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EDITORIAL

A abertura da safra de cana de açúcar de Minas

Gerais realizada este ano pelo grupo CMAA e SIAMIG

contou com a presença do Governador e do Vice-

Governador, Fernando Pimentel e Antônio Andrade,

secretariado, deputados, associados, representantes

de entidades, empresariado local e colaboradores. A

expectativa é da moagem de 61 milhões de tonela-

das de cana, anunciada durante o evento.

Setor ainda conta 
com muitos desafios 

Mais um ciclo de luta se

inicia, com a minha reeleição

por mais três anos à frente da

SIAMIG e dos Sindicatos da

Indústria do Açúcar e do

Álcool de Minas Gerais, enti-

dades coesas e que contam

com grande participação dos

Associados. Os desafios são

muitos, mas unidos espera-

mos manter o que já foi con-

quistado e conseguir o retor-

no dos investimentos com um

crescimento ainda maior do

setor no estado. 

Para tanto é preciso con-

solidar o mercado de etanol

em Minas Gerais, que possui

a segunda maior frota de veí-

culos do país; ampliar o uso

da bioeletricidade, energia

elétrica do bagaço da cana, e

mostrar a importância do açú-

car numa dieta equilibrada,

como principal energético

para o ser humano. Mercados

que rendem empregos,

desenvolvimento regional e

divisas para o país.

Por isso temos que ficar

atentos para distorções que

colocam em risco a estabili-

dade dos negócios, como as

importações de etanol, prin-

cipalmente, dos EUA que

entram no país a preços sub-

sidiados na origem e ocupam

espaço do produto nacional. 

Outros desafios que se

colocam são a integração do

setor com a economia minei-

ra, possibilitando novos mer-

cados e inovações, a busca de

maior produtividade em

todos os sentidos, em especial

a agrícola. E colocar em prá-

tica o programa RenovaBio,

que visa dobrar a produção de

etanol até 2030, em conso-

nância com as metas brasilei-

ras assumidas na COP21.

Sem dúvida nenhuma,

vivemos um momento políti-

co e econômico muito difícil,

mas juntos vamos fazer dife-

rente e buscar oportunidades

para o setor em prol de uma

economia mais sustentável!
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Presidente da SIAMIG é
reeleito por mais três anos

Moagem de cana em
MG é estimada em
61 mi de toneladas

O presidente da SIAMIG, Mário
Ferreira Campos Filho, foi reeleito
por um período de mais três
anos à frente da entidade. Ele
diz que os desafios ainda são
muitos para o retorno dos
investimentos, mas o cenário
está bem melhor para o
setor.
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A Associação das Indústrias Sucro-

energéticas de Minas Gerais e os

Sindicatos da Indústria do Açúcar e do

Álcool de Minas Gerais contam com

nova composição da diretoria, eleita

no dia 04 de maio em Assembleia

Geral tendo à frente o presidente

Mário Ferreira Campos Filho.

O setor conta com 34 usinas em

produção e o estado é um dos maio-

res produtores de cana, açúcar, etanol

e bioeletricidade do país, com a gera-

ção de cerca de 184.000 empregos

diretos e indiretos. Somam 26 muni-

cípios com unidades industriais e 130

com plantios de cana de açúcar.

Abaixo a composição da nova

diretoria. 

Presidente
Mário CamposEXPEDIENTE

Endereço: Av. do Contorno 4480 - 13° andar - Funcionários - CEP 30110-028 - BH-MG - Fone: (31) 3228-5544
siamig@siamig.com.br    www.siamig.com.br

Projeto gráfico e diagramação
CMR - Comuniçação 31 9675-6188

Gerência de Comunicação 
e Marketing Mônica Santos

@siamig www.facebook.com/SiamigMG 
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Canavial – O senhor assumiu o

setor em um momento difícil de

crise e fechamento de empresas.

Pode-se dizer que já deram a volta

por cima?

Mário Campos – Sem dúvida algu-

ma, aquele período de crise aguda não

existe mais. Mas ainda tem muitas

empresas que passam dificuldades. Em

Minas Gerais, o ano passado tivemos

fechamento de uma usina, este ano

devemos ter outra. Mas o cenário é

bem melhor em função de uma série

de mudanças no mercado de etanol e

açúcar e de um trabalho forte que as

empresas fizeram como a redução do

custo e aumento da produtividade.

Pode-se dizer que é um período de

transição e ajuste para darmos a volta

por cima.

Canavial – O que destaca da gestão

anterior?

Mário Campos – Durante os últi-

mos três anos, o grande destaque foi a

redução do ICMS de 19% para 14% do

etanol hidratado, criando um mercado

grande de consumo do produto no esta-

do, o que ajudou o setor a se recupe-

rar. Outro ponto foi o suporte dado às

empresas na área de capacitação execu-

tado pelo Senai-Minas. Além das parce-

rias com o Sesi para elaboração de um

diagnóstico e identificação de soluções

para uma adequação maior à saúde e

segurança do trabalhador, nas empre-

sas. A área de comunicação também está

presente nas novas mídias, além da rea-

lização de duas campanhas com o obje-

tivo de aumentar o consumo de etanol

no estado, colocando Minas como o

segundo maior consumidor do Brasil,

fazendo jus a sua frota. O setor saiu de

um cenário de produção de etanol

superavitário para de equilíbrio entre a

oferta e demanda e isso foi muito

importante, possibilitando uma remu-

neração bem melhor para o produtor.

Canavial – Quais as perspectivas

para os próximos anos?

Mário Campos – Hoje, as empresas

têm uma produção de açúcar operando

no nível máximo e uma capacidade

ociosa de etanol. Para os próximos

anos, com o aumento de produtivida-

de,  investimento e o retorno do

ambiente favorável é possível produzir

mais cana e etanol, com a atual capaci-

dade de açúcar. Para se alcançar isso, é

de suma importância o  RenovaBio, que

tem o objetivo de aumentar o uso do

combustível renovável no país, entre

eles o etanol, premiando empresas que

produzem de modo eficiente. Além de

chamar a atenção para as externalidades

positivas do produto.  Neste sentido,

Minas Gerais terá um papel fundamen-

tal na produção e aumento do consu-

mo de etanol nos próximos anos.

Canavial – A que o senhor credita

a confiança depositada pelos produ-

tores, que o elegeu por mais três anos

à frente das entidades?

Mário Campos – Primeiramente, o

setor sucroenergético tem uma caracte-

rística importante devido a profissio-

nalização das entidades de classe e, há

muitos anos, realizar um trabalho em

consonância com as expectativas dos

empresários, buscando resultados que

possibilitem a melhoria do ambiente de

negócios. Nesses três últimos anos con-

seguimos alcançar bons resultados e

dessa forma foi definida a continuida-

de do nosso trabalho.

O presidente da Associação

das Indústrias Sucroenergéticas

de Minas Gerais e dos Sindicatos

da Indústria do Açúcar e do

Álcool de Minas Gerais, Mário

Campos, foi reeleito por um

período de mais três anos à fren-

te das entidades. Ele faz um

balanço da sua gestão e fala das

perspectivas para um dos mais

importantes setores do agrone-

gócio mineiro.

“O período é de transição para
darmos a volta por cima”



O setor sucroenergético de Minas

Gerais foi muito prestigiado na abertu-

ra da safra de cana de açúcar 17/18 rea-

lizada na Fazenda Santa Vitória, da Usina

Vale do Tijuco (Companhia Mineira de

Açúcar e Álcool - CMAA), em Uberaba,

com cerca de 250 pessoas presentes. 

O evento contou com a presença de

vários Associados da SIAMIG, políticos

como o governador do Estado, Fernando

Pimentel, do Vice-Governador, Antônio

Andrade, Secretários de Estado, prefei-

tos locais como o de Uberaba, Paulo

Piau, e de Pirajuba, Rui Ramos, depu-
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Abertura da safra de cana é    

Assinatura do convênio para
criação de um Programa de
Encadeamento Produtivo para
Micro e Pequenas Empresas da
regiões do Triângulo Mineiro e
Noroeste de Minas, no valor de
R$ 1 milhão, entre o presiden-
te da SIAMIG, Mário Campos, a
analista de Projetos do Sebrae
Minas, Heloísa Tinoco e o pre-
sidente da Fiemg Vale do Rio
Grande, Altamir Rôso.  
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     muito prestigiada em MG

No seu pronunciamento, o governador
Fernando Pimentel anunciou que irá for-
mar um grupo de discussão para viabi-
lizar o retorno do programa estadual de
Parceria-Público-Privado para as estra-
das, uma demanda do setor.   

CANA DE AÇÚCAR - 61 MI DE TONELADAS 
(-4% FRENTE AS 63,5 MI T DE 16/17)

AÇÚCAR -  4,1 MI DE TONELADAS (+3% 
FRENTE AS 3,9 MI DE T DA SAFRA 16/17)

ETANOL TOTAL (ANIDRO+HIDRATADO) - 2,33
BILHÕES DE LITROS ( -12% FRENTE OS 2,64

BILHÕES DE LITROS)

ÁREA DE MOAGEM – 802 MIL HECTARES 

MIX DE PRODUÇÃO – 52% PARA AÇÚCAR E
48% PARA ETANOL

USINAS EM PRODUÇÃO - 34

AÇÚCAR É
DESTAQUE
AÇÚCAR É
DESTAQUE

PREVISÃO 2017/18

tados, Imprensa, colaboradores da

usina, fornecedores e representantes de

entidades empresariais.

O presidente da SIAMIG, Mário

Campos, fez uma coletiva de Imprensa

onde previu que a safra 17/18 é esti-

mada em 61 milhões de toneladas.

Além de ressaltar importantes progra-

mas que estão em gestação para aumen-

to da produção de etanol como o

RenovaBio, que prevê dobrar a produ-

ção do combustível limpo e renovável

dos cerca de 26 bilhões de litros para

50 bilhões até 2030.

Já o presidente do Conselho e do

grupo CMAA, José Francisco dos Santos

e Carlos Eduardo Turchetto Santos, res-

pectivamente anfitriões do evento,

estão com boas expectativas para este

ano. O grupo adquiriu mais uma usina

no estado, a Vale do Pontal (Limeira do

Oeste) e neste ano ingressará na pro-

dução de açúcar, com investimentos de

R$ 80 milhões e previsão de produzir

60 mil t de açúcar na safra 17/18.
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Parcerias resultam em
7.461 capacitações

Capacitações gerenciais em liderança 
Capacitações técnicas em destilaria, fermentação e tratamento do caldo

Número de pessoas
qualificadas

Capacitação EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A parceria da SIAMIG com a

Federação das Indústrias de Minas

Gerais (Fiemg), através do Programa de

Competitividade Industrial Regional

(PCIR), e o Ministério do Desenvolvi-

mento, Indústria e Comércio Exterior

(MDIC) para desenvolvimento no esta-

do do Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec),

resultou no treinamento de 7.461 cola-

boradores do setor sucroenergético nos

últimos cinco anos.

Pelo Pronatec, desde 2012, foram

treinados 5.887 colaboradores em

vários cargos no setor agrícola e indus-

trial. Por meio do PCIR, desde junho de

2016, foram capacitados 1.574 cola-

boradores das Associadas em gestão,

liderança, destilaria, fermentação e tra-

tamento de caldo. Os cursos foram exe-

cutados pelos profissionais do Senai-

Minas e Centro Industrial e Empresarial

de Minas (Ciemg-MG).

De acordo com o gerente Adminis-

trativo da SIAMIG, Douglas Martins, a

entidade dá um importante suporte para

capacitação do setor no estado, recebe

as necessidades de qualificação de suas

Associadas, sendo um elo de facilitação

para a execução dos treinamentos.

Treinamento de Habilidades Gerenciais na Delta Curso de tratamento do caldo na Campo Florido (Grupo Coruripe)

Realização: Dezembro de 2016 a Maio de 2017
Turmas atendidas: 62
Colaboradores Capacitados: 1.478
Turmas a serem atendidas: 4

Realização: Março de 2017 a Fevereiro de 2019
Cursos a serem realizados: 02
Previsão de Colaboradores Capacitados: 96

2012 
335

2013 
763

2014 
2.437

2015 
1.777

2016 
575

TOTAL 
5.887

CAPACITAÇÃO - PCIR

HISTÓRICO DE MATRÍCULAS - PRONATEC

COOLABORADORES
CAPACITADOS

1.574



7

A busca pelo zero acidente tem sido

um desafio para a Usina Coruripe, com

sede em Alagoas, e quatro unidades

industriais no Triângulo Mineiro –

Iturama, Campo Florido, Limeira do

Oeste e Carneirinho, além de um ter-

minal rodoferroviário em Fernandó-

polis (SP). Durante a safra de cana de

açúcar, são mais de 9200 pessoas tra-

balhando em diversas atividades para

produzir açúcar, etanol e energia elé-

trica de forma segura. Nesse sentido, a

companhia lançou, em 2013, um pro-

grama chamado “Zero Acidente

Sempre”, que tem dado resultados alta-

mente positivos, com o envolvimento

de todos os colaboradores.

De acordo com o diretor de

Administração e Recursos Humanos,

Fábio Moniz, na safra de 2012 ocorre-

ram 409 acidentes com 10.773 dias per-

didos, já na safra passada (2016/17), o

número total de acidentes foi de 24, o

que representou uma queda de 94% e

resultou em apenas 429 dias perdidos.

“Os resultados são evidentes, mas nossa

luta é para alcançar o zero acidente em

todas nossas unidades”, afirma.

Para ajudar na implantação do pro-

grama, a empresa fez uma parceria com

a Dupont, que tem as melhores referên-

cias desse assunto no mercado, com um

contrato de dois anos e investimento de

R$ 1,1 milhão. Este apoio está sendo

estendido por mais três anos, com novos

investimentos de R$ 1,8 milhão.

Economia em torno de R$ 18 milhões em quatro anos 

“Zero Acidente Sempre” reduz 
ocorrências na Coruripe em 94%

“O que se nota, hoje, na Coruripe
é que os colaboradores incorporaram
a segurança como um valor inserido
no seu dia a dia. Ficou claro que nada
se sobrepõe à sua integralidade, ou
seja, se a condição não for ideal não
faça”, diz o diretor Fábio Moniz.
Outro aspecto importante é a respon-
sabilização dos líderes em relação à
segurança dos funcionários, além de
implantar a metodologia de observa-
ção diária das atividades. 
Hoje, existe na Coruripe um gran-

de procedimento em relação à segu-
rança e saúde na empresa. São 400
líderes que fazem, no mínimo, duas
observações de atividades seguras por
mês. Foram implantados também

comitês locais que ajudam na obser-
vação das tarefas, o que tem ocasiona-
do um número mínimo de desvios
comportamentais. Agora, todo aci-
dente – por menor que seja – é inves-
tigado e todos os líderes envolvidos
são comunicados, incluindo diretores. 
“A redução dos acidentes ocorreu de

forma homogênea, nenhuma área ou
unidade está ficando para trás”, diz
Moniz. Foram adotadas também formas
de reconhecimento das equipes pelos
dias sem acidentes e, em 2015, o grupo
Coruripe foi premiado em Segurança e
Saúde do Trabalhador pela Dupont.
O presidente da empresa, Jucelino

Sousa, ressalta que o tema segurança
é a prioridade número um da empre-

sa e motivo de trabalho constante.
“Por mais que tenhamos avançado,
temos que reforçar continuamente o
comprometimento. Os bons números
que temos hoje na área de segurança
não significam que vamos relaxar.
Pelo contrário, isso só reforça nossa
responsabilidade”, destaca. 
Além da economia financeira obti-

da com o redução de acidentes de R$
18,2 milhões, entre 2012 e 2016, os
maiores ganhos, afirma Jucelino, são
o bem-estar dos colaboradores, que se
reverte em maior produtividade, e
retorno positivo na imagem institu-
cional da companhia, que se mostra
preocupada em produzir, mas sempre
valorizando seu time.
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CANAVIAL - Os produtores de eta-
nol enfrentaram muitas dificuldades
nos últimos anos, o RenovaBio irá con-
tribuir para a consolidação desse setor?

Miguel Ivan - O Renovabio é um
programa que reconhece a importância
do valor do setor sucroenergético e da
produção de etanol para a sociedade
brasileira, enquanto combustível limpo
e renovável. A intenção é mostrar as
externalidades desse produto na redu-
ção das emissões de gases do efeito estu-
fa e valorar seus pontos positivos. 

CANAVIAL - Quais os principais
desafios?

Miguel Ivan – A construção desse
programa é um desafio, pois sugere
uma revisão da atual política nacional
de biocombustível e estabelece uma
nova obrigação que amplie e garanta a
venda desses produtos. A intenção é
promover os biocombustíveis, reco-

nhecendo seu valor na redução das
emissões de gases do efeito estufa, em
consonância com a COP 21. 

CANAVIAL – Após a consulta
pública do programa em março, como
está o andamento dos trabalhos?

Miguel Ivan – Estamos estruturan-
do o programa com as contribuições

feitas pela sociedade e pretendemos
apresenta-lo à presidência da República
em junho, com o conceito e sua dire-
triz política de implementação. Ele
tanto poderá ser implementado através
de Medida Provisória ou Projeto de Lei,
num prazo de 120 dias após a publica-
ção no Diário Oficial da União, com a
contemplação de todos os biocombus-
tíveis, como o etanol, biodiesel, biogás
e bioquerosene de aviação.

CANAVIAL – Existe uma meta de
produção de etanol e dos outros bio-
combustíveis?

Miguel Ivan - Ainda não está defi-
nida meta, isso ainda será discutido e
fará parte do Projeto de Lei ou MP.
Neste momento, precisamos muito de
uma união maior do setor em torno
do programa, para que estruturemos
de fato um mercado de biocombustí-
veis no país. 

RenovaBio reconhece o valor
dos biocombustíveis 

O jornal CANAVIAL conversou com o diretor
do Departamento de Combustíveis Renováveis
(DCR), Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, sobre o
RenovaBio, o programa elaborado em par-
ceria com a iniciativa privada, que
pretende aumentar a produção bra-
sileira de biocombustíveis, entre
eles o etanol, em cumprimento ao

Acordo de Paris para reduzir as emissões de
gases de efeito estufa. As discussões sobre o
programa iniciaram em novembro do ano pas-

sado, com o lançamento em dezembro. Este
ano, ele já passou por uma consulta

pública em março  e contou com 26
contribuições de várias entidades
representativas da sociedade.     

‘‘
‘‘

NESTE MOMENTO,
O RENOVABIO
PRECISA DA
UNIÃO DE TODO
O SETOR


