
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE MINERAÇÃO E         
SIDERURGIA, REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2020, VIA ZOOM ÁS 10H. 
 
PRESENÇAS: Membros do Conselho, convidados e amigos ligados á área. 
 
Abertura: O Presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da           
ACMinas Sr. Adriano Espeschit, deu início aos trabalhos informando que a           
ACMinas estará dando seu apoio institucional ao evento que o IBRAM está            
organizando – Exposibram 2020 – a ser realizado nos dias 24, 25, 26 de              
novembro de 2020. Será um evento gratuito cujo vídeo estará no Blog do             
Conselho. Complementando o Sr. Alexandre Melo informou ter mais de 600           
inscritos e 60 empresas inscritas nas rodadas de negócios. Os estandes serão            
virtuais. Adendo do Otávio Elísio Alves de Brito – Quero parabenizar o Conselho             
na pessoa do Adriano e à ACMinas pela decisão em participar de um evento              
tradicional da Mineração que é a Exposibram. O Sr. Adriano Espeschit, em             
seguida, agradeceu ao Otávio Elísio e ao Alexandre pelas palavras e informações            
e ao IBRAM pelo convite. Gostaria de informar que o Guilherme justificou sua             
impossibilidade de participar deste encontro e agradeço ao Marcelo Santiago pelo           
aceite imediato ao nosso convite. Ele é minerador em Belo Horizonte e tem todas              
as expertises para participar deste nosso encontro. Marcelo Santiago disse: Eu           
agradeço pelas palavras e pela oportunidade e sempre que necessário for estarei            
presente para engrandecer o Conselho e a ACMinas. Muito obrigado! Sou           
administrador de empresas, engenheiro e trabalho no segmento de agregados          
para construção civil. Temos 3 unidades na região metropolitana de Belo           
Horizonte. Milito mais na área comercial da Mineração Santiago e o grupo            
também possui uma concreteira, uma distribuidora de aço e uma fábrica de telhas             
galvanizadas.  
 
Adriano Espeschit - Marcelo muito obrigado, você pincelou alguns itens nos           
dando algumas informações. Mas o segundo tópico era você falar um pouquinho            
sobre este empreendimento familiar que seu pai começou dando um pouquinho           
de ênfase nessas questões históricas. E já que você falou que seu            
empreendimento tem 55 anos então é uma questão bastante importante, inclusive           
reforço que a nossa Casa é Centenária. Provavelmente é uma das primeiras            
operações de mineração nas proximidades da cidade de Belo Horizonte. Gostaria           
que você contasse um pouquinho dessa história e quando eu falei para você se              
apresentar pessoalmente você lembrou do Mendo. Muito obrigado, é uma honra           
termos este sentimento aqui neste conselho e também ter sido sócio dele durante             
um bom tempo e você sabe como é importante. Ele dizia e inclusive escreveu um               
livro chamado Família S/A sobre a importância da família. Fale você também dos             
seus irmãos que trabalham e tudo mais da sua família, que muito honra a você               
que eu sei disso. 
 
Marcelo Santiago – Obrigado a todos, coincidentemente estávamos na casa de           
meu pai no domingo, comemorando seu aniversário e estávamos todos          
lembrando das dificuldades iniciais da mineração em uma pedreira na região do            
Engenho Nogueira furando pedra na mão, transportando em carroções. Até sugiro           
aos mais antigos, tentar compilar este material, mostrando aos jovens hoje o            



quanto era difícil. Inclusive criei um museu de ferramentas antigas, usadas à            
época. Saímos da Região do Engenho Nogueira e fomos para Céu Azul na região              
da Pampulha. De lá para cá, montamos uma mineração em Santa Luzia e             
adquirimos recentemente uma mineração que era da Mendes Júnior e estamos           
operando nestas três unidades. 
 
Sequência de Perguntas: 
 
►Como você vê e como é a participação das Mulheres na Mineração e no Grupo               
Santiago? Aprovo esta participação e lamento a ausência na operação, mas na            
administração temos mais mulheres do que homem inserido no processo. Mas,           
em outras minas pequenas já temos várias mulheres operando. 
 
►Sobre salários, como é na Mineração Santiago? Sobre esta questão, na           
Santiago não há esta discriminação.  
 
►E sobre esta dita insegurança jurídica, o que tem a nos falar? O maior problema               
que enfrentamos na área jurídica, caminha para a área ambiental das empresas.            
O nome mineração ficou muito depreciado no mercado e existe uma necessidade            
de mudar este conceito Fico imaginando a pressão que a Vale sobre que é bem               
maior que a nossa. Mas, vamos levando. 
 
► Obrigado Marcelo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o conselho que             
a Janaína Preside que é o conselho de inovações Quais são as inovações que              
você está aplicando em suas empresas do grupo? – Estamos caminhando para a             
automatização em nossos processos. Nossos caminhões trabalham com tablete,         
para trazer números com maior consistência. Os nossos britadores ainda não têm            
uma automação mas eles trabalham pela visão e pela televisão. Mas, a tendência             
para a automação é cada vez mais real  e não terá como fugir disto.  
 
►Outro Conselho que temos na Casa é o de Jovens. E vocês, por serem              
cinquentenário, como se dá a presença de jovens na empregabilidade? Sabemos           
que temos que conciliar as experiências com os jovens que estão chegando. Nós             
priorizamos na produção, os jovens recém formados da Engenharia de Minas que            
são gerenciados por pessoas mais experientes. Mas, não temos restrição contra           
os jovens, principalmente os da nossa comunidade. Fato é que não contratamos            
pessoas de outras empresas, salvo se estiverem desempregadas 
 
► E o Conselho de Micro Empresa, fornecedores de serviços. O que você diria              
aos nossos associados, sobre as dificuldades? Os micros e pequenos          
empresários são sempre bem vindos. A nossa dificuldade com eles é sobre o             
Treinamento de Segurança na área de trabalho. Como seguimos os bons           
exemplos e com critérios, já ocorreu de pessoas não entrarem nas dependências            
por isto. Creio até que o Sebrae poderia fazer um curso de treinamento nesta              
área. Pode estar melhorando, mas há muito o que fazer.  
 
►E sobre a mobilidade e logística, o que poderia melhorar esta condição, tendo             
em vista tanto acidentes nas estradas? Temos um sentimento de que BH foi             



deixado de lado, temos umas BR’s mais parecidas com avernidas e temos            
também, os problemas com limitações de horários. Se não houver uma boa            
engenharia com muito investimento, Belo Horizonte está fadado a travar. Todos           
sabem destas dificuldades e dos vários acidentes e mortes que ocorrem.  
 
►E sobre a Produtividade e o RH, como tratam estes assuntos no grupo?             
Introduzimos o processo de produção, premiando metas pré-estabelecidas. 50%         
em produção e 50% de cada gestor. No que se refere ao RH estamos ainda               
patinando, mas estamos implementando processos. Só vamos dar um passo, se           
investirmos maciçamente em RH para que o jovem tenha um comprometimento,           
despertando nas pessoas o sentimento de pertenço. Temos que investir nas           
pessoas com cursos e treinamentos.  
 
► Você como nosso associado, pode usar e abusar de nossos Conselhos. Como             
o da Saúde – Ocupacional e Covid – qual o posicionamento do grupo neste tempo               
de pandemia? Nós não medimos esforços e nestes últimos 5 anos demos muitos             
passos, o que não poderia ser diferente. Na questão da Covid, paralisamos a             
Mina Céu Azul, dando férias aos funcionários acima de 60 anos e implantamos o              
home-office em algumas funções aplicando o distanciamento social, com a          
higienização e o uso das máscaras. Estamos retornando ao normal, com           
limitações e regras de segurança com os cuidados já informados. 
 
Palavra aberta - Professor Otávio Elísio – Vejo com entusiasmo esta reunião,            
principalmente ouvindo o Marcelo. Insisto na importância de tudo que tem sido            
feito. Sei que estamos “marcados”, pelos acidentes que ocorreram, mas nunca se            
fala em termos da importância da mineração e temos que resgatar esta imagem.             
Participei de uma mineração que hoje é a maior responsável pela maior reserva             
urbana que é a Ferrobel. O parque das Mangabeiras, o parque de Inhotim, eram              
área de mineração e hoje não existe nada que mostre resíduos da mineração.             
Podemos ter a mineração em área urbana com compromisso com o meio            
ambiente e com a comunidade recuperando a área após a mineração. Tudo isto e              
tudo o que ouvimos do Marcelo são importantes e temos que resgatar a imagem              
da mineração. Isto passa por esses exemplos de uma mineração que está em             
Santa Luzia, que passou pela Região Metropolitana e que tem o que mostrar em              
termos ambientais. Marcelo, é necessário que seja divulgado toda a questão           
ambiental no controle de resíduos, na economia de águas, na plantação urbana            
de vegetação, isto tem que ser divulgado. Marcelo nós estamos um pouco no             
campo em função desse belíssimo trabalho que você mostrou e eu vim para cá              
com muito entusiasmo para poder cumprimentar o nosso Conselho por ter trazido            
a discussão de uma mineração dentro da Região Metropolitana e dizer o seguinte:             
temos que avançar no sentido de recuperar a imagem da mineração no estado             
que chama Minas Gerais e que Minas Gerais é feita toda ela pela mineração e é                
por isto que chama Minas. Inclusive a cultura que nós temos genuinamente            
brasileira que é o Barroco mineiro surgiu pela mineração e pela comunidade.            
Muito obrigado  
 
Adriano Espeschit – Excepcional. Marcelo, depois te procuraremos para         
conversarmos sobre o Instituto Histórico da Mineração, já apresentado aqui na           



Casa e tem muitas novidades. Marcelo Santiago - gostaria de agradecer as            
palavras do professor. Não sabia eu sabia que tinha mineração ali no Parque das              
Mangabeiras e muito bom estas informações positivas de ação social, tudo tem            
que ser divulgado e tem que ser mudado. Obrigado! Rodrigo Werneck – Adriano,             
quero te parabenizar e dizer que você aprendeu demais com o Mendo. E hoje              
você consegue trabalhar dentro da ACMinas e é um exemplo que estamos vendo             
aqui com essa Live e fico muito satisfeito porque os seus primeiros passos foram              
comigo na Mineração do Norte. Não sei por que eu fiquei com você lá, mas hoje                
eu acho que eu fui bem sucedido. Parabéns um abraço a todos que estão              
assistindo. Adriano Espeschit - Muito obrigado pelas palavras, mas só de falar            
que eu aprendi um bocado com aquela pessoa que você falou e com você              
também, já me deixa muito honrado. Se alguém quiser o contato do Marcelo por              
favor procure ou qualquer membro do conselho ou a Margareth que é a secretária              
e nós colocamos vocês em contato com o Marcelo. Os próximos assuntos do             
Conselho de Mineração serão divulgados em breve, mas um que estou tentando            
trazer diz respeito a uma situação nacional não é ligada à Belo Horizonte em si               
mas em Minas. Nós temos problemas relacionados a isso que é a mineração em              
terras indígenas e eu vou trazer o Álvaro Paes, que é um engenheiro de minas,               
hoje no Canadá. Ele trabalha para o chefe da tribo Fort McKay onde tem as               
maiores extrações de areias betuminosas do mundo e ele lida com provavelmente            
um dos maiores recolhimentos de royalties mundiais concentrados em um só           
lugar. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá e na época eles tinham 19 empresas               
prestando serviço para as empresas de mineração. Então já estou conversando           
com Álvaro para ele fazer uma palestra sobre a experiência do Fort McKay nessa              
linha. Quem tiver qualquer dúvida, se o e-mail não responde, pode procurar            
também a Margareth ou qualquer membro do conselho para atualizar os           
endereços de e-mail para que vocês recebam todas essas informações. Bom dia            
e muito obrigado! 
 
Encerramento – E por não haver mais assunto em pauta, o Presidente Adriano             
Espeschit agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Belo             
Horizonte, 28 de outubro de 2020 

 

 

Presidente 

  
 


