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Em “Prestígio – a Reputação
Afirmando uma Instituição”, da
Editora Del Rey, lançado em noite de
autógrafos realizada no Espaço
Institucional ACMinas, Lindolfo
Paoliello, presidente da entidade,
encontra uma forma criativa para
revelar seu aprendizado em quatro
anos na direção de uma entidade
representativa do empresariado.  O
livro é expressão viva do papel do
associativismo no momento brasi-
leiro, do exercício da cidadania e do
potencial dos indivíduos, da socie-
dade e das organizações de atuarem
como protagonistas de mudanças.
É instigante a provocação feita ao

leitor por Ozires Silva, criador da
Embraer e um dos prefaciadores do
livro: “Espero que o leitor, ao ler cada

página, entenda por que este livro foi
escrito”. Provocação que recebeu res-
posta elucidadora de Letícia Malard,
professora titular emérita de literatu-
ra da UFMG e também prefaciadora.
“Talvez seja este o grande “pulo do
gato” detectado por Lindolfo. Criar,
incrementar e exercer a cidadania
como sinônimo de responsabilidade
sob todos os aspectos e em todos os
níveis do tecido social”.

Ainda no dizer de Letícia Malard,
“se começarmos a exercer a respon-
sabilidade total a partir de nós mes-
mos, avançaremos para outros está-
gios na construção de um país
melhor que o de hoje, livre das desi-

gualdades gritantes, da corrupção
desenfreada e da desesperança que
sufoca.” Para ela, a despeito da varie-
dade dos temas presentes no livro,
eles podem ser divididos em quatro
grandes grupos. “O primeiro é o tra-
balho de Lindolfo como presidente
da ACMinas, alavancado em expe-
riência próprias e adquiridas em fun-
ções exercidas anteriormente.”
“O segundo grupo, prossegue,

focaliza a (in)governabilidade do
país nos últimos tempos e suas con-
sequências político-econômicas, a
falta de esperança, as frustrações. O
terceiro informa a implementação de
soluções para os problemas ambien-
tais, num sentido amplo, aí incluídas
as mazelas de Belo Horizonte e, no
quarto grupo, o autor destaca

LANÇAMENTO

PAOLIELLO REVELA EM LIVRO
A FORÇA DAS POSIÇÕES
EMPRESARIAIS NA 
TRANSFORMAÇÃO DO BRASIL

CONSTRUÇÃO DA
CIDADANIA
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o aperfeiçoamento do ser humano
para a aquisição da plena cidadania”.
“Esta tematização”, escreveu,

“aparece ora isolada, ora articulada,
em busca de caminhos para a cons-
trução do futuro, pautada num tripé:
a apologia do Novo, o incremento à
Educação e a Responsabilidade Social
Cidadã. Prestígio – A Reputação
Afirmando uma Instituição torna-se,
na verdade, uma sequência não-fic-
cional das crônicas que até agora
foram o gênero que marcou a pro-
dução literária de Paoliello”. E con-
clui: “Afinal, seu novo livro é uma
crônica, a crônica de seus quatro
anos na Presidência da ACMinas.”
Já Paulo Brant, no prefácio que

assina, destaca o “olhar em perspecti-
va” dos editoriais. ”É possível captar
na gestão de Lindolfo Paoliello um
importante movimento de transfor-
mação cultural da entidade, no senti-
do da incorporação gradativa de três
atributos, em grande medida raros em
nosso meio, e sempre por ele muito
salientados: accountability (prestação de
contas quanto aos resultados), com-
pliance (conformidade com as leis e
sobretudo com os valores) e policy
(concepção e seleção das melhores
alternativas de ação)”.

Lindolfo reitera, na introdução do
livro, sua convicção de que o posi-
cionamento de uma organização ou
a posição que ela ocupa na mente das
pessoas, na percepção do mercado e
da sociedade devem ser entendidos
como seu maior ativo. “Todas as
organizações têm sua fase de desen-
volvimento, maturidade, declínio,
sobrevivência e um período relativa-
mente restrito de vida”, afirma. “Essa
imponderabilidade é vencida por
organizações que se mostram capa-
zes de transcender seu objeto con-

tratual e ver além do mercado, posi-
cionando-se como integrantes da
sociedade e protagonistas de seus
anseios. Passam a ser respeitadas,
admiradas e desejadas pela socieda-
de. Tornam-se instituições.”
Para ele, nenhuma empresa torna-

se centenária facilmente. O segredo
da sobrevivência está sempre alinha-
do à capacidade de adaptação às
mudanças, seja assimilando o novo
que surge, seja mudando suas estru-
turas no sentido da flexibilização, evi-
tando as potenciais crises que podem
levá-la a fechar as portas. “Estudo da
Fundação Dom Cabral sobre a longe-
vidade das empresas deixou claro
que a grande causa do insucesso das
organizações se dá quando da passa-
gem de uma liderança para outra”,
prossegue. “O dilema é: como man-
ter os valores, os princípios e as dife-
renças competitivas, recriando a
empresa de forma a enfrentar os
novos tempos que vão surgindo a
cada vinte ou trinta anos?”
“Prestígio – a Reputação Afir-

mando uma Instituição” é o nono
livro publicado por Paoliello, que par-
ticipou também de três antologias, e
está a venda nas livrarias Del Rey,
Leitura, Ouvidor Savassi e Quixote. 

ORGANIZAÇÕES E
INSTITUIÇÕES
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Eleito como vice na chapa do futu-
ro governador Romeu Zema, o vice-
presidente da ACMinas Paulo Brant foi
homenageado pela direção da entida-
de em jantar realizado no Automóvel
Clube. “Minas Gerais vai ter como
vice-governador um engenheiro que
tem visão da reta, um economista que
tem visão geral do todo e, especial-
mente, a visão de um humanista”,
disse, em sua saudação, o presidente
da ACMinas, Lindolfo Paoliello. 
Ele foi saudado também pelo pre-

sidente do Conselho Superior da
entidade, o ex-presidente Lúcio
Assumpção: “É uma alegria  e uma
segurança ter no governo uma pes-
soa que participou do plano de
desenvolvimento econômico do
Estado. Brant conhece bem a econo-
mia mineira. E tem condições de
fazer esse trabalho. Então, com ele,
acredito que nós empresários pode-
remos contribuir para formulações
de políticas do próximo governo”.  
“É possível fazer um governo

republicano, praticar política repu-
blicana, uma gestão eficaz, eficiente e
sem abrir mão dos nossos valores”,
disse Paulo Brant em seu agradeci-
mento. “Meu desejo é o de realizar
melhorias no Estado. Não é fácil, mas
dá para se fazer, e este é o nosso desa-
fio. Temos que fazer um governo
muito aberto, plural e suprapartidá-
rio. Isso é o mais difícil. A gente vai
começar a resolver, mudar, dar dire-
ção”. E concluiu: “Vamos devagar,
pois estou com pressa”. 

Paulo Brant agradece homenagem e anuncia planos

HOMENAGEM

Vice-presidente da ACMinas assume novo desafio 

VICE-GOVERNADOR ELEITO E
VICE-PRESIDENTE DA ACMINAS,
PAULO BRANT RECEBE
HOMENAGEM DA ENTIDADE
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Organizada com o apoio dos
Conselhos Empresariais de Inovação e
de Relações Internacionais, a reunião
plenária semanal da diretoria e asso-
ciados contou com a participação do
professor Hercules Pereira Neves, dou-
tor em Engenharia Elétrica pela
Universidade de Edimburgo, Escócia,
e pós-doutor pela Universidade de
Cornell, EUA. O encontro teve tam-
bém a participação do professor
Claudio de Moura Castro, que falou
sobre inovação e educação como for-
ças no preparo do futuro.
Especialista em Micro e Nanossis-

temas Biomédicos da Fiocruz, Neves
dissertou sobre inovação e ambiente
de negócios, destacando que o pro-
blema dos empreendedores com a
tecnologia está na percepção de que
ela, na verdade, é um “tempero” que
se coloca nas coisas. “Ela tem que ser
um algo mais que se acrescenta
naquela receita para diferenciá-la de
tantas outras. A tecnologia tem que
ser exatamente isto – e não mais do
que isto. O grande problema do
empreendedor é quando ele se apai-
xona pela tecnologia. Ele se esquece
do resto, se esquece do modelo de

negócio, que é o que realmente
importa, e acaba ficando  perdido”.
Já Moura Castro destacou que os

grandes problemas estão na prepara-
ção. “A boa educação de ontem con-
tinua sendo a boa educação de hoje,
com alguns retoques. Não se pode
dizer que não se sabe usar computa-
dor”, afirmou. “Mas, no fundo, não
há atalhos. Não há como dizer: ‘vamos
fazer um cursinho, vamos fazer rapi-
dinho!’ A tecnologia vai surgindo e
você vai aprendendo just in time. A dife-
rença dos líderes é a cultura. Não é por
acaso que Bill Gates sugere livros para
ler. Não há atalho. A boa formação de
ontem é a boa educação de amanhã,
com alguns acertos”. 
Para a diretora da Skema Business

Scholl, Genevieve Poulingue, que tam-
bém participou da Semanal, inovação
é um portal básico da humanidade.
“Temos que incentivar nossos jovens a
cada dia perceber a tecnologia e a ino-
vação como aliadas”,  destacou. 

ACMINAS EM MOVIMENTO

Realizadas regularmente às terças-feiras, na sede da entidade, as reuniões plenárias da ACMinas
têm sido dedicadas ao ágil acesso dos diretores e associados à avaliação das grandes questões empre-
sariais. As últimas de 2018 debateram “Mediar ou Litigar” (ver página 16), “Produtividade: de Davos a
Mahatma Ghandi” e “A inovação e a educação como forças no preparo do profissional do futuro”.   

Reuniões Semanais da Diretoria trazem à pauta de debates 
as principais questões do ambiente empresarial 

PLENÁRIAS

O PAPEL DA INOVAÇÃO E DA EDUCAÇÃO NA
FORMAÇÃO  DO PROFISSIONAL DO FUTURO 



07JORNAL

“A questão da produtividade tem
a ver com a questão do desperdício,
e o desperdício está em todo lugar”
afirmou o sócio-consultor do Ins-
tituto Aquila de Gestão, Rodrigo
Azevedo Furquim Werneck, durante
a plenária semanal de diretores, asso-
ciados e convidados da ACMinas
realizada com o apoio do Conselho
Empresarial de Produtividade. O
tema da apresentação de  Werneck
foi “Produtividade – de Davos ao
Mahatma Ghandi”. Nela ele abor-
dou os três focos da produtividade

– global, nas empresas e nas
pessoas. 
“Global é a produtividade

que rege os países. As organi-
zações dos países, como, por
exemplo, a ONU. Ela enfoca
o uso adequado dos recursos
do planeta.  A produtividade
nas empresas significa sobre-
vivência das organizações. Se
elas não se dedicarem à produtivida-
de vão ter custos maiores, desneces-
sários e também desperdícios. Produ-
tividade nas pessoas significa cidada-

nia e ética, porque essa pessoa está
utilizando recursos que são da outra”
destacou Werneck, que considera o
desperdício como um jogo contra a
produtividade. 

OBSTÁCULO À PRODUTIVIDADE
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A ampliação das parcerias e dos

negócios entre Minas Gerais e o

Japão, assim como a realização de

investimentos de empresas japone-

sas no Estado, foi a pauta de reunião

promovida pela ACMinas com o

embaixador do Japão no Brasil, Akira

Yamada. Acompanhado pelo Cônsul

Geral desse país no Rio de Janeiro,

Yoshitaka Hoshino, pela Vice-

Cônsul, Kaori Ueno, e pelo Cônsul

Geral Honorário em Belo Horizonte,

Wilson Brumer, o diplomata foi

recebido pelo presidente Lindolfo

Paoliello, pela diretoria Executiva e

por presidentes de outras entidades

empresariais mineiras. 

Paoliello lembrou que Minas

Gerais é o Estado do Brasil que está

na liderança em número de startups.

“A Universidade Federal de Minas

Gerais é a que tem, no Brasil, o

maior número de patentes registra-

das”, assinalou.. Temos cinco par-

ques de tecnologia e fomos o Estado

escolhido pelo Google para a

implantação de seu Centro de

Pesquisa e Desenvolvimento”.

Segundo o embaixador, Minas

Gerais é estrategicamente importan-

te para o Japão e no Estado há atual-

mente 20 empresas japonesas insta-

ladas. “Mas há espaço para implan-

tação de outras”, revelou, “porque

há interesse em fazer negócios com

o Brasil. “Aqui viemos para discutir

possibilidades de cooperação e

investimentos de empresas japone-

sas em Minas. Com os novos gover-

nos federal e estadual, esperamos que

haja retomada na economia”, previu.

O Japão é um dos principais parceiros

comerciais de Minas Gerais. No ano

passado, o Estado liderou as exporta-

ções para aquele País, com negócios

que somaram US$1,218 bilhão.

Minas é responsável por 23% de todas

as exportações brasileiras.  

Já a presidente do Conselho

Empresarial de Relações Internacio-

nais da ACMinas e coordenadora do

Projeto Internacionaliza BH, Monica

Cordeiro, destacou a vocação do

Estado para ser internacional: “A

ACMinas vem buscando estreitar os

laços com outras nações. Temos

desenvolvido ações importantes para

criar relacionamentos, respeito e, por

consequência, mais oportunidades de

negócios globais. Minas Gerais com-

bina inovação e tradição com um

pouco de ousadia”, explicou.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

VISITA DO EMBAIXADOR DO
JAPÃO À ACMINAS ABRE
OPORTUNIDADES PARA NOVOS
INVESTIMENTOS EM MINAS
Akira Yamada acredita que o crescimento econômico será

retomado com os novos governos federal e de Minas

VOCAÇÃO
COSMOPOLITA
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Ela citou também o avanço mais

recente: o lançamento do Minas

Gerais Business Guide, um já con-

sagrado guia de investimentos

publicado anualmente pela enti-

dade, em Dubai e Xangai. 

Para o Cônsul Geral Honorário

do Japão em Belo Horizonte e

vice-presidente da ACMinas

Wilson Brumer governo não gera

emprego. “Governos têm que ser

os promotores, os facilitadores, os

articuladores e deixar que o setor

privado atue, principalmente

num momento em que temos em

nível federal e nos Estados gran-

des déficits fiscais. A partir do

momento que conseguirmos em

Minas respostas rápidas, teremos

uma grande chance de trazer

novas oportunidades para o

Estado. O que não podemos é

ficar pegando apenas um exem-

plo aqui, outro ali”, destacou. 

Akira Yamada: possibilidades de cooperação 

Vice-presidente da ACMinas, Wilson Brumer, foi distinguido pelo Imperador do Japão

BRUMER RECEBE 
ORDEM DO SOL NASCENTE 

O embaixador Akira Yamada e o Cônsul-Geral do Japão no Rio de

Janeiro, Yoshitaka Hoshino, homenagearam Wilson Brumer, Cônsul-

Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte e vice-presidente da

ACMinas. Ele recebeu a “Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com

Laço”, uma das principais distinções concedidas pelo Imperador Akihito.

A cerimônia de entrega aconteceu no Automóvel Clube, na Data Nacional

do Japão, 29 de novembro, em que marca o aniversário do Imperador. 
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Guia de negócios internacio-

nais publicado anualmente pela

ACMinas desde 2009, o Minas

Gerais Business Guide 2019 alçou

novo voo, agora em direção a

dois mercados-alvos estratégicos

para o comércio exterior brasilei-

ro: os Emirados Árabes Unidos

e a China. O lançamento interna-

cional do Guia aconteceu simul-

taneamente à  prospecção de ne-

gócios pelo grupo de empresá-

rios mineiros que participou da

viagem.

No dia 7, em Dubai, e 12 de

novembro, em Xangai, a nova

edição 2018/2019 do Minas

Gerais Business Guide foi apre-

sentada para empresas locais e, no

decorrer de toda a viagem, os

empresários que acompanhavam

a missão tiveram vários encontros

de negócios. Prospecção e pro-

moção comercial, aproximação

para parcerias e benchmarking tam-

bém faziam parte da agenda.

MINAS GUIDE

“MINAS GUIDE” LEVA MINAS
AOS EMIRADOS E À CHINA

“Foi muito além a marcante e iné-
dita experiência de  lançamentos no
exterior ”, afirma Monica Cordeiro,
presidente do Conselho Empresarial
de Relações Internacionais da entida-
de, responsável pela publicação e
coordenadora do Projeto.  “Foi, na
verdade, uma jornada de Negócios
Internacionais, da qual participaram
15 empresas mineiras. Em alguns
casos, elas obtiveram resultados ime-

diatos, ainda durante a viagem.”
“Tanto em Dubai quanto em

Xangai foram realizados diversos
encontros, nos quais empresários e
executivos locais puderam conhecer
produtos e serviços brasileiros e as
peculiaridades da cultura de negó-
cios”, prossegue Monica. “Não ape-
nas divulgamos Minas Gerais como
importante  destino no Brasil para
negócios e investimentos como,

Em Dubai: do Itamaraty, Paulo Cury, o Embaixador do Brasil, Fernando Igreja, e diretores da
ACMinas Monica Cordeiro, Adriana Avelar, Itamar Saldanha e Cristina Neves

RESULTADOS IMEDIATOS

Lançamento internacional trouxe resultados efetivos 
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também,procuramos mostrar aos
empresários e executivos locais as
muitas oportunidades aqui existentes.
Adicionalmente, as empresas minei-
ras adquiriram conhecimentos sobre
as peculiaridades dos dois países em
tratativas comerciais e conseguiram
abrir portas. E o Minas Guide teve no
processo um papel importante”.

Os primeiros resultados surgiram
ainda durante a missão. A ideia de criar
a Avellar & Associados, por exemplo,
aconteceu durante a viagem. “Eu tinha
um sonho de empreender, que estava
sendo adiado por inúmeros motivos,
mas que acabou por acontecer no timing
certo”, revela Adriana Avellar, que vê
as perspectivas iniciais como uma
semente que plantou e que prenuncia
frutos já num futuro próximo.
Outro empreendimento que já

obteve resultados concretos foi a
Pachamama, Cosméticos Ecológicos.
“Na China recebemos convites de
duas operadoras de e-commerce para
levar a empresa ao mercado  chinês”,
informa Priscila Izidoro, represen-
tante da empresa. Para ela, “o lança-
mento internacional do Minas Guide
foi uma oportunidade singular para
o conhecimento e o aprendizado das
culturas locais de negócios, além de
proporcionar rico networking e abrir
novas possibilidades”. 
Para o empresário Paulo Barbosa,

da Escola de Idiomas Inovaschool, a
perspectiva inicial da empresa não
poderia ser mais promissora. “Percebi,
de forma prática, quais mercados estão

objetivamente  abertos para a iniciati-
va de internacionalização de meus
negócios”, disse. Segundo ele, foi fir-
mada uma parceria muito forte com
uma plataforma de ensino de manda-
rim que promete gerar bons frutos.
“Tenho mantido contato regular com
o parceiro sino-brasileiro e desde
então já estamos discutindo as próxi-
mas ações. Além disso, a empresa anfi-
triã em Xangai se dispôs a apoiar inte-
gralmente qualquer iniciativa de ins-
talação de um escritório e/ou escola
naquela cidade.” 
“Foi uma evolução cultural e

empresarial conhecer tão de perto
estas potências e o modo como con-
duzem seus negócios”, afirma Marcela
Godoy, da Social Motive. “Serviu de
inspiração e trouxe uma nova visão
para a empresa. Fizemos novas cone-
xões com aceleradoras e investidores
em Dubai. Em Xangai, há oportuni-
dade de desenvolver a Social Motive
com foco nas plataformas chinesas –
por lá, Google, Youtube, Whatsapp,
Instagram e Facebook são bloquea-
dos”, revela. “Nos Emirados Árabes
Unidos, tive a oportunidade de conhe-
cer duas aceleradoras de startups, uma
delas sediada em Dubai. Nesta, a Social

Motive foi selecionada para um pro-
cesso de aceleração que acontecerá em
2019, fruto da apresentação da empre-
sa durante o lançamento, ali, do Minas
Guide.” Em Xangai, a empresária foi
recebida por um investidor e um advo-
gado, já com contratos prontos para
assinar. “Mas, como boa mineira,
ainda estou analisando a proposta.”
“Estamos trocando e-mails com

fornecedores e já recebi cotações de
painéis de LED e vamos prosseguir até
o objetivo planejado de ser represen-
tante comercial”, Maria Helena Cabral,
proprietária da Ephata Comunicação,
empresa especializada em TV.
Houve também um grande desta-

que para a moda mineira, que mos-
trou suas criações a públicos seletos
em Dubai e Xangai, levando a criati-
vidade e talento mineiros para mer-
cados ávidos por produtos sofistica-
dos. As coleções mineiras foram foto-
grafadas e inspiraram-se nas culturas
árabes e orientais para realçar seu bri-
lho e criatividade. Uma das empresá-
rias participantes, Danielle Benício,
foi convidada a realizar desfile na Arab
Fashion Week, tornando-se a primei-
ra empresa latino-americana a pisar
esta renomada passarela da moda.

RELATOS DE SUCESSO
Promovido pela ACMinas em parceria com o Grupo Serpa e com o Consulado Geral do Brasil em

Xangai, lançamento do Minas Guide contou com a presença do Embaixador Gilberto Fonseca
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NOVA GESTÃO

AGUINALDO DINIZ FILHO SERÁ O
NOVO PRESIDENTE DA ACMINAS
Eleito por aclamação em

Assembleia Geral Eleitoral da enti-
dade realizada no dia 4 de dezem-
bro, o empresário Aguinaldo Diniz
Filho, que tomará posse em 6 de
janeiro próximo, afirmou que dará
continuidade às iniciativas do atual
presidente, Lindolfo Paoliello, em
favor da modernização da institui-
ção. “Lindolfo”, disse, “trouxe à
Casa, em seus dois mandatos, um
arejamento, um clima de mudanças
que a revigorou intensamente, pre-
servando na totalidade os objetivos
que sempre a guiaram: a defesa per-
manente da iniciativa privada, do

crescimento econômico e do apri-
moramento das instituições de
nosso País, inclusive políticas, man-
tendo um foco especial em Minas
Gerais e em sua capital.
Sua indicação para concorrer à

Presidência resultou de reuniões da
Diretoria Executiva e do Conselho
Superior da ACMinas, durante as quais
consolidou-se sólida convergência em
torno de seu nome, tendo sido então
formalizada a indicação, que aceitou.
Cumpridas todas as formalidades
legais e estatutárias do processo elei-
toral, não houve registro de outras
candidaturas.  Sua posse acontecerá

em 6 de janeiro próximo, para um
mandato de dois anos.

“Aguinaldo Diniz Filho, um
bacharel em direito que foi prepara-
do no campo técnico, presidiu a
Cedro e seu Conselho de Adminis-
tração, a entidade representativa do
setor têxtil, a ABIT, ocupou uma
vice-Presidência da Fiemg e atua
como vice-presidente da ACMinas,
é um líder. A nossa entidade, tenho
certeza, vai viver com o Aguinaldo
um tempo muito bom, muito

Eleição renova diretoria da entidade

NOVOS TEMPOS

À mesa: Arthur Lopes Filho, Eduardo Bernis, Lúcio Assumpção, Lindolfo Paoliello, Aguinaldo Diniz, Roberto Fagundes e Marcos Brafman
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importante e, sobretudo, um tempo
de dignidade. Porque essa é a expres-
são que define Aguinaldo Diniz – um
homem digno”.
Assim o presidente da ACMinas,

Lindolfo Paoliello, resumiu a carrei-
ra e a atuação do presidente eleito da
entidade. Ele lembrou que a institui-
ção de 117 anos, nascida  quase junto
com a cidade de Belo Horizonte, con-
quistou os belorizontinos e os minei-
ros  pelos seus feitos, por sua histó-
ria. “A ACMinas é, como bem defi-

niu Simone de Beauvoir, como o ser
humano que, ao envelhecer, muda a
relação com o mundo, a relação com
o tempo”, lembrou. E é por isso que
nós precisamos estar atentos a este
fato e buscarmos o rejuvenescimen-
to das organizações. É o que nós ten-
tamos fazer durante esses quatro anos
na ACMinas.” 
"Nada de reformar, de transfor-

mar”, prosseguiu, “mas, sim, pôr
em prática o que nós chamamos de
uma ‘reinvenção de conteúdo’.

Simples assim. Por meio principal-
mente da capacitação, do conheci-
mento, da busca pelo apoio da FDC,
do Instituto Aquila, da UFMG. Da
inovação. Essa nossa meta do conhe-
cimento tinha que ser o pilar deste
trabalho. Porque a entidade, para
manter-se jovem, precisa do conhe-
cimento, da sabedoria. Então, se fize-
mos algo importante foi exatamente
a capacitação da ACMinas para levar
aos nossos associados estes novos
tempos”, concluiu.

Natural de Curvelo, Aguinaldo
Diniz Filho, bacharel em direito,
faz parte da terceira geração da
família que, em 1872, juntamen-
te com outros sócios, criou a então
Companhia de Fiação e Tecidos
Cedro e Cachoeira – hoje Cedro
Têxtil. Iniciou sua carreira no setor
em 1969, atuando como estagiá-
rio na Companhia Industrial
Cataguases, e, um ano depois,
começou a trabalhar na Cedro e
Cachoeira. Em 2001, assumiu sua
Presidência, cargo em que se man-
teve até 2013, quando passou a
presidir os Conselhos de Admi-
nistração da Cedro e de uma sub-

sidiária, a Companhia
Santo Antônio.
O presidente eleito da

ACMinas tem sólida expe-
riência – e reputação –
como dirigente de entida-
des empresariais. Presidiu
a Associação Brasileira da
Indústria Têxtil (ABIT)
em dois mandatos, entre
2008 e 2013, e atuou
como vice-presidente da
Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (FIEMG), além
de presidente do Conselho de
Mercados Internacionais desta enti-
dade. Participou, ainda, Conselho

Superior de Economia da Fede-
ração das Indústrias do Estado de
São Paulo (FIESP). Seu primeiro
mandato como vice-presidente da
ACMinas foi na gestão 1985/1986. 

QUEM É O FUTURO PRESIDENTE

Aguinaldo e Paoliello: identidade de propósitos
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Mais uma vez, após o projeto
“S.O.S Hipercentro”, a ACMinas
reuniu empresários do comércio,
representantes da Prefeitura de Belo
Horizonte e a Polícia Militar para
debater ações de combate à crimi-
nalidade na região. Integrantes da
6ª Companhia de Polícia Militar,
liderados pelo seu comandante,
Tenente-Coronel Micael Henrique
Silva, interagiram com os comer-
ciantes quanto às medidas e ações a
serem tomadas para a prevenção da
criminalidade no Hipercentro.
O oficial apresentou as diversas

formas de policiamento utilizadas.
“A pé, nos corredores das princi-
pais vias, por meio de postos fixos

nas Praças 7 de Setembro e Rio
Branco, ou em bicicletas, nas áreas
adjacentes às ruas Curitiba e

PM INTENSIFICA 
POLICIAMENTO NO HIPERCENTRO
DE BELO HORIZONTE
ACMinas retoma o
debate da segurança
no centro

Tenente-Coronel Silva: prevenção e auto-proteção 

SEGURANÇA
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• Proteção de fechaduras (atenção para a presença de barracas ou
abrigos de papelão na porta da loja)

• Redobrar a atenção nos fins de semana, quando há maior incidência
de casos (maior tráfego de pessoas, criminosos de prontidão para
atuar)

• Marquises, bancas de revistas, árvores e lixeiras são facilitadores do
acesso aos estabelecimentos

• Instalar alarmes, cercas elétricas, concertinas e grades nos forros das
lojas

• Estabelecer corresponsabilidade entre vizinhos
• Verificar a iluminação das vias. Se houver falhas, contatar a BHIP –
(http://www.bhip.com.br/), responsável pelo sistem

• Instalar câmaras na altura do rosto (se possível voltadas para a rua)
e com boa visibilidade para quem fica na loja

Os policiais militares apresentaram diversas medidas que
podem ser tomadas, tanto por empresários quanto por mora-
dores, para desestimular atos criminosos. Veja a seguir: 

• Orientar funcionários e clientes quanto não deixarem celulares e
bolsas a vista, evitando criar oportunidades de furtos 

• Lembrar que não existe um perfil típico de ladrão. Desconfiou,
ligue 190

• Evitar manter grandes quantidades de dinheiro na loja e adotar
rotinas para sua retirada do caixa

• Manter a organização da loja
• Informar-se sobre como fazer rastreamento de celulares
• Registrar furtos de celular identificando-os pelo IMEI (*#06# e
outros)

AÇÕES CONTRA ARROMBAMENTOS

OUTRAS INSTRUÇÕES

Tupinambás”, disse. “Reduzimos
em 35,27% o número de crimes
violentos na comparação com igual
período de 2017. Se observarmos
os registros de 2006 a 2018 perce-
beremos que estamos vivendo o
melhor ano histórico de combate à
criminalidade. Mesmo assim, isto
não se reflete imediatamente na
sensação de segurança”, destacou. 
Falando em seguida, o major

Cláudio Henrique Ribeiro sugeriu
às entidades de classe e aos empre-
sários uma maior participação na
prevenção, inclusive por meio da
criação de um Conselho de Se-
gurança Pública do Hipercentro.
“Segurança Pública não se faz ape-
nas com a Policia Militar, é preci-
so que haja representantes dos
poderes públicos municipal e esta-
dual, de empresários e da popula-
ção”, disse.  
A apresentação de ações efetivas

ficou a cargo do Tenente Souza, da
6ª Companhia. “Esta unidade”,
afirmou, “tem por objetivo atender
às demandas do comércio da região
central e garantir segurança aos
cerca de 2 milhões de pessoas que
circulam ali diariamente. 



16 JORNAL



17JORNAL



18 JORNAL

“Mediar ou litigar? O que é

melhor para você?” foi o tema de

workshop realizado pela Câmara de

Mediação e Arbitragem da ACMinas

– CAMEAC – questão que, colocada

em debate por juristas e advogados,

levou à constatação de que a media-

ção é uma maneira eficaz e, sem dúvi-

da, muito mais rápida no equaciona-

mento de pendências empresariais.

O tema foi debatido sob diversas

perspectivas. “A Justiça Pública e a

mediação”, pelo Juiz Renan Chaves

Carreira Machado, da 3ª Vara de

Sucessões do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais; “O que é mediação e

casos mediáveis”, pela advogada

especializada Beatriz Bovendorp;

“Procedimentos da mediação”, pelo

jurista  Luiz Felipe Calábria; “Posturas

cliente, mediador e advogado”, pela

advogada Flávia Resende, e “Con-

venção de Mediação”,  pela também

especialista Camila Linhares.

Segundo o presidente do Con-

selho Empresarial de Assuntos Jurí-

dicos da ACMinas e da CAMEAC,

João Henrique Café Novais, o even-

to foi uma excelente oportunidade de

trazer ao ambiente empresarial esse

tipo de temática e promover um

debate importante e de conteúdo aos

associados da entidade. “A ACMinas

está aprendendo a mediar, e todos

estão aprendendo com a experiência.

A mediação floresce e a ACMinas está

fazendo este caminho acontecer”. 

O juíz da 3ª Vara de Sucessões do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais,

Renan Chaves Carreira Machado,

falou sobre suas experiências como

magistrado e sua visão da política

autocompositiva no âmbito do

poder Judiciário ou na iniciativa pri-

vada. “Fico feliz em saber que a

ACMinas aderiu à política autocom-

SEMINÁRIO

MEDIAÇÃO COMO
ALTERNATIVA AO LITÍGIO

JUSTIÇA PÚBLICA
E MEDIAÇÃO

positiva com a criação da CAMEAC.

Neste momento, estas iniciativas

crescem em todo o pais e nós

temos a expectativa de que venha

se consolidar em um futuro não

muito distante”, disse. 

A advogada e psicóloga Beatriz

Bovendorp, formada pela PUC-MG

e doutoranda em Direito pela UFMG

com um projeto de pesquisa em

mediação de conflitos, expôs suas

experiências profissionais e salientou

os benefícios da Mediação Empre-

sarial. “Na mediação”, afir-

Juiz Renan Chaves: a Justiça Pública e a mediação 

A EFETIVIDADE
DA MEDIAÇÃO 
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Camila Linhares: claúsulas compromissórias

CONVENÇÃO DE MEDIAÇÃO mou, “as partes buscam resolver o

conflito com soluções próprias, efe-

tivas e criativas, ao contrário do lití-

gio.” Esta alternativa, segundo rela-

tou, possibilita  a redução dos cus-

tos financeiros e emocionais envol-

vidos numa tramitação processual,

que não são poucos. Destacou tam-

bém o sigilo e a confidencialidade

que a mediação assegura, evitando

a exposição para as empresas. E con-

cluiu com um conselho: “A media-

ção é o melhor recurso para se resol-

ver conflitos.” 

“O método adversarial é dire-

cionado ao convencimento do jul-

gado e tende ao exagero e à pola-

rização”. A afirmação é do advo-

gado Luiz Felipe Calábria, que

pontuou, em sua palestra sobre

Procedimentos da Mediação, a

conduta e os princípios do media-

dor. “Ele tem de ser imparcial,

deve contribuir para a isonomia

das partes, ter  boa oralidade, ser

informal, buscar o consenso entre

as partes e assegurar a  confiden-

cialidade – a que obriga todos os

que participam do processo”.

Lembrou ainda que que a escolha

do mediador precisa ser feita por

comum acordo entre partes ou, se

este não for conseguido, pelo

coordenador da CAMEAC”. 

Já a advogada Camila Linhares des-
tacou, em sua exposição, sobre a
Cláusula Compromissória, que a
convenção exige das partes, em con-
trato, e que cria o compromisso de
submeterem à arbitragem os litígios
que possam vir a surgir com relação
ao próprio contrato. “A cláusula pre-
cisa ser estipulada por escrito”, expli-
cou, “e estar inserida no próprio
contrato comercial. Ou, ainda, em
documento a parte que ao contrato
se refira.”

Em sua palestra, a advogada Flávia

Resende tratou das posturas do

Beatriz Borvendorp: “a mediação é o melhor recurso para se resolver conflitos”

PROCEDIMENTOS POSTURAS 
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cliente, do mediador e do advogado

que, como assessor jurídico das partes,

deve auxiliar na escolha do mediador,

oferecer o marco legal, fazer análises

dos interesses envolvidos e pontuar a

identificação dos itens de confiden-

cialidade. “Além disso”, enfatizou,

“deve  buscar uma solução colaborati-

va, redigir o acordo com validade legal

e, por fim, encaminhar questões admi-

nistrativas.”

Para ela, “na mediação o reconheci-

mento mútuo de interesses e necessi-

dades pode ensejar a cooperação entre

as partes, favorecendo um contexto de

equilíbrio de poder e de criação de

opções para a equacionar o conflito”,

disse. “Quando os interesses de ambas

as partes estão bem definidos, as solu-

ções começam a surgir naturalmente”. 

Criada para atender empresas de
todos os portes, o objetivo da
Câmara é auxiliar na obtenção de
uma rápida e acessível solução dos
conflitos e pendências que tanto
afligem a classe empresarial. O

atendimento é feito na sede da enti-
dade e conta com uma lista de
mediadores profissionais altamen-
te qualificados e experientes na
busca de soluções negociadas, sem
a burocracia dos conflitos. A
ACMinas oferece custos diferencia-
dos para seus associados.

A CAMEAC

Flávia Vieira: posturas do cliente, do mediador e do advogado
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“Empresas que participaram do
Programa ACMinas de Formação de
Gestores, realizado em parceria com a
Escola de Gestão Aquila, já estão regis-
trando resultados positivos e substan-
ciais aumentos no desempenho finan-
ceiro.” A constatação é do professor
Rodrigo Werneck, sócio-consultor do
Instituto Áquila, que enumerou vários
casesde melhorias obtidas, como os das
empresas Sorveteria Universal, Mania
de Cuidar, Egg Nunes Advogados
Associados, Nortech Engenharia do
Brasil e Prudencial Soluções Tribu-
tárias, que participaram da primeira
turma do programa, concluído ao
fim deste semestre.
“Os cursos”, afirmou Werneck,

“dão ênfase a programas voltados para

a aplicação prática e eficaz de soluções
gerenciais no ambiente organizacio-
nal que possibilitem às empresas obter
bons resultados econômicos. “Se leva-
dos a sério e forem bem aplicados os
conhecimentos adquiridos, com toda
certeza haverá resultados”. Ainda de
acordo com ele, as mudanças espera-
das no cenário político podem ser
favoráveis ao ambiente de negócios,
desde que as empresas se preparem
adequadamente. 
Werneck citou alguns dos avanços

obtidos por empresas que participa-
ram do curso. As sócias da  Prudencial
Soluções Tributárias, após análise
feita durante o curso, descobriram
que não vendiam mais porque os
funcionários de seus clientes não

sabiam usar seu produto. “Assim pas-
saram a oferecer treinamento aos
clientes para a utilização adequada do
produto”, revelou. “Ou seja, criaram.
a partir desta demanda, um novo
produto. Explorando este novo nicho
já dobraram os ganhos. O investi-
mento realizado já se pagou 3,7
vezes. Isto é ganho real”.
Já os projetos da Sorveteria

Universal e da Mania de Cuidar foca-
ram o aumento o aumento da base de
clientes, aprimorando o mix de pro-
dutos e promovendo mudanças nas
estruturas físicas. Na Egg Nunes o tra-
balho se concentrou na redução de
custos e no aumento da receita,
enquanto a Nortech Engenharia
busca aumentos na receita. 

GESTÃO

O PODER DA CAPACITAÇÃO
Programa criado pela ACMinas contribui para que pequenas
empresas avancem em seus objetivos econômicos 

Alunos durante aula do Programa ACMinas de Formação de Gestores: interesse
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“A Inteligência Artificial é o novo

fator de produção capaz liderar o cres-

cimento econômico”. A afirmação é de

Sérgio Viegas, vice-presidente da

Sucesu-Minas, além de fundador e CEO

da AION, feita em Quinzenal da

ACMinas. Viegas relatou as mudanças

tecnológicas que vêm desde 1956 e

explicou como elas auxiliam o movi-

mento do mercado para impulsionar o

crescimento da economia e evitar um

colapso no capitalismo. 

“É preciso conhecer a evolução tec-

nológica pela qual estamos passando.

Todas as empresas que estão à

FUTURO JÁ
O projeto das reuniões Quinzenais foi criado pela ACMinas com o objetivo de difundir as

novas tecnologias que estão promovendo uma verdadeira revolução no universo corporativo.

Com o slogan  “FUTURO JÁ – PARA VIVER À FRENTE DO SEU TEMPO”, a entidade pretende

demonstrar que já estamos vivendo esta nova realidade e difundir as transformações que acon-

tecem no dia a dia de pessoas e empresas. “Esta revolução vem levando empresários e execu-

tivos a repensarem seus papéis, produtos e serviços e a serem proativos na busca de sucesso

neste novo mundo em que as oportunidades se atrelam à tecnologia”, afirma o vice-presidente

Marcos Brafman, idealizador e coordenador do projeto. 

Para viver à frente do seu tempo 

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E O
MERCADO ECONÔMICO
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A última Quinzenal de 2018 – que
foi também a décima-quinta do ano,
– trouxe ao debate as Fintechs,
empresas que prestam serviços finan-
ceiros com base na tecnologia. Seu
grande diferencial é não ter agências,
possibilitando realizar todo tipo de
operação por meio de computador
ou smartphone, sem perder tempo e
sem dificuldades. Assim as Fintechs
foram definidas pelo fundador da
Next One uma das pioneiras no setor,
Cristiano Maschio. Segundo afirmou,
o custo de se ter uma conta em banco
e a burocracia exigida nas agências é
o cenário ideal para o aumento das
Fintechs no Brasil. 
No Brasil, hoje, existem 404

Fintechs, designação em que se inclui
todo sistema financeiro que utiliza
tecnologias inovadoras. “Fazemos
desde meios de pagamentos, gestão
financeira, empréstimos, seguros,
criptomoedas, investimentos e servi-
ços financeiros até empréstimos de

pessoa para pessoa, tudo sem passar
por um Banco”, afirmou.
“O Brasil avançou muito, caminha

bem pela burocracia e, pelo cenário
que apresenta, há uma evolução
muito grande”, lembrou. “E a
Fintech faz uma coisa única: eficiên-
cia financeira e operacional. Quando
se alia uma empresa a uma Fintech,
ganha-se uma injeção de eficiência
operacional. Não é preciso fazer qual-

quer tipo de curso e nem mudar o
seu sistema para se ganhar escala rapi-
damente. A Fintech possibilita uma
mudança do linear para o exponen-
cial. O futuro existe, está presente e o
que nos cabe é buscá-lo” completou.
Na mesma Quinzenal, por inicia-

tiva do vice-presidente Marcos
Brafman, foi exibida, em vídeo, uma
retrospectiva de todas as reuniões
anteriores.

FINTECHS: A RENOVAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO 

frente na inteligência artificial tive-

ram crescimento econômico”, afir-

mou. “O Machine Learning, por

exemplo, é um método de análise de

dados que automatiza a construção

de modelos analíticos. Ainda nesta

função também existe o Deep

Learning, que treina os computado-

res para realizar tarefas até agora res-

tritas aos seres humanos, incluindo

reconhecimento de fala, identifica-

ção de imagem e previsões”. 
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Com o então prefeito Marcio Lacerda e o ex-presidente Roberto Fagundes, Lindolfo

Paoliello, empossado no dia 10 de março na presidência ACMinas, anunciou as cinco

metas de sua gestão: conhecimento, desenvolvimento, internacionalização, inovação

e produtividade.

SOB NOVA DIREÇÃO 

Como BH se prepara para chegarmos lá.

INTERNACIONALIZAÇÃO

BALANÇO

2015-2018 EM RETROSPECTO:

PARA FRENTE, PARA 
FORA E PARA O FUTURO

2015

O presidente da Associação Comercial e

Empresarial de Minas, Lindolfo Paoliello, já apre-

sentava, na solenidade de sua posse, a linha de

ação da Diretoria da Entidade para a sua gestão

2015/2018, pautada por um plano de cinco metas:

Conhecimento, Desenvolvimento, Internaciona-

lização, Inovação e Produtividade. “Essas metas,

afirmou então, “serão a orientação de nossas

ações internas na condução da ACMinas e se

revelarão, de fato, na condução externa da ação

institucional da entidade”.

As ações desenvolvidas pela ACMinas nos

últimos quatro anos tiveram, assim,  grande

abrangência. Ao longo desse quadriênio, inúme-

ras reuniões, eventos, visitas institucionais fei-

tas e recebidas, debates e articulações com

outras entidades, agentes governamentais,

representantes diplomáticos, lideranças empre-

sariais, mundo acadêmico e outros segmentos

da sociedade civil deram origem a um elenco de

ações que, coordenadas com as metas estraté-

gicas estabelecidas, foram lhes dando forma,

conteúdo e resultados.

Conheça, nas páginas a seguir, o relato

das iniciativas que levaram efetivamente a

resultados.

MARÇO

ABRIL - MAIO 
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Aliança ente associações comerciais de Minas, Rio, São Paulo e

Espírito  Santo tem como foco o desenvolvimento metropolitano. 

FRENTE SUDESTE FORTALECE 
AÇÃO EMPRESARIAL

Em visita à ACMinas, quando falou a empresários

sobre “Reforma Política e  Desafios à  Democracia

Brasileira”, o ministro Gilmar Mendes, do STF, mani-

festou apreensão quanto à presença excessiva do Estado

na economia  brasileira. Para ele, o intervencionismo

estatal é um fator de corrupção. Gilmar Mendes tam-

bém deu entrevista coletiva a imprensa. 

FATOR DE CORRUPÇÃO 

Com um apresentação musical e um desfile, o

Conselho Empresarial da Moda da ACMinas apresentou

seus planos para 2015 e 2016, que se baseiam em ações

focadas no fortalecimento do setor. Entre elas, eventos

que divulguem a moda mineira, a publicação de um

livro e atividades de capacitação em gestão e aprimora-

mento de mão de obra. 

MODA MINEIRA 

JUNHO - JULHO 

Já com uma agenda definida, os líderes do recém-instalado Conselho

Empresarial da Educação da ACMinas, professores Evando Neiva, Cláudio de Moura

Castro e Antônio Cabral, têm a intenção de acelerar a participação dos empresá-

rios na melhoria da qualidade da escola pública de Minas. A ideia é levar a bem

sucedida Conspiração Mineira pela Educação à iniciativa privada e mostrar que ela

está entre os maiores beneficiários de um ensino de qualidade. 

ACMINAS NA LUTA PELA EDUCAÇÃO 

AGOSTO - SETEMBRO 
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Primeira ação da Frente Sudeste das Associações Comerciais, a Mesa Redonda
“Day-After – Preparando para o Amanhã Chegar”, realizada na ACMinas, trocou o
habitual debate sobre a crise atual pelo planejamento do futuro do Brasil. 

Última plenária do exercício foi dedicada ao balanço das ações desenvolvidas. 

EMPRESÁRIOS OPTAM PELO FUTURO 

2015, ANO DE RESULTADOS 

OUTUBRO - NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

JANEIRO - FEVEREIRO

A ACMinas abre os trabalhos de 2016 com Ozires Silva

O ANO COMEÇOU 

INTERNACIONALIZA BH INSERE PADRÕES 
INTERNACIONAIS EM MINAS

2016

MAIO – JUNHO

Rubens Ricupero: Afastamento da presidente significará o renascimento da esperança.

POR QUE APOIAMOS O IMPEACHMENT 

Primeiras medidas do governo interino buscam acertar a economia, estabelecer limi-
te de gastos, buscar apoio político e recuperar a credibilidade. Enfim, reconstruir um País
que afundou. Entrevistas e artigos de especialistas indicam os caminhos.

Organismo foi criado pelas Associações Comerciais da região, para atuação conjunta.

O BRASIL SE ERGUE

CREDIBILIDADE, JÁ! FRENTE SUDESTE

Projeto expandirá seus objetivos.  

MARÇO – ABRIL
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JULHO – AGOSTO

Marco da abertura das comemorações, o Espaço Institucional ACMinas atua-

rá como think tank.

Projeto, que busca comportamentos cosmopoli-
tas da capital, avança com novas iniciativas.

INOVAÇÃO CARACTERIZA 115 ANOS DA ACMINAS

INTERNACIONALIZAÇÃO

SETEMBRO – OUTUBRO

NOVEMBRO – DEZEMBRO

Personalidades traduzem o que a sociedade exige de Temer.

ATÉ QUANDO?

ACMINAS ACELERA INTERNACIONALIZAÇÃO

EM APOIO À APROVAÇÃO DA PEC DOS GASTOS PÚBLICOS E À REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

JANEIRO - FEVEREIRO

Quando a inclusão é um desafio – a Praça Rio Branco, em frente à Estação

Rodoviária: sob o monumento “Liberdade em Equilíbrio”, o retrato da degradação.

S.O.S HIPERCENTRO 

O BRASIL DE VOLTA AO RUMO

2017

A AÇÃO DE UMA ENTIDADE ECLÉTICA E PLURALISTA

S.O.S HIPERCENTRO: A HORA E A VEZ DO LONGO PRAZO

MARÇO – ABRIL



28 JORNAL

ACMinas reúne grupo de notáveis para produzir conhecimento transformador. Foco

da primeira reunião foi a busca de soluções para a geração de empregos.

CLUBE DE IDEIAS 

CAFÉ PARLAMENTAR RECEBE EMBAIXADOR DE ISRAEL

CAMELÔS CONTINUAM NO CENTRO DE BH

Em conferência na ACMinas sobre o tema, o jurista Aristóteles Atheniense defendeu
uma reforma política que tenha na sociedade e entidades representativas os seus prota-
gonistas e criticou “ficções constitucionais”.

Recebidos pela bancada de Minas na Câmara Federal e pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, presi-

dentes das entidades enfatizam a urgência de mudanças na Previdência Social.

JULHO – AGOSTO

ESTABILIDADE INSTITUCIONAL, O DESAFIO BRASILEIRO 

ACMINAS SE POSICIONA CONTRA O LEILÃO DE 
HIDRELÉTRICAS DA CEMIG

SETEMBRO – OUTUBRO

FOCO NO ASSOCIADO – ACMINAS APRESENTA SEU NOVO MARKETING

O EXEMPLO COMO ESTÍMULO

ACMINAS E UFMG UNEM-SE PELA INOVAÇÃO

NOVEMBRO – DEZEMBRO

LIDERANÇAS EMPRESARIAIS MINEIRAS EM BRASÍLIA PELAS REFORMAS

MAIO – JUNHO

Administre a saúde da sua empresa
Assistência contínua em Gestão de Saúde

Gestão em Saúde
Gestão em Segurança do Trabalho
Gestão em Medicina do Trabalho
Gestão Integrada

Transporte de Ambulância
UTI Móvel
Transporte Inter-Hospitalar
Eventos

Medicina, Engenharia de Segurança e Higiene do Trabalho

Rua Timbiras, 3458 - Barro Preto, Belo Horizonte - MG

31 2112-3956

PPP   PPRA     PCMSO     CIPA    PGR
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JANEIRO - FEVEREIRO

Lançado na primeira reunião semanal de 2018, o plano tem como símbolo a ampu-
lheta, instrumento que, ao medir o tempo, nos remete a um dos princípios que orien-
tam a reinvenção da ACMinas: a agilidade.

ACMINAS VIVA – UMA ENTIDADE PRONTA PARA O FUTURO 

2018 ANO DO ASSOCIADO 

O BRASIL EM 2018

2018

Renovada, a ACMinas faz de 2018 o Ano do Associado.

MARÇO - ABRIL

Lideranças empresariais clamam por melhoras na acessibilidade ao aeroporto inter-
nacional de BH – Inaugurada há quase dez anos, a chamada Linha Verde não tem mais
capacidade de atender ao tráfego para o Aeroporto Internacional e municípios da região.

1º FÓRUM DO CLUBE DE IDEIAS

CONFINS + PERTO 
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Lindolfo Paoliello e Sergio Leite, presidente da Usiminas, compartilham o título de

Personalidade Empresarial de Minas.

MAIO - JUNHO

ACORDO ENTRE PBH E ESTADO DE ISRAEL ABRE CAMINHO 
PARA AGREGAR TECNOLOGIA À SEGURANÇA DE BH 

KALIL AGIU RÁPIDO DIANTE DAS OPORTUNIDADES 
APRESENTADAS PELO EMBAIXADOR DE ISRAEL

LIÇÕES DA CRISE

JULHO – AGOSTO

“CAFÉ COM LÍDERES” – LIDERANÇA ENTRA NA PAUTA DA ACMINAS 

CLUBE DE IDEIAS IDENTIFICA PREFEITOS COMO 
FONTES DE LIDERANÇAS EMERGENTES

FILARMÔNICA É DO MUNDO

ACMINAS PROMOVE ALIANÇA NACIONAL PELA EDUCAÇÃO

SETEMBRO – OUTUBRO

REPRESENTATIVIDADE EMPRESARIAL DA ACMINAS É RECONHECIDA 

MINAS GUIDE CHEGA À CHINA E DUBAI

AGUINALDO É INDICADO PARA PRESIDIR A ACMINAS

VICE-PRESIDENTE DA ACMINAS ELEITO VICE-GOVERNADOR
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