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 Há dez anos Piracicaba (SP) recebe a cadeia 
do setor sucroenergético para o Simpósio Internacional e 
Mostra de Tecnologia e Energia Canavieira, o Simtec.  O 
evento, que acontece de 25 a 27 de junho, visa apresentar 
as mais modernas tecnologias relacionadas à da cana-de-
açúcar, na área de máquinas, equipamentos e serviços, 
além de apresentar o know-how de centros de pesquisa e 
desenvolvimento.
 Realizado conjuntamente pelo Simespi (Sindicato 
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material 
Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, 
Saltinho e Rio das Pedras), Coplacana (Cooperativa dos 
Plantadores de Cana do Estado de São Paulo), Acipi 
(Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), Ciesp/
Regional Piracicaba (Centro das Indústrias do Estado 
de São Paulo) e a Prefeitura de Piracicaba, o Simpósio  
também tem a intenção de fomentar negócios entre os 
expositores e os visitantes, que vem de diversos países. 
Nas nove edições foram gerados, diretamente, R$ 2,9 
bilhões em negócios, fora os que foram fechados após o 
evento. Para este ano, a organização espera que sejam 
atingidos R$ 250 milhões.
 O cenário do Simtec não poderia ser mais propício, 
o evento é realizado no Parque do Engenho Central 
“Barão de Rezende”. Segundo a Secretaria de Turismo 
de Piracicaba, o Engenho foi construído a partir de 1881, 
pelo Barão Estevão Ribeiro de Rezende, e posteriormente 
vendido para a companhia francesa Societé des Sucrérie 
Brésilienne, tendo sido um dos mais importantes engenhos 
do País produtores de açúcar e álcool. Desativado em 
1974, é reconhecido como patrimônio histórico da cidade.
 Além dos estandes com os expositores, que neste 
ano devem ser por volta de 100 (cem), há uma programação 
com palestras, com profissionais de renome internacional. 
Em 2011, 3.500 pessoas estiveram presentes as palestras, 
número que deve chegar a 4.000 neste ano.

 Ao todo, de acordo com a organização do Simtec, 
são esperados cerca de 10 mil visitantes nos três dias de 
evento.
 As palestras têm conteúdo técnico bastante 
aprofundado e seus temas são os mais variados, como, por 
exemplo, panorama estratégico para o setor, tendências 
em biocombustíveis e bioeletricidade, uso do milho como 
alternativa para produzir etanol no Brasil. A programação 
completa está no site do Simtec (www.simtec.com.br).
 Entre os eventos paralelos, há um grande destaque 
para o 4º Colloquium SAE BRASIL de Engenharia Verde 
na Mobilidade, que tem o objetivo de mostrar o que a 
sociedade tem feito para preservar o meio ambiente, a SAE 
BRASIL. Segunda a organização do Colloquium, “dentro 
do tema energia serão apresentadas diversas formas de 
obtenção e aplicação no âmbito da preservação ambiental 
e sustentabilidade”.
 O colloquium reunirá as diversas competências 
brasileiras envolvidas no processo: a academia 
(universidades e centros de pesquisa), órgãos 
governamentais, setor produtivo (energético e mobilidade) 
e o usuário. 
 Este ano, o chairman do evento será o ex-
presidente da Unica, Marcos Jank, que substituirá o vice-
diretor de Açúcar e Etanol da Raízen, Pedro Mizutani.
 Porém, a novidade fica por conta da primeira edição 
da Feira Metal Mecânica Automotiva para Fornecedores 
(FFAuto), destinado ao setor automotivo em geral, com 
fornecedores de serviços, produtos, componentes, banhos 
de revestimento, máquinas, sistemas de automação, 
equipamentos de laboratórios de ensaios e análises.
 MBF Agribusiness - Este ano, a MBF estará com 
um estande, expondo os trabalhos desenvolvidos para o 
setor sucroenergético e também para o de bem de capitais. 
Além disso, o Atualize trará uma cobertura especial do 
evento.
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