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LIDERANÇAS EMPRESARIAIS
MINEIRAS EM BRASÍLIA

PELAS REFORMAS
Recebidos pela bancada de Minas na Câmara Federal e pelo 

ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, presidentes das entidades
enfatizaram a urgência  de mudanças na Previdência Social
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RICUPERO INDICA O 
QUE O BRASIL PRECISA
FAZER PARA CRESCER

08 a 10PÁGINAS

Ex-ministro defendeu a adoção
de mecanismos que reduzam os
custos de campanhas políticas.

Entidade posicionou-se publi-

camente contra voos nacio-

nais na Pampulha e em favor

de Confins.

16 a 18PÁGINAS

LANÇAMENTO MINAS 
GERAIS BUSINESS 
GUIDE 2017/2018

“Minas em vários idiomas” foi o
tema da noite, a partir da platafor-
ma digital em sete idiomas.

12 e 13PÁGINAS
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Trezentos e oito votos separam o

Brasil da conquista suada da estabi-

lização da economia, face à volta ao

caos, à desorientação e ao desalento.

Trezentos e oito votos, se não

alcançados, nos afastam de uma, até

há poucos meses, inacreditável infla-

ção abaixo da meta,  para a possibi-

lidade do retorno a um quadro de

descontrole e perplexidade.

Trezentos e oito votos separam o

Brasil do atraso.

Trezentos e oito votos nos asse-

guram o recuo da taxa de juros, a

taxa de câmbio estabilizada e a posi-

ção compatível do balanço de paga-

mentos.

Trezentos e oito votos garantem

a melhora nos preços de ativos e per-

mitem que nosso país realize (con-

solide) o bendito sexto lugar que,

apesar dos pesares, ainda mantém

como destino de investimentos.

Trezentos e oito votos podem

impedir que "a vaca vá pro brejo".

No entanto, enquanto escrevo

este artigo, os partidos persistem em

negociar com o governo mais e

melhores ganhos, enquanto os depu-

tados federais pesam os efeitos de um

voto favorável à PEC 287/2016

(Projeto de Emenda à Constituição)

para a reforma da Previdência sobre

os votos de que eles próprios neces-

sitam para sua reeleição nas eleições

do próximo ano.

“A reforma da Previdência é

impopular”, eles dizem, e nós acre-

ditamos. Só não entendemos por

que boa parte deles, sabendo perfei-

tamente que sem ela  e sem as

demais reformas o Brasil vai que-

brar, não esclarecem suas bases e se

atêm à posição confortável de digi-

tar um monossilábico e fácil “não”.

Também sabemos que parla-

mentares têm compromisso com os

segmentos que representam, tais

como o funcionalismo público e os

trabalhadores rurais. Mas e esses,

representam a população brasileira?

Qualquer um que tem acompanha-

do pelos jornais a tramitação do pro-

jeto na Câmara sabe que as mudan-

ças que ele traria, em sua versão ori-

ginal, afetaria 21% da população. E

a versão que resta, às vésperas da

votação, não afeta mais do que 9,5%

da população. O regime atual,
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este sim, é injusto para a maioria do

povo brasileiro e beneficia quem

ganha mais.

A verdade existe antes e depois da

mentira. Mas as mentiras em que se

apoiam hoje aqueles que procuram

desacreditar a reforma da Previdência

vão amanhã custar caro ao Brasil. O

desequilíbrio das contas previden-

ciárias, se não for corrigido com a

aprovação do projeto pela Câmara

dos Deputados, vai levar a um indi-

gesto financiamento dos déficits

progressivos via aumento de impos-

tos. Já se noticiou que chegaria ao

cúmulo de ser necessário dobrar a

arrecadação do Imposto de Renda

ou triplicar a arrecadação do

COFINS. E, disso não há dúvida, sem

que nada que nos é hoje oferecido

pelo Estado vá melhorar. Irá tudo

para a Previdência.

Seguindo a postura deplorável da

postergação, muitos dos deputados

falam com tranquilidade incrível

que só haverá clima para a votação

do projeto em 2019, acreditem! No

entanto, neste caso, em especial, dei-

xar para depois é uma fria: com o

envelhecimento da população, o

número de beneficiários só fará

aumentar e, mais do que agora, a

predisposição de “deixar como está”

irá prevalecer; o espírito antirrefor-

ma irá aumentar.

Enfim, o Brasil está diante do

confronto entre a postura dos depu-

tados ante o custo eleitoral de seu

voto favorável às reformas, a desin-

formação da população sobre o que

é de fato bom ou mau, certo ou erra-

do e o ímpeto de um presidente da

República em mandato tampão, que

vislumbrou o mérito de um legado

positivo. O presidente a ser eleito em

2018 vai vislumbrar a reeleição. E

“la nave va”.

TREZENTOS E OITO

VOTOS SEPARAM O

BRASIL DO ATRASO.

‘‘
‘‘
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O papel das empresas na constru-
ção de uma cidade sustentável foi
debatido em  Semanal, que contou
com o arquiteto, urbanista e colu-
nista da Rádio CBN Sérgio Myssior,
e com o secretário adjunto de Desen-
volvimento da Prefeitura de BH,
Bruno Miranda.
Myssior revelou dados urbanísti-

cos de nossa capital que conduziram
a uma reflexão sobre o papel da
população na busca de uma cidade
melhor. “Talvez o ponto-chave seja
a formação do cidadão para a cons-
ciência dos problemas e principal-
mente para mudanças de comporta-
mento,” observou. “Vejam que, às
vezes, nós apresentamos aos gesto-

res públicos uma expectativa e a eles
atribuímos uma responsabilidade
que, na verdade, cabe também a
nós, em nosso dia a dia. Coisas que
incluem, por exemplo, a quantidade
de água que consumimos, a atitude
de separar por categoria o lixo que
produzimos e até o exercício da
gentileza urbana no nosso cotidia-
no. Precisamos ter consciência de
que estamos cumprindo um dever
de cidadania, independentemente
de nosso vizinho fazê-lo ou não”,
concluiu.
Já o secretário adjunto de Desen-

volvimento da Prefeitura de BH,
Bruno Miranda, falou sobre duas ini-
ciativas do executivo municipal, os
projetos “Política e Desenvolvi-
mento para BH” e o “BH Capital
Inteligente”, que visam a utilizar 
o potencial tecnológico e

ACMINAS EM MOVIMENTO

TECNOLOGIAS A SERVIÇO 
DE UMA CIDADE SUSTENTÁVEL 

SEMANAIS

Realizadas regularmente às terças-feiras, as reuniões plenárias da ACMinas têm sido dedicadas a

proporcionar aos diretores e aos associados da entidade informações para  a avaliação das grandes ques-

tões empresariais. As últimas reuniões do ano foram destinadas ao debate das tecnologias a serviço de

uma cidade sustentável, à entrega de um estudo sobre o Código de Posturas do Município e à apresen-

tação do ranking das multinacionais e das franquias brasileiras apurado pela Fundação Dom Cabral.  

Reuniões Semanais da Diretoria trazem à pauta de debates 
as principais questões do ambiente empresarial 
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empreendedor da cidade na busca de
melhor logística urbana. Bruno
acrescentou que o “BH Capital In-
teligente” vai além de estimular o
ambiente empreendedor voltado
para soluções tecnológicas que pode-
rão afetar a vida do cidadão.  “Vamos
gerar renda e emprego com isso,

vamos atender de fato a cidade, os
cidadãos”, previu. “Se o cidadão tem
uma cidade mais inteligente, com
uma logística funcional, ele vai ser
mais bem servido.”
O secretário adjunto ponderou

também que é preciso resolver
problemas elementares, como os

déficits habitacional, de saneamen-
to, de resíduos e de educação, mas
ressaltou que não é necessário resol-
ver uma coisa para só então começar
a trabalhar em outra. “Podemos
resolver isso de forma integrada,
principalmente por meio da tecno-
logia”, finalizou.

Em atendimento à solicitação do

vereador Léo Burguês (PSL), relator

do projeto de elaboração de um

novo Código Municipal de Posturas

para Belo Horizonte, o Conselho

Empresarial de Assuntos Jurídicos da

ACMinas realizou um estudo deta-

lhado sobre as demandas da popula-

ção que resultou na série de propostas

entregues à Câmara Municipal duran-

te reunião plenária de diretores e asso-

ciados da entidade. 

O documento, fruto de mais de

quatro meses de pesquisas e reu-

niões, propõe diversas medidas e

procura eliminar as distorções do

código atual. Segundo o jurista João

Café de Novais, presidente do Con-

selho, as mudanças sugeridas vão

impactar a vida de toda a sociedade.

“Nossa proposta foi formulada com

o objetivo de organizar o funciona-

mento das instituições municipais,

fazendo com que o interesse coleti-

vo prevaleça sobre o individual, bus-

cando uma nova regulação, por

exemplo, para o uso do espaço urba-

no pelos cidadãos”.

João Café destacou também que

o Conselho Empresarial de Assun-

tos Jurídicos criou internamente

uma comissão de juristas, presidi-

da pelo advogado Luiz Ricardo

Aranha e integrada pelos também

advogados João Paulo Fannucci,

Luiz Flávio Paina e Manoel Paulo.

Com base em um detalhado estudo

do código atual, identificou aquilo

que ele tem de defasado e formu-

lou sugestões, dentre outras, para

humanizar a atuação dos fiscais,

dos comerciantes e da população

em geral.

O trabalho apresentado tem oito

títulos, dentre o quais aqueles que

estabelecem um padrão na postura

dos fiscais, nas relações entre a

administração pública e o particular,

no caráter instrumental e educativo

das sanções e no retorno das notifi-

cações, em vez da aplicação direta

das penalidades.

ACMINAS PROPÕE MUDANÇAS NO CÓDIGO
DE POSTURAS DA CAPITAL 
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Com doze edições anuais já publi-

cadas, o Ranking das Multinacionais

Brasileiras de 2017 da Fundação Dom

Cabral, apresentado em reunião ple-

nária da ACMinas, tomou como refe-

rência a gestão do conhecimento na

internacionalização das empresas e,

como critério de inclusão,  a condição

de essas terem capital e controle majo-

ritariamente brasileiro e a presença

física no exterior, por meio de escri-

tórios, depósitos, franquias e alguns

outros meios. As empresas em estágios

iniciais de internacionalização, assim

como aquelas que apenas exportam

ou atuam no exterior por intermédio

de representantes comerciais, não

foram consideradas na pesquisa. 

Dentre as franqueadoras, revela o

relatório, as áreas de atuação estão

mais concentradas nos setores de ves-

tuário, alimentação e estética e beleza,

em que se destacaram Arezzo, Chilli

Beans, Hering e Localiza. Em relação

as multinacionais, a maior concentra-

ção se dá entre empresas de material

de construção, alimentos e bebidas,

tecnologia da informação e comuni-

cação e fabricação de máquinas e

equipamentos: Vale, JBS, Itaú e Camil

podem ser citadas. As três primeiras

colocadas no ranking pelo critério de

índice de internacionalização foram as

multinacionais Fitesa, Odebrecht e

InterCement. Dentre as franquias estão

a Localiza, a Fábrica di Chocolate e a

Vivenda do Camarão.  

A edição deste ano, apresentada

pelos professores da Fundação Dom

Cabral Lívia Barakat e Sherban

Leonardo Cretoiu,  investigou tam-

bém como a internacionalização con-

tribui para a inovação nas empresas

brasileiras por meio da troca de

conhecimento entre subsidiárias e

matrizes. A pesquisa informa ainda

que as empresas brasileiras têm gera-

do, com base nas suas subsidiárias no

exterior, boas práticas, ideias e inova-

ções em processos, produtos e servi-

ços, contribuindo assim para a obten-

ção de vantagens competitivas e

melhor desempenho no processo de

internacionalização. 

RAIO-X DAS MULTINACIONAIS BRASILEIRAS
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CAFÉ PARLAMENTAR

“O BRASIL DESAPRENDEU
A ARTE DE CRESCER”

O diplomata, ex-ministro do Meio
Ambiente e da Fazenda, ex-embaixador
brasileiro em Washington, Rubens
Ricupero, afirmou, em Café Parlamen-
tar na ACMinas, que o Brasil, a despei-
to dos recentes indicadores de reto-
mada do crescimento econômico, está
paralisado em termos de produtivida-
de, o que faz com que esses resultados
não sejam consistentes ao longo dos
anos. “O quadro atual é um fator de
preocupação”, explicou, “porque o
Brasil teve um período em que não só
crescia depressa, como também os
índices de produtividade avançavam
rapidamente, em razão da capacitação

de trabalhadores e dos investimentos
maciços em máquinas e tecnologia”.
Para Ricupero – que durante o

encontro fez o lançamento de seu
novo livro, “A Diplomacia na
Construção do Brasil” (leia matéria no
box) –, hoje em dia o quadro é bem
diverso. “Ficamos para trás em relação
a muitos outros países que investiram
pesado em educação, tecnologia e
melhoria da infraestrutura física. Não
é que o Brasil não tenha conquistas
nesse quesito; o problema é que elas
estão muito concentradas em alguns
setores produtivos que não têm muito
peso na formação do PIB”, explicou.

O ALTO PREÇO 
DA CORRUPÇÃO

“O agronegócio, por exemplo,
teve ganhos de produtividade de
5,4%, mas sua participação no PIB é
de cerca de 3%. Já a indústria de
transformação, que em 1985 repre-
sentava mais de 21% do PIB, caiu este
ano para cerca de 11% e mostrou
retração de 1,2%. A construção civil,
segmento com forte capacidade de
geração de empregos, é praticamen-
te artesanal, e o setor com maior par-
ticipação no Produto Interno

“Não podemos deixar cair o esforço de acabar com a corrupção”

Rubens Ricupero indica o que o Brasil

precisa fazer para “sair bem na foto”
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Bruto, o de serviços, teve ganho de
produtividade de apenas 0,1% em
2016”.
Ricupero comentou também o

momento político brasileiro, lem-
brando uma frase que ouviu de
Ulysses Guimarães – “no Brasil cada
nova legislatura costuma ser pior
que a anterior” – e citou a necessi-
dade de modificar o atual contexto
de incertezas que  marca as próximas
eleições. “Já há pressões nesse senti-
do”, considerou, “especialmente
por parte da população. Não pode-
mos deixar cair esse esforço de com-
bate à corrupção sistêmica, que
começou por meio das gerações
mais jovens da magistratura, dos
procuradores e da Polícia Federal.

Notamos claramente que aquilo que
está acontecendo é um choque de
gerações que causa certa tensão, per-
ceptível inclusive nos tribunais supe-
riores, onde algumas decisões já
tomadas começam a ser revistas.”
“Tenho acompanhado de perto

os esforços de algumas empresas que
se envolveram com a corrupção e
que estão pagando um preço muito
alto por isso. Estão se reinventando,
adotando práticas de compliance e
medidas internas de controle. Enfim,
ao que estamos assistindo é um
esforço que, se tiver êxito, vai fazer
com que saiam dessa provação, mas
o problema é que isso está ocorren-
do no setor privado, e não no setor
público.”

MUDANÇAS 
NA POLÍTICA

“Se o mesmo não acontecer no setor
público, qual será o resultado final?
Como vai se portar uma empresa de
obras públicas que participa de uma lici-
tação em que a propina continue a ser
exigida, ainda que não explicitamente,
como se faz hoje em dia?”, indagou.
“Vejamos um caso teórico: uma emprei-
teira conclui uma etapa de uma obra, e
o engenheiro do município, do Estado
ou da União precisa ir até ela para medir,
avaliar, mas não vai. A cada dia encon-
tra uma desculpa, e não vai. Isso aponta
para aquilo que todos conhecemos: a
velha criação de dificuldades para ven-
der facilidades”.
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COMO VAI SE PORTAR UMA

EMPRESA QUE PARTICIPA

DE UMA LICITAÇÃO EM

QUE A PROPINA CONTINUE

A SER EXIGIDA, AINDA QUE

NÃO EXPLICITAMENTE,

COMO AINDA SE FAZ 

HOJE EM DIA?”

‘‘
O Café Parlamentar com o

embaixador Rubens Ricupero foi
também o cenário para o lançamen-
to de seu novo livro, “A diplomacia
na construção do Brasil”, em sessão
de autógrafos. No trabalho, o autor
mostra que, até recentemente, a his-
tória das relações diplomáticas do
Brasil consistia quase que apenas em
notas ao pé da página ou, no melhor
dos casos, em parágrafos esparsos
dissociados do eixo central da gran-
de narrativa. E é nesse contexto que
Ricupero enfrentou o desafio de
“inserir o fio da diplomacia na teia
sem costura da vida nacional, da
qual é indissociável”, como se refe-
riu ao trabalho. 
O livro analisa a diplomacia como

causa e consequência da política
interna e aborda a economia do
período colonial até os dias de hoje,
incluindo a atual crise brasileira.
Mostra, ao mesmo tempo, como a
política externa contribuiu para a
definição dos valores e dos ideais da

identidade do país, de como os bra-
sileiros se veem a si mesmos e a sua
relação com o mundo.
Com documentos originais dos

arquivos norte-americanos, o livro
traz em primeira mão revelações
sobre episódios como a intervenção
militar de 1964 nos seus aspectos
externos, recorre a perspectivas com-
parativas com países latino-america-
nos e os Estados Unidos e renova a
maneira de examinar a diplomacia
em estreita ligação com os fatos polí-
ticos e as condições econômicas. “A
ambição da obra é dialogar com os
estudantes e também com aqueles
que se interessam pela história do
Brasil e sentem curiosidade pela
forma como o país se relacionou com
o mundo exterior e foi por ele
influenciado”, sintetizou o autor. 

“Se isso não mudar, se não
mudar o que está no sistema de
fazer política, só a mudança nas
empresas privadas não vai resol-
ver”, prosseguiu Ricupero. “Por-
tanto, se não alterar o que está
enraizado no sistema político, as
correções implementadas pelo
setor privado não vão se sustentar.
É por isso que defendo a necessi-
dade de mudanças na legislação,
capazes de coibir rapidamente a
corrupção, que já chegou a um
ponto em que ameaça a própria
sobrevivência de nossa economia,
pois temos um sistema político
que montou um gigantesco meca-
nismo de transferência de dinhei-
ro da economia teoricamente para
o financiamento das eleições,
mas, na prática, também para o
enriquecimento ilícito. Enfim,
para voltar a “sair bem na foto”,
o Brasil precisa de muitas refor-
mas”, concluiu.

UMA NOVA MANEIRA
DE EXPLICAR A
DIPLOMACIA

Manhã de autógrafos: quase 100 assinaturas



11JORNAL

CONSELHOS

PRESIDENTE DA FDC DEFENDE A RENOVAÇÃO DAS
LIDERANÇAS E DOS MODELOS EMPRESARIAIS 

MODA: METAS PARA 2018

O Jantar Palestra promo-

vido pela ACMinas Jovem no

Minas Tênis Clube II rece-

beu, em novembro, o presi-

dente executivo da Fundação

Dom Cabral (FDC), Antônio

Batista da Silva Junior, que,

por cerca de uma hora, falou

sobre os desafios, presentes e

futuros, dos líderes das orga-

nizações. Para o executivo, a

reputação é o que vai garan-

tir valor e sustentabilidade

para profissionais e empresas. “Além

de conciliar a vida profissional com a

vida privada, pessoal, hoje é preciso

se preocupar com a integridade na

vida pública”, afirmou. “E isso signi-

fica seguir um propósito maior, além

dos interesses pessoais”.

“As mudanças e o novo cenário

do Brasil e do mundo exigem novos

padrões de liderança”, prosseguiu

Batista, “assim como modelos orga-

nizacionais que permitam harmoni-

zar a performance financeira com o pro-

gresso e o senso de justiça, de modo

que se possa deixar um legado para

a sociedade e para os colaboradores”.

O executivo disse também que é um

grande orgulho para a FDC ter a

oportunidade de participar e difun-

dir boas práticas para uma audiência

empreendedora e engajada como os

associados da ACMinas Jovem. “É

muito importante valorizar iniciati-

vas vitoriosas como essa, de renova-

ção e capacitação de

jovens líderes, com a

cabeça aberta e que

trazem novas ideias

para o desenvolvimen-

to de Minas e do Brasil”,

frisou.

Os jantares pales-

tras, principal evento

da ACMinas Jovem,

consistem num encon-

tro dos integrantes do

Conselho de Jovens

Empresários da entidade com uma

personalidade destacada nacional-

mente como referência nos cenários

empresarial, político e econômico.

Esse formato possibilita, além da

transferência de conhecimento, um

proveitoso networking e a troca de

experiências entre os participantes.

O evento, realizado periodicamen-

te, tem patrocínio do Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais

(BDMG).

Dentre os objetivos e planos do

Conselho Empresarial de Moda para

o próximo ano, Sarah Vaintraub, sua

presidente, dando sequência ao pro-

cesso de internacionalização da moda

mineira, apresentou o de criar um

selo que identifique os produtos do

Estado. Isso ocorreu na última reu-

nião de 2017 do Conselho. Segundo

Sarah, o "Feito em Minas" será eti-

quetado nos produtos com a inten-

ção de valorizar e dar visibilidade ao

Estado. O treinamento da mão de

obra especializada para o setor de

confecção e o desenvolvimento da

potencialidade das confecções do

interior de Minas também estão inse-

ridas nas metas propostas.
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As lideranças empresariais de

Minas manifestaram aos deputados

mineiros, na Câmara Federal, onde

foram recebidos em café da manhã,

o seu apoio à reforma da Previdência

Social. Estiveram, depois, com o

ministro-chefe da Casa Civil da

Presidência da República. Na Câmara,

o coordenador da bancada mineira,

deputado Fabinho Liderança, do

PMDB, disse ter procurado interpre-

tar o clima da Casa e que, embora isto

não signifique que a maioria é con-

tra a reforma, acredita que o projeto

não deve ser votado agora, porque há

necessidade de mais debates e novos

aprimoramentos.

Já o deputado Marcus Pestana, do

PSDB, disse que seu pensamento é o

de que há “extrema necessidade”

de haver imediata votação do proje-

to, tendo explicitado as sérias decor-

rências que virão de mais um adia-

mento. O senador Antonio

CAPA

Padilha diz aos empresários que sem a reforma da

Previdência o Brasil caminha para o calote

APOIO EMPRESARIAL À
REFORMA É IMPRESCINDÍVEL,
AFIRMA MINISTRO 

Eliseu Padilha 

(de costas): 

"Sem a reforma, a

arrecadação federal

mal será suficiente

para custear os

gastos com a

Previdência"
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EMPRESÁRIOS PUBLICAM 
MANIFESTO PRÓ-REFORMA

A visita dos dirigentes das

principais entidades empresa-

riais mineiras à Câmara Federal

deu sequência à publicação de

um manifesto, na véspera, em

jornais de Belo Horizonte e de

Brasília. Sob o título “Reforma da

Previdência Já!”, expressou o

apoio às mudanças pelo Fórum

das Entidades Empresariais de

Minas Gerais, organismo que con-

grega os presidentes da ACMinas,

CDL-BH, CIEMG, FAEMG, FCDL-

MG, Federaminas, Fecomércio-

MG, FETCEMG, FIEMG e OCEMG.

“Assim se posicionam”, afir-

ma-se no texto, “por entender que

a sociedade brasileira paga hoje

um alto preço por não ter feito, no

tempo certo, as reformas funda-

mentais para garantir a competiti-

vidade da economia nacional, a

produção de riqueza para o país e

de empregos de qualidade para a

população brasileira. O contin-

gente de 13 milhões de desem-

pregados, existente hoje no país, é

a face mais cruel e dramática desta

realidade, fruto da omissão, do

populismo e da demagogia.”

Mais adiante, assevera: “Os bra-

sileiros serão condenados a pagar

um preço ainda mais elevado se,

mais uma vez, o Poder Legislativo

se omitir neste momento crucial,

em que a Câmara dos Deputados e

o Senado Federal têm, diante de si,

a grave responsabilidade de apro-

var a reforma da Previdência, de

forma a eliminar uma das princi-

pais causas do crescente déficit na

contas públicas. Mais do que apro-

var uma reforma”, prossegue o

texto, “o que está nas mãos dos

senhores deputados e senadores é

a decisão sobre o tipo de nação

que queremos construir: moder-

na, forte e justa ou apequenada e

asfixiada pela insolvência e pelos

privilégios que poucos recebem e

que são custeados pela maioria dos

trabalhadores.”

“Não é mais possível conviver

com uma realidade em que a

população aposentada cresce 3,5%

ao ano – e a população de traba-

lhadores na ativa aumenta apenas

0,7% – e   que, em muito pouco

tempo vai estagnar. A estimativa é

de que, nos próximos trinta anos,

haverá 6% a menos de pessoas tra-

balhando e 250% a mais de pes-

soas recebendo benefícios da

Previdência Social.”

Por fim, o texto expressa a razão

do manifesto: a expectativa de que

o Congresso Nacional saberá agir e

decidir de acordo com os interesses

maiores do Brasil e dos brasileiros,

aprovando a reforma da Previdência

e assim contribuindo para a cons-

trução de uma nação forte em sua

economia e justa na distribuição dos

frutos do crescimento.

Anastasia, também presente ao

encontro, fez a defesa da reforma e

afirmou que a posição do Senado

Federal apresenta-se mais favorável

do que parece ser a dos deputados.  

Na Casa Civil, o grupo se reuniu

com o ministro Eliseu Padilha que,

depois de ouvir a posição firme dos

integrantes do Fórum das Entidades

Empresariais de Minas Gerais, rea-

firmou a absoluta premência das

mudanças na Previdência. “A situa-

ção é gravíssima”, assinalou o

ministro. “Em 2024, se a reforma

não for aprovada agora, o orça-

mento da União estará comprome-

tido, e os recursos irão praticamen-

te todos para a Previdência Social,

restando apenas o suficiente para

cobrir a folha de pagamentos, saúde

e educação. O déficit previdenciá-

rio de 2017 deverá ser superior

em R$ 43 bilhões ao de 2016. Ou

nós vamos cortar agora esta bola

de neve ou o Brasil vai caminhar

para o calote. Nossos filhos e nos-

sos netos é que vão pagar esta

conta”, disse.

Padilha afirmou também que o

apoio dos empresários é muito

importante, de forma especial no

sentido de esclarecer os colabora-

dores de suas organizações e asse-

gurar o perfeito entendimento do

projeto da reforma. “É essencial que

se compreenda que o modelo pre-

videnciário atual é centralizador e

privilegia os mais ricos”, destacou.
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A compreensão da cultura chine-

sa pelas brasileiras e seu impacto no

ambiente de negócios foi o tema da

reunião semanal da ACMinas realiza-

da ao âmbito do Projeto “Internacio-

naliza BH”. Convidados para o

encontro, o CEO Ian Lin e a diretora

Samara Reis, executivos do Grupo

Serpa, empresa especializada em

negócios internacionais, apresenta-

ram pontos básicos sobre a “manei-

ra chinesa” de fazer negócios e a

inserção do empresário brasileiro na

cultura empresarial daquele país.

Samara iniciou sua apresentação

pontuando que a pergunta que ela

mais escuta dos empresários brasilei-

ros é se a China continua sendo com-

petitiva, já que o país, ao dispensar

atenção crescente às questões am-

bientais e trabalhistas, vê aumenta-

rem os custos das empresas, espe-

cialmente as do setor de indústria.

Mesmo assim, segundo Samara, a

China continua sendo, sim, um país

competitivo. “Só que agora melhor”,

acrescentou, “uma vez que se busca

aprofundar no trato das relações

internacionais e nos negócios, dei-

xando de lado o amadorismo”. 

Já Ian Lin deu algumas dicas sobre

como se relacionar com os chineses,

destacando a importância de respei-

tar sua cultura, de dominar o idioma

e,  sobretudo de manter o foco nos

negócios. 

A CHINA AINDA É COMPETITIVA?
A relação de

negócios entre

China e Brasil e

o impacto das

culturas nas

parcerias

comerciais

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

Ian Lin, CEO do Grupo Serpa, destacou os principais pontos para fazer negócios com a China 
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Noite do Guanxi, realizado no restaurante Jin Lon

Além da reunião semanal
sobre a China, o Internacio-
naliza BH foi verificar de
perto uma das mais celebra-
das manifestações culturais
do país: a culinária. Com
esse objetivo, o Grupo Serpa
organizou um jantar no res-
taurante Jin Lon para um
“Guanxi”, palavra que na
cultura chinesa expressa o
estabelecimento de relacio-
namentos, confiança e ami-
zade – aliás, aspectos bási-
cos para qualquer tipo de
negócio com os chineses.
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ACMINAS INTERNACIONAL

Elaborada e editada pelo Conselho

Empresarial de Relações Internacio-

nais da ACMinas, a sétima edição do

Minas Gerais Business Guide, refe-

rente ao biênio 2017/2018, foi apre-

sentada à comunidade empresarial

mineira, em cerimônia realizada no

dia 30 de novembro, com várias

novidades. O guia vem agora, na sua

versão digital, em sete idiomas, nos

formatos PDF e Mobile, ao passo que a

impressa, mantendo os textos em

inglês, será distribuída por meio da

rede de representações diplomáticas

brasileiras no exterior. 

Mas as novidades da nova edição

não param aí. Belo Horizonte, que

acaba de completar 120 anos, mere-

ceu capítulo especial, que registra sua

história e as experiências que pode

proporcionar a quem aqui investe e

mora. Em outro capítulo,  que traz

informações sobre o potencial das

diversas regiões de Minas, dá-se des-

taque a Uberlândia, no Triângulo

Mineiro, um dos principais polos de

desenvolvimento do Estado. O con-

teúdo relativo às oportunidades de

negócios oferecidas pelos diversos

setores produtivos foi ampliado e

atualizado. 

Segundo a diretora da ACMinas

Monica Cordeiro, que também pre-

side o Conselho Empresarial de

Relações Internacionais da ACMiinas

e coordena o projeto Internaciona-

liza BH, o Minas Gerais Business

Guide é uma importante ferramenta

de inteligência comercial, por per-

mitir que empresas acessem novos

mercados no idioma de seus clientes

e mostrem Minas Gerais ao mundo

em vários idiomas. Na ceri-

ACMINAS LANÇA NOVA
EDIÇÃO DO MINAS GUIDE
Versão digital é publicada agora em sete idiomas 
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mônia de apresentação do guia, ela

destacou também a atuação da enti-

dade como promoter de negócios

globais. “A entidade vem contri-

buindo de forma significativa para a

internacionalização das empresas

mineiras”, afirmou. “Para tanto, rea-

liza o projeto Internacionaliza BH –

que estimula a difusão da cultura

para negócios e a adoção de atitudes

cosmopolitas pelos belo-horizonti-

nos – e diversas outras iniciativas,

como os eventos “Diálogos Inter-

nacionais”, que visam a aproximar

os empresários mineiros das culturas

de negócios de diversos países, assim

como ressaltar o potencial comercial

de cada um deles. Além, é claro, do

Minas Guide, que acaba de chegar a

sua sétima edição”, concluiu. 

Já o presidente da ACMinas,

Lindolfo Paoliello, destacou a

importância do Minas Guide como

catalisador do crescimento econô-

mico. “Entendendo o comércio exte-

rior como componente fundamen-

tal para a retomada do desenvolvi-

mento brasileiro, esse guia resulta

em notável facilitador do conheci-

mento do ambiente de negócios em

Minas. É sobretudo, uma ferramen-

ta que se mostra imprescindível para

o alcance daquele que considero

objetivo crucial para este momento

brasileiro: a atração do capital exter-

no”, afirmou. Tal percepção

Monica Cordeiro, presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da ACMinas, durante o lançamento do Minas Guide
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A cerimônia de lança-

mento do Minas Guide foi

também o palco para uma

homenagem especial, a

entrega do 30º Selo Eu

Participo para o Cedin –

Centro de Direito Inter-

nacional – na pessoa do

seu presidente, Leonardo Nemer. O

Selo é entregue a empresas e insti-

tuições de Belo Horizonte que se

destacam como ambientes de aco-

lhimento às muitas comunidades

internacionais. “É uma alegria

muito grande e uma satisfação por-

que o Selo é um reconhecimento a

mais de 15 anos de trabalho do

Cedin, organização que realmente

procura colaborar para o progres-

so, com o desenvolvimento do

direito internacional no Estado e,

desse modo, também cooperar para

a internacionalização de Minas

Gerais”, disse Nemer.  

SELO EU
PARTICIPO 

foi compartilhada pelo conselhei-

ro Jandyr Ferreira dos Santos

Junior, que representava no even-

to o Ministério das Relações

Exteriores, um dos principais

apoiadores da iniciativa.  

Segundo o diplomata, o Minas

Guide é um instrumento essencial

para que o empresariado brasilei-

ro possa conhecer melhor o mer-

cado internacional. Por estar dis-

ponível em vários idiomas, torna-

se uma publicação essencial para

facilitar a realização de negócios

internacionais. “Nós, do Itamaraty,

temos a percepção de que, para

conhecer os caminhos e poder

fazer negócios no exterior, é fun-

damental entender melhor os mer-

cados locais. E essas informações

estão disponíveis na publicação”. 
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FINIT 

O Projeto Internacionaliza BH,

em conjunto com a Secretaria de

Estado do Desenvolvimento Eco-

nômico, Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior (Sedectes), pro-

moveu o “Dia da Internacionali-

zação” durante a Feira Internacional

de Inovação e Tecnologia – FINIT

2017. O evento, inserido nas ati-

vidades do Hub Conecta, teve

como objetivo aglutinar parcerias

internacionais e apresentar cases de

relações comerciais já estabeleci-

das por empresas mineiras com

outros países. 

Cada um dos países represen-

tados no encontro – Argentina,

Uruguai, França, Reino Unido,

Holanda, Índia, Israel, Canadá,

China e Portugal – teve espaço para

apresentar suas peculiaridades cul-

turais e a maneira com que faz

negócios, além de um local para

realizar reuniões com potenciais

parceiros e esclarecer dúvidas.

Segundo a presidente do Con-

selho Empresarial de Relações

Internacionais da ACMinas  e

coordenadora do Projeto Interna-

cionaliza BH, Monica Cordeiro, foi

o momento ideal para conhecer a

cultura de negócios de um seleto

grupo de países, assim como uma

excelente oportunidade para  os

empresários brasileiros adquirirem

mais informações sobre negocia-

ções  com outros países de interes-

se, as expertises de cada um e o poten-

cial para  parcerias.

Para Monica, um dos resultados

mais importantes do encontro foi o

acervo que acrescentou ao Inter-

nacionaliza BH. “Estivemos lá com

10 países, falando sobre cada um

deles, sobre suas culturas de negó-

cios e as oportunidades que ofere-

cem”, lembrou. “Ali era o lugar

certo e a hora certa para essa cone-

xão entre comunidades internacio-

nais, investidores, startups e empre-

sas”, destacou.

NO HUB CONECTA, O ELO
ENTRE MINAS E O MUNDO
Conselho de Relações Internacionais promove

“Dia da Internacionalização” durante a FINIT 
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O evento está

muito organiza-

do. Já tivemos a visita

de um cliente potencial

que pretende estabele-

cer negócios com a China.

O nosso intuito, aqui, é aju-

dar nosso cliente a desenvolver seus negócios,

independentemente  de estar importando ou

exportando. A ideia é que atinja um público

que tenha ideias de fazer negócios que intera-

jam com a China.”

‘‘

Rosana Vilas Bôas, analista
comercial do Grupo Serpa 

Fomos o primeiro país a

se apresentar no palco

Conexão Minas Mundo e,

mal terminamos nossa apre-

sentação, ao retornarmos ao

nosso espaço,  destinado a Israel,

muitos empresários já estavam a

nossa espera para tirar  dúvidas sobre o ecossistema

de inovação de Israel, perguntar sobre as oportuni-

dades de negócios. Havia tanto o interesse de entrar

no mercado de Israel quanto o de trazer para cá suas

tecnologias. Foi muito positivo.”

‘‘

Paula Matos, gerente de Desenvolvimento de
Negócios do Israel Trade & Investment

Palco Hub Minas Digital, durante o maior evento de Inovação da América Latina

IMPRESSÕES
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INOVAÇÃO

Uma iniciativa inédita entre a

Associação Comercial e Empresarial

de Minas e a Universidade Federal de

Minas Gerais (UFMG) foi lançada

durante a Feira Internacional de

Negócios, Inovação e Tecnologia

(FINIT), realizada no Expominas.

Trata-se do Programa de Desenvol-

vimento de Soluções Inovadoras, que

possibilita transferir aos associados da

entidade tecnologias desenvolvidas

pela Universidade com foco em ino-

vação. Com isso, as empresas inscri-

tas no programa passam a ter acesso

a práticas e soluções avançadas em

seus negócios.

De acordo com o presidente do

Conselho Empresarial de Inovação da

ACMinas, Paulo Renato Cabral, que

coordenou o lançamento do projeto

na FINIT, essa é a primeira vez, no

Brasil, que uma entidade empresarial

celebra uma parceria com uma uni-

versidade trazendo propostas dessa

natureza. Ele assinalou que a iniciati-

va partiu do pesquisador Ottavio

Riberti, diretor da ACMinas, que a

articulou com a Coordenadoria de

Transferência e Inovação Tecnológica

da UFMG (CTIT-UFMG), no âmbito

do programa de Doutorado em

Inovação da Universidade.

“Todo o processo será mediado

por esse órgão”, informou Cabral,

segundo o qual o projeto tem tudo

para ser uma alavanca para a implan-

tação de atitudes inovadoras nas

empresas. “Queremos que os asso-

ciados da ACMinas conheçam as

patentes da UFMG, as licenciem e as

desenvolvam em seus negócios. O

que na verdade estamos fazendo é

promover  transferência de conheci-

mento”.

Credenciais para isso não faltam:

no ranking de 2016 do Instituto

Nacional da Propriedade Industrial

(INPI), a UFMG foi a instituição que

mais gerou patentes. São mais de mil,

no Brasil e no exterior. Segundo

Riberti, o programa também tem

entre seus propósitos o desenvolvi-

mento de novas patentes a partir de

demandas específicas do setor

empresarial. Outro ponto que assi-

nalou é sua compatibilidade com

empreendimentos de qualquer

ACORDO COM A UFMG POSSIBILITA
A ASSOCIADOS DA ACMINAS
ACESSO A PROJETOS DE INOVAÇÃO
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porte, abrangendo áreas como agri-

cultura, biotecnologia, engenharia,

farmácia, meio ambiente, química,

tecnologia da informação e veteriná-

ria, dentre outras. 

PRIMEIRAS DEMANDAS
Para a coordenadora-geral da

CTIT, Juliana Crepalde, essa aproxi-

mação com a ACMinas é muito

importante, uma vez que permitirá

colocar à disposição da sociedade as

competências desenvolvidas dentro

da Universidade, funcionando como

um canal. “A nossa missão é justa-

mente essa, seja por meio de transfe-

rência de tecnologia, seja por meio

de parcerias para o desenvolvimento

de novos produtos, um tipo de acor-

do que já é praticado com o setor

industrial, com quase 100 contra-

tos de transferência de tecnologia

celebrados”.

Novos contratos, com outros seg-

mentos econômicos, já começam a se

delinear, com os primeiros encontros

entre empresários e representantes da

UFMG, em sequência às reuniões

preliminares que ocorreram na pró-

pria FINIT. Sócio-proprietário da

WSC Contabilidade, Felipe Marques

foi um dos primeiros associados da

ACMinas a aderir. Para ele, o projeto

é muito interessante porque traz

soluções que, formuladas pelo meio

acadêmico, têm caráter essencial-

mente prático. “Há muitas demandas

do mercado que não são atendidas,

apesar de haver soluções já desenvol-

vidas pela Universidade”, disse. “O

que faltava era realmente esse link.

Temos muito interesse, em nossa

empresa, na criação de um aplicativo

capaz de possibilitar que toda a con-

tabilidade de nossos clientes se faça

por meio dele”.

Também a Empresa Municipal de

Turismo de Belo Horizonte (Belotur)

manifestou interesse. Seu diretor de

Políticas de Turismo e Inovação,

Marcos Boffa, explicou que a insti-

tuição tem interesse no desenvolvi-

mento de soluções inovadoras para

fomento do turismo.  “Um dos eixos

de atuação da Belotur para os próxi-

mos anos é exatamente a inovação.

Pretendemos mapear o que está acon-

tecendo, o que existe em termos de

soluções que possam alimentar esse

setor”, revelou.

Presidente da ACMinas, Lindolfo Paoliello, assinou a
parceria com a CTIT-UFMG durante a FINIT

Programa de Desenvolvimento de Soluções Inovadoras foi lançado na FINIT
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INTERNACIONALIZA BH

SELO EU PARTICIPO:
P7 CRIATIVO

O Selo “Eu Participo”, um dos
principais fatores de estímulo à
adoção de comportamentos cos-
mopolitas, criado pelo projeto
Internacionaliza BH, foi conferido
ao  projeto P7 Criativo, uma asso-
ciação independente, sem fins
lucrativos, criada com o objetivo de
integrar toda a indústria criativa do
Estado e torná-la uma referência no

Brasil e no mundo.
Este hub criativo concentra

empreendedores, investidores e
especialistas para desenvolver pro-
jetos capazes de unir conhecimen-
to e talento. A iniciativa é um tra-
balho conjunto, de qual partici-
pam o Governo de Minas Gerais, a
Companhia de Desenvolvimen-
to Econômico de Minas Gerais

(Codemig), o Sebrae Minas, a
Secretaria de Desenvolvimento e a
Fundação João Pinheiro. 
O encontro em que se fez a

entrega do Selo incluiu a palestra
“Transformação Digital” pelo
gerente de Consultoria da Com-
panhia de Softwares de Gestão Em-
presarial (TOTVS), Victor Lobato
Garizo. 

Entrega do Selo na Fiemg Lab ao P7 Criativo
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DIÁLOGOS
INTERNACIONAIS:
MUNDO ÁRABE

Os Diálogos Internacionais,

série de eventos promovidos

pelo Conselho Empresarial de

Relações Internacionais da

ACMinas, teve em outubro uma

nova edição: tratou, dessa vez,

de “Negócios com o Mundo

Árabe”. Realizado com a cola-

boração do secretário-geral da

Câmara de Comércio Árabe-

Brasileiro, Michel Alaby, tam-

bém membro do Conselho, o

encontro teve como objetivo

divulgar a cultura de negócios

dos países árabes e os meios de

estabelecer parcerias entre

empresas brasileiras e árabes.

Também foram relacionadas as

oportunidades de negócios

internacionais na região, por

meio de palestras de Emir

Cadar, cônsul Honorário da

Síria em Belo Horizonte, e dos

empresários Ricardo Abreu, da

Rima Business, e Paulo Március,

da Eloah Trade.  

ACONTECE

ACMINAS VISITA NOVA
SEDE DA LOCALIZA
Acompanhado da Diretoria Executiva da

entidade, o presidente da ACMinas, Lindolfo

Paoliello, participou de almoço oferecido pelos

controladores da Localiza Rent-a-Car no qual

concretizou-se a sua intenção expressa de pres-

tar homenagem ao grupo empresarial pela

inauguração de sua nova sede. “A ACMinas”,

assinalou Paoliello, “manifesta aqui seu reco-

nhecimento ao protagonismo assumido pela

Localiza, empresa que se afirmou na confian-

ça do mercado e na difusão de ânimo e autoes-

tima no nosso meio empresarial”, disse.

O CEO da Localiza, Eugênio Mattar, desta-

cou as ações empreendidas pela entidade no

campo institucional, lembrando haver um

processo em marcha visando ao seu fortaleci-

mento. “Isso se comprova pelas reiteradas

posições da ACMinas quanto a fatos relevan-

tes do país e de Minas que afetam as corpora-

ções e os negócios”, afirmou. 

Mattar lembrou que a nova sede, inaugu-

rada há pouco tempo pela empresa, tem uma

importância que se expressa num dístico

localizado no seu hall de entrada: “Casa Nova,
um novo jeito de ser Localiza”, Segundo ele,

isso traduz as razões de ser do empreendi-

mento.

Fundador, controlador e ex-CEO da

Localiza, o empresário Salim Mattar trocou

ideias com os diretores da ACMinas sobre o

quadro nacional. Para ele, há forte  necessi-

dade de renovação, disseminação e fortale-

cimento do liberalismo no Brasil. “É preciso

que o governo se afaste das atividades

empresariais e acabe com o intervencionis-

mo do Estado”, assinalou. 

Michel  Alaby, secretário-geral da Câmara do Comércio Árabe
Brasileiro, em palestra sobre os negócios com o mundo árabe

INTERNACIONALIZA BH
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ATITUDE

ACMINAS MARCA POSIÇÃO
EM FAVOR DE CONFINS 

A decisão do Ministério dos

Transportes, Portos e Aviação Civil

de permitir, por meio de portaria, a

volta de voos comerciais de grande

porte ao Aeroporto da Pampulha foi

durante criticada pelos participantes

de reunião, realizada na ACMinas. O

Objetivo foi debater a decisão gover-

namental que, também foi contesta-

da pela BH Airport, operadora do

Aeroporto Internacional de Belo

Horizonte, por meio de mandado de

segurança impetrado ao STJ com

efeito liminar.

Na reunião, lideranças represen-

tativas da sociedade civil, parla-

mentares e prefeitos de municípios

do Vetor Norte, além de especialis-

tas em aviação civil, debateram a

questão sob diversos pontos de

vista, notadamente a questão da

segurança para os moradores da

Pampulha e a do próprio aeropor-

to, o esvaziamento econômico das

cidades do entorno de Confins e

especialmente o esvaziamento do

Aeroporto Internacional Presidente

Tancredo Neves.

Para Adriano de Pinho, presiden-

te da BH Airport, empresa controla-

dora do aeroporto internacional, se

a medida for realmente efetivada

haverá inevitavelmente significativa

redução de voos no terminal, princi-

palmente os internacionais. Pinho

lembrou que a concessionária con-

cluiu, há cerca de um ano, um pro-

grama de investimentos de aproxi-

madamente R$ 800 milhões aplica-

dos em sua modernização. “Fatal-

mente deixaremos de operar como

conexão entre os voos domésticos e

os internacionais que partem de Belo

Horizonte”, afirmou o executivo, “o

que certamente compromete-

Em reunião na entidade, prefeitos, parlamentares,

especialistas em aviação e lideranças comunitárias reagiram

contra a volta de voos interestaduais na Pampulha. A ACMinas

posicionou-se publicamente contra a decisão da Portaria 911
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O mandado de segurança ajui-
zado pela BH Airport no Superior
Tribunal de Justiça com pedido
de liminar arguiu a nulidade da
Portaria nº 911 do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação
Civil, que permitiu a reativação de
voos interestaduais pela Pam-
pulha, por ausência de motivação
e desvio de finalidade. Para a con-
cessionária, a operação simultânea
dos dois aeroportos, além de
comercialmente inviável, é pre-
judicial ao Estado, uma vez que
significa perda da conectividade
aérea, redução das opções de des-
tinos, inclusive com a eliminação
de voos internacionais, elevação
do preço das passagens pela
diminuição da competição entre
as companhias aéreas e a conse-

quente degradação na qualida-
de dos serviços prestados aos
usuários.
Além dessa medida jurídica, a

Associação dos Desenvolvedores
do Vetor Norte (AV Norte), que
promoveu reunião com prefeitos,
parlamentares e empresários da
região, anunciou que vai ajuizar
uma Ação Civil Pública, com base
na Nota Técnica do próprio
Ministério para reverter a porta-
ria. Outra decisão, tomada por
prefeitos de 13 municípios do
entorno do Aeroporto e por
moradores da Pampulha, foi a ir a
Brasília para levar aos 53 deputa-
dos federais e aos três senadores
da bancada mineira e à Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC)
manifesto contra a medida. 

PROVIDÊNCIAS JURÍDICAS
rá a viabilidade econômica do

empreendimento”.

Ao final do encontro, o presi-

dente da ACMinas, Lindolfo

Paoliello, que havia mediado o

debate, anunciou que a ACMinas,

considerando o entendimento ma-

joritário, passava, a partir daquele

momento, a enfatizar sua posição

contrária à mudança pretendida.

Segundo disse, a Portaria do

Ministério dos Transportes signifi-

ca quebra de contrato. “O aeropor-

to foi licitado pelo governo federal,

juntamente com outros terminais

aéreos, e a BH Airport fez a melhor

proposta, adquirindo a concessão

de Confins. Não se pode, com uma

canetada, simplesmente anular

aquele ato econômica e juridica-

mente perfeito”, lembrou. “Não

podemos permitir que os vultosos

investimentos feitos ali sejam arbi-

trariamente ignorados”.

Da esquerda para a direira; representante da Infraero Pampulha, Mario Jorge Fernandes; o presidente da ACMinas, Lindolfo Paoliello; o presidente
da BH Airport, Adriano de Pinho, e o vice-presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de BH, Antônio Divino de Souza
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CONSELHOS

MULHERES NA TECNOLOGIA

Há cada vez mais mulheres que

mostram seu talento como empreen-

dedoras no país. Nos últimos 14

anos, o número de empresárias cres-

ceu 34%, segundo dados do Sebrae,

ocupando espaços que, há não muito

tempo, eram quase exclusivamente

masculinos, como a área tecnológi-

ca. Foi diante dessa estatística que o

Conselho da Mulher Empreendedora

da ACMinas realizou, no dia 29 de

novembro, um evento – “A Força

das Mulheres no Empreendedorismo

Tecnológico” –, do qual emergiu a

constatação de que não há limites

para a atuação feminina no mundo

dos negócios. 

Tal percepção foi confirmada por

Ciranda de Morais, fundadora da

comunidade She’s Tech, que se dedi-

ca ao fortalecimento da comunidade

feminina empreendedora no ecos-

sistema de startups, convidada pelo

Conselho para falar de sua atuação no

mundo hi-tech. Ciranda, além disso,

é líder do Movimento de Mulheres

na Tecnologia, coorganizadora do

Google Business Group BH, membro

do Observatório de Gênero e Raça de

Minas Gerais e – não bastasse – mes-

tre em Políticas Sociais e Direção

Estratégica para o Desenvolvimento

Sustentável do Território pela

Universidade de Bolonha, Itália. 

Ciranda afirmou, em sua apre-

sentação, que é preciso trabalhar

para desmitificar a imagem do

setor tecnológico como exclusivi-

dade masculina. “O que imagina-

mos acontecer em médio prazo”,

afirmou, “é termos, aqui em Belo

Horizonte, no San Pedro Valley, a

primeira comunidade aceleradora

de mulheres para atuação em negó-

cios com base tecnológica da

América Latina.  Para isso, estamos

buscando mentorias, parcerias e o

apoio de pessoas e empresas que se

identifiquem com nossa causa:

“mais mulheres na tecnologia”.

Para a presidente do Conselho da

Mulher Empreendedora da ACMinas,

Christina Fabel, a presença da mulher

nesse ambiente tecnológico ainda é

muito tímida. “É necessário incre-

mentarmos a participação feminina

nesse ambiente, e a Ciranda desem-

penha papel de extrema importância

nessa conquista”. 

Reunião do Conselho da Mulher Empreendedora mostrou que

não há limites para a atuação feminina no mundo corporativo

Ciranda: Fortalecimento feminino
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PARA MIM, ESTA É UMA

SATISFAÇÃO QUE

TRADUZO COM DUAS

PALAVRAS: HONRADO E

PRIVILEGIADO”

‘‘

ACONTECE

PLANO DE NEGÓCIOS, UM NOVO AVANÇO DA
FACULDADE DE MEDICINA DA SANTA CASA

Apenas quatro meses depois do

lançamento da Faculdade de Medicina

da Santa Casa de Belo Horizonte, rea-

lizado durante reunião plenária

extraordinária da ACMinas, foi entre-

gue à instituição, no dia 22 de

novembro, o Plano de Negócios do

empreendimento, elaborado pela

Fundação Dom Cabral, a cargo das

coordenadoras do trabalho, as geren-

tes executivas de Projetos Iris Leite de

Castro e Denise d’Assunção Leite.

A entrega ocorreu durante ceri-

mônia na Santa Casa, presidida por

seu diretor de Assistência à Saúde, Dr.

Guilherme Gonçalves Riccio, na qual

o presidente da ACMinas, Lindolfo

Paoliello, reiterou o apoio da entida-

de ao projeto. “Ao aliar-se a esta ini-

ciativa”, disse, “a ACMinas demons-

tra não ser mero slogan, mas uma cren-

ça efetivamente exercitada, isto é, a

frase que acompanha nossa marca:

Desenvolvimento com Justiça Social".
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ACONTECE

ACMINAS SEDIOU ENTREGA DO
“OSCAR DA ECONOMIA MINEIRA”

O Espaço Institucional ACMinas

foi o cenário da premiação aos ven-

cedores do XIX Prêmio Minas

Desempenho Empresarial – Melho-

res e Maiores Empresas, conferida

anualmente pela revista Mercado

Comum, principal publicação do

Estado sobre economia. Diante de

um público de mais de 200 convi-

dados, o presidente da FAEMG,

Roberto Simões, recebeu o título de

Personalidade Empresarial de Minas

Gerais, e Eugênio Mattar, CEO da

Localiza, o de Empresa Destaque, a

ele conferido.

A entrega dos prêmios foi feita

pelo presidente e editor-geral 

de Mercado Comum, economista

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira,

que ressaltou ser o objetivo desse

evento “valorizar a iniciativa priva-

da e os empreendedores de nosso

Estado, além de promover o reco-

nhecimento àqueles que estejam

diretamente envolvidos no grande

esforço para a construção de uma

Minas e de um Brasil melhores e

mais justos”.

Roberto Simões, personalidade

do ano, manifestou satisfação e

orgulho pela premiação, mas tam-

bém a responsabilidade que dela

decorre. “Entendo que esta home-

nagem diz mais respeito ao espeta-

cular desempenho do setor do agro-

negócio, especialmente neste mo-

mento, assim como ao prestígio das

entidades que dirijo, do que pro-

priamente aos meus possíveis méri-

tos pessoais”.

Simões aproveitou o evento para

anunciar que Minas Gerais baterá seu

recorde da produção de grãos, ultra-

passando os 14 milhões de tonela-

das, e assinalou que o Estado tem

energia para crescer também em

produtos não tradicionais como mel,

pescado e frutas. Disse, da mesma

forma, que, até o final deste  ano,

será lançado o programa NovoAgro

4.0, com a entrada definitiva do

agronegócio mineiro no ecossistema

da inovação, estimulando a criação

de startups agritech.

Martins Comércio e Serviços de
Distribuição FCA – Fiat Chrysler 
Drogaria Araujo AeC Centro de
Contatos Algar Telecom Cemig
Telecomunicações Emccamp
Residencial MRV Engenharia 
CCPRMG Fundação Educacional
Lucas Machado Gasmig Hospital
Mater Dei Itambé Alimentos PIF
PAF Helibrás Magnesita Clamper
Copasa América Futebol Clube 

Banco Fidis CICOOB Hermes
Pardini VLI Multimodal Arcelor
Mittal CBMM Rima Industrial
Votorantim Anglo Gold Ashanti
Cenibra Petronas Unimed-BH
Líder Táxi Aéreo Prosegur Livraria
Leitura Agropéu

Confira as demais empresas e ins-
tituições distinguidas com o Prêmio:

Agraciado com o título de “Personalidade Empresarial de Minas Gerais”, Roberto Simões,
presidente da FAEMG, recebe homenagem dos presidentes da ACMinas, Lindolfo Paoliello, da
Fiemg, Olavo Machado Júnior, e da revista Mercado Comum, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira  
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