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QUEM SOMOS
Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, Sindicato da Indústria do 
Açúcar no Estado de Minas Gerais, Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool  no 
Estado de Minas Gerais, com 34 usinas Associadas, localizadas em 26 municípios e com 
geração de 54 mil empregos diretos.  As entidades têm sede em Belo Horizonte e 
contam com uma equipe preparada para defesa dos interesses do setor.  

O QUE FAZEMOS
O foco principal é a atuação na área institucional para defesa de interesses do 
setor. A evolução do segmento trouxe a necessidade de incluirmos no escopo das 
entidades as assessorias, principalmente, trabalhista e ambiental, uma melhor 
organização de informações e dados, além de uma área de comunicação mais 
estruturada. Para a realização desse trabalho a SIAMIG realiza uma gestão dentro 
das seguintes Perspectivas Estratégicas:

AÇÃO SETORIAL
De cunho coletivo, que procura a construção de ações cooperativas entre 
as empresas, podendo realizar parcerias com entidades/empresas para o 
desenvovimento setorial

DEFESA DE INTERESSES
Atuação na defesa dos interesses focados na construção de um melhor
ambiente de negócios para o setor

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Assessoria prestada pela entidade às usinas Associadas

CAPACITAÇÃO
Facilitação para atendimento das demandas, principalmente, do Sistema S

COMUNICAÇÃO
Defesa e promoção institucional do setor, das empresas Associadas
e dos produtos
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O presente relatório de atividades visa destacar 
as ações realizadas nos anos-safra 2014-2017, que 
culminaram também com a gestão de uma 
nova diretoria à frente da Associação das Indús-
trias Sucroenergéticas de Minas Gerais (SIAMIG), 
Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de 
Minas Gerais e Sindicato da Indústria da fabrica-
ção do Álcool no Estado de Minas Gerais, eleita 
em maio de 2014. 
 
A atuação das entidades, dividida nas Perspecti-
vas Estratégicas: Ação Setorial, Defesa de Interes-
ses, Prestação de Serviço, Capacitação e Comu-
nicação, foi marcada pelo comprometimento 
com a redução das despesas e a consolidação 
das contas, dentro de um dos piores ambientes 
enfrentados pelo setor em toda a sua história, 
pós-crise de 2009 e posterior política de conge-
lamento do preço da gasolina no mercado na-
cional.  Essa última medida, que afetou drastica-
mente a produção e o consumo de etanol em 
Minas Gerais por quase seis anos, somada aos 
baixos preços do açúcar no mercado internacio-
nal, resultou no fechamento, até março de 2017, 
de 11 unidades no Estado.
 
Mas, apesar das dificuldades, foi digna de come-
moração a conquista da redução do ICMS do eta-
nol hidratado de 19% para 14% e do aumento da 
alíquota da gasolina de 27% para 29%. A medida 
fez com que o Estado ficasse com a segunda me-
nor alíquota de ICMS de etanol hidratado do país e 
a maior diferenciação de 15 pontos percentuais na 
comparação com a da gasolina.  Os consumidores 
mineiros responderam a esse incentivo dado ao 
combustível limpo e renovável, e a safra 2015-2016 
comparece como a maior no consumo de etanol 
hidratado de toda a história do setor no Estado.
 
Contribuíram para esse resultado também a re-
composição tributária da gasolina e o aumento 
da mistura de etanol anidro na gasolina de 25% 
para 27%, num trabalho de mobilização de to-
dos os representantes das entidades no Fórum 
Nacional Sucroenergético (FNS). As campanhas 
de marketing lançadas no período com o slogan 
“Eu vou de etanol” também enfatizaram o menor 
preço do etanol na bomba e reforçaram os con-

ceitos de sustentabilidade, redução da poluição 
e desenvolvimento econômico social.  O cenário 
se mostrou bem melhor, também, no final de 
2015 e em 2016, com a recuperação dos preços 
do açúcar no mercado internacional, ensejando 
investimentos em novas fábricas de açúcar.
 
A área ambiental acompanhou várias discussões 
como nas negociações de implantação do Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR) e posterior treinamen-
to das Associadas, bem como na criação da nova 
legislação ambiental do Estado. As discussões 
envolvendo o Termo de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) no transporte da cana-de-açúcar permi-
tiram a continuidade da operação de transporte 
e uma redução significativa das multas, além do 
trabalho em nível nacional, que culminou, entre 
outras ações, na possibilidade do aumento do 
PBTC no transporte de cana para até 91 toneladas 
com a utilização de um rodotrem com 11 eixos.
 
O estímulo às parcerias existentes com a Fede-
ração das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e 
o Sebrae-Minas levaram à expansão da cadeia 
produtiva sucroalcooleira, que resultou no sur-
gimento de novos fornecedores – e na conse-
quente ampliação dos negócios –, na melhoria 
dos equipamentos utilizados no transporte da 
cana-de-açúcar do campo para a indústria e em 
maior capacitação empresarial.
 
Além disso, realizou-se em conjunto o I Seminá-
rio Mineiro de Bioeletricidade, que visou ampliar 
o conhecimento e os negócios dessa importante 
fonte de energia elétrica do bagaço de cana.
 
As mobilizações para reconhecimento das exter-
nalidades positivas do etanol e sua inclusão nos 
compromissos assumidos pelo governo federal 
de redução das metas de gases do efeito estufa 
na COP 21 mereceram destaque e ensejaram o 
lançamento do RenovaBio em 13/12/2016, pelo 
Ministério das Minas e Energia (MME), que bus-
ca ampliar o consumo do combustível limpo e 
renovável no país, além de reforçar suas caracte-
rísticas ambientais.
 
A equipe da SIAMIG continua coesa com o apro-
fundamento da assistência às Associadas, seja 
com participações importantes na elaboração 
de legislações; em conselhos e comissões; asses-
soria nas negociações trabalhistas; orientações 
ambientais; e participação nos vários fóruns de 
interesse do setor.  
 
É com força e esperanças renovadas que esta 
gestão se encerra e busca sempre estar prepara-
da para os desafios que o setor demanda.

Obrigado pela confiança!

MÁRIO CAMPOS
PRESIDENTE
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PROTOCOLO PARA CADEIA
DE FORNECEDORES

A SIAMIG assinou um Protocolo de Intenções 
com o Sebrae-Minas, durante a abertura da 
Expocigra 2016, em Uberaba, nos dias 19 e 20 
de outubro. O objetivo da parceria é o desen-
volvimento de micro e pequenos fornecedores 
potenciais da cadeia de valor sucroenergética, 
ampliando negócios entre eles, capacitando-
-os e melhorando a competitividade.  

Inicialmente, o projeto contará com o 
apoio das usinas-âncoras: Delta Sucroener-
gia, Coruripe, Bioenergética Aroeira, Bunge 
e Cerradão.

A proposta  é trabalhar com cem empre-
sas fornecedoras das regiões do Triângulo 
Mineiro e Noroeste do Estado. O programa 
terá início em abril de 2017, com duração 
de 24 meses e investimento de R$ 1 milhão.

O projeto  visa  propiciar 
um canal de comunicação, 
introduzir a cultura das 
políticas corporativas, e agregar 
resultado e lucratividade.
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AÇÃO SETORIAL

Colaboradores da CMAA

RODADAS DE NEGÓCIOS SEBRAE-MINAS

PRIMEIRA RODADA

A SIAMIG, em conjunto com o Sebrae-Mi-
nas, realizou, em junho de 2016, o 1º En-
contro de Negócios do Setor Sucroener-
gético, que reuniu 50 empresários e três 
Associadas em Uberaba. Foram realiza-
das 130 reuniões de negócios. O objeti-
vo foi criar uma rede de relacionamento 
empresarial, a partir do contato direto 
entre as pequenas empresas fornecedo-
ras e as grandes compradoras da região, 
como Bunge, CMAA e Delta. A iniciati-
va integrou o Projeto do Sebrae-Minas 
da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e 
Energia de Uberaba e Região, executado 
desde 2013.  

SEGUNDA RODADA 

Em outubro de 2016, por ocasião da Expoci-
gra, em Uberaba, foi feita uma grande rodada 
de negócios, promovida pelo Sebrae-Minas, 
com a participação das Associadas  Delta Su-
croenergia, Cerradão, Coruripe, Santo Ângelo, 
Uberaba e  Vale do Tijuco (CMAA). 
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O setor sucroenergético de Minas Gerais e 
a Federação das Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg) vêm desenvolvendo uma grande 
ação de fomento e encadeamento produ-
tivo dentro do Programa de Competitivida-
de Industrial Regional (PCIR), desde junho 
de 2016. 

Foram identificadas várias ações a serem de-
senvolvidas, como a necessidade de ampliar 
os negócios do setor no Estado por meio de 
contratação de serviços e aquisição de pro-
dutos, melhoria dos equipamentos utilizados 
no transporte da cana-de-açúcar do campo 
à indústria e capacitação empresarial.

O projeto consiste numa grande ação que 
une as cadeias produtivas no Estado e tem 
como objetivo integrar a indústria mineira, 
de modo a facilitar a identificação de opor-
tunidades de negócios. 

O setor sucroenergético de 
Minas Gerais foi destaque 
no PCIR nas regiões do Alto 
Paranaíba, Centro-Oeste, Pontal 
do Triângulo, Vale do Paranaíba 
e Vale do Rio Grande.

A Indústria Segura é uma parceria da 
SIAMIG com a Federação das Indústrias 
de Minas Gerais (Fiemg), iniciada em ju-
nho de 2015, com o objetivo de realizar 
um diagnóstico nas empresas Associadas  
frente às Normas Regulamentadoras apli-
cadas ao segmento.

Foram atendidas 21 usinas, que recebe-
ram os técnicos do Sesi para avaliação da 
conformidade de cada unidade industrial, 

apontando as adequações e soluções ne-
cessárias, por meio de diagnósticos indi-
viduais, nos quais eram quantificados os 
impactos financeiros caso ocorressem fis-
calizações trabalhistas. 

A consultoria realizada pelo Sesi 
resultou numa economia por 
atendimento de R$ 19 mil, valor 
estimado que seria pago por 
um diagnóstico externo.

ROJETO DE ENCADEAMENTO PRODUTIVO

INDÚSTRIA SEGURA
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AÇÃO SETORIAL

SUPRAM NAS USINAS
A SIAMIG, em conjunto com as usinas WD 
Agroindustrial e Coruripe, filial Campo Flori-
do, realizou programas de treinamento para 
novos técnicos contratados pela Superinten-
dência Regional de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (Supram) das regiões 
Noroeste e Triângulo Mineiro, com o objetivo 
de ampliar o conhecimento sobre o setor. 

O primeiro deles ocorreu em agosto de 2014, 
com uma visita de 13 técnicos do Noroeste à 
Associada WD, que apresentou ao grupo as 
várias etapas da produção e suas ações de 
sustentabilidade.

Cerca de 30 técnicos da Supram/Triângulo 
Mineiro participaram, em novembro de 2014, 
de um treinamento na Usina Campo Florido 
(Grupo Coruripe), realizado em parceria com 
a Fiemg (Uberlândia). 

Os técnicos visitaram os parques industrial e 
agrícola das usinas e conheceram o viveiro de 
mudas localizado no município de Pirajuba, 
mantido em parceria com usinas da região e 
prefeitural.

CARTILHA
SEGURANÇA E SAÚDE

Foi realizada visita da equipe técnica do Sesi 
em dez unidades industriais, no segundo se-
mestre de 2015, para levantamento de infor-
mações sobre as situações encontradas na 
prática das atividades exercidas em relação às 
Normas Regulamentadoras de Segurança e 
Saúde no Trabalho. 

Com base no levantamento, foi elaborada e 
publicada a “Cartilha de Segurança e Saúde no 
Trabalho para a Indústria do Setor Sucroenergé-
tico”, lançada em maio de 2016, com o objetivo 
de esclarecer as normas de segurança para o 
setor, tendo sido distribuídos 250 exemplares.

Coruripe - Campo Florido

WD Agroindustrial
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BANCO DE
CURRÍCULOS 

Em dezembro de 2016, a SIAMIG colocou no 
ar um site específico para cadastro de currí-
culos e oferta de vagas das Associadas, para 
facilitar a contratação de mão de obra. O site 
está disponível a todas as Associadas no
www.siamig.com.br/curriculos

GRUPOS DE
TRABALHO E
DISCUSSÃO  

Foram criados diversos grupos temáticos 
de trabalho presenciais com o objetivo de 
promover a interação entre as Associadas 
nos diversos assuntos de interesse do se-
tor. São exemplos os grupos Ambiental e 
Negociação Coletiva e Trabalhista. 

Para aprimorar esse relacionamento, fo-
ram criados também diversos grupos te-
máticos de WhatsApp que dão mais ce-
leridade às discussões e informativos às 
Associadas. São exemplos: Conselho, Am-
biental Legal, Tributário, Trabalhista, Co-
municação, Bioeletricidade e Advogados.

PLANO DE SAÚDE
COLETIVO 

Por demanda das Associadas, foi criado 
um grupo de trabalho, em agosto de 
2016, com o objetivo de estudar a con-
tratação de um plano de saúde coletivo 
de forma a reduzir os custos e melhorar 
a assistência para os colaboradores. 

Com a identificação das usinas inte-
ressadas, foi elaborado um questioná-
rio para fazer um diagnóstico interno 
sobre os benefícios de saúde que po-
dem ser ofertados pelas operadoras. 
De posse das premissas sugeridas, 
buscou-se verificar quais operadoras 
no mercado poderiam atender me-
lhor o setor, cujo trabalho se encontra 
em andamento.  

DESCONTO
EM EVENTOS
A SIAMIG realizou uma 
série de  convênios com 
empresas promotoras de 
eventos do setor  com a 
finalidade de divulgação e 
possibilidade de descontos 
e cortesias para os 
Associados. São exemplos:  
Grupo Idea; UDOP;  Datagro 
e Fenasucro.
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AÇÃO SETORIAL

Com a realização da SIAMIG e o patrocínio 
das usinas WD Agroindustrial, Santo Ânge-
lo e Delta Sucroenergia, por meio da Lei 
Rouanet de Incentivo à Cultura, foi desen-
volvido, de 10 de julho a 4 de outubro de 
2015, o 1º Circuito Cultural de Uberaba, que 
contou com várias atrações. 

A programação contou também com o 
apoio da Prefeitura de Uberaba e produ-
ção do Mercado Moderno, Nômade Produ-
ções e Teatro Sesi.

Somaram ao todo 13 apresentações: três 
grandes espetáculos gratuitos ao ar livre e 
oito grupos de teatro, com um público to-
tal de 8.303 participantes.

Projeto premiado como 
“Destaque Entidade do Setor” 
pelo Mastercana Social 2016, 
em 22 de agosto.

CIRCUITO CULTURAL DE UBERABA
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DEFESA DE INTERESSES - NACIONAL E ESTADUAL

DIFERENCIAÇÃO 
TRIBUTÁRIA E
REGRA DE PREÇO DA 
GASOLINA
Por meio do Fórum Nacional Sucroenergéti-
co, o setor trabalhou institucionalmente para 
a recomposição dos tributos da gasolina – 
Cide e PIS/Cofins –,  além do estabelecimen-
to de uma regra clara de formação de preço 
da gasolina no mercado doméstico brasileiro 
pela Petrobras.

MISTURA
ETANOL-GASOLINA
No Fórum Nacional Sucroenergético, o setor 
iniciou discussão com o governo brasileiro 
para elevação do teto da mistura de  etanol 
anidro na gasolina de 25% para 27%. Isso 
ocorreu em março de 2015, com exceção da 
gasolina premium, que permaneceu com o 
nível de 25%.

MISTURA DE  AÇÚCAR 
COM ADOÇANTE

O setor conseguiu prorrogar por quase dois 
anos a liberação da mistura de açúcar com 
adoçante em alguns produtos, solicitação fei-
ta pela indústria de bebidas, principalmente 
a Coca-Cola. O governo liberou a medida, pu-
blicando em 16/12/2015, no Diário Oficial da 
União, por meio do  Decreto 8.592. Assim, be-
bidas como refrigerantes, refrescos e xaropes 
poderão ter em sua composição uma mistura 
de açúcar e do chamado “edulcorante” (as-
partame, ciclamato de sódio ou stevia). Antes, 
essa mistura só era permitida para o prepa-
rado sólido de refresco, também conhecido 
como refresco em pó.

O aumento do preço da gasolina em 
setembro de 2014 e a recomposição 
da CIDE/PIS-Cofins levaram a uma 
elevação do custo da gasolina A 
em R$ 0,31 e da gasolina C em 
torno de R$ 0,22 (sem considerar 
as implicações no cálculo do 
ICMS); somente essas duas ações 
possibilitaram o aumento do preço 
do etanol hidratado na bomba em 
cerca de R$ 0,16.  
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TRANSPORTE DE CANA

Uma forte atuação nacional da SIAMIG e do Fó-
rum Nacional Sucroenergético tem concorrido 
para uma mudança na legislação do transporte 
de cana no país, que  demandou  um leque de 
estratégias em todo o período da atual gestão.  
Foram muitas as reuniões em Brasília com par-
lamentares, Ministério das Cidades e dos Trans-
portes, técnicos do Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), para exposição dos proble-
mas enfrentados e busca de apoio.

Foram engajadas no pleito do setor as mon-
tadoras e fabricantes de implementos rodo-
viários, como Mercedes-Benz, Volvo, Scania, 
Randon e Sergomel, respectivamente. Foram 

contratados alguns estudos para embasar tec-
nicamente o pleito com testes computacio-
nais e de pista. Ao longo desse período,  pro-
curou-se esclarecer o pleito aos membros do  
Conselho Nacional de Trânsito. 

Em dezembro de 2016 foi aprovada a Resolu-
ção Contran 640, de 14/12/2016, que permitiu a 
composição de 11 eixos do rodotrem, possibi-
litando o Peso Bruto Total Combinado (PBTC) 
de 91 toneladas. Porém, para que se possa 
obter a concessão da Autorização Especial de 
Trânsito (AET) de veículos com PBTC de 91 to-
neladas, o Contran precisa ainda regulamentar 
os procedimentos.

ENLONAMENTO
Por meio da atuação do Fórum Nacional Sucroenergético (FNS), foram feitas negocia-
ções para o adiamento da Resolução 449, de 28 de agosto de 2014, do Contran (Conse-
lho Nacional de Trânsito), da obrigatoriedade do  enlonamento dos caminhões cana-
vieiros para o dia 1º de setembro de 2016. 
Já o Diário Oficial da União publicou em 6 de setembro de 2016, novo adiamento da 
resolução, alterando a data para 1º de junho de 2017.
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DEFESA DE INTERESSES - NACIONAL E ESTADUAL

LANÇAMENTO DO RENOVABIO

Em articulação com o governo federal, o setor 
busca a definição do papel do etanol na ma-
triz energética nacional, considerando as metas 
climáticas estabelecidas pelo Brasil na COP 21. 
Com isso, foi lançado no dia 13/12/2016 pelo Mi-
nistério das Minas e Energia (MME), o Renova-
Bio, que contou com grande apoio do ministro 
de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. 

O RenovaBio é um programa voltado não ape-
nas para o etanol, mas sim para todos os bio-
combustíveis, entre eles biodiesel, biogás, bio-
querosene de aviação e etanol 2G. 

A iniciativa, que reúne o MME e entidades pú-
blicas e privadas, propõe valorizar os biocom-
bustíveis de acordo com as externalidadades 
positivas de cada um, referentes à mitigação de 
emissões ocorridas a partir de sua produção e 
consumo em comparação com a energia fóssil. 

O programa também garante a expansão da 
produção de biocombustíveis no país, baseada 
na previsibilidade, sustentabilidade ambiental, 
econômica e financeira, em harmonia com o 
compromisso brasileiro na COP 21 e compatível 
com o crescimento do mercado. 

O documento-base do programa permaneceu 
em consulta  pública de 15/2/2017 a 20/3/2017, e as 
contribuições estão sendo analisadas pelos repre-
sentantes do conselho formado para desenvolver 
os trabalhos, no qual a SIAMIG tem assento.

PARTICIPAÇÃO EM DEBATES 
PARA INCLUSÃO DO
ETANOL NA COP 21

O setor teve participação em debates 
com o governo federal para fazer com que 
o etanol estivesse entre as  proposições 
apresentadas pelo Brasil na 21ª Conferên-
cia das Partes da Convenção das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 
21), realizada entre os dias 30/11/2015 e 

12/12/2015, em Paris. O governo apresen-
tou uma meta de redução de 37% das 
emissões dos gases de efeito estufa até 
2025 e de 43% até 2030, com o objetivo 
de ampliar o uso doméstico de fontes de 
energia não fóssil, aumentando a parcela 
de energia renovável para fornecimento 
de energia elétrica para ao menos 23% 
até 2030 (eólica, solar, biomassa). Previu 
a participação também, até 2030, de 
18% de bioenergia na matriz energética 
brasileira. 
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As entidades do setor Sucroenergético do 
Nordeste e as do Centro-Sul (Minas Gerais, 
Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul) reuni-
ram-se, no dia 15/3/2017, com o ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, a fim de pedir o 
apoio para o retorno da tarifa de 20% de 
importação de etanol. As importações de 
etanol, principalmente dos EUA, tiveram 
uma alta exorbitante no início de 2017 e 
têm prejudicado os produtores nacionais 
sem também beneficiar os consumidores.

Os representantes do Nordeste elaboraram 
uma carta sobre o assunto, entregue ao mi-
nistro da Agricultura, que se comprometeu 
a dar prosseguimento ao pleito junto à Câ-
mara de Comércio Exterior (Camex) para 
análise e elaboração de um embasamento 
técnico para justificar o pedido.

IMPORTAÇÃO
DE ETANOL

FRENTE PARLAMENTAR NA CÂMARA FEDERAL

A atuação do Fórum Nacional Sucroenergético (FNS) junto à Câmara 
Federal resultou no relançamento, na Câmara dos Deputados, 
no dia 7/5/2015, da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor 
Sucroenergético, criada em 2013.

PARTICIPAÇÕES REPRESENTATIVAS

A SIAMIG participa dos fóruns e conselhos nacionais:
- Fórum Nacional Sucroenergético (FNS) 
- Mesa Tripartite (coordenada pelo Ministério das Minas e Energia)
- Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool  (Ministério da Agricultura)
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DEFESA DE INTERESSES - NACIONAL E ESTADUAL

ATUAÇÃO ESTADUAL
REDUÇÃO DO ICMS DO ETANOL HIDRATADO

Foi grande o trabalho institucional da SIAMIG 
feito junto ao governo do Estado de Minas Ge-
rais e à Assembleia Legislativa, para reduzir ain-
da mais a alíquota do ICMS do etanol hidrata-
do em Minas Gerais. 

O resultado veio com a aprovação e publicação 
no Diário Oficial Minas Gerais, no dia 17/12/2014, 
pelo governador Alberto Pinto Coelho da Lei 
21.527, que reduziu a alíquota do ICMS sobre o 
etanol hidratado de 19% para 14%. Além disso, 
como medida compensatória, elevou a alíquo-
ta do imposto sobre a gasolina de 27% para 
29%, com um prazo de 90 dias para entrar em 
vigor, o que ocorreu em 18/3/2015.
 
A medida foi aprovada praticamente em una-
nimidade pela ALMG e contou com total apoio 
da equipe de transição do então governador 
eleito Fernando Pimentel.

O setor se encontra vigilante para manutenção 
da medida, que deu maior competitividade ao 
etanol hidrarado no Estado, com um extraordi-
nário aumento de 139% no consumo do com-
bustível limpo e renovável em 2015 frente a 
2014, ou uma comercialização de 1,8 bilhão de 

litros. Também resultou na criação de um fluxo 
logístico do produto para dentro do Estado. 

Em agradecimento ao empenho para concre-
tização da medida, foi realizado um encontro 
com o então governador Alberto Pinto Coelho, 
na Cidade Administrativa, em dezembro de 
2014, com a entrega de uma placa do setor em 
sua homenagem. 

Um encontro de agradecimento também pelo 
empenho na aprovação da medida na ALMG, 
foi realizado com o governador Fernando Pi-
mentel, em junho de 2015, com a presença de 
grande parte dos representantes do setor, re-
forçando a medida como algo imprescindível 
para o aumento do consumo do combustível 
em Minas Gerais e a recuperação do setor. 

As alterações das alíquotas 
possibilitaram um aumento 
do diferencial de preço 
entre o etanol hidratado
e a gasolina em cerca
de R$ 0,20.
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ACOMPANHAMENTO 
PARA MANUTENÇÃO 
DAS ALÍQUOTAS DO ICMS
A SIAMIG tem acompanhado de perto a trami-
tação do Projeto de Lei (PL) 3.810/2016, enviado 
à Assembleia Legislativa, no dia 4/10/2016, pelo 
governo do Estado,  sugerindo  o  aumento de 
29% para 30% da alíquota de ICMS da gasoli-
na, e de 14% para 20% a do etanol hidratado. 
Por meio do trabalho de articulação dentro da 
ALMG, o projeto não tramitou no ano de 2016 e 
hoje se encontra paralisado. A SIAMIG mantém 
constante acompanhamento a qualquer altera-
ção nesse sentido. 

ABERTURA DA SAFRA 16/17

Minas Gerais realizou pela primeira vez, em par-
ceria com a Companhia Mineira de Açúcar e Ál-
cool (CMAA), a abertura da safra de cana de açú-
car no Estado de Minas Gerais, no dia 29/4/2016.  
O evento foi muito prestigiado por diversas auto-
ridades, entre elas o vice-governador Antônio An-
drade. Foi feita uma entrevista coletiva à impren-
sa na Usina Vale do Tijuco, e a abertura oficial se 
deu na Fazenda Santa Vitória, de propriedade 
do grupo, com cerca de 300 pessoas.

TRANSPORTE DE CANA
Várias foram as ações dessa gestão para um 
maior entendimento sobre o transporte da 
cana-de-açúcar do campo até a usina e suas 
necessidades junto à Procuradoria do Minis-
tério do Trabalho em Uberlândia (MPT). Foi 
criado um grupo de trabalho com represen-
tantes das Associadas para debater o assunto, 
e estratégias para melhor condução do pro-
cesso, a fim de sensibilizar para a dificuldade 
enfrentada pelas usinas e o abrandamento 
do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 
assinado em 17/9/2013. 

Em 2015, ficou acertado um desconto de 
80% nos valores das multas da safra 2014-
2015, gerando uma grande economia para 
o setor. Foi encomendado também à con-
sultoria Datagro um estudo do impacto do 
TAC sobre as usinas. O trabalho foi apresen-
tado ao procurador em dezembro de 2015, 
mostrando que o custo do carregamento 
de cana seria mais que o dobro caso os pro-
dutores tivessem que se adaptar à legisla-
ção vigente. 

Já na safra 2015-2016 foram também várias 
as negociações com um desconto de 75% 
na multa. Na safra 2016-2017, foi renegocia-
do o conteúdo do texto, criando uma nova 
metodologia de apuração das multas pela 
média e estendendo o prazo de regulariza-
ção do transporte de cana das usinas de Mi-
nas à regulamentação federal.

Somados os descontos 
dos dois primeiros anos 
e a reformulação do TAC, 
gerou-se uma economia 
para o setor em multas de 
R$ 100 milhões 
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SEMINÁRIO DE BIOELETRICIDADE

A Associação das Indústrias Sucroenergéti-
cas de Minas Gerais (SIAMIG), com o apoio 
da Federação das Indústrias de Minas Ge-
rais (Fiemg), realizou o I Seminário Minei-
ro de Bioeletricidade: A energia elétrica 
da cana-de-açúcar, no dia 05/10/2016, que 
contou com 130 participantes.

O evento mobilizou especialistas, produ-
tores e colaboradores das usinas, que aju-
daram na moderação das palestras, como 
Leandro de Menezes Martignon (Delta Su-
croenergia) e Jucelino Sousa e Carlos Mag-
no (Coruripe), além dos especialistas Zilmar 
José de Souza (gerente de Bioeletricidade 
da Unica) e Marcelo Nishida (sócio-direto 
de Engenharia da FG/A).  

A discussão aprofundou tanto os aspec-
tos técnicos quanto institucionais da ener-
gia elétrica gerada pelo bagaço da cana e 
também de outras fontes alternativas do 

setor, como o gás biometano/biogás da vi-
nhaça, que precisam de maior valorização 
nacional pelo potencial de geração e ca-
racterística ambiental. 

O seminário reuniu especialistas do merca-
do de bioeletricidade e também do setor 
sucroenergético como um todo. É o caso de 
Jaime Finguerut, do Centro de Tecnologia 
Canavieira (CTC), que participou de painel 
sobre a visão de mercado para novos pro-
dutos e negócios com biomassa de cana. 
O painel foi moderado por Zilmar José de 
Souza, gerente de Bioeletricidade da União 
da Indústria de Cana/SP (Unica/SP).

O evento também contou com a partici-
pação de José Mauro Coelho, da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), e de espe-
cialistas em biogás e biometano, além de 
representantes da Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig).
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PARTICIPAÇÃO NOS CONSELHOS E CÂMARAS

A participação dos representantes da SIA-
MIG e Associadas em várias conselhos e 
câmaras  ambientais, recursos hídricos e 
no Sistema S – Sesi, Senai e IEL – tem sido 

cada vez mais significativa. Nelas são de-
batidos os vários assuntos da agroindústria 
mineira e os processos de regularizações 
ambientais.

Participação no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF)

1 - Câmara Técnica Industrial do Copam  (membro titular)
2- Conselho Estadual de Recursos Hídricos (membro titular)
3- Conselho de Política Ambiental (Copam)
     Unidade Regional do Triângulo Mineiro (membro titular) 
4- Conselho de Política Ambiental (Copam) 
     Unidade Regional do Noroeste de Minas (membro titular)
5- Conselho de Política Ambiental (Copam) 
     Unidade Regional Sul de Minas (membro suplente)
6- Câmara de Biodiversidade do Copam (membro suplente)
7- Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Araguari, São Francisco e
     Rio Grande (membro titular)
8- Câmara de Atividades Agrossilvipastoris (CAP) (conselheiro suplente até 2016)
9- Conselho Municipal de Meio Ambiente de Uberaba (membro titular)
10- Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (Ciemg) 
11- Conselhos do Senai/Senai e IEL (membro suplente) 
12- Conselho de Relações Trabalhistas e Tributário da Fiemg 
13- Conselho Empresarial de Meio Ambiente da Fiemg 
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AÇÕES AMBIENTAIS EM PROL DO SETOR

• Participação na elaboração da Resolução 
Semad/IEF 2.075, de maio de 2015, que es-
tabelece procedimentos para queima con-
trolada da cana no Estado de Minas Gerais 
e alteração na legislação que mudou o valor 
das taxas de intervenção ambiental dispos-
to na Resolução Conjunta Semad/IEF/Feam 
1.995, de janeiro de 2014.
• Discussão, acompanhamento e aprovação 
junto ao Conselho Estadual de Recursos Hí-
dricos da Deliberação Normativa CERH/MG 
49, que define a restrição de uso de água 
em bacias críticas, a fim de minimizar os im-
pactos da legislação sobre o setor industrial 
e agrícola, principalmente em áreas que de-
pendem de irrigação. 
• Participação nas discussões sobre a aplicação 
do Código Florestal Mineiro, em trabalho con-
junto com a Fiemg e Faemg, que busca padro-
nizar os procedimentos previstos em lei.

• Acompanhamento da transição do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) da plataforma estadu-
al para a plataforma federal, com a realização 
de duas palestras em agosto,  sendo que a 
transferência foi realizada sem qualquer pro-
blema no dia 8 de setembro de 2015.
• Acompanhamento das legislações que altera-
ram o sistema ambiental mineiro, como o Pro-
jeto de Lei 2.352/2015, que dispõe sobre a de-
legação de competência aos municípios para 
o licenciamento e a fiscalização ambiental das 
atividades e dos empreendimentos efetiva ou 
potencialmente poluidores; e o Projeto de Lei 
1.915/2015, que anistia multas ambientais; 
• Acompanhamento da Lei 21.972, de 21/1/2016, 
que dispõe sobre o Sistema Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), apro-
vado pela Assembleia Legislativa em novem-
bro de 2015 e publicado no  jornal Minas Ge-
rais em 22/1/2016.

AGRICULTURA EM ÁREA DE CHAPADA

A SIAMIG conduziu, juntamente com a usina 
WD (João Pinheiro), o processo de regulamen-
tação da continuidade dos plantios nas áreas 
consolidadas de borda de chapada, cuja dis-
cussão demorou seis anos e foi finalizada após 
audiência pública na ALMG, no dia 26/04/2016. 

A restrição ao plantio de cana havia sido le-
vantada pelo Ministério Público de Minas 
Gerais, impactando a continuidade de qual-
quer atividade agrícola nessas áreas. Após 
questionamentos feitos por empreendedo-
res da área da agricultura, a questão foi ana-
lisada pela Advocacia Geral do Estado (AGE), 
que emitiu parecer favorável à manutenção 

Audiência Pública na ALMG

do que determinava a Nota Técnica 19/2015, 
ou seja, limitando as Áreas de Preservação 
Permanente (APP) nas chapadas às áreas 
que terminassem em escarpas.
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PALESTRAS SOBRE OS PROCEDIMENTOS
DE FISCALIZAÇÃO DA PMA

A palestra “Os procedimentos de fiscali-
zação ambiental das propriedades rurais” 
foi realizada pela Polícia Militar, no dia 23 
de março de 2017, promovida pela SIA-
MIG em conjunto com o Sindicato Rural 
de Uberaba (SRU). O evento foi importan-
te para que o setor pudesse inteirar-se 

das novas atribuições da organização e 
para que esta pudesse conhecer melhor 
as especificidades das empresas. Foi ob-
tido o compromisso da PM de que não 
iria mais autuar as empresas que já enca-
minharam os pedidos de licenciamento 
junto à Semad.

NEGOCIAÇÃO COLETIVA
O suporte dado às Associadas nas negocia-
ções tem resultado em acordos coletivos 
adequados ao cenário econômico. Destaque 
para o ano-safra 2015-2016, quando as nego-
ciações foram concluídas com sucesso, com 
a formação de um  Grupo Técnico de Traba-
lho formado por representantes das Associa-
das, para dar suporte às negociações.

A SIAMIG promove também reuniões 
com as Associadas, facilita a troca de in-
formações e monitora todos os acordos 
celebrados no Estado, mantendo-as in-
formadas durante todo o processo nego-
cial com as federações e o sindicato de 
trabalhadores.
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CRÉDITO PRESUMIDO

LIMITAÇÃO DA ÁREA DE CANA
NO MUNICÍPIO DE UBERABA

Uma grande mobilização foi feita nes-
ta gestão em torno da defesa do crédito 
presumido do setor, já que a Secretaria 
Estadual de Fazenda (SEF) quer alterar o 
atual modelo, que vigora no Estado desde 
2008.  

Já foram identificadas demandas nesse 
sentido pela Secretaria Estadual de Fa-
zenda, que começaram em 2014, e no ano 
passado foram feitas reuniões com o órgão 

e produzidos levantamentos técnicos para 
embasar as negociações. 

Foi contratado um consultor para auxiliar nas 
discussões, e o apoio técnico das Associadas 
tem sido fundamental, ajudando a alcançar 
argumentos importantes contra a decisão. A 
SIAMIG se compromete a fazer todos os es-
forços para que os resultados dessa negocia-
ção sejam os mais adequados, preservando 
os interesses das empresas.

A SIAMIG acompanha a ação judicial promo-
vida pelo Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG) frente à Prefeitura de Uberaba,  solici-
tando o cumprimento da legislação quanto à 

limitação de 10% da área de cana no municí-
pio. Tem atuado institucionalmente, também, 
na articulação junto aos demais setores da so-
ciedade para unir forças contra a proposta.

DIAGNÓSTICO DE PERDAS DO AÇÚCAR
As perdas registradas na exportação de açú-
car, que ocorrem no transporte e no porto, 
foram tema de debates na SIAMIG durante 
o período desta gestão, que levaram à con-
clusão sobre a necessidade de uma mu-
dança no tratamento legal dado pelo Esta-
do ao artigo 249, II, do Anexo IX do RICMS, 
que trata do assunto. 

Foi realizada uma articulação com outros seto-
res produtivos, além de reuniões na Secretaria 

de Estado de Fazenda (SEF), e encomendado 
um laudo à empresa Esalq/Log, que detectou 
as perdas físicas no transporte, de forma dire-
ta e indireta, e o prejuízo monetário. 

O estudo, que foi feito conjuntamente com 
a Unica/SP, trata de Minas Gerais, mas o as-
sunto já tem sido debatido também em São 
Paulo. Em Minas Gerais já existe uma discus-
são mais amadurecida junto à SEF, no senti-
do de pacificar o assunto. 
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Curso de Habilidades Gerenciais
na Delta Sucroenergia
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CAPACITAÇÃO

PRONATEC

SISTEMA S

O setor em Minas Gerais desen-
volveu um dos maiores projetos 
de capacitação do país,  inter-
mediado pela SIAMIG junto ao 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) por meio do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), 
iniciado em 2012, contando com 
a parceria do Senai-MG. Ao todo 
foram 5.887 trabalhadores qua-
lificados, sendo 81% no período 
de 2014 a 2017.

A SIAMIG tem atuado como grande facilitado-
ra junto ao Senai/Senar-Minas, para o agenda-
mento e a realização de vários treinamentos 
de aperfeiçoamento, aprendizagem e cursos 

técnicos em várias áreas demandadas pelas 
Associadas. De 2009 a 2016, foram capacita-
dos 51.408 colaboradores, sendo 39% do total 
no período da gestão 2014-2017.

Fonte:  Fiemg

HISTÓRICO DE MATRÍCULAS - PRONATEC 

NÚMERO DE PESSOAS 
QUALIFICADAS

2012 2013 2014 2015 2016 Total

335 763 2.437 1.777 575 5.887

Fonte:  Fiemg

NÚMERO DE
CAPACITAÇÃO
SENAI - SENAR 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

8.833 4.457 5.191 5.612 7.144 4.961 7.479 7.731 51.408



>27

CAPACITAÇÃO PCIR

CAPACITAÇÕES GERENCIAIS 
EM LIDERANÇA
CAPACITAÇÕES TÉCNICAS EM DESTILARIA,
FERMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE CALDO

Realização: DEZ/2016 A MAI/2017
TURMAS ATENDIDAS: 62
EMPRESAS ATENDIDAS: 13
COLABORADORES CAPACITADOS: 1.478
TURMAS A SEREM ATENDIDAS: 4

COLABORADORES
CAPACITADOS:

1.574

CAPACITAÇÃO EJA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Realização: MAR/2017 A FEV/2019
CURSOS A SEREM REALIZADOS: 2
PREVISÃO DE COLABORADORES
CAPACITADOS: 96

Foi realizada uma importante parceria com a 
Fiemg,  por meio do Programa de Competiti-
vidade Industrial Regional (PCIR), para qualifi-
cação dos colaboradores das Associadas, com 
início em junho de 2016, tendo sido qualifica-
das 1.574 pessoas em gestão, liderança, desti-
laria, fermentação e tratamento de caldo.

CAPACITAÇÃO CADASTRO
AMBIENTAL RURAL (CAR)
O setor Sucroenergético foi pioneiro no 
Estado ao assinar um Acordo de Coope-
ração Técnica, em abril, com a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente (Semad) e 
o Instituto Estadual de Florestas (IEF) para 
treinamento das regras de preenchimen-
to do Cadastro Ambiental Rural (CAR).  

A aula inaugural foi realizada no dia 15/05/2014 
e contou com a participação de 50 profis-
sionais das usinas, em Belo Horizonte. Outro 
grande encontro aconteceu em Uberlândia 
no dia 19/09/2014.

Palestras sobre o CAR nas usinas (2014):
• Bambuí (24/7)
• Coruripe – unidade Iturama (24/8)
• Coruripe – unidade Campo Florido (25/8)
• Uberaba (18/9) 
• Delta (17/9)

Curso de capacitação na Usina WD

Treinamento CAR em BH



28 RELATÓRIO DE GESTÃO SIAMIG   2014 > 2017

CAPACITAÇÃO

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

A  SIAMIG realizou vários cur-
sos de aperfeiçoamento du-
rante esta gestão, em atendi-
mento à demanda diária de 
atualização por parte das As-
sociadas, com a definição de 
várias capacitações alinhadas 
com o mercado. Os cursos 
contaram com um grande 
número de participantes, so-
mando ao todo 500 colabo-
radores.

16/4/2014 – “E-Social e as diferenças dos critérios 
de avaliação e agentes agressivos do MTE e INSS” 
13/8/2014 – Treinamento NR 20 
11/9/2014 – Treinamento NR 13 
16/10/2014 – Treinamento e-social 
18/11/2014 – Treinamento NR 10  
14/9/2015 – Bloco K no Sped Fiscal – Ajustes 
fiscais e inteligência fiscal 
21/2/2017 – Workshop da ANP – Novas regras do 
I-SIMP  e Regularização dos Produtores de Etanol à 
Resolução ANP 26/2012

WORKSHOP SOBRE LEGISLAÇÕES DE
APRENDIZES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A SIAMIG realizou um workshop sobre a 
nova Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a le-
gislação trabalhista sobre jovens aprendi-
zes e pessoa com deficiência (PCD), no dia 
12/11/2015, em atendimento às demandas 

das Associadas sobre o assunto. O debate 
com auditores fiscais do Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE) foi muito impor-
tantes diante da necessidade de adequa-
ção às legislações.



>29>P.29COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO SIAMIG | 2014 > 2017



30 RELATÓRIO DE GESTÃO SIAMIG   2014 > 2017

COMUNICAÇÃO

RESULTADOS (TRÊS ETAPAS )

FACEBOOK 
- Alcance total no Facebook (três etapas) – 
  cerca de 170 mil pessoas. 
- Visualização do vídeo (pessoas que assistiram 
  ao vídeo total ou parcialmente) – 47.048. 
- Curtidas – 3.760

SITE
- Taxa de visualização (três etapas) – 40 mil 

YOUTUBE
- Visualizações – 25.367
- Impressões (número de vezes que o vídeo  
  foi exibido para alguma pessoa) – 198.893

REDE DISPLAY GOOGLE 
- Impressões – 3.032.822
- Cliques – 6.722

ANÚNCIOS DE PESQUISA NO GOOGLE
- Impressões – 35.855
- Cliques – 1.180

CAMPANHA EU VOU DE ETANOL

O destaque da área de Comunica-
ção nesta gestão foi o lançamento 
da Campanha Eu Vou de Etanol, que 
contou com três etapas: de 14 de 
abril a 14/7/2015 e mais dois  relan-
çamentos de 9/10/2015 a 4/1/2016 e 
de 29/7/2016 a 25/8/2016. O foco prin-
cipal das campanhas foi informar 
sobre o preço vantajoso do etanol 
hidratado pós-redução do ICMS de 
19% para 14% e reforçar seus concei-
tos ambientais e sociais.  

A campanha foi norteada pela cria-
ção do slogan “Eu vou de etanol” e 
contou com adesivos, hotsite, publi-
cação de posts no Facebook e di-
vulgação de jingles nas rádios sobre 
as vantagens do etanol hidratado. A 
última etapa teve como novidade a 
produção de um vídeo, mostrando 
os maiores benefícios do etanol fren-
te ao combustível fóssil nos critérios 
de preço, rentabilidade e ambiental. 
Além disso, foram utilizados os canais 
de mídia Facebook, Youtube, Google 
display e Search.
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SITE/BOLETIM
ELETRÔNICO SIAMIG

A SIAMIG lançou no dia 2/12/2016 um novo layout 
de site, com formato responsivo (adaptado ao ce-
lular), configuração mais moderna e atrativa, com 
fotos maiores e notícias do setor Sucroenergético 
de modo geral, do trabalho realizado pela enti-
dade e das Associadas em várias áreas. Foi atu-
alizada também parte histórica e cultural com 
informações sobre a cana- de-açúcar, o açúcar, 
o etanol e a bioeletricidade, a parte institucional 
com dados sobre a entidade, equipe, listagem 
das Associadas, palestras realizadas, publicações 
do setor, imprensa e participação na mídia.

Os dados econômicos ganharam uma barra 
específica, com destaque para os boletins de 
acompanhamento da safra mineira, mercado 
de etanol, perfil da produção e estatísticas do 
setor. Podem ser visualizados na página tam-
bém os vídeos sobre o setor, tanto os produ-
zidos pela entidade quanto os de outra fonte, 
a agenda e eventos da SIAMIG e de parceiros.

O site tem mais uma novidade, que é o Blog do 
Mário Campos, com assuntos sobre o setor Sucro-
energético e econômicos de modo geral. 

O boletim eletrônico (e-mail marketing) foi 
também modernizado, com um layout mais 
clean e de mais fácil acesso, dividido entre No-
tícias, Notícias dos Associados e Artigos.
• Foram registradas no site, por mês, em média, 
2.691 acessos, com duração de permanência de 
2,3 minutos, sendo visualizadas  cerca de 7.400 
matérias, o que resulta numa média de 2,75 vi-
sualizações/matéria por acesso ao site. 
• Envio do boletim para 2.300 endereços ca-
dastrados. 

O Facebook foi um canal de rede social muito 
utilizado pela SIAMIG nessa gestão, com a publi-
cação e o impulsionamento de posts diários dos 
principais assuntos tratados no noticiário do setor 
em níveis nacional, estadual e local. As usinas têm 
contribuído muito com notícias para o site, poste-
riormente postadas no Facebook, o que tem ge-
rado um grande número de acessos, com uma 
contribuição fundamental para ampliar o conhe-
cimento sobre o setor e divulgar seus produtos.

A página da SIAMIG foi também trabalhada 
com impulsinamentos no Facebook, o que  re-
sultou num crescimento das curtidas de 232%.

RESULTADOS

- Total de publicações orgânicas e pagas: 433
- Alcance (pessoas) total: 564.204
- Reações (curtidas/cliques/comentários/
  compartilhamentos) totais: 32.003
- Posts promovidos (pagos): 42 

- Curtidas nas páginas: passaram de 979 em 
   1/4/2016 para 3.250 em 3/4/2017.
- Impulsionamentos: 6

FACEBOOK
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CAMPANHA DOCE EQUILÍBRIO

A SIAMIG participou da Campanha Doce Equi-
líbrio, no primeiro ano do seu lançamento, em 
março de 2015, promovida pela União da In-
dústria de Cana-de-Açúcar (Unica/SP).

O objetivo da campanha é defender a imagem 
do açúcar por meio do equilíbrio do debate 
sobre o assunto, com ações que rebatem a vi-
lanização de qualquer alimento e reitera a im-

portância dos exercícios físicos para uma vida 
saudável. Para tanto, montou um comitê de 
embaixadores para a causa entre preparadores 
físicos, nutrólogos, cardiologistas e antropólogo 
e conta com ações nas redes sociais por meio 
de site, vídeo, Facebook e Instagram. Os públi-
cos-alvo são, principalmente, os jornalistas e in-
fluenciadores, governo, associações médicas e o 
setor alimentício de modo geral.

ENTREVISTAS/COLETIVAS/ARTIGOS

Como porta-voz e em defesa do setor no Estado, 
a presidência da SIAMIG é demandada para vá-
rias entrevistas na grande imprensa e imprensa 
especializada com um total de 224 nos anos -sa-
fras de 2014-2017, tendo como principais temas 
abordados safra, preço e consumo de etanol, re-
dução do ICMS, bioeletricidade, importação de 
etanol, entre outros.

Foram realizadas pela SIAMIG três coletivas de 
imprensa durante o período, uma no dia 7/5/14 
sobre a safra 14/15; outra no dia 18/3/15 sobre a 

redução do ICMS de 19% para 14% do etanol 
hidratado; em 29/4/2016 na abertura de safra 
2016-2017 na CMAA, em Uberaba.

Os artigos elaborados são importantes também 
para defesa do setor na mídia, com o tratamen-
to mais elaborado dos assuntos e melhor con-
ceituação sobre eles. Foram produzidos 11 arti-
gos, principalmente sobre a crise do setor, seu 
potencial, importância das entidades de classe, 
competitividade do etanol, mercado de com-
bustíveis, entre outros.

Coletiva na abertura da safra 16/17 na CMAA
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SIAMIG NAS EXPOSIÇÕES

PALESTRAS

A SIAMIG participou, nos últimos três anos, da 
Feira Multissetorial do Vale do Rio Grande (Ex-
poCigra), realizada em Uberaba, a fim de am-
pliar o conhecimento sobre o setor e mostrar 
suas ações nas áreas social e ambiental. Somam 
mais de 600 folhetos distribuídos durantes as 
três edições, com mostras de filmes e apresen-
tação do artesanato do bagaço de cana, pro-
duzido por artesãs da região de Conceição das 
Alagoas e Campo Florido, com apoio da Delta 
Sucroenergia e do Grupo Coruripe.
 
Nos dias 7 e 8 de maio de 2015, a SIAMIG par-
ticipou também do 14º Congresso dos Reven-
dedores de Combustíveis (Minaspetro), com o 

objetivo de divulgar a Campanha Eu vou de 
Etanol entre os presentes e ampliar o relaciona-
mento com a rede de postos de Minas Gerais.

A SIAMIG conta com uma forte participação em eventos, com a realização de palestras, 
contribuindo para o esclarecimento de vários temas e fortalecendo a representatividade da 
entidade e do setor frente aos vários públicos de interesse. Veja abaixo alguns exemplos:

Bioeletricidade – Energia Elétrica do Bagaço 
de Cana – Debate público Energia de Fontes 
Renováveis – O novo ciclo de ouro em MG
ALMG - 4/5/16

Perspectivas Políticas e Economia no Brasil – 
Grupo Coruripe
Maceió (AL) - 6/9/16

Na retomada do crescimento, como será a 
gestão da governança e sustentabilidade do 
setor sucroenergético – XV Seminário Gerhai
Sertãozinho (SP) - 23/9/16

História do TAC do Transporte em MG e os 
impactos sobre a produção – 9º Congresso 
Nacional de Bioenergia (UDOP)
Araçatuba (SP) - 9/11/16

Cenário Atual e Perspectivas do Setor 
Sucroenergético – I Workshop do Programa 
de Pós-Graduação em Biocombustíveis, 
promovidos pela Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) e Universidade Federal do 
Vale Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
Uberlândia (MG) - 13/11/16

Cenário do Mercado Sucroenergético 
Brasileiro – Grupo Coruripe
Iturama (MG) - 17/1/17

ExpoCigra 2016
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PREMIAÇÕES/HOMENAGENS

• Prêmio de Responsabilidade Ambiental 2015 no 9º 
Prêmio da Associação Brasileira de Engenharia Au-
tomotiva (AEA), entregue à SIAMG no dia 09/6/2015, 
em São Paulo, com o trabalho  “Cana Ecológica”. 

• Prêmio Hugo Werneck de Amor à Natureza pelo 
Trabalho “Cana Ecológica e Uso da Água na Indús-
tria”, entregue à SIAMIG em março de 2016 como 
Melhor Parceiro Sustentável.

• Homenagens feitas durante a sexta edição do Cana-
Campo Tech Show (agosto de 2015) ao  presidente da 
SIAMIG, Mário Campos; e aos Associados, presidente e 
membro do Conselho Administrativo do Grupo Coru-
ripe, Jucelino Sousa e Márcio Silvio Wanderley de Paiva, 
e ao gerente Ambiental da SIAMIG, Jadir Oliveira. 

• Homenagem da ordem do Mérito Legislativo 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com 
o tema “Rio São Francisco, rio-mar”, entregue em 
28/9/2015 ao presidente da SIAMIG, Mário Campos.

• Homenagem do Prêmio MasterCana Centro-Sul 
2015, com o Troféu Líder do Ano, entregue em 
24/8/2015 ao presidente da SIAMIG, Mário Campos.

• Prêmio Destaque Entidade do Setor pelo Mas-
terCana 2016 à SIAMIG pela realização do Circuito 
Cultural de Uberaba em 22/8/2016. 

• Menção Honrosa ao Sindicato da Indústria da 
Fabricação do Álcool no Estado de Minas Gerais 
no 1º Prêmio Melhores Práticas Sindicais, realiza-
do pela Federação das Indústrias de Minas Gerais 
(Fiemg) em 17/11/2016

• Homenagem com a medalha Economista Paulo 
Camilo de Oliveira Penna entregue ao presidente 
da SIAMIG, Mário Campos, no dia 16/8/2016, du-
rante o X Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimen-
to Econômico Assemg/Mercado Comum 2016, 
em Belo Horizonte.



>35>P.35PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS RELATÓRIO DE GESTÃO SIAMIG | 2014 > 2017

ASSESSORIAS TÉCNICAS

• As assessorias técnicas procuram atender 
as diversas demandas das Associadas com 
informações precisas das áreas econômica, 
ambiental e jurídico.

• A equipe da SIAMIG procura atender as 
demandas de suas associadas, promoven-
do a interação entre as empresas e a me-
lhor solução dentro das práticas adotadas 
no setor.

• São desenvolvidos na área econômica rela-
tórios e estudos econômicos que baseiam as 
negociações de diversos temas do setor.

• Na área jurídica é realizado o acompanha-
mento e gestão das demandas das áreas tra-
balhista, tributária e de regulação.

• Na área ambiental é feito o acompanha-
mento nas ações nos órgãos ambientais, au-
xílio e acompanhamento da regularização 
ambiental das associadas.
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PRODUÇÃO DE CANA (mil ton)

PRODUÇÃO DE AÇÚCAR (mil ton)

CONSUMO DE ETANOL HIDRATADO (mil M3)

06/07

3,500

*Abril/16 à Fevereiro/17

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17*

401 687 1,0
24

1,0
86

853

525 554 760 831

1,8
22

1,3
03

06/07

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

29,034 35,723 42,634 50,573 
54,629 

49,741 
51,7

59 61,0
42 

59,337 
64,853 

63,518

06/07

3,000

3,500

4,000

4,500

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

1,9
12 

2,118
 

2,208 2,685 
3,244 

3,238 3,418 
3,411 

3,269 
3,245 

3,982



38 RELATÓRIO DE GESTÃO SIAMIG   2014 > 2017

DADOS ESTATÍSTICOS

PRODUÇÃO DE ETANOL (mil M3)

PRODUÇÃO DE BIOELETRICIDADE

ETANOL TOTAL
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ETANOL ANIDRO

2016 - 2.433 GWTs             2015 - 2.265 GWTs
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