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09 a 11PÁGINAS

19 a 21PÁGINAS

NOVA 
VISÃO

ACMINAS E UFMG 
UNEM-SE PELA 
INOVAÇÃO

24 e 25PÁGINAS

Acordo oferece orientação em
projetos de inovação aos asso-
ciados da entidade.

Claudio de Moura Castro

quebra paradigmas na per-

cepção do Turismo.

26 a 29PÁGINAS

O EXEMPLO COMO 
ESTÍMULO

ACMinas confere a medalha JK ao funda-
dor do Grupo Mater Dei, Dr. José Salvador
Silva e a do Barão de Mauá ao economista
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira.



Minha última entrevista como

repórter de economia foi feita com

Philip Kotler, em 1975. Seu livro

Administração de Marketing, em sua

primeira edição, era um sucesso

absoluto no mercado. O que mais

me impressionou no seu depoimen-

to foi esta ideia: “O propósito do

marketing é tornar o ato de vender

desnecessário”. Hoje esse best-seller

está em sua 14ª  edição e ali se cons-

tata que o autor buscou aquele con-

ceito em Peter Drucker, como deixa

claro este trecho seu, citado por

Kotler na página 4 da edição brasi-

leira: “O objetivo do marketing é

tornar  supérfluo o esforço de venda.

É conhecer e entender o cliente tão

bem que o produto ou o serviço

possa se adequar a ele e se vender

sozinho. De maneira ideal, o marke-

ting deveria resultar em um cliente

disposto a comprar. A única coisa

necessária então seria tornar o pro-

duto disponível”. Quer a ideia ori-

ginal tenha partido de Kotler ou

Drucker, não importa, são duas

mentes privilegiadas e dela me vali

com bons resultados naquele

momento mesmo da entrevista,

quando assumi a área de marketing

do BDMG. Da mesma forma, ela me

inspirou dois anos depois, já na Fiat,

só que ali a missão era de outra natu-

reza, mas isso não foi problema:

apenas deveríamos atuar para tornar

desnecessário não o ato de vender

um produto (que então ainda não

existia), mas a imagem institucional

de uma empresa. Bastava substituir

“conhecer e entender o cliente” por

“conhecer e entender a sociedade”.

Não foi por mera criação de propa-

ganda que o nome Fiat Automóveis

S.A. surgiu acompanhado do slogan

“A ideia é ser útil”. A atitude da

empresa nos anos que se
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seguiram e sua forma de se relacio-

nar com a sociedade, a imprensa e as

instituições tornaram-se uma força

para que se abrissem para ela tam-

bém as portas do mercado.

A lição preciosa nos vale hoje na

gestão da ACMinas. Uma organiza-

ção que tem a representação como

sua principal atribuição, e ainda

mais convivendo há 116 anos com

uma comunidade, precisa atuar de

forma a tornar desnecessário o ato

de sequer se apresentar. Toynbee, o

mestre do estudo da História, escre-

veu que “a opção é a morte dos pos-

síveis”. Priorizamos, por quase três

anos, o foco institucional na admi-

nistração da ACMinas, atentos à

natureza de uma entidade represen-

tativa. Por diversas vezes essa opção

pareceu-me longa demais, incomo-

dou, impacientou, exigiu determi-

nação porque é assim quando se

opta. Prevaleceu e me animou sem-

pre a convicção de que a ACMinas

precisa afirmar-se, cotidianamente,

pela reputação, respeitabilidade,

prestígio. Foi com esse objetivo que

criamos o nosso Plano de Metas

baseado na trilogia “ACMinas para

frente, para fora, para o futuro”,

com ênfase na promoção do conhe-

cimento, desenvolvimento, interna-

cionalização, inovação e produtivi-

dade. As iniciativas até aqui tomadas

representam a realização dessas

metas e a reinvenção da ACMinas,

por meio de sua capacitação, vence

a inércia que ameaçava um organis-

mo centenário.

Fortalecida na percepção da

sociedade e do mercado, a ACMinas

precisa assegurar a sustentabilidade

desse esforço. O marketing é a fer-

ramenta de gestão capaz de criar e

entregar valor. É filosofia, arte e téc-

nica. Sob as duas primeiras formas,

inspirou e orientou o posiciona-

mento institucional da entidade.

Agora é a vez do marketing, como

técnica, apoiar-nos no fortaleci-

mento da gestão operacional orien-

tada para o mercado, conduzindo a

ACMinas rumo aos seus associados.

De novo um instante entre o institu-

cional e o operacional, anunciando

que é chegada a hora de tirar as luvas

de pelica e “sujar as mãos na graxa”.

Explico essa expressão:  trabalhei

com Amaro Lanari Júnior, tive essa

honra e essa alegria. Ele era então

presidente da Fiat Automóveis.

Chamou-me certa vez em sua sala e

me disse, assim, bem no seu estilo:

“Vou para a fábrica!” (até aquele

momento, a sede da empresa era na

rua da Bahia, em Belo Horizonte e lá

só tinham permanecido a Presidência

e a área de Comunicação). “Vou para

a fábrica porque o engenheiro pre-

cisa sujar as mãos na graxa”. E com-

pletou: “Você não é engenheiro e se

quiser pode ficar aqui. Você decide”.

Comentei com ele que de fato o

público com que a área tratava – os

três poderes, a imprensa, os forma-

dores de opinião – estava em Belo

Horizonte e perderíamos eficiência

se nos distanciássemos. Mas a coisa

ficou meio no ar. Na manhã seguin-

te eu o procurei e lhe disse mais ou

menos isto: “Dr.  Lanari, vou para a

fábrica. Longe do presidente, essa

minha área não dura um mês”.

Depois de alguns cuidados toma-

dos, nossa equipe partiu para a

fábrica e eu ainda fiquei, fazendo

algumas visitas. Fui o último a dei-

xar a rua da Bahia.

Recorro a casos que eu mesmo

vivi para demonstrar que as medidas

agora tomadas são fundamentadas

em experiências com bons resulta-

dos, reveladas com certa dose de

emoção que, afinal, é um sentimen-

to que gera movimento e transfor-

mação. Além do que, traduzem o

envolvimento do presidente em um

programa de desenvolvimento, o

que é fundamental para a sensibili-

zação da equipe e obtenção do

resultado desejado. Cabe informar

que as medidas de melhoria

AGORA É A VEZ DO MARKE-

TING  NOS APOIAR NO FORTA-

LECIMENTO DA GESTÃO OPE-

RACIONAL ORIENTADA PARA

O MERCADO, CONDUZINDO A

ACMINAS RUMO AOS SEUS

ASSOCIADOS.”

‘‘

‘‘



04 JORNAL

do desenvolvimento operacional da

ACMinas se iniciaram paralelamente

ao lançamento do Plano de Metas

Institucionais, logo no início de

nossa gestão, com um Plano de

Estabilização Financeira, que resul-

tou, já no primeiro ano, na liquida-

ção das dívidas bancárias da entida-

de. Tomaram corpo com a reestru-

turação do quadro de colaboradores,

com destaque para a contratação de

um superintendente executivo, e

chegam agora à transformação no

campo comercial, com a orientação

para vendas  substituída pela orien-

tação de marketing. Essa iniciativa foi

guiada, como todas as outras, pela

meritocracia e capacitação, come-

çando pela contratação de um dos

mais respeitados dentre os professo-

res e autores de marketing em Minas,

Leonardo Araujo, professor associa-

do da fundação Dom Cabral. Detalhes

do planejamento por ele elaborado

são apresentados nesta edição do

Jornal ACMinas. Simultaneamente foi

contratado um gerente de Marketing

que, em conjunto com o superin-

tendente, participou ativamente do

planejamento, assim como também

atuou a gerente de relacionamento,

mantida na equipe pela avaliação de

seu bom desempenho. Completou

a reorganização da área a realização

de uma apurada seleção entre em-

presas especializadas que resultou

na contratação de uma agência de

marketing digital que passa a apoiar

a ACMinas na comunicação com os

seus associados e na promoção de

seus serviços.

Escrevi, por ocasião das come-

morações dos 115 anos de nossa

entidade, que “as associações comer-

ciais são organizações feitas para

durar”. Reitero essa afirmação. Mas

também reforço a ênfase que dei

naquela oportunidade à atenção cru-

cial que deve dedicar a ACMinas à

atitude de estar sempre atenta às

transformações econômicas e sociais

e nunca se permitir ser superada pela

ação do tempo. De tudo, fica o

depoimento de que aqueles que

neste momento a dirigem dedicam-

se à construção de uma ACMinas

contemporânea do futuro.
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Com o crescimento do mercado
em Minas Gerais e o surgimento de
várias novas marcas, a cerveja artesa-
nal vem ocupando espaços crescen-
tes no Estado. A constatação é da jor-
nalista e sommelier Fabiana Arreguy,
que fez, durante Reunião Semanal da
entidade, a apresentação “Cerveja
artesanal: mercado e tendências”. No
encontro, organizado com o apoio
do Conselho Empresarial da Mulher
Empreendedora, Fabiana pontuou
que o Brasil é o terceiro país em pro-

dução de cervejas artesanais, per-
dendo apenas para a China e para os
Estados Unidos. Ultrapassa inclusi-
ve a Alemanha.

“O mercado brasileiro tem atual-
mente 7 mil 540 produtos registra-
dos, entre cervejas e chopes”, infor-
mou a palestrante. “Em Minas há 72
cervejarias instaladas, das quais 61
são microcervejarias, 31 delas nos
arredores da capital. Estas, desde
julho, fazem parte do Arranjo
Produtivo Local (APL) da Região

Metropolitana de Belo Horizonte,
criado pelo governo estadual para
potencializar a produção, favorecer
o comércio e estimular a capacita-
ção. Além disso, a medida estimula
a geração de empregos e facilita, por
exemplo, a compra de matérias pri-
mas e maquinário, além de simpli-
ficar as transações comerciais. Isto
ajuda o fortalecimento do setor e
contribui para incrementar o turis-
mo voltado à produção de cerveja.

Fabiana disse também que

ACMINAS EM MOVIMENTO

MINAS GERAIS NO BOOM DA
CERVEJA ARTESANAL

SEMANAIS

Realizadas regularmente às terças-feiras, na sede da entidade, as reuniões plenárias da ACMinas têm
sido dedicadas ao ágil acesso de diretores e associados da entidade à avaliação das grandes questões
empresariais. As mais recentes abordaram o mercado e as tendências da cerveja artesanal, os efeitos
da não correção da tabela de Imposto de Renda, a internacionalização da moda e o planejamento da
logística urbana para Belo Horizonte. 

Reuniões Semanais da Diretoria trazem à pauta de debates 
as principais questões do ambiente empresarial 
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“Quando não se corrige a tabela

do Imposto de Renda, a pessoa que

no ano anterior estava na faixa de

isenção e, dispensada de pagar o tri-

buto, conseguia aumentar seu poder

de compra, às vezes correspondente

a uma daquelas cestas de subsistên-

cia. No ano seguinte, a tabela é cor-

rigida e aquela pessoa sai da faixa de

isenção, e o que passa a receber não

dá mais para comprar a mesma cesta

de subsistência”. Com este argumen-

to, o advogado Alexandre Alkmim,

Doutor pela USP e Mestre em Direito

Tributário pela UFMG criticou,

durante Semanal organizada com o

apoio do Conselho Empresarial de

Assuntos Jurídicos, o sistema de cor-

reção da tabela, feito com base na

variação dos preços dos produtos.

“Com isso, pessoas que não eram tri-

butadas ou estavam na primeira

faixa de tributação são oneradas, seja

por passarem a sê-lo ou por pularem

de faixa.

“No caso de empresas”, obser-

vou, “temos exatamente a mesma

tabela desde 1996.  Isto é um peso

muito grande para nossa sociedade

comercial, produtiva, e para os nos-

sos empresários. A tributação razoá-

vel deveria estar em 15%, para ser

efetiva e para conviver melhor com a

realidade. No entanto, um quarto da

renda é destinado ao governo, pois

não há mudança da tabela”, disse. “E

isto, mais uma vez, pega exatamen-

te as empresas de menor porte.

Empreendimentos que faturam, por

exemplo, até 1 milhão de reais por

ano e são tributadas em 15% desse

faturamento, pulam diretamente

para a faixa de 25% quando ultra-

passam esse limite”. 

PARA DOMAR O LEÃO 

embora o segmento de cer-

vejas seja ainda predomi-

nantemente masculino, a

presença da mulher nesse

mercado vem crescendo.

“Temos hoje muitas delas

atuando no mercado cerve-

jeiro com maestria e com

muita capacidade. É uma

grande alegria constatar isto,

para que a gente possa trazer

mais mulheres para esse uni-

verso”, finalizou. 
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Estilista com mais de 15 anos de
experiência em diversas áreas da cadeia
produtiva do mercado da moda, o con-
sultor Rodrigo Cezário apresentou, em
Semanal organizada com o apoio do
Conselho Empresarial da Moda, as
oportunidades e desafios da interna-
cionalização da moda mineira.

“Apesar de existirem muitos  obstá-
culos – representados por questões tri-
butárias,  capacidade tecnológica das
empresas e grau de capacitação dos
profissionais  – o investimento na inter-
nacionalização da moda só pode ser
positivo”, afirmou Rodrigo. “Isto irá
trazer mais faturamento, mais benefí-
cios para o Estado e a projeção dos pro-
dutos, das marcas e da indústria minei-
ra como um todo”, afirmou.

A moda de Minas Gerais, para o
consultor, é muito forte. “O Estado é
um dos maiores produtores de moda
do país, temos uma indústria têxtil
muito bem desenvolvida, assim como
grande parte da indústria de transfor-
mação, que inclui vestuário, confec-
ções, acessórios e bijuterias”, expli-

cou, pontuando também a amplitude
do mercado. 

Segundo ele, Minas Gerais é muito
bem posicionado no mercado nacional
de   produção têxtil e de vestuário.
“Apesar do cenário econômico atual,
que trouxe um  momento delicado em
que muitas empresas fecharam as por-
tas, não andamos para trás, pois há
muitos novos empreendedores che-
gando. É um momento sem dúvida crí-
tico, mas também de muita expectati-
va”, explicou, “já que dispomos de um
importante diferencial competitivo: a
criatividade. Os designers e os estilistas
agregam ao produto o valor da nossa
cultura, além da qualidade, o que faz
com que sejamos bem conhecidos lá
fora”, concluiu.

OS DESAFIOS NA INTERNACIONALIZAÇÃO DA MODA MINEIRA
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ACONTECE

ACMINAS PROPÕE
APERFEIÇOAMENTOS 
NO CÓDIGO MUNICIPAL 

DE POSTURAS 
Organizada com a participa-

ção do Conselho Empresarial

de Mobilidade da ACMinas, a

entidade recebeu em Semanal

o engenheiro e mestre em

transportes da BHTrans Odirley

Rocha Santos, que defendeu a

contribuição da logística urba-

na como solução para proble-

mas de abastecimento, incre-

mento da eficiência do sis-

tema e melhoria da qualida-

de de vida urbana. Segundo o

engenheiro o programa tem

seis objetivos fundamentais.

“Reduzir o número de mortos

no trânsito, reduzir a tendência

de aumento das emissões de

gases de efeito estufa, deter o

crescimento do uso de trans-

porte individual, aumentar a

porcentagem de viagens a pé e

de bicicleta, assim como o uso

do transporte coletivo.  Estes

são os nossos principais pontos

de ataque”, destacou. 

Estes pontos, segundo Santos,

estão conectados em oito eixos:

mobilidade ativa, mobilidade

coletiva, circulação,  mobilida-

de individual motorizada, logís-

tica urbana, cidade sustentável,

acessibilidade universal e gestão,

fiscalização e operação. “Além

desta avaliação, a Prefeitura de

Belo Horizonte incluiu no plano

de metas do município implan-

tar 1.300 abrigos em pontos de

ônibus, dotadas de painéis ele-

trônicos informativos, moder-

nizar o Estacionamento Rotativo,

melhorar a cobertura do servi-

ço de táxi na cidade, substituir

60% da frota municipal por

ônibus com suspensão a ar, ini-

ciar a implantação de 54 km de

novas faixas exclusivas/prefe-

renciais para ônibus, sendo três

delas corredores de transporte

rápido, e reduzir a taxa de mor-

talidade por acidente de trânsi-

to de 5,99 por 100 mil habi-

tantes, de 2015, para 4,97 em

2020. “Com este conjunto de

ações acreditamos que a cidade

só tem a ganhar”, concluiu. 

PROPOSTA PARA
LOGÍSTICA URBANA 

Atendendo a consulta do vereador Léo

Burguês, a ACMinas, por meio de seu

Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos,

realizou um detalhado estudo do atual Código

de Posturas do Município, do qual resultarão

sugestões para o seu aprimoramento, atuali-

zando-o e eliminando eventuais distorções.

O trabalho envolveu quatro conselheiros, os

advogados Luiz Ricardo Aranha – que atua

como relator –, João Paulo Fannucci, Luiz

Flávio Paina e Manoel Paulo. 

Segundo o presidente do Conselho, João

Café Novais, a ACMinas foi chamada a opinar

e contribuir para a melhoria da cidade.

“Trabalhamos na proposição de mudanças que

vão impactar a vida de toda a sociedade”, des-

tacou. “O Código Municipal de Posturas tem

como objetivo organizar o funcionamento das

instituições municipais, fazendo com que o

interesse de todos prevaleça sobre o interesse

individual. Ele reúne um conjunto de normas

que regulam inclusive o uso do espaço urba-

no pelos cidadãos. O estudo será entregue

oportunamente ao prefeito”, assinalou. 
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TENDÊNCIAS 

MOURA CASTRO QUEBRA
PARADIGMA NO TURISMO 

Ao propor uma mudança radi-
cal na percepção habitual do turis-
mo, em palestra feita durante reu-
nião plenária da ACMinas, organi-
zada com o apoio do Conselho
Empresarial de Turismo, o econo-
mista e professor Claudio de Moura
Castro quebrou um arraigado para-
digma que vem, historicamente,
regendo as concepções e diretrizes
que norteiam esta atividade econô-
mica, inclusive em Minas Gerais. 

Para ele, é preciso acabar com
esta história de “turismo disso,
turismo daquilo” e mergulhar
naquilo que chamou de “turismo
dos sonhos” – título de sua pales-
tra –, atitude que traria coerência e
daria sequência às várias etapas da
evolução socioeconômica da
humanidade.

Moura Castro começou com
uma indagação: “Imaginem um
funcionário público dinamarquês,
chefe de alfândega, diretor do ser-
viço de pesca e que também cui-
dou de impostos. O que a gente

MATÉRIA-PRIMA DOS SONHOS
Na concepção do autor, de acordo

com o palestrante, o turismo de hoje
é o turismo de massa, é a revolução
industrial que chegou ao turismo. Seu

custo é baixo, quase todo mundo
pode viajar. Houve a sua democrati-
zação. “O que Jensen afirma é que
vamos entrar na economia do sonho,

na economia onde todos têm tudo e
onde o que interessa é o imaginário, é
a ideia, é a aventura do intelecto, da
imaginação que nos carregam

pode imaginar que um cara desses vai
dizer de interessante que sirva para o
turismo? Mas ele, Rolf Jensen, fez  isto
em dois livros e suas ideias são bas-
tante persuasivas”, afirmou.

“A narrativa de um desses livros
começa pela economia da coleta,
quando se caça, pesca-se, tira-se da
terra uma raiz, uma frutinha daqui e

dali. Na sequência, há 10 mil anos,
aparece a agricultura e, então, o
mundo muda com ela. E depois vem
a revolução industrial”, lembrou.
“Estas foram as maiores mudanças
que já ocorreram na humanidade,
mudando radicalmente o mundo, tra-
zendo a riqueza. É aí que Jensen chega
ao turismo”.

Moura Castro: é preciso ter histórias para contar
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MERGULHO NO PASSADO
Segundo Claudio, se compa-

rada com Congonhas do Campo,
onde estão as obras mais impor-
tantes do barroco, Tiradentes é
quase nada. “Mas Tiradentes é o
shopping center do sonho, é
arrumado, tudo funciona, en-
quanto Congonhas tem meio
quilômetro quadrado maravilho-
so e o resto é ruim. Congonhas
nunca vai ser a cidade do sonho,
nunca vai ser um centro turístico
porque não oferece esse mergu-
lho no passado que se consegue
em Tiradentes, assim como tam-
bém em Ouro Preto e Mariana.”

Para entender este ponto, na
visão de Moura Castro, é preciso
aprender, como fizeram os ame-
ricanos, a mobilizar todos os sen-
tidos, não apenas o intelecto. “É
preciso acionar o hemisfério
esquerdo e o direito, a visão, o
paladar, o toque, a audição, tudo
tem que ser ativado”, afirmou.
“Há nos Estados Unidos uma
cidade onde tudo é autêntico,
mas que nunca existiu. Eles esco-
lheram um local e compraram
prédios interessantes do século

XVIII, desmontaram e montaram
uma cidade. Tudo funciona. Tem
pessoas tocando músicas da época
e vestindo roupas da época,
mulheres da época fazendo pra-
tos da época. O turista chega ali e
mergulha naquele mundo. Eu
não sei quantos visitantes a cida-
de recebe, mas certamente é
muito mais do que Minas
Gerais”, calculou.

“Há também a corrida do
ouro, que por volta de 1900, ao
levar para o Alasca garimpeiros
de todo o país criou um grande
imaginário, com pessoas mor-
rendo de frio, a corrida, as brigas.
E, como estas, Minas Gerais tem
ótimas histórias para serem con-
tadas”, garantiu. “Os ingredien-
tes existem, pois o século XVIII é
um grande cenário para o turis-
mo do ouro. Mas onde estão o
enredo, as narrativas, os espetá-
culos sobre a Vila Rica de então?
E as histórias relacionadas à
gigantesca migração para Minas
quando se descobriu o ouro? O
Estado foi povoado por causa do
ouro e a Estrada Real nasce daí”.

para algum lugar maravilhoso”, disse
Moura Castro.

“Este é o turismo que interessa a
Minas Gerais”, prosseguiu. “O que
Minas tem para oferecer é viver o
sonho. Não tem praia mas tem a maté-
ria-prima para construir os sonhos. O
que precisamos é aprender a usá-la
como fizeram países como a Islândia,
pátria das Sagas,  narrativas heroicas
que os islandeses sabem vender muito
bem como produto turístico. Ou os
Estados Unidos, que vendem o velho
oeste – Tom Mix, John Waine, justiça
com as próprias mãos, o faroeste, o
código de honra.”

“Quem está contando a saga do
ouro brasileiro? Onde estão as narrati-
vas? Onde o turista pode se apropriar
delas? Que guias estão contando essas
histórias? O que nós temos que fazer?”,
questionou. Temos que transportar o
turista para o século XVIII, ele tem que
se imaginar ali. O turismo do ouro é a
máquina do tempo. Claudio de Moura
Castro advertiu, no entanto, que não
adianta ter a igreja mais linda no meio
de prédios horrorosos. E indagou:
”Qual o tempo médio que as pessoas
passam em Congonhas do Campo? E
qual o tempo médio que as pessoas
passam em Tiradentes? A diferença
deve ser de um para 30 mais ou
menos”, calculou.
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Outro fator importante foi o que
Claudio de Moura Castro chamou de
“Reino da Gastronomia”. Ele men-
cionou os restaurantes, bares e bis-
trôs da França, que atraem milhares
e milhares de pessoas, as confeitarias
de Budapeste, em si próprias uma
atração turística, o Peru, país em que
a gastronomia se tornou grande atra-
tivo turístico. “E há, aqui, a culinária
de Minas, com uma história que tem
em torno de si um grande imaginá-
rio, a saga da comida de tropeiro, a
comida da fazenda e até curiosida-
des, como o preço da farinha, que na
Vila Rica daquele tempo era 70 vezes
maior do que no resto do Brasil. Aqui
há um grande potencial para a cons-
trução do sonho, da narrativa gas-
tronômica.”

“E os botecos de BH? Olha o char-
me! Mas fui jurado em um concurso
de pastel de angu pelas Associações
de Bares de Itabirito, deram-me um
pastel de angu e uma mulher me
ofereceu um vinho – que nada tinha
a ver – e foi tudo por água abaixo. É
preciso que haja coerência.” Outra
atração que destacou foi o chamado
Turismo da Fé, que tem nas pere-
grinações a Lourdes uma verdadei-
ra indústria. Aqui, Aparecida do
Norte e Belém do Pará, com o Círio
de Nazaré. “É o marketing da fé,
onde há grandes narrativas para
serem usadas”, acentuou.

Outra atração citada por Claudio
foi o barroco mineiro. “A Igreja
Católica, em 1500, estava profunda-
mente abalada pela corrupção”, lem-

brou. “Aí apareceu Lutero, e a res-
posta da igreja não foi acabar com a
corrupção, com a desmoralização.
Foi criar uma campanha de marke-
ting. Como é que chama-se essa
campanha de marketing? Barroco.
Barroco é o marketing da contrarre-
forma, olha que história bonita! O
guia está contando essa história? O
que acontece? Você tem o barroco
alemão, tem o barroco italiano, que
não têm graça nenhuma, mas o bar-
roco mineiro, com Aleijadinho,
principalmente, ficou mais sensual,
mais turvo, mais leve. E aí a gente
pergunta: como é que o apogeu do
barroco aconteceu lá nos cafundós
das Minas Gerais? Olha que história,
que narrativa, que enredo se houver
alguém para contar isto!” 

Para Claudio, Minas oferece
uma infinidade de atrações para o
turismo do sonho. “Tem Lagoa
Santa, com a Luzia. Olhem que his-
tória, como pode uma moça
jovem, com traços negroides, ter
vivido há dez mil anos nas proxi-
midades de Lagoa Santa? Minas
oferece a beleza da natureza, ofe-

rece  aventura, um sonho extre-
mamente atrativo, com os rios para
descer de barco, tem Governador
Valadares e muitos outros locais. E
tem Belo Horizonte, berço da
arquitetura moderna brasileira.
O radar do Juscelino para captar
aquele momento e a genialida-
de de Niemeyer na Pampulha. E

o Inhotim e Burle Marx? E as
Vesperatas de Diamantina?”.

Para Claudio, Minas tem que
viajar, tem que ver como se faz
em outros lugares, onde esse
turismo, que começa a caminhar
na direção do sonho, está prospe-
rando, onde as coisas estão come-
çando a acontecer. 

OUTROS SONHOS

O CARISMA DA GASTRONOMIA
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A intensa participação das câmaras internacio-

nais de comércio nas atividades do Conselho de

Relações Internacionais da ACMinas tem possibili-

tado a realização de  frequentes eventos com foco

na identificação de oportunidades para negócios

globais e interação cultural. Os mais recentes foram

“Como importar bem da Itália”, dois  “Diálogos

Internacionais”, com Israel” e com a India, o

“Bonjour France”, “Negócios com o mundo Árabe”

e “Financiamento Imobiliário Europeu”.

Segundo a presidente do Conselho e diretora da

ACMinas Monica Cordeiro, estes encontros, além

de listarem as demandas potenciais do mercado

internacional, possibilitam aos empresários brasi-

leiros  uma aproximação com as culturas de negó-

cios dos diversos países que deles participam. 

CONSELHO INTENSIFICA
ENCONTROS INTERNACIONAIS
DE NEGÓCIOS

O Internacionaliza BH será responsável pela

Curadoria de um dos espaços da Feira Internacio-

nal de Negócios, Inovação e Tecnologia (FINIT),

o “Conexão Minas-Mundo”, da qual participarão

representações consulares, comerciais e empresa-

riais – inclusive startups – de 10 países.

A FINIT, uma das principais mostras da área de

negócios em tecnologia e inovação da América

Latina, acontece em Belo Horizonte, no

Expominas, entre os dias 31 de outubro e 4 de

novembro. O Conexão Minas-Mundo contará

com uma programação diária focada em cultura

de negócios e cases de empresas participantes.   

INTERNACIONALIZA BH 
NA FINIT
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Ás vésperas do Dia Nacional do
Uruguai, o restaurante Parrilla del
Sol, reconhecido como importante
expressão da gastronomia daquele
país em Belo Horizonte, recebeu o
selo “Eu Participo”, com o qual o
projeto Internacionaliza BH presta
reconhecimento pela recepção e aco-
lhimento de nível internacional. 

A distinção foi entregue ao pro-
prietário do restaurante, Cesar
Padilha, durante evento em que pre-
dominou a interação entre as cultu-
ras brasileira e uruguaia e que con-
tou com a participação da cônsul
daquele país em Belo Horizonte,
María Timena Alvarez.

PARRILLA DEL SOL RECEBE DISTINÇÃO

Um dos mais eficientes e segu-
ros complexos porto-indústria do
mundo, o Porto de Açu, em São
João da Barra, no Rio de Janeiro,
passará a ter no site do Minas
Guide um dos principais instru-
mentos para divulgação institu-
cional de suas atividades. A deci-
são foi comunicada durante visi-
ta de Fernando Schuffnier Neto
e Joyce Mercês à presidente do
Conselho Empresarial de Rela-
ções Internacionais da ACMinas,

Monica Cordeiro.
Representando a Prumo, con-

troladora do empreendimento, eles
informaram que a empresa atua
também nos setores de energia e
infraestrutura e que o porto, insta-
lado em área de 90 quilômetros
quadrados na Bacia de Campos,
tem capacidade para receber navios
de grande porte, como Capesize e
Very Large Crude Carrier (VLCCs), com
capacidade para até 320 mil tone-
ladas de carga. 

PORTO DE AÇU NO MINAS GUIDE

O portal Minas Gerais Business
Guide ganha mais um aperfeiçoa-
mento: ele terá agora capítulos
regionais em que apresentará as
oportunidades de negócios inter-
nacionais focadas especificamente
em regiões do Estado. O portal
conta com conteúdo multidiscipli-
nar gerado por meio de contribui-
ções de especialistas dos diversos
segmentos econômicos.

MAIS NOVIDADES
NO MINAS GUIDE

Lindolfo Paoliello faz a entrega do Selo a Cesar Padilha 
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EMPREENDEDORISMO
REQUER MUDANÇA CULTURAL 

Gerente da Área de Operações Indiretas do BNDES
apresenta programa de linhas de crédito do banco

Clube de Ideias aponta ganho de escala como decisivo

para o papel social do empreendedorismo

Da esquerda para direita: Claudio de Moura Castro, Emerson de Almeida, Fernando Dolabela, Virgílio Almeida, Paulo Brant,
Lindolfo Paoliello, Ozires Silva, João Batista Pacheco, Mônica Cordeiro, Tatiane Guimarães e Arnaldo Bueno Silva 

A busca de soluções para o desemprego, objetivo
inicial do Clube de Ideias – iniciativa da ACMinas, ins-
pirada por Ozires Silva – converge para a constatação
de que a remuneração do trabalho com base na relação
empregado/trabalhador deve ter alternativa em um
novo empreendedorismo que domine formas de atua-
ção em maior escala. Membros do Conselho Fundador
do think tank afirmam que é nítido, para uma grande
parcela da população brasileira, que as aspirações de
liberdade e felicidade são forças que conduzem à subs-

tituição do emprego formal por um empreendedoris-
mo também impulsionado pela percepção de oportu-
nidades, imaginação, criatividade e pela elasticidade
da remuneração.

Palestrante convidado, o professor Fernando Dolabela
revelou: “Com a atuação do empreendedorismo em
redes, pessoas com o mesmo interesse formam grupos
afins, grandes grupos se aglomeram espontaneamente,
o mundo social diminui de tamanho, aproxima e trans-
fere energia aos indivíduos”.
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DO SONHO À 
REALIDADE

Dolabela revelou que começou a
tratar do tema quando, no Depar-
tamento de Ciência da Computação
da UFMG , conheceu o Softex 2000,
um programa focado no aumento da
exportação de software nacional. E isto
significava que era preciso preparar
empreendedores, transformar os
especialistas da computação em
empreendedores.

“A diferença aí”, assinalou, “está
em que o especialista resolve proble-
mas usando conhecimentos já domi-
nados, enquanto o empreendedor
resolve problemas inovando. Ser
empreendedor envolve ter um sonho,
uma meta, transformar o sonho em
realidade e é a única arma que se tem
contra o desemprego.”

“Assim, com apoio da Confede-
ração Nacional da Indústria e finan-
ciamento do Sebrae, tive a oportuni-

dade de implementar a educação
empreendedora em 400 instituições
de ensino”, relatou. “Isto significou
seminários training para cinco mil pro-
fessores universitários e um fluxo de
40 mil alunos por ano.”

“Eu já percebia, então, que o estu-
dante universitário é um ancião cul-
tural. Ele está muito velho para
mudar a cabeça, para a mudança cul-
tural que é fundamental em progra-
mas de empreendedorismo no Brasil.
Assim, comecei a trabalhar com
crianças e implementei o projeto em
148 cidades. Hoje são 2 mil escolas,
10 mil professores que passaram pelo
processo de formação e, anualmen-

te, 400 mil alunos.”
Essa metodologia é hoje aplicada

também em outros países. Dolabela
foi consultor do governo do Peru para
implementação da disciplina empre-
endedorismo no currículo nacional e
isto se tornou uma realidade naquele
País, assim como também no Chile,
na Argentina e em sete países da Áfri-
ca. “A ONU já utiliza esta metodolo-
gia, que é aberta e publicada, e a
Organização, depois que conversa-
mos, manifestou grande  interesse em
começar a trabalhar nisto também
aqui no Brasil, o que significa abrir as
portas para financiamentos interna-
cionais, como os do BID”.

REDES SÃO
ESSENCIAIS 

Dolabela afirmou que, com as
redes empreendedoras, surgem mais
oportunidades, mais caminhos. “Um
modelo de rede, que tem se replica-
do, vem da Coreia do Sul:

O ESPECIALISTA RESOLVE

PROBLEMAS USANDO

CONHECIMENTOS

JÁ DOMINADOS, O 

EMPREENDEDOR RESOLVE

PROBLEMAS INOVANDO”

‘‘



16 JORNAL

nele, uma grande empresa aumenta
sua produção, sua produtividade e seu
lucro apoiando 100 mil, 200 mil
microempresas que atuam como suas
fornecedoras”.

“Mas para se chegar a redes como esta
é preciso haver educação empreendedo-
ra”, disse, “que precisa ser inserida nos
currículos da educação fundamental e
média, dos quatro aos 17 anos, assim
como do ensino profissionalizante e por
meio de parcerias com foros locais de
desenvolvimento, prefeituras e com
outros empreendedores. E, no ensino
superior, por meio da formação de hubs
de empreendedorismo”, concluiu.

REFORMA 
TRABALHISTA

Para João Batista Pacheco, diretor
da Ânima Educação, a reforma tra-
balhista há pouco aprovada no
Congresso é um fator de estímulo ao
empreendedorismo. “Ao desenges-
sar as relações de trabalho, elimi-
nando uma série de dispositivos
legais ultrapassados, ela favorece,
por exemplo, a terceirização, um
relevante fator de estímulo à criação
de pequenas empresas”, disse. “E os
pequenos negócios, no contexto
desta crise de desemprego que atra-
vessamos, serão provavelmente o

principal meio para a criação de
oportunidades de trabalho e geração
de renda.”

De acordo com Pacheco, no
ambiente atual, e até que as mudan-
ças comecem a gerar efeitos, o Estado
é que determina o que se faz, o que
pode e o que não pode fazer. “Agora
criou-se o grau de liberdade e auto-
nomia indispensável para que o em-
preendedorismo floresça. Se não for
assim, vamos continuar engessados
e não adiantará ter todas essas ideias
se a legislação não permitir realizá-
las”, disse. “A reforma traz um outro
fator importante – a segurança jurí-
dica – que favorece a atração dos
investimentos que permitirão às
empresas crescer e aumentar a sua
demanda por trabalho. Isto faz com
que se formem as redes de empreen-
dedores-fornecedores a que se refe-
riu o Fernando Dolabela”, concluiu.

Para Ozires Silva, cofundador da
Embraer que inspirou a criação do
Clube de Ideias, o empreendedoris-
mo está hoje bastante disseminado
no Brasil. “Vi uma estatística feita
pelo Banco Mundial, muito interes-
sante, em que disseram que o Brasil,
em termos de criatividade e inova-
ção está em sétimo lugar entre 83
países pelo mundo”, afirmou. “Em
criação de novas empresas  também
estamos bem, independentemente
dos problemas burocráticos que tor-
nam muito difícil fazê-lo por aqui.
Mas, em compensação, nós aparece-
mos na pesquisa em primeiro lugar
no quesito empresas que fecham
depois de dois anos.”

“Somos o país que mais cria
empresas mas somos também o
país que mais fecha empresas”,
prosseguiu, “e isto confirma a
complicação que é manter um
negócio no Brasil. A mão do
governo é muito pesada, passa o
tempo todo criando tributos.” Para
Ozires Silva, houve realmente um
avanço com a mudança nas leis tra-
balhistas. “Ela as tornou menos
ruins mas não resolveu todos os

problemas, pois a questão funda-
mental continua sendo a mão pesa-
da do governo.”

Apesar disso, segundo Ozires,
há uma percepção clara de que
muitos jovens querem empreen-
der. “Perto de minha casa, em São
Paulo, há um grupo de quatro deles
que começaram a fazer games,
jogos, e isto já há quatro anos. Hoje
eles têm uma empresa com 400
pessoas trabalhando e mais de dois
milhões de associados no mundo.
Coisa maluca, mas isto é porque
eles entraram no mercado interna-
cional. Mas é preciso lembrar que
empreendimentos nem sempre são
startups”.

OZIRES EXALTA EMPREENDEDORISMO

A REFORMA TRABALHISTA

DESENGESSOU AS 

RELAÇÕES DE TRABALHO”
‘‘

SOMOS O PAÍS QUE MAIS

FECHA EMPRESAS”‘‘

Clube de Ideias nas Redes
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Durante a reunião foi exibido,
como tema para debates, matéria
veiculada pela Globonews na qual,
por meio de entrevistas e relatos,
discutiu-se a crise do emprego e o
futuro do mercado de trabalho no
Brasil. O foco da reportagem eram
os novos empreendedores, espe-
cialmente de startups criadas por
estudantes universitários.

Citando uma corrente de opi-
nião que está se difundindo, a de
que não é mais necessário a pes-
soa ir à universidade e que se
aprende é com a experiência, Vir-
gílio Almeida afirmou que não é
assim. “Se a gente observar o que
acontece nos Estados Unidos, por
exemplo, verificará que quem

está empregado são pessoas com
nível superior para cima”, disse.
“Há pouco tempo eu tive uma
reunião com o pessoal do Google,
na qual disseram-me que tinham
150 engenheiros em Belo Ho-
rizonte e que queriam expandir,
mas não conseguiam contratar
porque ninguém atendia às exi-
gências. Isso significa que preci-
samos formar gente mais quali-
ficada.”

Já para Claudio de Moura
Castro os personagens que servi-
ram como cases de saídas para a
crise do emprego não refletem a
realidade do mercado de trabalho.
“Quando a gente pensa nos 14
milhões de desempregados e os

compara com aqueles desempre-
gados que a gente viu na matéria,
vem a indagação: isto correspon-
de a que proporção? Provavel-
mente, uma proporção muito
pequena”, calculou. “Nós temos
algo da ordem de 10 a 20% dessa
faixa etária vinculada ao ensino
superior. Quando falamos nos
números do desemprego não esta-
mos falando desse pessoal. O que
cabe como política, ideia e inter-
pretação é outra discussão, em que
teríamos que começar da estaca
zero. Eu acho que isso é o que
dinamiza a sociedade, o fermento
da mudança. Os 14 milhões de
desempregados não estão nesse
grupo que foi entrevistado”.

CASES FORA DA REALIDADE
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CAPA

Um portal de internet responsi-

vo, priorizando a eficácia da comu-

nicação entre a entidade e seus

públicos, a ampliação do leque de

serviços e produtos, entre os quais

diversos instrumentos de apoio à

gestão empresarial, a formalização

de novas parcerias com empresas e

instituições, que resultam na ofer-

ta de benefícios inéditos, além da

adoção de novas estratégias de rela-

cionamento corporativo. Estes são

os primeiros resultados da realiza-

ção, pela Associação Comercial e

Empresarial de Minas, de um

extenso trabalho que, incluindo

pesquisas, diagnósticos e inúmeras

horas de reuniões, resultou na for-

mulação de seu novo plano de

marketing. 

Trata-se, segundo o presidente

da entidade, Lindolfo Paoliello, de

iniciativa que caracteriza o objetivo

de capacitar a ACMinas. “Se um dia

nós deixarmos efetivamente um

legado nesta instituição, ele terá sido

a capacitação da ACMinas para o

futuro. Nós não queremos pensar na

Associação Comercial e Empresarial

de Minas para 2020, 2030 ou 2040.

Nós estamos pensando na ACMinas

que seja, hoje, contemporânea do

futuro”, destacou.

ACMINAS AVANÇA PARA
SER CONTEMPORÂNEA
DO FUTURO
Já em curso, ações do plano de marketing da ACMinas

trazem novos produtos e serviços para as empresas afiliadas 
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O primeiro passo para a  consecu-

ção do objetivo mencionado pelo pre-

sidente Paoliello foi a realização de

uma extensa pesquisa junto ao corpo

associativo da entidade, coordenada

pelo professor Leonardo Araújo, da

Fundação Dom Cabral. Para ele “não

é possível conduzir uma empresa ou

instituição sem um olhar para o futu-

ro e sem prever cenários”. A pesqui-

sa possibilitou conhecer as expectati-

vas do público, suas demandas e ava-

liações quanto à atuação da entidade.

Da análise dos dados resultou a iden-

tificação de ações e, destas, o plano de

marketing.

O plano foi apresentado ao corpo

funcional da ACMinas em reunião

conduzida pelo superintendente da

entidade, Luis Paulo Costa, que, enfa-

tizando ser essencial o absoluto enga-

jamento de todos os colaboradores ao

projeto, destacou que a iniciativa vem

ao encontro dos anseios e expectati-

vas detectadas na pesquisa junto aos

associados. “Ela apontou a necessida-

de de novos produtos, serviços e

benefícios, que sistematizamos na

forma de um plano de marketing sob

medida para atender às demandas

identificadas e, assim, podermos con-

tribuir efetivamente para que nossos

afiliados avancem em seus negócios e

se fortaleçam”, afirmou. 

Em seguida, o professor Leonardo

Araújo apresentou as constatações  da

pesquisa que coordenou e os desafios

que virão.  “É um desafio muito gran-

de, pois o mundo muda a todo ins-

tante e o marketing precisa estar em

contínua  evolução”, explicou. “Nas

minhas aulas eu sempre digo que tra-

balhar com marketing é começar do

zero todos os dias porque, de fato, há

uma forte dinâmica de mudança”.

Indicou também os benefícios que os

associados mais esperam ter da enti-

dade: networking, desenvolvimento,

atividades de treinamento, negócios

e seguros. Por fim, destacou as pala-

vras que traduzem a imagem que o

associado tem da ACMinas: parceria,

tradição, confiabilidade, atuação,

antiguidade e reputação. 

Depois foi a vez do gerente de

Marketing e Vendas da ACMinas,

Marcos de Alencar, falar sobre

UM PLANO SOB MEDIDA

Da esquerda para direita: Marcos de Alencar, gerente de Marketing e Vendas da ACMinas; Eduardo Bernis, ex-presidente;
Lindolfo Paoliello, presidente; superintendente Luis Paulo Costa e professor Leonardo Araújo
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Acessibilidade. Este foi o princípio

fundamental adotado na criação do

novo site da ACMinas, que entrou no ar

em outubro com inúmeros recursos,

orientados estrategicamente pelo obje-

tivo de centralizar e facilitar as buscas

por informações. O site tem um design

limpo e moderno, que facilita uma

navegação intuitiva. O conteúdo mul-

timídia produzido pela entidade, assim

como notícias de interesse dos associa-

dos, pode ser acessado no Podcast e no

YouTube, além das demais redes

sociais, diretamente da página inicial do

portal. Além disso, estes recursos

ganharam ícones mais harmônicos, e as

seções “Notícias” e “Agenda” têm maior

destaque.

NOVO MARKETING, NOVO SITE

Desenvolvimento de recursos e criação de novas ferramentas expandem a
funcionalidade e a interação de uma das portas de entrada da ACMinas

as mudanças estruturais na

gestão do marketing e deta-

lhar as ações já em execução.

“Estamos neste momento em

fase de total renovação da

nossa estrutura na área de tec-

nologia”, disse. “Já temos o

novo site, implantamos o

CRM e aprimoramos substan-

cialmente a nossa ferramenta

de e-mail marketing, essen-

cial para a eficiência de nossa

comunicação com o associa-

do”, destacou. 
Outro ponto que abordou

foi a adoção do Inbound
Marketing entre as novas
estratégias da entidade. “O
inbound visa a criar a capaci-
dade de atrair as pessoas. Ao
invés de irmos até elas, como
acontecia até agora, vamos
trazê-las aqui para dentro. E
faremos isto por meio da
criação de conteúdos”, ga-
rantiu. Outra novidade na
reunião foi a apresentação das
novas empresas parceiras da
ACMinas: Drogaria Araújo,
Viper e o Banco Sicoob, que
passam a oferecer aos associa-
dos da ACMinas uma série de
benefícios.
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Caracterizado por contornos moder-
nos, cores mais leves e uma distribuição
harmônica de seus itens, a começar pelo
menu superior (cabeçalho), o site tem
um link específico para novas afiliações.
O banner principal tem dimensões que
proporcionam grande visibilidade e,
destacados na home do site, estão os pro-
dutos, serviços e benefícios, que levam

a páginas internas correspondentes, com
todas as informações inerentes,  fotos,
contatos e arquivos explicativos para
download. Além disso, há acesso exclusi-
vo às notícias institucionais, com infor-
mações da entidade para o associado. O
Jornal ACMinas, também em destaque,
pode ser folheado online, proporcio-
nando leitura mais fácil. 

PÁGINA INICIAL

Uma das principais

novidades ficou por

conta da criação do blog

da ACMinas, com con-

teúdos específicos e in-

formações relevantes

para os associados.

BLOG DA 
ACMINAS 

CONSELHOS EMPRESARIAIS

CONFIRA, A SEGUIR, OUTRAS
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES
DO SITE  ACMINAS:

Reconhecidos como “a inteligência” da

ACMinas, os Conselhos produzem con-

teúdos relevantes, como propostas, arti-

gos, ensaios, matérias, entrevistas, resulta-

dos de reuniões, apresentações, palestras e

fotos. Por sua relevância, cada Conselho

ganhou um blog específico, dentro do pró-

prio site, que permitirá a inserção de todas

as suas ações. Estes canais também podem

ser utilizados como ferramenta de comu-

nicação direta entre os Conselhos e seus

membros, como na convocação para reu-

niões e convites para eventos.

O Site ACMinas foi desenvolvido pela

Open Comunicação Digital, empresa espe-

cializada em soluções de comunicação

web, também a partir dos resultados de

pesquisas sobre as demandas dos usuários.
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O presidente do Conselho Empre-
sarial de Economia da ACMinas,
Mauro Sayar, apresentou e pôs em
debate, em reunião plenária semanal
da diretoria e associados da entidade,
suas considerações sobre uma  per-
gunta que tem sido frequente no meio
empresarial: “A recessão acabou?”

Depois de pontuar diversos indi-
cadores macroeconômicos e assinalar
mudanças como as ocorridas na Taxa
de Juros em Longo Prazo (TJLP),
Sayar afirmou que as vendas das
empresas estão melhorando, mas em
termos de desempenho econômico
ainda não apresentam lucros. “Isto
atinge diretamente o caixa do gover-
no, cuja principal fonte de receita está
na tributação do lucro. O governo
tem, portanto, um problema muito
grande de arrecadação”, disse. “A
situação fiscal está calamitosa e é isto
que nos impede de dizer que, enfim,
a recessão está acabando. Acredito que

o Brasil só voltará a crescer efetiva-
mente a partir de 2019, à média de
3% ao ano durante quatro anos.” 

Sayar, dono de uma longa expe-
riência que inclui passagem pelo
Fundo Monetário Internacional
(FMI), apontou saídas para sair da
crise. “A principal e mais urgente
delas seria a reforma da Previdência –
que agora, depois dos escândalos da
JBS, tornou-se neste momento politi-
camente inviável”, destacou. “A
outra é dar continuidade ao processo
de privatizações, que, pelo menos
quanto a sua intensidade atual em
relação ao se propôs, é insuficiente.
Infelizmente, as privatizações que
estão em curso acontecem por moti-
vo de caixa, para arrecadar dinheiro.
O grande benefício que as privatiza-
ções trariam para o País só aparecerá
em médio e longo prazo, com o
aumento da produtividade”.

Para o economista e professor da

Faculdade de Ciências Econômicas da
UFMG, no entanto, o fato dessas
empresas privatizadas buscarem mais
eficiência já é um ganho considerável.
“Já livres das regras do setor público
e de não terem que ceder a pressões
de políticos para alocar amigos, lotear
cargos entre os partidos, elas obtêm
eficiência macroeconômica”.

“Nós temos fôlego para continuar
crescendo neste ano e no ano que
vem”, prosseguiu. Em 2018 o ritmo
vai depender de quem estará forte
para a eleição à Presidência, das suas
propostas e de quantos malucos este-
jam no páreo”, previu. “Se o presi-
dente que entrar em 2019 não resol-
ver a questão fiscal, nós não vamos
crescer o suficiente. A condição é esta,
não tem jeito. Se ela não for resolvi-
da, a dívida pública vai crescer mais,
o risco Brasil aumenta e o juro inter-
no da economia sobe. Está tudo atre-
lado ao equilíbrio fiscal”,  finalizou.

SAÍDAS PARA A RECESSÃO
Economista analisa

sinais de melhora na

economia mas

adverte que sem

equilíbrio fiscal não

haverá uma

verdadeira retomada

do crescimento

CONJUNTURA

Mauro Sayar: Sem equilíbrio fiscal o Brasil não cresce
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“Inove, gere negócios e oportu-
nidades por meio de startups.” Esta
foi a chamada para recente reunião
de trabalho do Conselho Empresarial
de Inovação da ACMinas, que reuniu
várias dessas empresas, de diversos
segmentos, para apresentar seus cases,
abordando processo criativo, o sur-
gimento da ideia de montar uma star-
tup e a “problemática” que encon-
traram paras se  transformarem efeti-
vamente em negócios. 

Segundo o presidente do Con-
selho, Paulo Renato Cabral, a iniciati-
va do encontro objetivou criar uma
ponte entre as startups, empresas,
empresários, organizações e governo

a fim de gerar oportunidade de inves-
timentos e negócios. “Apresentamos
soluções inovadoras e factíveis a
empresas que buscam melhorar  ges-
tão e resultados”, frisou. 

A reunião contou com a apresen-
tação do Hub Minas Digital, progra-
ma instituído pelo Governo de Minas
Gerais para identificar clientes, capi-

tais, pessoas e recursos para aplicação
de iniciativas inovadoras e, igual-
mente, promover integração entre
agentes do ecossistema de inovação
e as empresas. Apresentado por seu
coordenador, Rodolfo Zhouri, o pro-
jeto busca capacitar novos empreen-
dedores, desenvolver projetos tecno-
lógicos de ponta e ampliar a

OPORTUNIDADE

STARTUPS CRIAM NOVAS
FERRAMENTAS DE GESTÃO
Conselho Empresarial

de Inovação mostra os

avanços das pequenas

empresas tecnológicas

Rodolfo Zhouri: ampliação da competitividade



25JORNAL

competitividade global das
startups mineiras, ativando, de
forma capilar, nossa economia. 

A primeira startup a se apre-
sentar foi a “Psicologia Viva
Empresarial”, criada para aten-
der à necessidade das empresas
de reduzir custos de contrata-
ção e demissão, aumentar a
produtividade de seus colabo-
radores e prevenir o estresse
ocupacional. Já a Licentia tem
como proposta  equacionar as
dificuldades inerentes aos
processos de licenciamento
ambiental por meio da tecno-
logia. Essa solução foi idealiza-
da para ser uma spin-off corpo-
rativa da Waycarbon. 

A Kcollector apresentou um

aplicativo para coleta e organi-

zação de dados, projetado para

a criação de inventários, balan-

ços e cruzamento de notas fis-

cais para qualquer tipo de

negócio. O KCollector trans-

forma um celular em um cole-

tor de dados para acompanha-

mento de processos, balanços,

conferência de dados e muitas

outras funcionalidades. 

A Mercatório criou um sis-

tema que possibilita compra e

venda de precatórios online. O

aplicativo simplifica e raciona-

liza a maneira de identificar,

qualificar e prospectar credo-

res de precatórios, simplifi-

cando e reduzindo as etapas do

processo, assim como seus

custos, e torna mais ágil a ne-

gociação.

A ACMinas lança no dia 31 de
outubro na FINIT – Feira Internacio-
nal de Inovação, Negócios e Tecnolo-
gia – o Programa de Desenvolvimento
de Soluções Inovadoras, em colabo-
ração com o CTIT – Coordenadoria
de Transferência e Inovação Tecnoló-
gica da UFMG. 

O programa vai oferecer aos asso-
ciados a oportunidade de introduzir
práticas e soluções inovadoras em seus
negócios. As empresas que forem
selecionadas terão à disposição mais
de 900 projetos já concluídos em
áreas como agricultura, biotecnolo-
gia, engenharia, farmácia, química,
tecnologia de informação e veteriná-
ria, entre outras. 

Proposta pelo diretor da entidade
Ottavio Domenico, em recente reu-
nião do Conselho Empresarial de
Inovação da ACMinas com represen-
tantes do CTIT, a iniciativa prevê a
participação de alunos de Doutorado
em Inovação da Universidade Federal
de Minas Gerais no desenvolvimento

de projetos. “Com isto”, assinalou o
presidente do Conselho, Paulo Renato
Cabral, “empresas de praticamente
todos os segmentos passam a ter aces-
so a um importante diferencial com-
petitivo”.

Segundo o coordenador do curso,
Ruben Dario Sinisterra, a parceria
envolve três eixos principais de atuação:
a proteção da propriedade intelectual
gerada na Universidade pelos pesqui-
sadores, alunos e servidores; a aproxi-
mação das competências da CTIT em
pesquisa e desenvolvimento para aten-
der às demandas das empresas interes-
sadas em inovar, e o licenciamento das
tecnologias que a UFMG desenvolveu
para as empresas – como invenções,
novos produtos, processos e serviços. 

A ACMinas já está recebendo ade-
sões para participar do programa, que
é restrito a empresas associadas. Elas
podem ser feitas no site da entidade,
onde deverão cadastrar suas deman-
das tecnológicas e aguardar o início da
fase de desenvolvimento. 

Da esquerda para direita: diretor da ACMinas e representante da UFMG, Ottavio Raul Domenico; superintendente
da ACMinas, Luis Paulo Costa, e o presidente do Conselho Empresarial de Inovação, Paulo Renato Cabral 

ACMINAS ABRE PARA OS ASSOCIADOS 
NOVO CANAL DE ACESSO À INOVAÇÃO
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O fundador da Rede Mater Dei de

Saúde e marco do empreendedoris-

mo em Minas, Dr. José Salvador

Silva, e o economista Carlos Alberto

Teixeira de Oliveira, presidente da

Associação dos Economistas de

Minas Gerais, foram homenagea-

dos, respectivamente, com as meda-

lhas da Ordem Juscelino Kubitschek

e da Ordem Barão de Mauá, comen-

das que a Associação Comercial e

Empresarial de Minas confere a per-

sonalidades que se destacam pelas

próprias realizações em favor do

desenvolvimento de Minas Gerais

nos ambientes empresarial, político

e social.

José Salvador Silva recebeu a

medalha JK e o correspondente di-

ploma da Ordem do presidente da

entidade, Lindolfo Paoliello, que se

encarregou de fazer a abertura do

encontro (leia na página 28), e foi

saudado pelo secretário de Estado da

Cultura, Ângelo Oswaldo de Araújo,

que salientou ser a homenagem justa

e oportuna.

“O doutor José Salvador, minei-

ro de Santana do Pirapama, um dos

mais respeitados médicos do País, é

também um grande empreende-

dor“, disse. “Fundador do Hospital

Mater Dei, ao lado da família ele se

consagrou ao ideal que, com rara

tenacidade, conseguiu concretizar

por inteiro. O que seria um hospital

transformou-se em um sistema hos-

pitalar modelo, um dos mais moder-

nos e eficientes do Brasil. O doutor

Salvador é exemplo de médico que

alcançou a excelência no exercício da

sua missão e coroou com êxito lou-

vável o empreendedorismo no

campo da saúde”, concluiu o secre-

tário da Cultura.

Para o homenageado, receber a

Comenda JK constituía uma grande

honra.  “O Mater Dei é associado da

ACMinas há mais de 20 anos e nós

sempre frequentamos a entidade,

sempre aprendemos muito aqui”,

lembrou. Salvador fez um relato dos

tempos da criação do Mater Dei e de

sua posterior expansão, que consi-

dera como a realização de um sonho.

“Eu sinto que esta é uma homena-

gem que se faz não apenas a mim,

mas também a todos aqueles que

ajudaram na consecução do sonho e

que atuam no Mater Dei”, assinalou.

Já o economista Carlos Alberto

Teixeira de Oliveira, agraciado com a

medalha e diploma da Ordem

MEDALHA

ACMinas reconhece trabalho e vida pessoal de José

Salvador Silva e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira 

DUAS HOMENAGENS, DOIS
GRANDES HOMENS

ESTA É UMA

HOMENAGEM QUE SE

FAZ A TODOS QUE

PARTICIPARAM DA

CONSTRUÇÃO DE UM

SONHO”

‘‘
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do Mérito Empresarial Barão de

Mauá, foi saudado pelo empresário

Paulo Brant, vice-presidente da

ACMinas, para quem o homenagea-

do é um homem generoso e agluti-

nador, merecedor da distinção que

recebia. “Estamos precisando de pes-

soas de ideias e virtudes”, ressaltou

Brant. “Estamos no limiar da maior

revolução tecnológica da história da

humanidade, que abre possibilidades

infinitas ao nosso país. Temos que

buscar inspiração nessas duas ener-

gias vitais que o Carlos Alberto esban-

ja. Nas suas ideias abertas, que acei-

tam ideias diferentes, no seu espírito

público e de cooperação. É isso que

vai construir o país”, pontuou. 

Já o homenageado destacou, em

seu agradecimento, a sua satisfação

em receber a distinção da comenda

Barão de Mauá. “Eu me sinto muito

à vontade ao receber essa medalha,

por duas razões”, afirmou. “Primeiro

por recebê-la desta Casa, com a qual

eu convivo há quase 40 anos, e por

ser uma medalha alusiva à pessoa que

foi o Barão de Mauá”. “Segundo,

pelo fato de ser acompanhada, nesta

solenidade, por outra, a medalha JK,

entregue ao Dr. José Salvador”, pros-

seguiu. “Ambas remetem à memória

dos dois maiores desenvolvimentis-

tas que o país já teve. São duas traje-

tórias que eu também procuro abra-

çar. Então, para mim, esta é uma

satisfação que traduzo com duas pala-

vras: honrado e privilegiado”.

Carlos Alberto fez também uma

exposição sobre os efeitos da crise eco-

nômica. Segundo ele, a máquina do

crescimento nacional está enferrujada

e quebrada. O Brasil vive o pior

momento de sua história econômica,

e é primeira vez em que a crise não

está atrelada a questões cambiais. Para

o economista, é urgente que se con-

voque uma Assembleia Constituinte

Revisional Exclusiva para romper

com as inúmeras barreiras que tanto

obstaculizam a atividade econômica

e entravam o equilíbrio social. 

PARA MIM, ESTA É UMA

SATISFAÇÃO QUE

TRADUZO COM DUAS

PALAVRAS: HONRADO E

PRIVILEGIADO”

‘‘

Dr. José Salvador Silva, Lindolfo Paoliello  e Carlos Alberto Teixeira 



“Muitos falarão aqui hoje porque
um simples olhar por este auditório
expressa que são muitos os que reco-
nhecem o valor daqueles que serão
aqui homenageados.

Ao presidente cabe a sabedoria –
e o discernimento – de fazer-se
representar por aqueles percebidos
como mais capazes a expressar com
palavras a alma, a atitude, a obra – a
vida daqueles que estamos aqui para
distinguir e honrar.

Talvez eu possa, quando muito,
expressar o sentimento da home-
nagem, deixando-me levar pelo
coração, aceitando apenas como

limite o tempo.
E por falar em limite, começo por

observar os limites estabelecidos pelo
homem à expressão dos seus senti-
mentos. A homenagem, o ato de
homenagear é ele mesmo limitado
pelo receio de abrir a alma, pela difi-
culdade humana de reconhecer o
outro ou pelo sentimento menor de
parecer vulgar, bajulador. Interessante
como até para isso, para reconhecer
o outro, é preciso ter coragem. E no
entanto houve um sábio, Cícero, o
senador, tribuno e poeta romano
que percebeu com tal força a graça
do reconhecimento que criou um

verbo ,”redamare”, (corresponder
ao amor) por não existir no latim
palavra que expressasse o termo exis-
tente na língua grega. A propósito, a
homenagem era cultivada na Grécia
como expressão maior de reconheci-
mento do valor humano e da reci-
procidade e correspondência ao amor
e à amizade.

E nós, no século em que a
Tecnologia da Informação atinge o
auge e a inteligência produz milagres,
iremos mais longe hesitando em
reconhecer o valor humano? E o valor
do empresário que sustenta a econo-
mia e assegura a qualidade de
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Grandes obras devem ser exaltadas como exemplo 

Abrindo a solenidade de entrega das medalhas oferecidas pela ACMinas, seu presidente

Lindolfo Paoliello pronunciou o seguinte discurso:

Paoliello: “Missão de congregar pessoas em torno de ideias”

O SENTIMENTO DA HOMENAGEM
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vida e a realização dos sonhos, ele é
reconhecido? Li há duas ou três sema-
nas em um jornal francês que a pre-
feitura de uma pequena cidade, Aix-
en-Provence, obteve a concessão da
medalha da Légion d’Honneur para
uma empresária, por terem sido os
resultados de sua gestão distinguidos
como “exemplos de civismo em
benefício da nação francesa”. Aliás
esse tipo de reconhecimento integra,
no interior da França, um ambiente
de delicadeza, capricho, detalhes,
como se os muros dos vilarejos de
dois mil anos os protegessem do
embrutecimento. A observação de
ambientes como aquele faz com que
se entenda bem o que quis dizer
Darcy Ribeiro quando escreveu que

“civilização é cultura”.
O Brasil perplexo diante da erup-

ção de uma corrupção que, segun-
do o mesmo Darcy Ribeiro vem ins-
talada na alma nacional, precisa des-
pertar para um “processo civilizató-
rio” que considere a cultura como
força de promoção do desenvolvi-
mento humano. A distinção de vidas
exemplares será sempre um bom
caminho para que nos tornemos
melhores, mais eficientes e o que
importa: mais felizes. Chamar a
atenção para a vida e obra do Dr.
José Salvador Silva e de Carlos
Alberto Teixeira de Oliveira é uma
gota d’água no oceano. Mas é delas,
das gotinhas d’água, que se formam
lagos, rios e oceanos.

Meus estimados amigos e ami-
gas, este é um momento de grande
alegria para a ACMinas. Proporcio-
nando sua realização, damos um
passo a mais na direção de nossa mis-
são de congregar pessoas em torno
de ideias capazes de gerar mudanças.
Mas vocês vão perceber isto dito com
mais profundidade e graça das vozes
de dois expoentes da cultura em
Minas, Angelo Oswaldo de Araujo
Santos e Paulo Brant. Aceitem, por
favor, Dr. Salvador e Carlos Alberto,
a escolha desses dois mineiros para
saudá-los como primeira expressão
de nosso carinho e admiração. 

Sejam todos bem-vindos à
ACMinas.

Muito obrigado.” 
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CONJUNTURA

Ex-presidente da OAB mineira, o
advogado Aristóteles Atheniense
defendeu, durante Reunião Semanal
da entidade organizada pelo Conselho
Empresarial de Assuntos Jurídicos,
uma profunda reflexão sobre fatos
recentes que afetaram a estabilidade
das instituições brasileiras. Após um
rápido apanhado sobre a organização
dos três poderes, das leis e dos fatos
que convergiram para o impedimen-
to da ex-presidente Dilma Rousseff,
ele concluiu pela necessidade de
reformas profundas ou, mesmo, de
uma nova Constituição para o Brasil.

Para o jurista, seja um ou outro o
meio que se defina, é preciso que as
mudanças não se atenham apenas aos
dois fatores hoje em foco, – a criação

do sistema distrital e a alteração do
sistema de financiamento de campa-
nhas. “As reformas não podem ser
reduzidas exclusivamente a estes dois
pontos”, afirmou. “Há muitas coisas
importantes a se considerar. Temos,
por exemplo, um ministério em que
oito ministros são alvo de inquéritos
criminais da Lava-Jato. Mas são minis-
tros e, consequentemente, auxiliares
diretos do presidente da República”.

“Há um desinteresse – vamos ser
francos, vamos ser realistas –, há um
desinteresse do atual Congresso pela
reforma política, pois foi justamen-
te essa situação atual, deprimente,
que concorreu para que ele fosse
eleito”, afirmou. “Somos nós que
pagamos por isso. Há, por exemplo,

um conflito entre os interesses da
União e dos Estados na cobrança de
tributos. Quantos tributos nós
temos? Temos impostos desmesura-
dos e incabíveis.”  

Atheniense disse apoiar mudan-
ças que, acredita, sejam a solução
para a estabilidade das instituições.
“A reforma política haverá de resul-
tar mais de manifestações populares,
das entidades de classe e da Ordem
dos Advogados do Brasil contra esse
estado atual de coisas do que pro-
priamente das propostas de um
Congresso desqualificado que con-
correu para o aniquilamento dos
poderes e o desprestígio que o des-
moralizou perante a opinião públi-
ca”, concluiu.

REFORMA POLÍTICA &
ESTABILIDADE
Para o jurista Aristóteles Atheniense, sem mudanças estruturais
não se resolverão os atuais problemas políticos 

Athenienese: “Reformas profundas ou nova Constituição”   
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