteção Ambiental dos Es-
tados Unidos (EPA, na sigla em inglês) reconheceu o 
etanol de cana-de-açúcar como biocombustível reno-
vável de baixo carbono, de acordo com a lei que rege a 
produção e utilização de biocombustíveis no país, o Re-
newable Fuel Standard (RFS2). O anúncio também de-

signou o etanol de cana como “biocombustível avança-
do”, capaz de reduzir as emissões de gases causadores 
do efeito estufa em 61% quando comparado à gasolina.

Nos EUA, um intenso trabalho de posicionamento en-
volvendo mídias tradicionais e a Internet foi colocado 
em prática ao longo de 2010, ano decisivo para o futuro 
dos programas de apoio e proteção à indústria america-
na do etanol – programas que prejudicam o acesso do 
etanol brasileiro àquele mercado. Os esforços da UNICA 
se concentraram em mostrar que o Congresso america-
no pouparia aos contribuintes US$ 6 bilhões anuais com 
o fim dos subsídios, eliminando ainda a tarifa de US$ 
0,54 por galão (3,17 litros) imposta  aoetanol importa-
do. Em setembro, uma petição eletrônica no site chan-
ge.org, organizada pela UNICA,obteve mais de 24.000 
assinaturas até novembro de 2010 e estimulou o envio 
de centenas de cartas ao Congresso, por cidadãos ame-
ricanos contrários aos subsídios.

Também altamente relevante foi a revisão dos cálculos 
da intensidade de carbono dos combustíveis renováveis 
pelo Governo do Estado da Califórnia, o chamado Low 
Carbon FuelStandard (LCFS). A decisão, anunciada em 
novembro e fruto, em parte, dos esforços da UNICA, 
contribuiu para qualificar o etanol de cana como o de 
melhor desempenho de acordo com as regras daquele 
Estado, amplamente reconhecidas como as mais res-
tritivas do mundo para questões ambientais.

Na Europa, o escritório em Bruxelaspromoveu uma ava-
liação prática da implementação da Diretiva Européia 

de Energias Renováveis (RED, em 
inglês), legislação que determina 
que até 2020 os países-membros 
da União Européia substituam 
10% dos combustíveis fósseis uti-
lizados no setor de transporte por 
energias renováveis. A expectati-
va é que a maior parte dessa exi-
gência seja cumprida com o uso 
dos biocombustíveis.

No continente europeu houve 
ainda a participação da consulta 
pública sobre mudanças indiretas 
causadas por alterações no uso 
da terra (Indirect Land Use Chan-
ges, ou ILUC na sigla em inglês), 
organizada pela Comissão Eu-
ropéia. O documento final, de 16 

páginas, contendo recomendações da UNICA, foi sub-
metido em outubro. 

Por fim, com o apoio da Agência de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), ligada ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterrior, diversas ações foram realizadas a partir dos 
escritórios da UNICA em Washington e Bruxelas com 
o propósito de fortalecer a imagem do etanol como 
combustível renovável e de baixo carbono no exte-
rior. Foram 35 palestras, 11 participações da UNICA em 
eventos como expositora (como a COP 16 em Cancun, 
no Mexico, de 29/11 a 10/12) e três ações nos EUA pa-
ralelas a corridas da Fórmula Indy, entre elas um dos 
mais tradicionais eventos do automobilismo mundial, 
as 500 Milhas de Indianápolis. Todas as ações ocorre-
ram no contexto da parceria da UNICA com a Apex-
Brasil, estabelecida em 2008 e renovada este ano até 
o final de 2012. 

competitividade



01 e 02 Ação da UNICA promove o etanol durante etapa da Fórmula Indy nos Estados Unidos (setembro 2010)  03 e 04 Mais uma 
ação internacional da UNICA para promover o etanol, desta vez em Washington, EUA, durante a Copa do Mundo (junho 2010)  
05 Vídeo da UNICA nos EUA mostra economia de US$ 6 bi anuais com fim de tarifa e subsídios para etanol (setembro 2010)  06 
Material de divulgação do etanol utilizado nos principais eventos internacionais do setor  07 Etanol presente no World Congress on 
Industrial Biotechnology and Bioprocessing (julho 2010)
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Renovação: O projeto, desenvolvido para requalificar 
trabalhadores do corte manual de cana, teve um grande 
impulso. Além do apoio já existente das empresas CASE 
IH, John Deere e Syngenta, e do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), foi firmada uma nova parce-
ria com a Fundação Solidaridad, organização não-go-
vernamental holandesa, que garantirá ainda mais opor-
tunidades parra os trabalhadores e visibilidade para o 
projeto, particularmente no exterior. Desde o início do 
programa, foram oferecidas 3.500 vagas beneficiando 
cortadores de mais de 60 usinas associadas, além de 
ex-cortadores e seue familiares em 13 comunidades im-
pactadas pelo processo de mecanização.

De acordo com o Protocolo Agroambiental, assinado 
entre a UNICA e o Governo do Estado de São Paulo em 
2007, a queima da palha de cana deve ser eliminada 
até 2017. O RenovAção foi desenvolvido em 2009 para 
requalificar trabalhadores que perdem seus postos de 
trabalho no corte manual devido à mecanização para 
novas funções no setor sucroenergético, ou em outros 
setores de atividade.

Relatório gRI: O segundo relatório de sustentabilida-
de da UNICA formulado segundo padrões do GRI (Glo-
bal Reporting Initiative), teve o envolvimento de 90% 
das empresas associadas e a participação ativa de for-
madores de opinião de grande destaque para a defi-

nição dos temas abordados. O trabalho foi certificado 
de acordo com a Norma AA 1000 – Engajamento de 
Partes Interessadas – pela consultoria PwC (Pricewa-
terhouseCoopers), e apresenta as principais iniciativas 
da entidade na promoção da gestão e dos compromis-
sos de sustentabilidade na área socioambiental.

código de conduta: Elaborado de acordo com os 
princípios e políticas definidos e aprovados pelos Con-
selhos Deliberativo e Fiscal da UNICA, o Código define 
compromissos e responsabilidades da entidade. O tra-
balho inclui uma declaração do conjunto de direitos, 
deveres e responsabilidades corporativas que refletem 
os valores da entidade, a gestão social e ambiental, 
além de normas de conduta para executivos, colabo-
radores e empresas associadas.

sustentabilidade

UNICA lança Código de 
Conduta e reforça seu 
compromisso ético e 
sustentável



01 a 03 Projeto RenovAção desenvolvido para treinar e requalificar trabalhadores da indústria da cana-de-açúcar
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Visitas do comitê gestor do Protocolo agroam-
biental: Promovidas desde 2009, as visitas às usinas 
que assinaram o Protocolo Agroambiental no Estado 
de São Paulo tem como objetivo fortalecer os  com-
promissos ambientais voluntários assumidos entre o 
setor produtivo, o Governo paulista e a UNICA. Nos en-
contros, o Comitê tripartite, formado por representan-
tes da UNICA e das Secretariasestaduais do Meio-Am-
biente e da Agricultura, verifica e orienta as iniciativas 
relacionadas à antecipação do processo de mecaniza-
ção, proteção de matas ciliares e redução do consumo 
de água no processo produtivo. Desde 2009, mais de 
40 visitas de campo foram realizadas.

certificação: Para que os biocombustíveis possam ser 
computados na meta de 10% de substituição de combus-
tíveis fósseis estabelecida pela Diretiva Européia, que vi-
gora a partir de 2011, será necessário respeitar uma série 
de critérios de sustentabilidade. A UNICA trabalhouno 
desenvolvimento do esquema de certificação voluntário 
do Better Sugarcane Initiative (BSI), atualmente conhe-
cido como BONSUCRO, que será utilizado para avaliar 
estes critérios e já foi submetido à consideração da União 
Européia. O BONSUCRO é um fórum internacional volun-
tário que estabelece padrões ambientais, sociais e eco-
nômicos para práticas responsáveis na indústria de cana-
de-açúcar, aplicáveis a todo o processo produtivo, para 
açúcar e etanol. Os principais documentos refletindo o 

trabalho da BONSUCRO já foram publicados e espera-se 
que no início de 2011, as primeiras unidades produtivas no 
Brasil recebam a certificação. Em 2010, a UNICA foi in-
dicada pelo segundo ano consecutivo para ocupar uma 
das posições de diretoria do BONSUCRO.

mudanças climáticas: Foi acentuada em 2010 a parti-
cipação da UNICA em seminários e encontros que pro-
moveram discussões sobre políticas públicas nacionais 
e internacionais sobre o tema. Entre os principais des-
taques estão:

. Participação na 16ª Conferência das Partes da Con-
venção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (COP-16), em Cancun, México; 

. Patrocínio do World Climate Summit (WCS), que reu-
niu líderes empresariais, governamentais e do setor 
financeiro, ocorrido durante a COP-16; 

. Atuação em grupos como o Fórum Clima – Ação Em-
presarial sobre as Mudanças Climáticas, coordenado 
pelo Instituto Ethos; no Grupo de Mobilização da In-
dústria para a Mudança Climática, criado pela Con-
federação Nacional da Indústria (CNI); e nos Grupos 
de Trabalho (GT) de Energia e Agricultura, instituídos 
pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) 
para discussão das ações de redução de emissões.

sustentabilidade



01 e 02 Desafio mudanças climáticas nas escolas  03 Marcos Jank (presidente da UNICA) no debate sobre o Código Florestal 
Brasileiro (agosto 2010)  04 a 07 Visita de técnicos do BID para avaliar o andamento do Projeto RenovAção
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O Projeto AGORA – Agroenergia e Meio Ambiente –, 
que reúne 18 associações e empresas da cadeia produ-
tiva sucroenergética em torno do maior esforço inte-
grado de marketing e comunicação institucional já re-
alizado no agronegócio brasileiro, ganhou musculatura 
em 2010 com várias ações bem sucedidas. 

. Cerimônia de entrega do 1º Prêmio TOP Etanol, em 
junho, que reuniu os três principais candidatos à Pre-
sidência da República na casa de espetáculos Via 
Funchal, em São Paulo, com um público de mais de 
1.200 pessoas. O Prêmio reconhece as melhores ma-
térias jornalísticas, trabalhos acadêmicos, fotografias 
e personalidades de destaque ligadas ao setor sucro-
energético. Na ocasião, foi lançada a segunda edição 
do prêmio trazendo como novidade a categoria “Ino-
vação Tecnológica”, que vai reconhecer novidades e 
aperfeiçoamentos para o uso eficiente do etanol no 
mercado brasileiro. A cerimônia de  entrega do 2º Pre-
mio TOP Etanol será realizada em abril de 2011.

 
. Pela primeira vez, a indústria sucroenergética partici-

pou ativamente do Salão Internacional do Automóvel 
de São Paulo, no ano em que o evento completou 50 
anos de vida. O estande de 430 metros quadrados do 
Projeto AGORA, em frente à entrada principal do Pa-
vilhão de Exposições do Anhembi, privilegiou o etanol 
e a tecnologia Flex Fuel, experiência vitoriosa da in-
dústria automobilística brasileira. Toda a energia que 
abasteceu o estande veio de dois geradores movidos 
a etanol,  desenvolvidos pela Vale Soluções em Ener-
gia (VSE) e instalados do lado de fora do Anhembi, 

garantindo alta visibilidade para a iniciativa.

. As atrações do estande proporcionaram ao visitante 
uma imersão no mundo da cana-de-açúcar. Além de 
veículos representativos da tecnologia flex nas ruas e 
nas competições, o estande ofereceu uma sala inte-
rativa, cinema 3D e uma área destinada ao “Labirinto 
Canavial”, concurso cultural que ofereceu um carro 
flex zero quilômetro ao visitante que respondeu per-
guntas sobre o setor sucroenergético no menor tem-
po. Uma competição à parte foi realizada apenas en-
tre jornalistas credenciados, com a premiação de um 
carro flex para o vencedor. Quase nove mil pessoas 
participaram do concurso. 

. Lançamento do projeto educacional Estudo Municí-
pios Canavieiros, que teve como objetivo esclarecer, 
por meio de uma abordagem pedagógica, a impor-
tância e os impactos da presença da indústria da 
cana-de-açúcar em municípios onde a indústria é re-
levante para a economia local. O projeto atuou jun-
to a professores dos 7º e 8º anos da rede pública de 
ensino de 100 municípios em seis estados (GO, MG, 
MS, MT, PR, SP), envolvendo mais de 2.280 escolas 
estaduais e municipais e 271 mil estudantes.

Todas estas ações e iniciativas renderam excelentes re-
sultados. Menos de dois anos após seu lançamento, o 
Projeto AGORA foi reconhecido como a melhor “Cam-
panha de Comunicação da Produção Agropecuária” 
pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro-
negócio (ABMR&A).

comunicação



01 Pela primeira vez, a indústria da cana-de-açúcar participou do Salão Internacional do Automóvel 2010  02 Público faz fila para 
participar do desafio “Labirinto Canavial” no Salão do Automóvel  03 Conselheiros da UNICA visitam os estandes das montadoras 
durante o Salão do Automóvel  04 Estande do Projeto AGORA na SIMTEC (julho 2010)  05 e 06 Políticos e autoridades durante 
cerimônia do Prêmio Top Etanol (junho 2010)  07 Estande da UNICA na Green Week em Bruxelas, Bélgica (junho 2010)  08 Bandeiras 
verdes do etanol encerram a “São Paulo Indy 300” (março 2010)  09 Projeto AGORA leva conscientização ambiental a todas as 
provas da Stock Car 2010

15
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A UNICA também realizou eventos próprios, que por 
sua vez, também abriram espaço para divulgar o Pro-
jeto AGORA:

. São Paulo Indy 300: realizada em março, a corrida 
inaugural da temporada 2010 da Fórmula Indy utilizou 
um inédito circuito de rua, no entorno do Anhembi. 
A divulgação da marca Sugarcane Ethanol, utilizada 
pela UNICA em ações internacionais, faz parte do 
acordo exclusivo de fornecimento oficial de combus-
tíveis para a Indy, assinado em 2009 e mantido para a 
temporada de 2010.

 
. Presença marcante em eventos internacionais, como o 

Challenge Bibendum 2010, iniciativa global da fabrican-
te de pneus Michelin para promover a mobilidade sus-
tentável, realizado pela primeira vez na América Latina, 
no Rio de Janeiro. Na oportunidade, foi lançada oficial-
mente a Usina Virtual, ferramenta interativa multimidia 
que permite assistir a todo o processo produtivo de 
uma usina em segmentos de vídeos de alta definição. 
O Challenge Bibendum 2011, programado para Berlim 
em maio, também terá a presença da UNICA.

 
.  Destaque ainda para participações nas feiras Fena-

sucro, Feicana e Simtec; das corridas da principal ca-
tegoria do automobilixmo nacional, a Stock Car Bra-

sil, realizadas em várias cidades brasileiras; e em duas 
grandes competições off-road: o Rally Dakar 2010, 
principal rally do mundo que teve pela primeira vez 
a participação de um carro competindo com etanol, 
pilotado pelo brasileiro klever kolberg com apoio da 
UNICA; e o Rally dos Sertões, principal competição do 
gênero no Brasil, onde o mesmo kolberg, novamente 
competindo com etanol, obteve a segunda colocação.

Imprensa, delegações internacionais e visitas a usinas:

. Quase 1200 solicitações de veículos de comunicação 
brasileiros e outras 110 de jornalistas internacionais fo-
ram atendidas através da CDN, assessoria de relações 
com a imprensa da entidade. Desde 2008, a média 
mensal de atendimento às demandas da imprensa 
pela UNICA permanece em torno de 90%.

. Mais de 180 delegações internacionais foram recepcio-
nadas pela UNICA em 2010, 25% a mais que no ano an-
terior. Em sua maioria vindos das Américas e Europa, 
os grupos visitantes incluiram chefes de estado como 
o príncipe Philippe da Bélgica, representantes de or-
ganismos internacionais, além de autoridades gover-
namentais de diversas áreas, executivos dos mais va-
riados setores, técnicos, acadêmicos, pesquisadores e 
estudantes. O numero de delegações da Ásia-Pacífico, 
África e Oriente Médio foi o que mais cresceu em 2010.

. Forte crescimento também foi observado no número 
de visitas a usinas com coordenação da UNICA. Fo-
ram 45 visitas de janeiro a dezembro, mais que o do-
bro do total em 2009.

Usina Virtual interativa 
revela “bastidores” da 
produção de etanol, açúcar 
e bioeletricidade

comunicação



01 Maria Luiza Barbosa (assessora de responsabilidade social da UNICA) e Dilma Rousseff durante a FEICANA (março 2010)  
02 Presidente Lula visita a FENASUCRO & AGROCANA (setembro 2010)  03 Durante jantar do Prêmio ABIAUTO, imprensa 
automotiva conhece em primeira mão as atrações do Projeto AGORA no Salão do Automóvel (outubro 2010)  04 Presença da 
UNICA no Challenge Bibendum 2010 realizado no Rio de Janeiro (junho 2010)  05 Grupo australiano visita sede da UNICA (SP) e vê 
oportunidades de parceria e investimento em setor sucroenergético brasileiro (maio 2010)  06 Príncipe Philippe da Bélgica visita 
a UNICA (SP) e ganha um exemplar do livro “Imagens do Etanol Brasileiro” de Marcos Jank, presidente da UNICA (maio 2010)  
07 Diplomatas de 16 países participam do 1º encontro anual na UNICA em São Paulo (novembro 2010)  08 Christophe Georges, 
presidente da Bentley, no estande do Projeto AGORA no Salão do Automóvel (novembro 2010)  09 Ministro da agricultura da 
Jordânia, Said Al-Masri, assiste a apresentação na sede da UNICA em São Paulo (julho 2010)  10 Jornalistas visitam a Usina São 
Martinho em Ribeirão Preto, São Paulo (junho 2010)
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EUROPA
Alemanha 4
Áustria 1
Bélgica 2
Dinamarca 2
Diversos 2
Finlândia 1
França 4
Holanda 5
Inglaterra 11
Itália 1
Noruega 3
Países Baixos 2
Rússia 1
Suécia 3
Suíça 5
Total 47

ÁSIA-PACÍFICO
Austrália 2
China 3
Cingapura 1
Coréia do Sul 3
Hong Kong 1
India 5
Indonésia 1
Iraque 1
Japão 7
Tailândia 2
Total 26

ÁFRICA-ORIENTE MÉDIO
Banco Desenv. 
Africano 1

Israel 1
Quênia 5
Serra Leoa 1
Tanzânia 3
Turquia 1
União Oeste 
Africano 1

Zambia 1
Total 14

AMÉRICAS
EUA 36
Brasil 6
Canadá 3
Colômbia 3
El Salvador 1
México 3
Paraguai 2
Total 54

DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS RECEBIDAS PELA UNICA EM 2010

comunicação

Ao longo de 2010, recebemos a visita de quase 200 delegações 
estrangeiras, sendo que 141 visitaram a sede da UNICA, e outras 45 visitaram usinas. 

A origem dessas delegações foi dividida em quatro regiões: Américas, Europa,
Ásia-Pacífico e África - Oriente Médio.

Em 2010 observamos um aumento significativo das delegações oriundas da região 
Ásia-Pacífico e África-Oriente Médio em relação ao ano passado. No primeiro caso o 
aumento foi de 46%, enquanto que o segundo foi de 233%.

As delegações estrangeiras que visitaram a UNICA em 2010, contaram com a presença de públicos 
bastante diversos, que incluem desde chefes de estado, ministros, autoridades e políticos eleitos, até 
empresários, investidores, pesquisadores, acadêmicos, jornalistas e estudantes.
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