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PALAVRA do presidente

A pavimentação de setores que são uma 
exigência para atendermos a clientes multina-
cionais, também é uma conquista a ser come-
morada.
Este ano está sendo um marco histórico na 
linha de tempo da Bevap. Patrocinamos even-
tos culturais, sociais e socioambientais, 
realizando parcerias com iniciativas públicas 
e proporcionamos à comunidade momentos 
que foram inesquecíveis.
Nosso plano de crescimento e expansão para 
os próximos anos está sendo criteriosamente 
modelado, detalhado e paralelamente sendo 
executado, criando também um impacto de 
crescimento para a região do noroeste de 
Minas Gerais, gerando mais empregos, 
parcerias com novos fornecedores e relacio-
namento com os fornecedores atuais.
Desejo que você se sinta cada vez mais próxi-
mo da Bevap, crescendo junto com o time e 
participando dessa história.

Tenha uma excelente leitura.

Gabriel Sustaita - CEO

Prezado colaborador,

O ano de 2019 têm sido desafiador, com 
muito suor, trabalho duro e conquistas. 
Antes de mais nada, gostaria de agradecê-lo 
e parabenizá-lo pelo seu esforço e compro-
metimento. A Bevap também está compro-
metida com você e ressalto que como parte 
da equipe, você continua sendo o bem mais 
precioso que a empresa tem. Você é a nossa 
energia.
Desde a primeira versão do nosso jornal 
interno, muitas coisas mudaram e você vai 
conferir essas novidades nesta edição.
Estamos avançando fielmente aos projetos e 
demandas que foram idealizadas, e como 
resultado, já colhendo bons frutos das 
sementes que plantamos no início do ano.
Ampliamos a capacidade da usina para 
moer 4.5 milhões de toneladas por safra 
com a implementação do novo terno de 
moagem, e com isso, outras ações entraram 
no caminho.
A integração dos setores agrícolas no 
parque industrial proporciona uma nova era 
e atmosfera de trabalho aos colaboradores, 
aumentando ainda mais a harmonia entre as 
áreas.
Certificações que eram apenas sonhos no 
começo do ano, agora já são uma realidade. 
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Master Cana
Desempenho Centro-Sul e Social
Neste ano, a Bevap foi premiada em 9 categorias, sendo 
uma delas o prêmio mais cobiçado de “Empresa do Ano 
em Responsabilidade Socioambiental”.

Confira abaixo a lista dos prêmios: 
• Prêmio Empresário do Ano - Sergio Facchini
• Prêmio Master Cana Social com o Projeto +EDUCA
• Prêmio Empresa do Ano em responsabilidade Social      
(ações socioculturais)
• Prêmio Usina do Ano na Categoria Tecnologia da 
informação e inovação
• Prêmio Usina do Ano na Categoria Gestão da Qualida-
de e produtividade - Gestão (certificações)
• Prêmio Usina do Ano na Categoria Performance 
Agrícola (Indicadores de desempenho)
• Prêmio Fornecedor Estratégico - Control Union
• Meio Ambiente - Reconstituição Ambiental - Equilíbrio 
dos Ecossistemas no Complexo Agrícola
• Valorização da Diversidade - Inclusão e incentivo ao 
gênero feminino
• Comunicação e Relacionamento - Canal de Denúncias

Prêmio Visão Agro
Centro-Sul
A 10ª edição do Prêmio Visão Agro Centro-Sul aconteceu 
na noite de 23 de julho, em Piracicaba/SP e reuniu cerca 
de 300 profissionais do agronegócio.
A Bevap foi premiada na categoria: Inovação Tecnológica 
Agrícola.

Com foco no conceito da Indústria 4.0, a Bevap tem como 
sua principal base a Tecnologia e a Inovação, que são os 
principais agentes de transformação e propulsores para 
novos projetos e o futuro da Bevap. Este ano, a Bevap foi 
premiada em 1º lugar como uma das empresas mais 
inovadoras no setor de Agronegócio, pela IT Fórum.
O evento aconteceu entre 16 e 17 de Outubro em São 
Paulo, e reuniu grandes empresas de diversos setores do 
mercado. A Bevap também ocupou o sexto lugar como 
empresa mais Inovadora do Brasil.

Prêmio LIDE Agronegócios 2019
Vencedora - Tecnologia Agro

No Prêmio LIDE Agronegócios 2019, realizado no dia 4 de 
Outubro no Hotel JP, em Ribeirão Preto – SP, participaram 
vários líderes do agronegócio, entre autoridades, empre-
sários e especialistas. A Bevap venceu na categoria 
Tecnologia no Agronegócio.

Master Cana Brasil
Premiada em 4 categorias

IT Fórum X
Empresa Inovadora

Aconteceu na noite de 28 de outubro de 2019, a cerimônia 
de premiação MasterCana Brasil e MasterCana Award 
2019, na Vila Olímpia, em São Paulo.
A Bevap foi premiada em 4 categorias como Usina do Ano, 
conheça elas:
- Estratégia Empresarial;
- Administração & Finanças - Gestão;
- Produção de Açúcar - Gestão;
- Área Agrícola - Performance;
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PREMIAÇÕES

A Bevap está em constante evolução e vem conquistando diversos prêmios e 
reconhecimento ao longo dos anos. Conheça as premiações do ano de 2019:



Security Leaders
TI e Segurança da Informação
No dia 30 de Outubro, aconteceu em São Paulo a edição 
10ª do Congresso Security Leaders, a cerimônia que tem 
como objetivo reconhecer o trabalho do profissional de TI 
e Segurança da Informação.
Esse ano a premiação do Líderes de Segurança 2019 foi 
nacional, não mais separada por vertical de negócio e 
região, e contou com inscrições de decisores de todo o 
Brasil.
A Bevap foi premiada em 2º lugar dentro os 10 mais 
pontuados, reconhecendo Fábio Ramos – Gerente Execu-
tivo, no prêmio Prêmio Líderes de Segurança 2019.

Prêmio Usinas Campeãs
Mecanização e Produção de Cana-de-Açucar.

A Bevap venceu o Prêmio Usinas Campeãs, realizado pelo 
Grupo Idea IDEA e o CTC – Centro de Tecnologia Cana-
vieira. Entre as 10 melhores usinas em destaque na Safra 
18/19, a Bevap conquistou o prêmio da região Centro-Sul. 
Em números, a produtividade agrícola registrou o ATR de 
136, TCN de 96, EMC de 5,1, e ganhando o Índice IDEA 
com 238 pontos.
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Agro Noroeste
Feira de Agronegócios
Em Setembro, a Bevap esteve presente com um stand no 
evento AgroNoroeste - Feira de Agronegócios do Noroes-
te de Minas em João Pinheiro, que é um evento desenvol-
vido para envolver diversos segmentos do agronegócios e 
contou com palestras seminários, e a apresentação das 
inovações tecnológicas para o desenvolvimento do 
agronegócio mineiro.
Um evento dinâmico que proporcionou as empresas 
entrarem em contato direto com produtores e empresários 
rurais, em um ambiente propício para trocar informações e 
gerar negócios.
Nosso Presidente Gabriel Sustaita apresentou o Projeto 
de Expansão da Bevap, e o Gerente Executivo Hermes 
Arantes apresentou o Case Bevap de Cana de Alta Produ-
tividade.
A Bevap também patrocinou uma Fazendinha, que contou 
com diversos animais para entreter as crianças.

BEVAP CULTURAL
TRI CICLO Espetáculos
A Bevap patrocinou o projeto TRI CICLO Espetáculos, que 
é um desdobramento de ações culturais desenvolvidas no 
Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas.
O projeto promove a circulação de espetáculos gratuitos 
de teatro, dança, música instrumental erudita, circo e 
oficinas de formação e qualificação nos mesmos segmen-
tos para educadores da rede de ensino municipal, estadu-
al, particular, profissionalizante e comunidade em geral.
No mês de Agosto foram realizadas diversas atividades 
em escolas, instituições e shows públicos gratuitos com a 
participação de mais de 8.000 pessoas nas cidades de 
João Pinheiro e Brasilândia de Minas.

PREMIAÇÕES

EVENTOS
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CERTIFICAÇÕES

INMETRO
1ª Usina no Brasil a obter este certificado

A partir de 17/07 a Bevap foi acreditada pelo órgão fiscali-
zador do INMETRO conforme escopo, sendo assim foi a 
primeira usina a obter este certificado no Brasil. Isso 
significa que agora temos os nossos processos do labora-
tório industrial e PCTS com resultados inquestionáveis.

Escopo:
Açúcar Cristal: Ensaios de COR e Cinzas Condutimétricas
Etanol Hidratado: Teor Alcoólico e Acidez Total
Caldo de Cana de Açúcar: Polarização e Sólidos Solúveis

PAVIMENTAÇÃO
Os objetivos alcançados com as conquistas das audito-
rias, além de serem melhorias contínuas dos nossos 
processos industriais e agrícolas, também têm como meta 
atender exigências de clientes multinacionais e melhorias 
organizacionais para os nossos colaboradores, como por 
exemplo:

- Fechamento lateral do carregamento do açúcar no 
armazém de açúcar
- Asfalto pelas áreas de circulação da Bevap
- Areas indústrias mais limpas e organizadas e etc.

FSSC 22000
Versão 4.1 pela certificadora Control Union

Na semana de 17 a 19 de setembro de 2019, fomos 
recomendados a certificação da FSSC 22000 versão 4.1 
pela certificadora Control Union, onde o processo de 
auditoria assegura que, o nosso sistema de gestão da 
qualidade dos processos de fabricação de açúcar cristal, 
atende aos requisitos estabelecidos de segurança do 
alimento no esquema de certificação, garantindo assim 
um alimento seguro ao consumidor final. 

BonSucro
Boas práticas agrícolas

A usina solicita tornar-se membro – uma pré-condição da 
certificação e define a área que lhe irá fornecer a cana-de-
-açúcar. Tem como objetivo a consolidação das boas 
praticas agrícolas em conformidade com o Padrão Bonsu-
cro. A Bevap regularmente verifica a conformidade de 
seus processos monitorando seu progresso em relação à 
sustentabilidade, atendimento as normas de segurança 
do trabalho, meio ambiente e qualidade dos produtos 
(açúcar e etanol).

MELHORIAS

Área pavimentada até o momento: 13.795,75 m2.



Em busca da
melhoria contínua
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OBJETIVO DO
PROJETO
O projeto consiste em uma premiação aos colaboradores 
que apresentarem uma ideia de melhoria e inovação. Para 
avaliar os projetos, foi formado um comitê de avaliação 
com representantes das áreas. Após executado o Kaizen e 
seus resultados comprovados, o colaborador ou equipe 
receberá uma premiação em dinheiro, na mesma data que 
o PPR.

KAIZEN
ATÉ O MOMENTO
Até o momento tivemos 20 idéias e 3 Kaizens já foram 
implementados.
Para mais informações ou dúvidas, entrar em contato com 
o Artur Neto (aneto@bevap.com.br) - SGQ - Encarregado 
de Sistema de Gestão da Qualidade.

REGRAS
Público participante para premiação:
Todos os colaboradores, exceto os ocupantes de cargos 
de chefia, coordenação, gerência, diretoria e terceiriza-
dos;
A ideia (Kaizen) pode ser individual ou em grupo, neste 
caso a premiação será dividida entre os participantes;
Ao final de cada ano, o líder que possuir maior soma de 
pontuação por Kaizen e o colaborador que conseguir 
atingir uma ótima pontuação de soma, receberá uma 
premiação especial;
O Kaizen só será válido se não provocar nenhum impacto 
negativo nos indicadores das áreas;
O colaborador/equipe receberá a premiação do Kaizen 
após sua implementação, estabilização do resultado e 
padronização. O pagamento será realizado na mesma 
data que o PPR;
Caso o Kaizen tenha um destaque em algum dos propósi-
tos, será dada uma bonificação ao colaborador/equipe, a 
ser calculada pelo Comitê Avaliador: Ganhos por Kaizen, 
acima de R$ 1.000.000 na Safra, será pago um prêmio 
Extra;
O Kaizen deve ser avaliado na fase de ideia e assinado na 
fase de conclusão pelos chefes das áreas que estão 
envolvidos no Kaizen;
Os Kaizens serão apresentados nos canais de comunica-
ção internos da Bevap.



PROGRAMA FOI
ESTRUTURADO
EM 3 FASES

Programa BEVAP+EDUCA
desenvolvimento educacional

Pensando no futuro pro�ssional de todos os colaborado-
res que são o maior patrimônio da empresa, foi realizado 
o Programa Bevap + Educa, que tem como objetivo 
auxiliar o colaborador a dar mais um passo na garantia 
de um futuro pro�ssional.

Uma parceria entre a Bevap e a Secretária de Educação 
foi �rmada, fortalecendo o programa e dessa forma, 
aproximando as escolas como pontos de apoio na 
empresa para realizar matrícula e também para acompa-
nhar as provas dos colaboradores.

Primeira Fase
Colaboradores que não possuíam estudos até o 5º ano 
foram convocados a realizar uma prova na Bevap de 
conclusão do ensino básico.

Segunda Fase
Os colaboradores então foram direcionados a seguir o 
desenvolvimento educacional de acordo com a sua 
classi�cação escolar.

Terceira Fase
Para o Ensino Médio, os colaboradores também foram 
convocados a realizar a matrícula e terminar os seus 
estudos.
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APLICATIVO BEVAP NEWS

TV CORPORATIVA
A TV Corporativa é um canal de Comunicação Inter-
na que consiste em telas instaladas dentro da 
empresa. Elas ficam expostas continuamente aos 
colaboradores e são espalhadas em lugares estraté-
gicos, como refeitórios, pontos de alto fluxo ou até 
dentro de cada departamento.

Esta ferramenta visual de Comunicação Interna 
possui diversos diferenciais em relação aos meios 
tradicionais. A Bevap está implementando a TV 
Corporativa para disseminar informações sobre 
treinamentos, eventos e notícias para que todos 
fiquem atualizados sobre tudo o que acontece na 
empresa. Fique de olho na telinha!
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Tecnologia e comunicação
TV corporativa e aplicativo

Se você ainda não instalou no seu celular, entre em contato 
por Whatsapp no número (38) 99960-8659 e envie o número 
da sua matrícula. Dúvidas: jlsilva@bevap.com.br 

Hoje, quase todo mundo possui um smartphone no 
qual é possível instalar aplicativos. Whatsapp é a 
mais nova forma de comunicação entre as pessoas 
de maneira rápida e efetiva. Seguindo esse concei-
to, a Bevap lançou o aplicativo “Bevap News”. Nele 
você pode acompanhar diversas notícias, eventos, 
datas de treinamentos, fotos e enquetes sobre a 
empresa, tudo em tempo real. É possível também 
curtir, comentar e interagir com as postagens.



Evolução e melhoria
na qualidade e
eficiência nas
operações agrícolas.

A integração
da área agrícola

Essa mudança que está acontecendo, da transferência 
de toda a estrutura agrícola, manutenção automotiva, 
manutenção da irrigação e demais setores para o pátio 
da indústria contempla também vestiários novos e 
modernos, central de calda pronta 100% automatizada e 
depósito de adubos.
Aumentaremos a sinergia entre as equipes com todo 
mundo centralizado e próximo ao escritório administra-
tivo. Quando toda a manutenção, irrigação e almoxarifa-
do estiverem centralizados com todas as peças de uso 
agrícola e industrial juntas, será possível compartilhar 
itens de estoque que são comuns e facilitar processos.
O acesso às pessoas, a informação e a rapidez de atendi-

mentos em manutenções de veículos leves também vão 
aperfeiçoar e otimizar as demandas externas que são 
grandes.
Os defensivos agrícolas vão ter mais garantias e con�abi-
lidade, com todos disponibilizados em um único prédio. 
Com a central de calda pronta 100% automatizada, 

melhoraremos o processo com os caminhões já com a 
calda pronta e preparada. Sendo assim, o risco de erro e 
possíveis furtos na operação serão mínimos.
É uma evolução e melhoria muito grande na qualidade 
da e�ciência nas operações agrícolas de uma forma 
geral.
Nós já somos referencia nacional em níveis de produtivi-
dade, e essa integração vai facilitar ainda mais as ativida-
des na área agrícola.
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Gostou da matéria?
Caso queira saber mais, entre em contato pelo e-mail:
jlsilva@bevap.com.br – Jefferson Silva - Assessor de 
Comunicação.

A assessoria de marketing é a responsável por prestar 
suporte nas ações realizadas pela empresa em sua comu-
nicação interna e externa. Cabe ao setor realizar eventos e 
campanhas promocionais e/ou publicitárias, mas também 
projetos que visam melhorar a imagem da empresa e 
aumentar a satisfação dos clientes.
Essa assessoria pode servir para idealizar e organizar a 
participação de uma pessoa ou empresa em feiras e 
eventos, coordenar ações para o lançamento de um 
produto/serviço ou realizar pesquisas para auxiliar uma 
empresa a identificar o perfil de seu consumidor.
Outra responsabilidade do assessor de marketing/comu-
nicação é coordenar a criação e produção de material de 
divulgação, o que envolve desenvolvimento da ideia, 
planejamento, execução e distribuição.
Cada setor de uma empresa tem sua parcela de importân-
cia na construção e manutenção de um negócio. De quem 
é a missão de mostrar como tudo isso está à disposição 
do consumidor/colaborador ? De qual setor é a responsa-
bilidade de transmitir estas e outras informações a todos 
os setores da empresa? O setor de comunicação.

Foram iniciadas várias frentes de trabalho com o início do 
departamento. Conheça elas:

• Branding

Branding é um conjunto de ações estabelecidas para a 
construção de uma percepção positiva quanto à marca 
junto aos seus consumidores/público alvo. Dessa forma, 
contempla todo o processo de gestão de marca (brand 
management), com o objetivo de aumentar a sua visibili-
dade e percepção de mercado.

• Comunicação Offline

O marketing offline é a forma mais tradicional e consiste 
no uso de diversas ferramentas para a propagação de 
uma marca ou serviço. Alguns dos recursos são folders, 
propaganda impressas em revistas especializadas, mala 
direta, rádio, televisão, organização de eventos, entre 
outros.
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Comunicação e Marketing
Frentes de trabalho

• Comunicação On-line

Marketing Digital  é o conjunto de atividades que uma 
empresa executa online com o objetivo de atrair novos 
negócios, criar relacionamentos e desenvolver uma identi-
dade de marca perante seu público, utilizando o ambiente 
online.

• Endomarketing

Endomarketing é uma estratégia de marketing institucio-
nal voltada para ações internas na empresa. É também 
chamado de Marketing Interno e visa melhorar a imagem 
da empresa entre os seus colaboradores/revendedores/a-
cionistas, culminando em uma equipe motivada.
Com o departamento de comunicação e marketing da 
empresa atuante, é necessário que todas as informações 
de divulgação da empresa sejam comunicadas antes ao 
departamento, com a finalidade de realizar correções e 
validações do conteúdo.
Dessa forma, garantimos que as informações sejam 
divulgadas de forma padrão e seguindo as diretrizes de 
crescimento e estratégia da empresa.

Suporte nas ações
a serem realizadas
através de campanhas
publicitárias.



Coleta seletiva e
central de triagem

Pautada no princípio da sustentabilidade, a BEVAP busca 
gerenciar de modo correto todos os resíduos que ela gera, e 
para isto ela cumpre rigorosamente o PGRS - Programa de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos que é protocolado no 
Órgão Ambiental anualmente. Este programa é um documento 
que consta todas as etapas do gerenciamento de resíduos, 
desde a sua geração até a destinação �nal. Visando estabelecer 
a harmonia com o meio ambiente, a empresa se esforça para 
minimizar o desperdício de materiais e produtos, adotando 
ações práticas como reduzir, reutilizar e reciclar. A COLETA 
SELETIVA é um sistema de recolhimento de materiais poten-
cialmente recicláveis.
Vale destacar sobre o destino de alguns resíduos: As lixeiras 
debaixo das mesas nos escritórios servem apenas para os 
papéis. Quanto às garrafas de água e copos descartáveis, serão 
descartados nos coletores verdes espalhados em pontos 
estratégicos das salas. Os papéis de bala e salgadinhos, bem 
como os papéis toalha deverão ser descartados nos coletores 
de cor cinza.

Cada resíduo na BEVAP tem a sua destinação �nal ambiental-
mente adequada:

• Os RESÍDUOS RECICLÁVEIS, após coletados nas áreas pelo 
Setor do Meio Ambiente, são armazenados na CENTRAL DE 
TRIAGEM, os quais são segregados, classi�cados e enfardados. 
Após isso são vendidos a empresas licenciadas ambientalmen-
te que os enviarão ao processo de  reciclagem. 
• Os RESÍDUOS NÃO RECÍCLÁVEIS são depositados dentro de 
um aterro controlado, situado numa das áreas da BEVAP. Eles 
são depositados de acordo com um cronograma, e sua cober-
tura e compactação é realizada semanalmente por operação 
mecânica. 
• O RESÍDUO PERIGOSO depois de coletado é armazenado 
num depósito especí�co para este tipo. O Depósito de resíduos 
Classe I �ca isolado próximo às instalações da Faz. Três Rios. 
Eles são destinados à uma empresa contratada para serem 
incinerados ou enviados à aterros especí�cos. É feito a logística 
reversa com as embalagens vazias de agrotóxicos.
• O RESÍDUO ORGÂNICO é enviado para a compostagem que 
temos licenciada na empresa. Este material é decomposto e 
transformado em adubo num período máximo de 12 meses.

Abaixo, segue o PADRÃO NA BEVAP dos diferentes tipos de 
resíduos e coletores adequados:

VERDE: Resíduos recicláveis 

Papel: Jornais, revistas, caixas, papelão, papel, cartolinas, 
cartões, rascunhos escritos, envelopes, *devem estar secos e 
limpos*; 
Plásticos: Copos, garrafas, tampas, potes de alimentos, embala-
gens de produtos de limpeza, frascos, canos e tubos de PVC, 
sacos e sacolas, baldes; 
Metal: Latas, tampinhas de garrafas, embalagem de enlatados, 
canos).

CINZA: Resíduos não recicláveis 

Adesivos, etiquetas, �ta crepe, papel carbono, papel toalha, 
papel higiênico, papéis e guardanapos engordurados, papéis 
metalizados, para�nados ou plasti�cados, isopor, macacão 
tyvek  (não contaminado), tomadas, espuma, embalagem 
metalizada (salgadinhos e balas).

LARANJA: Resíduos perigosos 

Borra de tinta, latas de tinta, óleos minerais e lubri�cantes, 
resíduos com thinner, serragem contaminadas com óleo, 
graxas ou produtos químicos, EPI's contaminados (luvas e 
botas de couro), resíduos de sais provenientes de tratamento 
térmico de metais, estopas, lona de freio, �ltro de ar, pastilhas 
de freio, etc.

MARROM: Resíduos orgânicos 

Restos de comida, cascas de frutas, casca de ovo, sacos de chá, 
borra de café, folhas, �ores, etc.
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Reconhecimento de
materiais potencialmente
recicláveis.



No processo de produção de etanol ocorre a multiplicação 
das leveduras. Atualmente o excedente de leveduras 
produzidas é descartado junto com a vinhaça.
A implantação deste processo visa tratar a levedura que é 
um material altamente rico em proteínas, podendo comer-
cializar o mesmo agregando valor, visto que, este produto 
é muito utilizado para nutrição animal.
Pensando sempre na inovação e otimização de proces-
sos, esse é um dos projetos que já é quase uma realidade 
na Bevap.

O processo de produção do álcool consiste nas seguintes 
etapas:

1- Extração: Onde extraímos o caldo da cana-de-açúcar. 
O caldo misto extraído é enviado para um tanque onde se 
faz a divisão do caldo para o processo de açúcar e etanol. 

2- Aquecimento: O caldo destinado para o processo de 
produção de etanol passa pelo processo de aquecimento 
onde é aquecido a 105°C. 

3- Flasheamento: O caldo aquecido vai para o balão de 
flash para a retirada do ar de seu interior e vai para os 
decantadores. 

4- Decantação: É a etapa onde o caldo sofre o processo 
de decantação, no qual ocorre a separação das impure-
zas. Obtendo como parte deste processo o caldo decanta-
do e o lodo.

5- Filtração: O lodo segue para um tanque pulmão e 
segue o fluxo  enviando para os filtros onde retira o caldo 
presente no lodo.

7- Peneiramento: O caldo decantado segue pelos turbos 
filtros para retirada do bagacilho antes de enviar para 
evaporação.

8- Evaporação: Caldo é concentrado de acordo com Brix 
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+Indústria
desejado na Fermentação.

9- Fermentação: Processo controlado onde as leveduras 
metabolizam os açúcares (sacarose e frutose) produzindo 
etanol e liberando CO2 e energia. 
10- Centrifugação: O vinho fermentado das dornas passa 
pelo processo de centrifugação visando o reaproveita-
mento das leveduras utilizadas na fermentação.

11- Tratamento de Levedo: As leveduras são enviadas 
para o processo de tratamento com a adição de água fria, 
H2SO2 e se necessário nutrientes, após o tratamento o 
mesmo e enviado reiniciando o processo.

12- Destilação: O vinho delevedurado é enviado às 
colunas de destilação, onde através de pressão e tempe-
ratura controladas separamos o etanol com 92,5°GL da 
vinhaça que é destinada para uso na adubação.

O modelo do novo terno de moagem é pouco usado no 
brasil, mas foi implementado por diversos motivos, confira 
alguns deles:
- Aumento de moagem
- Qualidade da matéria prima
- Melhor caldo para um melhor açúcar
- Melhoria no bagaço de queima na caldeira
- Diminuição a terra que vai para o difusor
- Redução do consumo de energia

A implementação do novo terno de moagem, vem para 
incorporar uma nova era de produção do parque industrial 
da Bevap. Ele desencadeou outras diversas melhorias, 
como também a ampliação da produção, trazendo 
também novas oportunidades de emprego para a região.

Essa nova era vem junto com uma nova meta, da qual 
chamamos de Bevap 4.5. O planejamento é que nos próxi-
mos anos a meta de 4.5 milhões de toneladas de moagem 
seja atingida, seguindo todo cronograma já estruturado. 
Portando a Bevap vai crescer ainda mais, e queremos 
você conosco acompanhando esse crescimento.

SECAGEM DE LEVEDURA

CONHEÇA O PROCESSO DE
FABRICAÇÅO DO ETANOL

NOVO MODELO DO TERNO DE MOAGEM



Programa de
Encadeamento Produtivo

COMDESJOP - através da Câmara Sucroalcooleira em 
parceria com a ACE CDL João Pinheiro e SEBRAE - promo-
vem o projeto de Encadeamento Produtivo, que consiste 
em um plano de capacitação e desenvolvimento de 
micro e pequenas empresas da região, com a �nalidade 
de aumentar a competitividade e prepará-las a prestar 
serviços a empresas de grande e médio porte, facilitando 
a realização de negócios. A Bevap Bioenergia é uma das 
“Empresas Âncoras” e estima que as atividades envolvi-
das auxiliem em novas oportunidades de crescimento e 
expansão para empresas dos municípios.

O programa possibilita ainda o fortalecimento do 
relacionamento entre a empresa-âncora e micro e 
pequenas empresas. A capacitação fortalecerá a peque-
na empresa aumentando a sua autonomia na negocia-
ção e estimulando a sua demanda de negócios. E ainda, 
uma oportunidade de micro e pequenas empresas se 
prepararem com o foco no mercado, desenvolvendo e 
aprimorando os indicadores valorizados por grandes 
empresas.
Bevap, desenvolvendo e contribuindo de forma signi�-
cativa com a economia e região do noroeste de Minas 
Gerais.
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A Bevap é uma das
“Empresas Âncoras”
e estima que as
atividades envolvidas
auxiliem novas
oportunidades.



Nós acreditamos e defendemos que todo acidente 
pode ser evitado e tratamos a saúde e a segurança 
como valor fundamental na nossa rotina de trabalho. 
Para fortalecer essa premissa estamos implantando 
nosso Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 
Ocupacional – SSO, com o objetivo de criar um 
ambiente de trabalho mais seguro e saudável através 
de melhoria na identificação, avaliação e controle 
dos riscos ocupacionais, do alinhamento das boas 
práticas de segurança e da capacitação de nossos 
colaboradores, evitando lesões e problemas de 
saúde relacionados à atividade ocupacional e melho-
rando continuamente o nosso desempenho em SSO.
Nesse contexto, o controle dos riscos capazes de 
gerar fatalidades e lesões permanentes assumiu um 
papel preponderante na condução das nossas 
atividades, bem como as melhorias nas instalações, 
equipamentos e pessoas, que são os pilares impres-
cindíveis dessa jornada.
Nosso sistema de gestão foi elaborado com base na 
nova Política de Saúde e Segurança Ocupacional e é 
constituído por 4 grandes áreas de atuação: Cultural, 
Operacional, Instalações e Processos - contemplan-
do 12 diretrizes fundamentais:

1. Liderança e Responsabilidade
2. Conformidade Legal
3. Controle de Riscos
4. Informações e Procedimentos
5. Capacitação e Treinamentos em SSO
6. Desenvolvimento Cultural e Comportamental
7. Gestão de Mudanças
8. Relacionamento com Partes Interessadas e Comu-
nidade
9. Comunicação, Análise e Tratamento de Acidentes 
e Incidentes
10. Segurança para Fornecedores e Prestadores de 
Serviços
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Segurança no
ambiente de trabalho

11. Crises e Emergências
12. Avaliação de Resultados

O foco inicial da fase de implantação foi dado à 
consolidação dos procedimentos operacionais de 
segurança, o treinamento da liderança, as inspeções 
de segurança no formato “ver e agir” e a aplicação 
de Listas de Verificação (check lists) em campo, que  
fazem para dessa nova rotina e têm contribuído de 
forma fundamental para as melhorias conquistadas 
nesse período.
Apesar do pouco tempo, alguns resultados positivos 
já podem ser verificados, tais como a redução do 
número de acidentes, o aumento da conformidade 
de atendimento aos requisitos legais e a realização 
de campanhas focadas na melhoria do conhecimen-
to dos riscos e de qualidade de vida, dentre outros.



Princípios de Empoderamento
Feminino da ONU

A Bevap assinou no dia 29/10/2019, a Declaração dos Princí-
pios de Empoderamento Feminino da ONU, durante a confe-
rência internacional da Dataagro, em SP.
Empoderar mulheres e promover a equidade de gênero em 
todas as atividades sociais e da economia são garantias para o 
efetivo fortalecimento das economias, o impulsionamento dos 
negócios, a melhoria da qualidade de vida de mulheres, 
homens e crianças, e para o desenvolvimento sustentável.
Ciente do papel das empresas para o crescimento das econo-
mias e para o desenvolvimento humano, a ONU Mulheres e o 
Pacto Global criaram os Princípios de Empoderamento das 
Mulheres. Os Princípios são um conjunto de considerações que 
ajudam a comunidade empresarial a incorporar em seus 
negócios valores e práticas que visem à equidade de gênero e 
ao empoderamento de mulheres.

Conheça os sete princípios de Empoderamento das Mulheres:

1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de 

gênero, no mais alto nível.

2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no 

trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a 

não-discriminação.

3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulhe-

res e homens que trabalham na empresa.

4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento pro�s-

sional para as mulheres.

5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover 

políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias 

de suprimentos e marketing.

6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas 

voltadas à comunidade e ao ativismo social.

7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na 

promoção da igualdade de gênero.

Representantes do setor sucroenergético se reuniram no 
evento para aderir a iniciativa. Ao todo dezoito empresas 
assinaram a declaração, entre elas: Biosev, Bevap, Atvos, São 
Martinho, Raízen, VLI, Copersucar, Cofco, Adecoagro, Corurípe, 
Agropeu, Delta Sucroenergia, Bio Aroeira, Bioenergética 
Aroeira, Agropéu e Jatiboca.
A declaração visa ampliar o mercado de trabalho para as 
mulheres no setor sucroenergético, cujo percentual é em torno 
de 9,1%. A Bevap ressalta o seu comprometimento com as 
políticas para ampliação da contratação de mulheres, bem 
como para o tratamento igualitário entre homens e mulheres.
Durante o evento, a consultora da ONU Mulheres no Brasil, 
Maristella Iannuzzi deu uma palestra ressaltando a maior 
necessidade da diversidade no setor sucroenergético, pautada 
pelo equilíbrio e o respeito.

Bevap, pensando no presente e no futuro.
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A ADESÃO DO SETOR 
SUCROENERGÉTICO



VENHA PARA
A BEVAP! 

Oportunidades para Safra 2020/2021
A Bevap está aumentando o seu banco de talentos devido as 
novas oportunidades de contratações para a Safra 2020/2021. 
Compartilhe com os conhecidos, familiares e amigos para que 
realizem o cadastro em nosso site: bevapbioenergia.com.br

Conheça a Dona Cida – Auxiliar de Serviços Gerais
Dona Cida entrou na Bevap em 6 de Setembro 2011 e voltou a 
estudar pelo Programa Bevap +Educa. Ela disse que foi compli-
cado voltar a estudar depois de tantos anos, mas depois que 
começou, manteve �rme os estudos e achou maravilhoso a 
iniciativa da empresa. Ela ressalta que o projeto estimulou a 
pensar no seu futuro. Pretende se formar e posteriormente 
realizar algum curso de computação.

A Bevap está  apostando na juventude e criando oportunida-
des para os jovens que querem iniciar a sua carreira no merca-
do de trabalho.
Com esse foco, foi iniciado o Programa Menor Aprendiz, que irá 
contribuir para a preparação e desenvolvimento de competên-
cias de jovens de 16 a 21 anos, formando pessoas que saibam 
tomar decisões para o seu crescimento pro�ssional.
O programa possibilita ao jovem assumir o papel de agente de 
desenvolvimento, canalizando a sua energia, criatividade e 
ousadia para renovar ideias.
Os cursos que foram oferecidos são:
- Mecânica Industrial
- Mecânica Agrícola

Integração

No dia 13/09 foi realizado a integração de 60 Jovens Aprendi-
zes, com idades de 16 a 21 anos, selecionados entre 300 jovens 
que realizaram provas seletivas.

Investir na juventude é apostar no futuro!

A Bevap lançou mais uma parceria que contribuirá para o 
desenvolvimento dos colaboradores.
Foi realizado um convênio com a Unipam que proporciona 
descontos de 10% em qualquer curso de graduação EAD 
e 20% nos cursos de pós-graguação.
Extensivo aos filhos e cônjuges dos nossos colaborado-
res, os vestibulares serão feitos na Bevap.
Para maiores informações, procure o RH que está a dispo-
sição para atendê-los.

Você pode ser melhor ainda!

NOVIDADES

Vagas de Emprego

Quem é Quem
Programa
Menor Aprendiz

Parceria Bevap X Unipam


