MINAS TREND É PALCO PARA LANÇAMENTO DE PROGRAMAS DE SOLUÇÃO
ENERGÉTICA PARA A INDÚSTRIA
FIEMG firmou parceria com projetos que oferecem energia limpa e renovável
para empresas associadas
A 25ª edição do Minas Trend tem se consolidado como uma importante plataforma para
o lançamento de tendências. Na tarde desta quarta-feira (23), a FIEMG – Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - assinou parcerias com programas de soluções
energéticas renováveis que pretendem reduzir custos, ampliar a competitividade das
empresas e tornar o processo produtivo das indústrias ainda mais responsável. As
propostas desenvolvidas por meio de parceria da Mori Energia e Cemig Sim e pela AlSol,
empresa do grupo Energisa, cobrem parte significativa do Estado e somam
investimentos de cerca de R$ 1 bilhão.
O acordo desenvolvido pela Mori Energia e a Cemig Sim possibilitam aos associados do
Sistema FIEMG aderirem ao modelo de geração distribuída em todo o território de
prestação de serviços da concessionária de energia. Isso é possível graças aos
investimentos do grupo no segmento, que totalizam R$ 650 milhões. Até o final deste
ano, serão nove usinas solares fotovoltaicas em Minas Gerias, e outras 23 em 2020,
instaladas em 17 cidades do estado. “Essa parceria com a FIEMG fortalece muito a nossa
intenção de continuar investindo na energia renovável no Estado. A medida da
necessidade do empresariado o nosso investimento crescerá também para poder
propiciar a todos os empreendedores a oportunidade de ter uma energia a um custo
mais competitivo”, afirma Danilo Gusmão, presidente da Cemig Sim.
Já o convênio oferecido pela Alsol, pioneira no Brasil em tecnologia de geração
fotovoltaica, fornecerá às empresas uma solução que mescla geração de energia limpa
e renovável e descontos na conta de luz, alcançando todo o território mineiro. O
programa está acessível aos clientes de baixa ou de média tensão e terá sua geração de
energia concentrada em três grandes fazendas solares que estão em fase de conclusão
ainda em 2019 e integram um CAPEX de R$ 300 milhões. “O industrial mineiro passa a
ter uma opção de energia 100% sustentável e uma redução significativa na sua conta,
permitindo que essa economia seja direcionada para outras áreas da sua empresa. É
uma inciativa que alia sustentabilidade ambiental e sustentabilidade econômica ao
processo industrial”, conta Gustavo Malagoli Buiatti, CTO da Alsol.
Um dos atrativos das propostas é que não há necessidade de investimento ou obra de
infraestrutura para a adesão ao convênio. A energia é gerada de forma remota nas

usinas solares, que estão distribuídas em diferentes regiões do estado – Norte, Noroeste
e Triângulo Mineiro -, de acordo com a área de atuação da empresa geradora.
Gerando valor
A consolidação de uma nova matriz energética para o processo industrial traz benefícios
importantes para a economia das empresas. Estima-se que ambas as propostas gerem
uma redução de cerca de 25% do consumo de energia da produção, percentual que
pode ser revertido em novos investimentos, empregos e impostos para o Estado. “A
vantagem de fazer dois convênios é que os consumidores poderão escolher a empresa
que melhor lhes convém. A FIEMG está associando sua marca a empresas de excelente
conceito, que têm tradição na distribuição e geração de energia. Estamos felizes de
poder dar duas opções de qualidade aos industriários mineiros. Essa concorrência é
positiva e qualquer escolha que o empresário fizer fará a diferença ao seu negócio”,
ressalta Flávio Roscoe, presidente da FIEMG.
Além do fator econômico e ambiental, devido ao emprego de energia limpa e renovável,
a solução traz um ganho importante para o processo de produção responsável da
indústria. “Boa parte dessas usinas será construída em regiões do estado que têm baixo
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e uma necessidade premente de melhora do
nível socioeconômico dessas pessoas. Esses investimentos gerarão novas oportunidades
de emprego e renda nessas localidades e quando melhora o nível socioeconômico
melhora também a gestão ambiental”, aposta Roscoe.
Minas Trend – Tecendo Futuros
O Minas Trend é o maior Salão de Negócios de moda da América Latina, realizado em
Belo Horizonte, em duas temporadas anuais primavera/verão e outono/inverno. A
iniciativa da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) tem o objetivo de
fomentar a indústria mineira da moda, trazendo oportunidades para toda a cadeia
produtiva e promovendo a qualidade e a versatilidade de seus segmentos.
A plataforma é conhecida internacionalmente por lançar tendências e oferecer uma
experiência completa ao público, unindo conteúdo de moda, geração de negócios e a
oferta de entretenimento de qualidade.
O Minas Trend conta com apoio e patrocínio do SEBRAE, CODEMGE, AngloGold Ashanti,
Multiplan, SESI SENAI Nacional, ABIT, Mais Previdência, Instituto Estrada Real, CEMIG,
Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Krug Bier, Zuurgin, IED + Consulado da
Itália, Energisa/Alsol, CEMIG SIM/Mori, Credifiemg, Caimi&Liaison e Ecomaterioteca.
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