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A indústria deseja ser parte da solução no desenvolvimento 

sustentável, adotando princípios como

ética e transparência, concentrando seus esforços em:

Ser competitiva Conquistar 

mercados
Gerar empregos 

e renda

Impulsionar o 

crescimento 

econômico

O Desenvolvimento Sustentável é um caminho 

Respeitar o 

meio ambiente
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Atuação da FIEMG

CBHS COPAM: 

URCs

Câmaras

CODEMAS  

Representação

Aplicação

da legislação 

fiscalização 

Modernização 

da legislação 

Mobilização 

sensibilização 

capacitação 

treinamento 

ALMG, SEMAD, 

PMMG, CNI, 

Sindicatos, CEMA

PRODUTOS

Eventos

Seminário 

Estudos

Projetos

CLIENTES

Empresas

Sindicatos

Sinergia Consultoria
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Desenvolvimento Sustentável

Representação

O COPAM e outros colegiados ambientais, nos últimos 30 anos, contribuíram para a sustentabilidade 

do Estado de Minas Gerais A FIEMG  participou ativamente desse processo e, atualmente, possui  85 

Representações em Conselhos de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sendo:

Plenário, 

câmara normativa recursal

04 Câmaras Técnicas 

09 Unidades Regionais Colegiadas

do Conselho Estadual de Política 

Ambiental - COPAM

Plenário e 03 Câmaras Técnicas 

do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos - CERH

17 Conselhos Municipais 

de Meio Ambiente

09 Conselhos 

Consultivos de Unidades 

de Conservação

02 Conselhos de 

Reservas da Biosfera

38 Comitês

de Bacias 

Hidrográficas



Desenvolvimento Sustentável

A importância da indústria em Minas Gerais

61.426
Empresas industriais 

em 2019 no estado
Porte das Indústrias

Micro empresas

A média é de 3,20

empregos por indústria

Com até 9 empregados

46.008

Emprego industrial

147.311

Pequenas empresas

A média é de 21,03

empregos por indústria

Com até 49 empregados

12.347

Emprego industrial

260.363

Médias empresas

A média é de 109,68

empregos por indústria

Com até 249 empregados

2.457

Emprego industrial

269.499

Grandes empresas

A média é de 756,64

empregos por indústria

Com 250 ou mais 

empregados

614

Emprego industrial

464.771
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A importância da indústria em Minas Gerais

61426
Empresas industriais 

em 2019 no estado
Porte das Indústrias

Micro empresas

A média é de 3,20

empregos por indústria

Com até 9 empregados

46008

Emprego industrial

147311

Pequenas empresas

A média é de 21,03

empregos por indústria

Com até 49 empregados

12347

Emprego industrial

260363

Médias empresas

A média é de 109,68

empregos por indústria

Com até 249 empregados

2457

Emprego industrial

269499

Grandes empresas

A média é de 756,64

empregos por indústria

Com 250 ou mais 

empregados

614

Emprego industrial

464771

Grandes empresas

• Com 250 ou mais empregados

• 614 emprego industrial

• 464771

• A média é de 756,64

• empregos por indústria
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A importância da indústria em Minas Gerais

61426
Empresas industriais 

em 2019 no estado
Porte das Indústrias

Micro empresas

A média é de 3,20

empregos por indústria

Com até 9 empregados

46008

Emprego industrial

147311

Pequenas empresas

A média é de 21,03

empregos por indústria

Com até 49 empregados

12347

Emprego industrial

260363

Médias empresas

A média é de 109,68

empregos por indústria

Com até 249 empregados

2457

Emprego industrial

269499

Grandes empresas

A média é de 756,64

empregos por indústria

Com 250 ou mais 

empregados

614

Emprego industrial

464771

A média é de 2081

empregos por indústria

100 maiores empresas

Empregam 208100

Empresas Estruturantes
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Economia



Desenvolvimento Sustentável

A importância da indústria em Minas Gerais

26,5%
Indústria 

responde por:

79%
das exportações mineiras de bens e serviços

58,8%
da arrecadação de ICMS do estado

23%
dos empregos formais do estado



Desenvolvimento Sustentável

A importância da indústria em Minas Gerais

Para cada R$ 1 milhão adicional de produção na indústria de 

Minas Gerais, gera-se R$ 1,28 milhão de faturamento no estado

Para cada R$ 1 milhão adicional de produção na indústria de 

Minas Gerais, gera-se R$ 650 mil em massa salarial no estado

Para cada R$ 1 milhão adicional de produção na indústria de 

Minas Gerais, gera-se R$ 90 mil em arrecadação de ICMS no 

estado

Para cada R$ 1 milhão adicional de produção na indústria de 

Minas Gerais, gera-se R$ 20 mil em arrecadação de impostos 

líquidos de subsídios no estado

Faturamento

Massa Salarial

ICMS

Impostos

Líquidos
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Social

Emprego e renda

Fonte: CNIFonte: CNI

1141944
empregos gerados

pela indústria

23%
dos empregos 

formais do estado

Para cada empregado gerado na economia, 

outros 9 empregos são gerados na indústria

Para cada empregado gerado na economia, 

outros 3 empregos são gerados no setor de 

serviços e 1 novo emprego é gerado no setor 

de agriculturaAgricultura

Comércio e Serviços

Indústria

1,41

3,54

9,70

R$ 2421,9
Foi o salário médio 

da indústria de Minas 

Gerais em 2019

65,7%
É o percentual de trabalhadores da 

indústria do estado que possuem ao 

menos o ensino médio completo No 

Brasil. 

Salários



Social

Ações da FIEMG

Fonte: CNI

PANDEMIA COVID-19

• Em parceria com o Conselho Estratégico, a FIEMG encaminhou diversas ações de apoio a indústria e de proteção 

social 

• Entre elas podemos destacar a produção e distribuição de 1 milhão de máscaras

• Produção e distribuição de 180 mil litros de álcool

• Doação de 1600 respiradores e de 166 leitos de CTI 

• No total 500 instituições de todo o estado foram atendidas, evitando o agravamento da pandemia em Minas 

• Medidas Provisórias 927 e 936, que preservaram, somente em Minas Gerais, mais de 300 mil empregos 

• As empresas associadas foram atendidas, por meio da disponibilização de testes, orientações sanitárias e de 

promoção da saúde, consultorias jurídicas e de gestão, acesso facilitado ao crédito e atuação incessante junto ao 

Governo Federal para adoção de medidas de proteção ao emprego e auxílio emergencial para a população em 

pobreza e extrema pobreza 

2020



Social

Ações da FIEMG

Alunos SESI 

2019 2020

19883 26803

2019 2020

141927 117881

Destaque no Enem 2019

Média SESI MG 659,15 pontos 

Média Escolas Particulares Nacional 609,11 pontos

Média Escolas Públicas Nacional 519,25 pontos

Gratuidade - SENAI

2019 2020

41725 71556

35% aumento 17% retração

Gratuidade - SESI

2019 2020

4988 11806

136% aumento 71% aumento

Alunos SENAI

76% das Escolas 
SESI-MG participantes do ENEM  
2019 estão entre os 10% de 
melhores escolas do país



Social

Ações da FIEMG

Número de atendimento de 

trabalhadores na área de SST:

2019 - 533421 atendimentos

2020 - 407152 atendimentos

Número de trabalhadores 

associados aos clubes:

2019 - 67540 associados



Social

Ações da FIEMG

1430 crianças e jovens atendidos em programas de assistência social no 

período 2019-2020

Parceria com o Instituto Minas pela Paz: A FIEMG é uma das mantenedoras do 

instituto e oferece qualificação profissional, via SESI-SENAI, tendo como principais 

resultados:

• 1500 certificações em cursos ofertados pelo SESI e SENAI em 39 APACs entre 

2019 e 2020

• 334 presos inseridos no mercado formal de trabalho

• 19 unidades produtivas implantadas com apoio da profissionalização do SENAI, 

nas áreas de padaria, confeitaria, costura e mecânica de automóveis



Social

Ações da FIEMG

Rede Brasil do pacto global
FIEMG e rede Brasil do pacto global:

2020 – LANÇAMENTO DO HUB ODS MINAS
Organizações líderes em sustentabilidade:

FIEMG, Algar, Telecom, , Banco Inter, CBMM, CEMIG, CNH Industrial, Copasa, 

FDC - Fundação Dom Cabral, FCA - Fiat Chrysler Automobiles, Localiza, MGS, 

MRV Engenharia, Pif Paf Alimentos, SEBRAE-MG e Unimed-BH 

RESULTADO

• Realização conjunta de atividades de mobilização das cadeias produtivas 

nos temas ESG, capacitando anualmente cerca de 400 empresas 

Resultados:

• Maior competividade aos negócios



Social

Ações da FIEMG

Objetivo

• Incentivar a criação de códigos de conduta ética, transparência, gestão de riscos, 

melhoria dos controles internos e a boa governança nas empresas

Resultados:

• 2020: um dos produtos foi o “Guia de Integridade para Instituições Privadas”, 

disponível no site da FIEMG

• Objetivo: orientar pequenas e médias empresas a organizarem programas de 

integridade, de acordo com a Lei 12 846/2013 e traz em detalhe os documentos, as 

estruturas e as melhores práticas de governança

Controladoria geral do estado e controladoria geral da união

FIEMG, CGE e CGU
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Meio Ambiente



Desenvolvimento Sustentável

Meio Ambiente - Legislação



Meio Ambiente

Legislação
Acompanhamento e participação das discussões e tomadas de decisão sobre as 

legislações ambientais, por meio da representatividade:

136 LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS APROVADAS A PARTIR DE 2010 COM ATUAÇÃO DA FIEMG 

(Leis, Decretos e Deliberações Normativas)

Licenciamento Ambiental, Regularização Ambiental e COPAM – 55 legislações com destaque para: 

• Lei Estadual nº 21972/2016 – SISEMA, COPAM e Licenciamento Ambiental

• Deliberação Normativa 213/2017 – Licenciamento Ambiental Municipal 

• Deliberação Normativa 217/2017 – Critérios para Licenciamento Ambiental

• Decreto Estadual 47383/2018 - Normas para licenciamento ambiental e fiscalização

Legislação Florestal, Medidas Compensatórias e Unidades de Conservação – 20 legislações com destaque 

para:

• Decreto Estadual 45629/2011 – Regulamenta a cobrança da compensação ambiental

• Lei Estadual 20922/2013 – Lei Florestal de Minas Gerais

• Decreto Estadual 47749/2019 - Regulamenta a Lei Florestal de Minas Gerais

• Decreto Estadual 48127/2021 - Programa de Regularização Ambiental – PRA



Meio Ambiente

136 LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS APROVADAS A PARTIR DE 2010 COM ATUAÇÃO DA FIEMG 

(Leis, Decretos e Deliberações Normativas)

Resíduos Sólidos, Efluentes Industriais e Emissões Atmosféricas – 24 legislações com destaque para:

• Deliberação Normativa 232/2019 - Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR

• Decreto Estadual 48107/2020 – Regulamenta o tratamento térmico de resíduos sólidos

• Deliberação Normativa 187/2013 - Limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas

Barragens – 04 legislações com destaque para:

• Lei Federal 14066/2020 – Política Nacional de Segurança de Barragens

Recursos Hídricos – 33 legislações com destaque para:

• Deliberação Normativa CERH 66/2020 - Estabelece as Unidades Estratégicas de Gestão do Estado de Minas 

Gerais

Legislação
Acompanhamento e participação das discussões e tomadas de decisão sobre as 

legislações ambientais, por meio da representatividade:
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Meio Ambiente - Compensação



Desenvolvimento Sustentável

Compensação

Contribuições do setor industrial (Mineração, Indústria Metalúrgica, Indústria Química, 

Indústria Alimentícia e Atividades de Infraestrutura) para a sustentabilidade por meio 

de medidas compensatórias:

Compensações 

Monetárias

2010 a 01/2021 

(SNUC e Minerária) 

Aproximadamente

R$ 500.000.000,00

Compensações 

em área

2014 a 01/2021 

(Mata Atlântica e Minerária) 

Aproximadamente

29.000 hectares
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Meio Ambiente – Áreas Preservadas



Meio Ambiente

Áreas Preservadas
32,9% do território de Minas Gerais são de áreas de remanescentes da cobertura vegetal nativa

(Segundo o Mapa da Flora Nativa e dos Reflorestamentos de Minas Gerais, atualizado em 2019)

Setor Sucroenergético

27087,59 hectares 
Em reservas particulares do 

Patrimônio Natural – RPPNS

Aproximadamente 200000 hectares

em reservas legais

Área total do quadrilátero ferrífero 

783658,91 hectares

Área preservada 

539588,38 hectares (68,85%)

Área ocupada pela mineração 

23144,52 hectares (2,95%)

Setor minerário no quadrilátero ferrífero



Contribuição do setor minerário para a preservação do quadrilátero ferrífero

MODALIDADE
ÁREA 

(HA)

% EM RELAÇÃO AO 

TOTAL

Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN* 26300,44 4,87

Servidão Ambiental** 21040,34 3,90

Reserva Legal 67484,42 12,51

Doação de áreas no interior de Unidades de 

Conservação**
23002,20 4,26

Área Total do QF 137827,40 25,54

* Considerando 36 RPPN´s criadas oficialmente e outras em fase de criação

** Quantitativo considerando apenas a Servidão Ambiental e doação de uma Mineradora no Estado

Setor Minerário 

Possui 25,4% da área total preservada o que representa 

17,5% da área total do Quadrilátero Ferrífero 

Ocupando apenas 2,95% da área total

Meio Ambiente



Meio Ambiente

Áreas Preservadas

Exemplo na indústria

CENIBRA

• Recuperação de 2.180 há de pastagem, com a prática da subsolagem, em propriedades rurais 

limítrofes às áreas da empresa

• Formação de corredor ecológico em 19.857 há de matas nativas, na região da bacia do rio 

Suaçui Pequeno, em propriedades limítrofes às áreas da empresa
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Meio Ambiente – Energia



Meio Ambiente

Energia alternativa 

Fontes Alternativas

Total em operação no estado 

Fonte Qtd Potência Outorgada (MW) Autorizadas (MW)

Solar 30 542 492,5

Biomassa 76 1707 302

Total 106 2249 794,5

Entrada Em Operação Nos Últimos Anos

Ano 2017 2018 2019 2020

Fonte Nº Potência (MW) Nº Potência (MW) Nº Potência (MW) Nº Potência (MW)

Hídrica 8 41,8 7 60,3 3 18 1 2,5

Solar 10 236 5 124,1 8 147,8 1 0,1

Biomassa 1 7,1 1 8,9 0 0 3 90

Total 19 284,9 13 193,3 11 165,8 5 92,6

Formação de um parque gerador de energia alternativa em Minas Gerais

Aproximadamente 94% da potência solar em operação foi instalada nos últimos 4 anos
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Meio Ambiente – Regularização Ambiental



Meio Ambiente

Regularização Ambiental

Ações FIEMG

Mais de 3500 indústrias e representantes  capacitados 

através dos  Workshops

• De 2017 a 2020 

• 4792 aderiram ao programa 

• 4544 Foram Fiscalizadas

• 4382 Não apresentaram infração

• 162 com infração

Evento anual sobre as alterações nos

procedimentos dos órgãos ambientais

Em 2020 atendemos 1200 empresas

Informações Estratégicas

Boletins técnicos de Meio Ambiente

São emitidos uma média de 60 boletins anuais
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Meio Ambiente – Mudança de Clima



Meio Ambiente

Mudança do Clima

Ações FIEMG

Maximizar as oportunidades de crescimento em tecnologias, produtos e 

serviços que resultem em:

Baixa emissão 

de carbono

Redução da emissão

de gases de efeito estufa



Meio Ambiente

Adesão ao programa RenovaBio, criado para incentivar a participação de 

biocombustíveis na matriz energética nacional (dos atuais 6% para 18%) 

e cumprir uma das metas do brasil no acordo de paris

• Gera mais de 500 mil créditos de descarbonização

Mudança do Clima

Exemplo na indústria

Setor sucroenergético

• O bagaço da cana-de-açúcar, resultante da extração na moenda é aproveitado nas caldeiras

• Redução da emissão de GEE em 1.484 quilos por hectare/ano de CO2 (gás carbônico) 

equivalentes na atmosfera pela mecanização inteligente em substituição da colheita com 

queima 



Meio Ambiente

Mudança do Clima

Exemplo na indústria

Setor cimento

• Em escala global, as emissões de CO2 da indústria do cimento representam cerca de 7% das 

emissões totais produzidas pelo homem

• No Brasil, em função de ações que vem sendo implementadas há anos, esta participação é 

quase um terço da média mundial (2,6%)

Roadmap tecnológico do cimento
Estudo prospectivo das alternativas do setor para a redução das emissões de CO2, em um horizonte 

de médio/longo prazo (2050):

• Identifica ações prioritárias da indústria, governo, instituições de fomento, sociedade civil, entre 

outros, capazes de acelerar a transição rumo a uma economia de baixo carbono



Meio Ambiente

Mudança do Clima

Exemplo na indústria

Setor base florestal

• Minas Gerais, a maior cultura agrícola estadual, produz 2,3 milhões de hectares de florestas 

para prover madeira sustentável à sociedade 

• A cada 1 hectare plantado de floresta, outro 0,6 hectare de vegetação nativa é conservado 

pela indústria de base florestal mineira 

• São mais de 1,38 milhões de hectares conservadas somente pelo setor florestal de Minas 

Gerais

• Instalação de florestas plantadas promove ainda o sequestro de carbono contribuindo para a 

melhoria do ambiente e o combate da mudança climática  
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Meio Ambiente – Economia Circular



Meio Ambiente

Ações da FIEMG

• Promover um modelo econômico restaurativo e regenerativo

• Manter produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor

Programa Mineiro de Simbiose 

Industrial (até 2015)

o Beneficiou mais de 760 empresas

Aspecto Ambiental

o Reutilizadas quase 140 mil 

toneladas de resíduos

o Economia de 195 mil toneladas de 

matérias-primas

o Reuso de aproximadamente 14 mil 

metros cúbicos de água (em 

apenas uma indústria)

Programa de Economia Circular (a partir de 

2017 – dois anos de execução)

o Atendimento em Distritos Indústrias –

Pioneiras: Sete Lagoas e Uberaba

o 22 empresas aderentes

o Resultados satisfatórios atraiu olhares de estados 

da federação e de autoridades nacionais

o 25 cases já aplicados pelas empresas mapeados

o 19 Planos de Negócios (Contemplaram a 

negociação de madeira compostagem, higienização 

coletiva de vasilhames, sucata metálica, efluentes, 

análises coletivas de qualidade de água, lâmpadas e 

papelão)



Meio Ambiente

Exemplo na indústria

Setor sucroenergético

1. Elevada taxa de reciclagem de resíduos sólidos (83,9% no ano-safra 2018/2019)

2. Reutilização da água: 90% da água captada e gerada no processo industrial

3. Reaproveitamento de torta de filtro: 2450000 toneladas de filtro que substituiu em torno de 22000 toneladas 

de adubo químico 

4. O uso da vinhaça na Fertirrigação proporciona a redução em torno  de 98000 toneladas de adubo químico 

Setor mineral

1. Reaproveitamento de correias transportadoras em sistemas de drenagem pluvial – redução do tempo de 

instalação em praticamente ¼

2. Reaproveitamento da sílica de rejeitos de mineração na construção civil



Meio Ambiente

Exemplo na indústria

APERAM 

1. Recirculação de 94% de água de processo, cerca de 570.240m3/ano

2. Reciclagem de 93,5% de resíduos de processo, cerca de 341.565 ton/ano 

Minerita

1. Recuperação de até 85 mil toneladas de areia/ano, de rejeito lançado na barragem de rejeitos



Meio Ambiente

Ações da FIEMG

Perspectiva Ambiental 

agregada ao Lean 

Manufactoring

Levantar as melhorias dos 

aspectos ambientais dentro 

do processo produtivo

ECOLEAN

Levantamento de oportunidades para 

implementação de Ecodesign em atividades, 

produtos e serviços

• Reduzir uso de recursos não renováveis

• Minimizar o impacto ambiental durante seu 

ciclo de vida

Desenvolvimento de indicadores e sistema de 

registro e acompanhamento  de objetivos e 

metas ambientais

ECOLEAN 40

ECODESIGN

SGA 40



Flávio Roscoe

Presidente da FIEMG


