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COM DISCURSO FOCADO NO
DESENVOLVIMENTO, AGUINALDO
DINIZ FILHO ASSUME A ACMINAS

Empossado juntamente com a nova
diretoria, o novo presidente da entidade
quer que esta desempenhe, de maneira cada
vez mais relevante, aquilo que está entre seus
principais objetivos: atuar institucionalmente

em defesa dos interesses empresariais e
capacitar, especialmente os associados, para
atuarem em um ambiente que já se sinaliza
menos hostil e mais propenso ao crescimento
da economia.
PÁGINAS

02 a 17

POSSE

EXPEDIENTE

NOVO PRESIDENTE DESTACA PAPEL
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DA ACMINAS NO DESENVOLVIMENTO

À mesa, autoridades, dirigentes de entidades corporativas. Em pé, a nova diretoria executiva da ACMinas

O empresário Aguinaldo Diniz
Filho, eleito em dezembro para presidir a Associação Comercial e
Empresarial de Minas, tomou posse
segunda feira, 25 de fevereiro, em
cerimônia realizada no Espaço
Cultural Minas Tênis Clube, diante
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de uma plateia com mais de 600
convidados. Aguinaldo analisou, em
seu discurso, os cenários econômico, político, social e institucional do
Brasil, e especialmente de Minas
Gerais, além de destacar o papel da
ACMinas no processo de retomada

do desenvolvimento brasileiro e,
particularmente, o estadual.
A solenidade, conduzida pelo
presidente do Conselho Superior da
ACMinas, Lúcio de Souza Assumpção,
teve uma surpresa: Aguinaldo Diniz
Filho, logo na abertura do
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evento, quando se fazia a composição da mesa, convidou para integrá-la os soldados Eduardo Lima
de Jesus, do Corpo de Bombeiros
e Dienny Daniele Rodrigues Silva,
da Polícia Militar de Minas Gerais,
que trabalharam no resgate às vítimas de Brumadinho. Segundo
Diniz, um herói e uma heroína,
símbolos de dedicação, heroísmo
e coragem.
Em seu discurso, o novo presidente assinalou o senso de urgência que têm as reformas, especialmente a da Previdência Social. “A
presidência, hoje, engessa o Poder
Público e inviabiliza investimentos necessários ao País”, afirmou.
“Trabalhada pela equipe do governo Bolsonaro, no plano federal,
ela é o primeiro e fundamental
passo para a retomada do crescimento sustentado de nossa economia e da confiança empresarial
e de investidores”.
Ele descreveu também a situação financeira de Minas Gerais. “O
déficit fiscal de Minas Gerais é estimado em mais de R$ 11 bilhões
para este ano. “Para reverter esse
quadro é preciso adotar uma série
de medidas de austeridade, mas
também medidas que estimulem
o crescimento econômico com
geração de emprego e renda”,
completou.
(Leia, nas páginas 07 a 17, a
íntegra do seu pronunciamento)
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Presidente do Conselho Superior, Lúcio Assumpção empossa o novo presidente

UNIÃO DE FORÇAS
Os serviços prestados pela ACMinas
à sociedade em seus mais de 118 anos
de existência foram lembrados pelo
senador Antonio Anastasia em sua fala.
“Gostaria de registrar, como foi dito

aqui, que a ACMinas tem praticamente 120 anos de existência”, disse. “Ao
longo desse mais de um século várias
crises foram enfrentadas: a entidade
acompanhou e testemunhou a

Senador Antonio Anastasia: “Hora de estar mais ao lado de Minas”
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Primeira Guerra, a gripe espanhola, a
crise de 29, a Segunda Guerra, o
movimento militar de 64, a redemocratização, o processo inflacionário
galopante dos anos 80. Testemunhou
tantos e tantos fatos históricos em Belo
Horizonte, em Minas e no Brasil, e,
durante essa longa trajetória, jamais
faltou aos mineiros”, destacou.
O senador lembrou ainda que
Minas Gerais atravessa uma grave
crise e que é fundamental a união das
forças. “Não é hora de ideologias, de
partidos políticos, de sentimentos
corporativos, de sentimentos menores e de interesses pessoais. É hora de
todos estarmos ao lado de Minas,
porque a crise nacional é grave e a de
nosso Estado também o é”, constatou. “Tenho a certeza e a mais serena convicção que se esta união for
feita com o amálgama do ferro e do
ouro de Minas Gerais, temos condi-

ções de superar a crise com rapidez.”
“E a ACMinas”, prosseguiu,
“Exatamente pelos anos de dedicação ao nosso Estado e pelo conjunto
de pessoas ilustres na sua diretoria,
de seus membros e do seu passado,
por sua história e por essa belíssima
trajetória, tem as mais plenas condições de realizar um belo trabalho,
avançando por essa grande união das
forças de Minas”, concluiu.

REPENSAR O ESTADO
O vice-governador Paulo Brant,
que representava na cerimônia o
governador Romeu Zema, endossou
as palavras do senador Anastasia e
acrescentou que o desafio da
ACMinas é muito grande, em função da sua história, da sua tradição
e, principalmente, do momento que

Brant: “Estrutura para enfrentar desafios”
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Minas e o Brasil atravessam. “Para
suceder Lindolfo Paoliello”, disse,
“só um homem da estatura de
Aguinaldo Diniz Filho para enfrentar estes tantos desafios”.
“Em Minas, hoje, 80% de toda a
receita corrente arrecadada é gasta
com salários”, relatou Brant. “É uma
situação insustentável, há que se
rever o Estado, mais do que apenas
diminuir o seu tamanho, pois o
Estado não cabe na sua receita. Há de
se repensar o Estado, torná-lo mais
eficiente, mais eficaz e efetivo. Este,
o repensar o Estado, é o maior desafio. E contamos com a ACMinas
nessa reconstrução”, concluiu.

FIEL DA BALANÇA
Ao deixar a Presidência, Lindolfo
Paoliello ressaltou em seu discurso a
importância da ACMinas como parceira dos governos municipal, estadual e federal, das entidades empresariais e dos cidadãos na busca pelo
desenvolvimento. Segundo ele, a
entidade, em sua gestão, participou
de grandes projetos em parceria com
o Poder Público sem perder seu
papel de fiscalizar e cobrar, dos parlamentares e dos representantes do
Executivo, medidas que favorecessem o ambiente de negócios no país.
“A ACMinas está pronta para
cumprir mais uma vez o seu papel
de fiel da balança no nosso meio
empresarial, no seu convívio
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com os governos, com os três
Poderes, sempre com harmonia”,
disse. “Harmonia entre os mais
experientes e sabedoria com a garra
dos jovens. Isto é a ACMinas, é a
capacidade que ela tem de gerir sempre nesse espírito de harmonia.”
“Vou permitir-me não dizer nada
sobre a nossa gestão”, prosseguiu
Paoliello, “porque eu procurei fazer
este relato da forma como costumo
fazer – e que, eu acho, ando aprendendo a fazer – por escrito. E o fiz na
forma em que eu acredito, que escrevo, prometo e cumpro, assino em
baixo e publico: no livro que escrevi,
que se chama ‘Prestígio’ e está nas
livrarias, está na Associação Comer-

06

Paoliello: “Espirito de harmonia”

cial à disposição de todos. Nele é
narrada a nossa gestão, em especial
quanto ao seu conteúdo, quanto ao

espírito que nós procuramos levar à
frente na Associação Comercial e
Empresarial de Minas”, concluiu.
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POSSE

DISCURSO
DE AGUINALDO
DINIZ FILHO
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Excelentíssimo Senhor ViceGovernador de Minas Gerais, Paulo
Brant, aqui representando o Governador Romeu Zema,
Caros representantes das diversas
esferas do Poder Público, estimados
colegas empresários e representantes
de entidades de classe,
senhoras e senhores.
Boa noite, sejam todos muito
bem-vindos!
Com grande honra, assumo nesta
noite, de forma solene e oficial, a
Presidência da Associação Comercial
e Empresarial de Minas – a nossa
ACMinas –, cargo que ocuparei com
empenho e dedicação pelos próximos dois anos.
Gostaria de iniciar com algumas
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lembranças, merecidas e
necessárias. Reconhecer e
valorizar a História, e com ela aprender, sempre se faz necessário em
momentos tão significativos.
Fundada em 1901, a ACMinas faz
parte da História de Minas Gerais e, de
forma muito profunda e intrínseca,
da nossa Capital, Belo Horizonte.

MARCAS DE UMA
ATUAÇÃO COMPETENTE
A defesa dos legítimos interesses
empresariais, aliados ao fomento, ao
progresso e ao desenvolvimento econômico sustentável de nosso estado é
missão cumprida de forma exemplar
pela ACMinas ao longo desses 118

anos de ininterrupta atuação.
Unindo todos os segmentos empresariais e dialogando intensamente
com a Sociedade e com o Poder
Público, escreveram esta rica história
centenas de empresários, de todos os
setores produtivos de nosso Estado
que, com um trabalho voluntário e
comprometido, trouxeram a ACMinas
até os dias de hoje.
As marcas de uma atuação competente e coerente ao longo do
tempo estão no nosso cotidiano. E
não é por acaso. Muitas empresas
e investimentos nasceram com o
fundamental apoio da nossa entidade, assim como diversas
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‘
‘

ROMEU ZEMA,
Governador de Minas Gerais:
apoio e parceria

O comércio é um dos motores fundamentais para manter o girar da roda
da economia. Neste momento, em
que nosso Estado enfrenta tamanha
dificuldade financeira, mais do que
nunca precisamos dar condições para
estimular o aquecimento do setor
comercial. Acredito que a ACMinas,
com mais de um século representando as empresas mineiras, é de enorme
importância para todos os seus associados, dando suporte e orientações a
todos eles. Desejo muito boa sorte à
gestão que se inicia agora, tendo à
frente o Aguinaldo Diniz Filho, com
quem quero manter um relacionamento de apoio e parceria.

‘
‘

campanhas em defesa de nosso Estado.
Cito, por exemplo, que as primeiras discussões para a instalação
da Fiat e a criação da Usiminas tiveram aqui a sua origem.
Assim foi, também, quando o Triângulo Mineiro, um dos mais
ricos territórios de nosso Estado, deflagrou em 1985 um movimento separatista. Levado à Constituinte de 1988, o movimento
teve na Associação Comercial e Empresarial de Minas a sua primeira
trincheira de oposição.

INSPIRAÇÃO NOS EXEMPLOS
Senhor Vice-Governador,
Isto nos dá enorme orgulho por nossa História, pela História de
Minas Gerais.
Dezenas de investimentos aportaram em Minas Gerais com a
decisiva atuação da nossa Associação. Estamos falando de milhares de empregos e de milhões, talvez bilhões de reais gerados para
os cofres públicos e convertidos em emprego, renda e benefícios
para a sociedade.
De forma simbólica, para homenagear esta história, agradeço ao
presidente Lindolfo Paoliello, meu antecessor, bem como a todos
aqueles que, nestes 118 anos, administraram a nossa ACMinas e a
trouxeram até os dias de hoje.
Graças a seu trabalho ético e profissional, caro Lindolfo, posso
assumir com tranquilidade o compromisso de liderar a Associação
Comercial e Empresarial de Minas.
Com grande reconhecimento, inspiro-me nos exemplos daqueles que me precederam para seguir adiante na missão de lutar pelo
desenvolvimento de Minas Gerais.
Senhoras e senhores,
Seguir em frente construindo esta história é dever e compromisso que assumo com energia e disposição.
Os desafios são muitos e são grandes.
Precisamos, mais do que nunca, de estarmos unidos e vigilantes
para que importantes propostas dos Governos Estadual e Federal possam seguir adiante.
Pauta comum a estes dois Governos, a Reforma da Previdência
é prioridade e deve ganhar o apoio de toda a classe empresarial.
Sem ela, caminhamos, irremediavelmente, para a insolvência do
Estado e da União.

CONTA QUE NÃO FECHA
Não resta dúvida. A Reforma da Previdência, levada pelo presidente Bolsonaro ao Congresso, é o primeiro e fundamental passo
para a retomada do crescimento sustentado de nossa econo-
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NÚMEROS MOSTRAM A FRAGILIDADE
É preciso senso de urgência para avançarmos com a proposta trabalhada pela equipe do governo Bolsonaro, no
plano Federal. A Previdência engessa o Poder Público e
inviabiliza investimentos necessários ao país.
Os números nos ajudam a compreender a gravidade do
quadro. Em 2017, considerando suas despesas primárias,
o governo federal gastou 48% do seu orçamento com a
Previdência Social.
O déficit geral da Previdência em 2018 foi 247 bilhões
de reais, sendo que, deste montante, 51 bilhões de reais
foram para pagar 680,2 mil aposentados e pensionistas,
e um déficit de R$196 bilhões para pagar 30.2 milhões
de aposentados pelo INSS.
Algumas despesas, batizadas como “vilãs” do orçamento, ficam com parte bem menor do que a da
Previdência: Bolsa Família, com 2%, Educação, com 3%,
e Saúde, com 7%.
É preciso equacionar essa distorção, evidente-
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FOTO: DIVULGAÇÃO

mia e da confiança empresarial e de investidores.
Ela requer que seja aprovada uma idade mínima, compatível com a realidade demográfica do país, com transição rápida para o novo regime, e não pode – definitivamente não pode – deixar de fora nenhum segmento da
sociedade, buscando a necessária equalização entre o regime geral e o regime próprio da União e dos Estados.
É preciso ter estratégia na tramitação da proposta entregue ao Parlamento. É fundamental uma comunicação
transparente e eficiente com a sociedade.
Por óbvio, a fonte primária de poder está no Povo, e
seu amplo entendimento sobre a matéria é absolutamente necessário.
Hoje, o número de aposentados no Brasil cresce a uma
taxa de 3,5% por ano, enquanto o de trabalhadores na ativa
sobe apenas 0,7%. A expectativa é de que em 30 anos a
população em idade de trabalhar caia 6% e a de aposentados cresça 250%.
Caro vice-governador Paulo Brant, a conta não fecha!
A aprovação da Reforma levada à Câmara dos
Deputados, e que depois seguirá ao Senado Federal, terá
impacto muito positivo nos cofres públicos. A estimativa
de economia, caso aprovado o projeto apresentado, é de 1
trilhão de reais em 10 anos - número extremamente importante para que se enfrente a nossa imensa crise fiscal.

‘
‘

Ronaldo Scucato,
Presidente do Sistema Ocemg:
transposição dos desafios

A ACMinas, ao longo de sua trajetória centenária, vem representando, com
muita firmeza e assertividade, a classe empresarial de nosso Estado. Sempre atenta às perspectivas econômica, política e social de Minas e do
Brasil, contribui para a transposição dos desafios cotidianamente enfrentados pelo segmento que representa. Oportunamente, desejamos
ao presidente Aguinaldo Diniz Filho, empresário respeitado e de uma linhagem exitosa de
empreendedores, um profícuo mandato, bem
como a todos os membros da nova diretoria.
Certamente, a ACMinas viverá um período de
muitos resultados a partir da colaboração deste
nobre presidente, com seu estilo firme e conciliador, na defesa dos interesses da classe empresarial. O Sistema Ocemg continuará ao lado da
ACMinas, uma entidade parceira que atua em
prol dos interesses maiores do nosso
Estado e País. Desejo-lhe todo o sucesso nessa nova fase.

‘
‘
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‘

MARCELO DE SOUZA E SILVA,
Presidente da CDL/BH:
Voos cada vez mais altos
Com mais de cem anos de história, a Associação Comercial e Empresarial de Minas é uma das mais importantes entidades de classe de Belo Horizonte e do
nosso Estado. Sua atuação, sempre pautada
nos interesses da classe empresarial, é muito
importante para fomentar nosso desenvolvimento econômico e social. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH)
tem a ACMinas como uma forte parceira,
sempre trabalhando em conjunto nos diversos projetos e iniciativas que são importantes para os empresários e para a sociedade.
Temos a certeza que a nova gestão dará continuidade ao excelente trabalho que vem
sendo realizado pela Entidade. Sob a liderança do presidente Aguinaldo Diniz Filho, a
ACMinas irá crescer e avançar ainda mais,
aumentando sua participação no dia a dia do
empresariado e da população mineira, alçando voos cada vez mais altos e fomentando o
progresso da nossa capital e de
Minas Gerais.

‘
FOTO: ALESSANDRO CARVALHO

‘
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mente, respeitando as especificidades existentes.
A sociedade brasileira, tem um pacto moral, uma obrigação social de amparar aqueles menos favorecidos.
Não podemos aceitar mais esta distorção distributiva e social!

COMBATE À CORRUPÇÃO
Senhoras e senhores,
A valorização da atividade empresarial e da livre iniciativa é
fundamental para que Minas e o Brasil possam voltar ao caminho do desenvolvimento.
Abrimos 2019 com enorme esperança de poder avançar
nessa trilha. Novos governos chegaram com disposição e compromisso para mudar o quadro de imobilismo e de privilégios
para poucos.
As urnas deram seu claro recado. Agora é nosso dever, como
líderes empresariais, seguirmos vigilantes em pautas tão fundamentais como a da Reforma da Previdência, dentre outras
absolutamente necessárias.
Destaco, aqui, algumas que julgo essenciais para nosso
futuro:
O combate incondicional à corrupção é fundamental para
que possamos voltar a ter a confiança de que os privilégios ilegais possam acabar. Isto significa a valorização da atividade
ética, honesta e transparente e, por consequência, da livre iniciativa e concorrência.
Temos, todos, a convicção de que não eliminaremos totalmente a corrupção, mas precisamos ter a certeza da punição
exemplar para os que assim agirem.
A prevalência da ética e a clara distinção entre a Coisa Pública
e a Coisa Privada deve ser o caminho para todos os brasileiros.
Ninguém! Absolutamente ninguém neste país está acima da
Lei e da Constituição!
Chega! Basta! Não dá mais!

REFORMAS
Um ousado programa de privatizações e de redução da
intervenção estatal é igualmente importante. É preciso dar leveza aos nossos governos, para que eles possam servir à sociedade onde mais precisamos: Saúde, Educação, Segurança e
Infraestrutura.
É preciso implementar iniciativas para elevar a produtividade em nosso País, proporcionar ganhos de eficiência, tornar
a economia mais flexível e melhorar o ambiente de negócios.
Educação e Tecnologia são componentes fundamen-
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REFORMA SIMPLIFICADORA
Resumindo: precisamos de um Reforma Tributária que
simplifique, desonere e dê transparência. Há um porém. A
necessária Reforma Tributária só poderá ser efetivada face à
estrutura fiscal do Pais após a Reforma da Previdência.
Por fim, lembro da Reforma Política. Extremamente necessária e igualmente urgente, é preciso que toda a sociedade a
tome como bandeira fundamental.
Em um esforço de cidadania e de união, podemos acabar
com o foro privilegiado, criar cláusulas de barreira, o voto
distrital, eliminar o excesso de partidos e proibir a coligação
partidária, entre outras atitudes prementes.
São, todas, medidas capazes de gerar partidos polí-
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tais de qualquer pauta de modernização e competitividade
da economia brasileira.
Mas, caro Vice-Governador, não são só as empresas que
precisam ser competitivas. Também o nosso país precisa ser
competitivo.
Somam-se a estes dois pontos duas reformas imprescindíveis: a Tributária e a Política.
Há quanto tempo se fala em ambas as reformas?
Há quanto tempo?
Senhoras e senhores,
A carga tributária brasileira consome quase 34% de todas
as riquezas produzidas pelo país. Isso, claro, sufoca as
empresas e impacta negativamente na competitividade da
nossa economia.
O alto percentual dos tributos pagos pelas empresas e a
complexidade das obrigações legais existentes nos colocam
na rabeira dos rankings internacionais que medem os
ambientes de negócios dos países.
Temos carga tributária de países ricos, mas não temos em
troca a qualidade dos serviços públicos.

‘
‘

EMÍLIO PAROLINI,
Presidente da Federaminas:
Demandas do empresariado

Enxergamos a ACMinas com grande
representatividade enquanto entidade
de classe. Possui uma grande influência no meio
empresarial e comercial, além do meio político.
É referência em vários segmentos e vem solucionando as demandas do empresariado. A
nossa expectativa é de que a partir da nova gestão, com o presidente Aguinaldo Diniz a Filho
à frente da Presidência, a ACMinas possa ganhar
em tonalidade, penetração em outras diretrizes
e contatos sociais. Aguinaldo tem vasta experiência na área, sendo muito atuante, além de
ser um empresário reconhecido e respeitado em
todo o Estado e, com certeza, dará toda
a sua contribuição para o fortalecimento da Associação.

‘
‘
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‘
‘

ticos mais representativos, que são a base
de uma democracia forte – tão necessária e
almejada por todos nós.
Senhoras e Senhores,
Os problemas que vivemos hoje não têm
as suas principais razões na economia mas,
sim, na Política, em seu amplo espectro.
As reformas nos trarão não um Estado
maior ou menor, motivo de longo debate,
mas sim o Estado necessário!

LÚCIO EMÍLIO DE FARIA JÚNIOR,
presidente do Sistema Fecomércio:
Conquistas imensuráveis

A ACMinas tem em sua história grandes ensinamentos para qualquer entidade de classe. Afinal, ela está
entre as primeiras do Estado de Minas Gerais. O conhecimento e
o reconhecimento que seus dirigentes carregaram durante todo
esse tempo trazem para os dias de hoje a sua grandiosidade.
Sempre na busca da valorização do nosso Estado, a ACMinas obteve conquistas imensuráveis para os diversos setores que representa. A parceria com o Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac é
de apoio mútuo. Por isto sabemos exaltar a sua importância no
cenário econômico de Minas. Dada a sua experiência perante a
mais antiga indústria têxtil do Estado, sua formação e o amplo
conhecimento em entidades de classe, não poderia ter uma
expectativa diferente: acredito que a gestão do senhor Aguinaldo
Diniz Filho será pautada na responsabilidade e no respeito. Faço
votos de que o trabalho a ser realizado nos próximos anos
alcance os objetivos traçados junto a todos os membros
da diretoria.
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‘
‘

AÇÃO AGLUTINADORA
Caro presidente Lindolfo Paoliello,
Senhoras e senhores,
Levantar todas estas bandeiras será nosso
compromisso à frente da ACMinas.
Com orgulho, assumo a sua Presidência,
juntamente com toda nossa Diretoria, os
Vice-Presidentes, a Diretoria Plena, o
Diretores Eméritos e o Conselho Fiscal,
com o dever de lutar por um ambiente de
negócios sadio e capaz de permitir a Minas
Gerais desenvolver-se e gerar os necessários frutos para os milhões de mineiros.
Ingresso em uma entidade líder e com
histórico de unir as forças empresariais. A
ACMinas é capaz de aglutinar Indústria,
Comércio e Serviços sob uma plataforma
única, multidisciplinar e pronta para lutar
por Minas e pelo Brasil.
Por sua transversalidade, que une
empresários de todos os setores, a
ACMinas está forte e pronta para unir o
setor produtivo em uma agenda
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capaz de gerar riquezas e de distribuí-las de forma justa e
sustentável.
Juntamente com todas nossas importantes entidades
empresariais – FIEMG, Fecomércio, FAEMG, CDL-BH e
FCDL, Sebrae, CIEMG, Federaminas, FETCEMG e OCEMG –
podemos confluir esforços e caminhar juntas, de forma definitiva, em um grande PACTO por Minas Gerais e pelo Brasil.
Precisamos, sim, de um Pacto que nos una a todos, que nos
comprometa a todos!

ATENÇÃO CORPORATIVA
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A Associação Comercial e
Empresarial de Minas reafirma a
importância da organização e representação empresarial, para fins de defesa dos
interesses e do desenvolvimento da classe empresarial. A ACMinas, entidade centenária, destaca-se pela longevidade e
representatividade da importante categoria do comércio, bem como pela capacidade de articulação com as demais entidades representativas, qualificando-se
como uma das principais instituições de
Minas Gerais. Acredito que Aguinaldo
Diniz Filho, pela vivência e larga experiência em entidades associativas e na condução, durante 47 anos, da também centenária Cedro Cachoeira, deve agregar
muito como presidente. E, com certeza,
ajudar na construção de empresas capazes
de seguirem sua história e de gerar negócios e oportunidades para Minas
Gerais e para o Brasil.

‘
‘
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Amigas e amigos, chego à Presidência da Associação
Comercial e Empresarial de Minas depois de décadas de vivência empresarial e associativa.
Depois de fazer um curso técnico numa Escola do
SENAI/CETIQT, ingressei na Companhia de Fiação e Tecidos
Cedro Cachoeira, em 1970. Deixei a Cedro em abril de 2017,
após 47 anos de trabalho, do chão de fábrica à Presidência
da Diretoria e do Conselho de Administração, com a certeza de ter ajudado na construção de uma empresa capaz de
seguir sua história e de gerar negócios e oportunidades para
Minas Gerais e para o Brasil.
Fui Presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil
e de Confecção, a ABIT. Liderar uma entidade nacional deste
porte foi tarefa que realizei entre 2008 e 2013.
Fui também Vice-Presidente da Federação das Indústrias
de Minas Gerais, nos mandatos de Robson Braga de Andrade
e do meu amigo Olavo Machado Junior, e participei, ainda,
do Conselho de Política Econômica da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo.
Atuei como membro dos Conselhos da AMCHAM-Brasil –
Câmara Americana de Comércio; da ICC – Câmara
Internacional de Comércio, e, também, do IBGC – Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa, e da Algar, entre outras
Entidades de Classe e empresas.
Presido o Conselho da Escola Têxtil do SENAI e, com
muito orgulho, participo do Conselho Superior da Fundação
Felício Rocho.
Senhoras e senhores,
O momento é, de fato, de estarmos unidos para colocarmos Minas e o Brasil na trilha do desenvolvimento.
Precisamos pôr um ponto final nas crises econômica, política e social que vivemos há décadas.
Por isso, Senhor Vice-Governador Paulo Brant,

‘
‘

CÁSSIO BRAGA SANTOS,
Presidente do Ciemg:
Capacidade de articulação
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conte com o empresariado mineiro
para recolocar nosso estado nos trilhos do desenvolvimento.
E os desafios são muitos, são
enormes!
O déficit fiscal de Minas Gerais é
estimado em mais de R$ 11 bilhões
para o ano de 2019. Para reverter
esse quadro é preciso adotar uma
série de medidas de austeridade, mas
também medidas que estimulem o
crescimento econômico com geração
de emprego e renda.

Neste cenário, dialogar com o
Governo Federal quanto à adesão ao
seu Programa de Recuperação Fiscal
é providência que entendemos fundamental. Tarefa difícil mas absolutamente necessária.
É hora de apoiar a adoção dessas
medidas, de arregaçarmos as mangas,
de estarmos unidos com o Governo,
cobrando quando necessário, mas
juntos nos nossos objetivos comuns.
Estamos unidos para enfrentar os
muitos e enormes desafios.

‘

Há problemas estruturais na
receita e na despesa que precisam ser
superados, o que exigirá deste governo uma postura extremamente responsável e a adoção de reformas profundas, inclusive com algumas medidas duras.

MEDIDAS DE
AUSTERIDADE
Amigas e amigos,
Minas é muito, muito maior

‘

Por toda sua história e seus mais de 100
anos de existência, a ACMinas é, com certeza, uma das principais representantes do nosso setor
no Estado. São as entidades de classe como as nossas
que lutam diariamente para assegurar ao empresário um cenário mais favorável na tão árdua missão
de empreender em nosso país. E a ACMinas tem seu
papel de destaque na conquista e manutenção dos
direitos da classe empresarial ao longo de todos esses
anos. Aguinaldo Diniz Filho é, com certeza, qualificado para o cargo tão importante que assume
agora. Além de toda sua história na indústria têxtil,
já é um grande personagem no associativismo
empresarial. Além disso, sucede ao ex-presidente

FOTO: DIVULGAÇÃO

FRANK SINATRA SANTOS CHAVES,
presidente da FCDL MG:
Colhendo bons frutos

‘
‘

Lindolfo Paoliello, que realizou um excelente trabalho nos últimos quatro anos à frente da instituição. Por isso, vejo que é uma grande oportunidade
para o associativismo comercial em Minas continuar
colhendo bons frutos com o novo presidente.

31

2112-3956

Medicina, Engenharia de Segurança e Higiene do Trabalho

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
PPP
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PPRA

PCMSO

Transporte de Ambulância
UTI Móvel
Transporte Inter-Hospitalar
Eventos
CIPA

PGR

Rua Timbiras, 3458 - Barro Preto, Belo Horizonte - MG
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BRUMADINHO
Senhor Vice-Governador Paulo Brant, Caro Desembargador Nelson Missias, Presidente do Tribunal de Justiça,
Senhor 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa,
Deputado Antônio Carlos Arantes, nossa diretoria recémempossada, demais autoridades, Senhoras e Senhores.
Hoje se completam 30 dias de uma tragédia humana
social, ambiental e econômica. No dia 25 de janeiro, às 12
horas e 28 minutos, rompia-se a Barragem da Vale em
Brumadinho. Abriu uma enorme ferida que precisamos, juntos, fazer cicatrizar.
Lamentavelmente, assistimos e sofremos com o horror de
centenas de vidas ceifadas por erros de engenharia e por um
criminoso desleixo.
Nós, da ACMinas, nos solidarizamos profundamente com
as famílias que perderam entes queridos no desastre, na tragédia humana que a todos indigna .
Não podemos atribuir a Vale, a Cia a responsabilidade
pelo desastre de Brumadinho.
A Vale tem que ser preservada!
Explico-me!
Por um motivo simples: a Vale (aliás, como qualquer
empresa) é simplesmente um empreendimento, um ente
jurídico que não toma decisões nem atitudes e muito menos
manifesta vontades ou intenções. É um CNPJ.
Quem o faz são aqueles que a dirigem, que tomam decisões e que, por desídia, irresponsabilidade, ganância permitiram que o desastre acontecesse.
Após o devido processo legal, precisamos e temos a obrigação de punir exemplarmente e urgentemente os responsáveis por esta tragédia humana, social e econômica. São
CPFs.
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do que a crise que vivemos hoje. Somos mais de 20 milhões
de mineiros. O nosso passado nos permite uma visão otimista de um futuro com crescimento, educação, saúde, segurança e uma sociedade mais justa.
Vamos pensar e agir com o otimismo realista, crível, de
que podemos mais.
Com a responsabilidade e a união que o momento exige,
com a força, a cidadania que é peculiar a todos nós mineiros
e mineiras, haveremos, com muito trabalho, serenidade e
desprendimento, retornar ao Crescimento com Justiça Social.
Contem conosco! A hora é agora!

‘
‘

SÉRGIO PEDROSA,
Presidente da Fetcemg:
Sucesso e perseverança

A Federação das Empresas de
Transportes de Carga do Estado de
Minas Gerais (Fetcemg) parabeniza o trabalho
desenvolvido pela Associação Comercial e
Empresarial de Minas (ACMinas), que há 118
anos representa com muita ética e trabalho a
classe empresarial, atuando com afinco para o
progresso e o desenvolvimento econômico da
nossa sociedade.
Também parabenizo o novo presidente da
ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho, e a nova diretoria que, tenho certeza, farão um brilhante trabalho à frente da entidade. Em especial, parabenizo o vice-presidente Paulo Sérgio Ribeiro,
empresário e grande líder do setor de
Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) pelo
trabalho desenvolvido nas nossas entidades
setoriais, na Fetcemg e também no Sindicato das
Empresas de Transportes de Carga do Estado de
Minas Gerais (Setcemg). Gerir uma entidade de
classe é um trabalho voluntário e necessário,
feito por empresários que dedicam o seu tempo
em prol do desenvolvimento econômico de
Minas Gerais e do Brasil. Desejo sucesso e perseverança às lideranças da ACMinas
nessa nova jornada que se inicia.

‘
‘
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‘
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FLÁVIO ROSCOE NOGUEIRA,
Presidente da Fiemg:
Pacto por Minas Gerais
A importância da Associação
Comercial e Empresarial de Minas
pode ser medida por sua longevidade, símbolo da competência do trabalho realizado ao
longo de mais de um século. Criada em 1901,
sua história de luta pelo desenvolvimento de
Minas Gerais une empresas de todos os setores
– indústria, comércio e serviços. A ACMinas é
uma parceira fundamental da FIEMG na defesa
dos interesses dos empresários mineiros, na
busca pela sua conexão com os anseios da sociedade e na interlocução com o Poder Público.
Com atuação reconhecida, o presidente
Aguinaldo Diniz Filho tem a qualificação
necessária para desempenhar um grande trabalho à frente da ACMinas. Como ele próprio
afirmou em seu discurso de posse, é fundamental atuarmos para unir as entidades empresariais, todo o setor produtivo, a sociedade e
os governos para construirmos um pacto por
Minas Gerais e pelo Brasil. Estarmos juntos
nessa tarefa é papel de todos nós – é o que a
FIEMG espera de todos para os próximos anos.
A ACMinas pode contar com a
Federação para unirmos esforços por
nosso estado e por nosso país.
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“É preciso preservar a Vale”. Porém, obviamente e imediatamente, os danos materiais causados têm que ser rapidamente ressarcidos aos atingidos pela tragédia.
Senhoras e Senhores,
O primeiro compromisso da Vale é com Minas Gerias!
É um compromisso de raiz!
Aqui, a Vale nasceu e se fez forte e universal
Agora, ainda que pareça uma quimera, a Vale deve voltar a
suas origens.
De volta a Minas, começaria por resgatar as suas responsabilidades Intitucionais e a nos devolver um pouco do que
arrancou durante décadas do nosso solo, com o esforço de
nossa gente.
Minas é, portanto, o compromisso número 1 da Vale!
A Associação Comercial e Empresarial de Minas empunha
esta bandeira convocando todos para esta batalha. A batalha de
Minas pela volta da Vale as suas origens, de onde nunca deveria ter saído!
Os impactos do desastre serão sentidos fortemente em
nossa economia, na qual o peso do setor extrativo-mineral é
significativo.
Como muito bem colocou em seu editorial da última sextafeira o jornal Diário do Comércio - do nosso saudoso José Costa
e do companheiro Luiz Carlos Costa -, é preciso salvar o presente e pensar o futuro.
A indústria extrativa mineral é importante para Minas Gerais
e precisamos pensar o seu futuro - com segurança, responsabilidade e com a enorme capacidade que possui de gerar riquezas e oportunidades.

MINAS É MAIOR QUE A CRISE
É, igualmente importante pensar no fortalecimento e na
diversificação, com inovação, tecnologia e agregação de
Valor da nossa Economia - aproveitando todo o potencial
mineral, mas também as demais forças que possuimos em
Minas Gerais.
É preciso pensar o futuro!
Reafirmo, senhoras e senhores, que somos maiores do que
tudo isso. Minas Gerais é muito maior que o momento difícil
que passamos.
Vamos atravessar tudo isso, sendo responsáveis no presente para projetarmos e planejarmos o futuro!
Caros colegas de Diretoria recém-empossados,
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Senhoras e senhores empresários,
Caríssimos parlamentares,
Senhoras e senhores,
Agradeço enormemente a presença de todos vocês
e a confiança em que a ACMinas possa ser o fio condutor dessa nossa retomada do desenvolvimento.
Antes de terminar, peço a todos licença para alguns
agradecimentos muito especiais.
Ao companheiro Lindolfo Paollielo, pelo trabalho realizado à frente da ACMinas nos últimos anos. Graças ao
seu empenho e dedicação ao associativismo e ao desenvolvimento empresarial, assumo uma entidade pronta
para exercer o papel de liderança e de protagonismo que
lhe cabe no desenvolvimento de nosso estado.
Aos companheiros da Diretoria empossada, meu
mais sincero muito obrigado pela confiança. Estaremos
unidos nessa empreitada.
Com emoção, homenageio minha amada família.
Sem a companhia, a confiança e a paciência de vocês,
não estaria aqui e não poderia me dedicar por inteiro
a esta tarefa de unir o empresariado e de trabalhar pelo
desenvolvimento de Minas Gerais:
Simone, minha esposa e companheira;
Geraldo, Ricardo e Bernardo, filhos queridos;
Heitor, Lívia e Stela, netos adoráveis;
Milena e Luciana, estimadas noras.
Enfim, agradeço a todos os nossos familiares aqui
presentes.
Obrigado a todos! Seguimos juntos e contem
comigo!
Boa noite!

ROBERTO SIMÕES, Presidente
da FAEMG e do Sebrae MG:
Sequência à agenda

A ACMinas tem um papel de destaque
no desenvolvimento econômico e social
do nosso Estado. A entidade tem defendido há mais
de 100 anos, com reconhecida eficiência, os legítimos interesses da classe empresarial. Com a posse
do presidente Aguinaldo Diniz Filho e da nova diretoria, a ACMinas certamente dará sequência à agenda atual, adaptando-a aos desafios advindos do
intenso fluxo de informações e da conectividade.
É de extrema importância que as entidades
empresariais atuem de forma sincronizada,
somando forças para dar condições aos empresários, principalmente os de micro e pequeno porte,
de apoiar o setor produtivo em seus desafios cotidianos, inclusive nas adequações exigidas nesse
ambiente de intensa e rápida transformação digital. Esta diretoria, pela elevada qualidade dos seus
integrantes, fará com que a ACMinas
continue tendo participação decisiva
neste esforço coletivo.

‘
‘
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NOVA GESTÃO

QUEM É QUEM
Conheça a Nova Diretoria

AGUINALDO DINIZ FILHO
O novo presidente da Associação
Comercial e Empresarial de Minas,
Aguinaldo Diniz Filho, bacharel em
direito, faz parte da terceira geração da
família que, em 1872, juntamente
com outros sócios, criou a então
Companhia de Fiação e Tecidos Cedro
e Cachoeira – hoje Cedro Têxtil.
Natural de Curvelo, iniciou sua
carreira no setor em 1969, atuando
como estagiário na Companhia
Industrial Cataguases, e, um ano
depois, começou a trabalhar na então

Companhia de Fiação e Tecidos Cedro
e Cachoeira. Em 2001 assumiu sua
Presidência, cargo em que se manteve até 2013, quando passou a presidir os Conselhos de Administração da
empresa e de uma subsidiária, a
Companhia Santo Antônio.
O presidente da ACMinas tem
sólida experiência – e reputação –
como dirigente de entidades 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 Conselho de Mercados
Internacionais desta entidade.
Participou, ainda, Conselho Superior
de Economia da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP). Seu primeiro mandato como
vice-presidente da ACMinas teve início na gestão 1985/1986.

DIRETORIA EXECUTIVA
FÁBIO GUERRA LAGES
Natural de Conceição do Mato Dentro ele é sócio fundador e presidente do Conselho de Acionistas do Grupo
Orguel. Dono de sólida experiência em gestão empresarial, inclusive por meio do PAEX e do PDA da Fundação
Dom Cabral. Foi fundador e presidente da Abradylf –
Associação dos Distribuidores Dynapac e Flygt do Brasil,
por dois mandatos. Sócio-Fundador da ALEC-MG Associação dos Locadores de Equipamentos à Construção,
hoje Sindileq-MG - Sindicato dos Locadores de

Equipamentos, sendo
atualmente membro do
Conselho Superior.
Fundador e primeiro
presidente da Assempre
– Associação dos Empresários do Centro e Barro Preto.
Foi diretor por 16 anos da Abrada – Associação Brasileira
dos Distribuidores de Tratores Agrale e Presidente do
Conselho Deliberativo por 2 anos.

RUI ARAÚJO
Sócio-fundador e Diretor da Arco Engenharia e Comércio Ltda, entre 1965 e 2003, e
da Soinco – Sociedade Incorporadora e Construtora Ltda. – nesta, desde 1975 –, ambas
dedicadas à Construção Civil e ao Mercado Imobiliário. Arco Administradora Ltda.,
que atua no setor de hotelaria desde 1997.

JORNAL
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HUDSON LÍDIO DE NAVARRO
Atua na área de Direito de Empresa
há mais de 30 anos. Titular da
Contractus Sociedade de Advogados –
Direito de Negócios com foco em
negociações e contratos públicos e privados, intermediação na compra, venda
e constituição de empresas e parcerias
de negócios, gestão corporativa e compliance. É fundador e diretor presidente, há 18 anos, da Câmara Mineira de
Arbitragem Empresarial – CAMINAS,

sociedade civil dedicada à resolução
privada de litígios empresariais e interpessoais – ligada institucionalmente à
CBNAE/CACB. Empresário no setor
automotivo e de promoção de eventos
de negócios, é um dos criadores e realizadores da Bienal do Automóvel,
segundo maior evento do setor no
Brasil. É Conselheiro de Administração
independente, afiliado ao IBGC, atuando em Conselhos de empresas do setor

de saúde e de comércio. Árbitro e
parecerista em demandas e Claim’s
de engenharia.

JOSÉ ANCHIETA DA SILVA
Mestre em Direito Comercial pela
UFMG, doutorando em Ciências JurídicoEmpresariais pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, José Anchieta da
Silva é professor concursado de Direito
Comercial da UFMG e docente na
Faculdade de Direito Milton Campos.
Exerceu o cargo de Secretário Geral da
Escola de Advocacia da OAB/MG e presidiu o Instituto dos Advogados de Minas
Gerais. Atuou ainda como Delegado da

Comissão de Relações Internacionais do
Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil junto ao Mercosul. É
membro do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais e das
Academias Municipalista e Marianense de
Letras. Atua como árbitro integrante da
CAMINAS e da CAMARB. É ainda presidente da Academia Mineira de Letras
Jurídicas – AMLJ – e titular da firma José
Anchieta da Silva Advocacia.

JOSÉ EPIPHÂNIO CAMILO DOS SANTOS
Natural de Pitangui, MG, é graduado em Administração de Empresas
pela UNA, tem especialização em
Informática Aplicada pela ACTIM,
Paris. Participou, no IMD (em
Lausanne, França), da Seção Especial
de Estudos “Globalizing the Brazilian
Corporation in the 21st Century” e do PGA
(Programa de Gestão Avançada) realizado pelo INSEAD (The European
Institute of Business Administration), realizados por estas instituições em par-
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ceria com a Fundação Dom Cabral.
Foi Diretor de Planejamento e
Controle do BEMGE, onde também
exerceu o cargo de vice-presidente de
Informática e Administração. Exerceu
ainda as funções de Gerente de
Sistemas da PRODEMGE, da
Usiminas Mecânica e de Informática
da Fiat Automóveis. É Conselheiro
da Aliança Francesa e da FDC, também atuando como Delegado na
COP16 (Conferência do Clima em

Cancún, México). Foi membro da
Comissão de Automação Bancária da
FEBRABAN.
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MODESTO CARVALHO DE ARAÚJO NETO
Mineiro, natural de Belo Horizonte, é administrador de empresas
e pós-graduado em marketing e
finanças. É presidente da Drogaria
Araujo e Vice-presidente da Associação Brasileira de Farmácias.
Iniciou sua carreira em empresas do
setor financeiro e, em 1984, come-

çou a trabalhar na Drogaria Araujo,
empresa fundada por seu avô em
1906. Quatro anos depois tornou-se
Diretor Comercial e Administrativo,
num momento em que a empresa
tinha apenas nove lojas, e foi o responsável pela implementação de
inovações nas áreas de gestão, informatização de processos e profissionalização da empresa. Em 2004
assumiu sua presidência, dando início a um plano de expansão formulado em bases planejadas e sustentáveis que resultou, hoje, em mais de
220 lojas e 7 mil colaboradores. A
empresa detém o maior Ebitda do
varejo farmacêutico.

WILSON NÉLIO BRUMER
É Gestor da B&P Investimentos e
Participações e também Cônsul
Honorário do Japão em Belo
Horizonte. Foi Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de
Minas Gerais, presidiu a então
Companhia Vale do Rio Doce – hoje
Vale –, a Companhia Siderúrgica de
Tubarão, a Usiminas Mecânica e
atuou como Diretor-Executivo da
Acesita. Atualmente, participa dos
Conselhos de Administração da
Direcional Engenharia e da Medabil

(nestas como presidente) e do
Grupo CCR. É também membro do
Conselho Consultivo da Transpes,
empresa do setor de Transportes e,
ainda, cofundador da Ômega
Energia Renovável S.A.

SERGIO
BRUNO
ZECH
Formado nas categorias de base do
Minas Tênis Clube, Sérgio Bruno
Zech começou sua carreira esportiva
na natação, sendo depois, aos 17
anos, convidado para integrar a equipe de vôlei do Minas. Posteriormente,
na equipe profissional do clube, foi
campeão brasileiro e chegou à seleção nacional. Posteriormente, tendo
se afastado das quadras, optou pela
Economia, área na qual adquiriu sólida experiência em marketing e planejamento, áreas nas quais atuou em
empresas como Cimetal, Grupo
Tratex e Bolsa de Valores de Minas.
Entrou para a Diretoria do Minas
Tênis Clube em 1971 e atuou como
diretor dos departamentos de judô e
vôlei, além do Financeiro, Foi vicepresidente e depois presidente do
Clube e, também, Secretário de
Estado de Esportes gestão do governador Itamar Franco.

CLEDORVINO BELINI
Formado em Administração de Empresas
pela Universidade Mackenzie, de São Paulo,
é pós-graduado em finanças pelo curso de
mestrado da USP, e MBA pelo FDC/INSEAD.
Numa carreira de 44 anos na Fiat
Automóveis, foi seu Diretor de Compras e,
por 11 anos, seu Presidente para Brasil e
América Latina. Em 2009 passou a integrar
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o Conselho Executivo do Fiat Group, a mais
elevada instância mundial de comando do
grupo. Também foi presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), entre 2010 e 2013.
Exerce atualmente os cargos de Conselheiro
de Administração independente do grupo
JBS e de presidente da Cemig.
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MARCOS BRAFMAN
Tem 44 anos de experiência
na área de tecnologia da informação, com atuação em empresas públicas e privadas. Desde
1991 é sócio-fundador e CEO da
Maxis Informática, empresa
especializada em sistemas de
segurança, controle de acesso,
frequência e identificação de
pessoas.
Ex-presidente da
Federação Israelita do Estado de
Minas Gerais, da ASSESPRO –
Associação das Empresas de
Tecnologia da Informação,
Software e Internet de Minas
Gerais –, do CEINFOR –
Conselho Empresarial de
Informática de Minas Gerais –, e

WAGNER FURTADO VELOSO
da FUMSOFT – Fundação
Mineira de Software – onde
exerce atualmente a função de
Conselheiro. Exerceu, ainda, a
vice-presidência da SUCESU-MG
– Sociedade dos Usuários de
Informática e Telecomunicações
de Minas Gerais.

PAULO SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA
Começou a trabalhar ao 15
anos na Empresa de Transportes
Rápido 900, da qual se tornou
sócio. Desligou-se desta firma
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em 1970 e, em 1971, fundou a
Tora Transportes. Em 1994,
criou, em sociedade com a Fasal,
empresa do grupo Usiminas, a
Usifast, que é detentora da concessão do Porto Seco Industrial
Granbel. Desde 1996, concentra
suas atividades no segmento de
transportes e logística, tendo
fundado as empresas Tora
Logística, Loc-Mov e o Fundo
Imobiliário Loginvest, este voltado para investimentos na área
de logística.

É graduado em Administração de
Empresas pela Universidade Federal de
Minas Gerais e fez MBA na Columbia
University, em Nova York.
Foi Presidente Executivo da Fundação
Dom Cabral no período de 2012 a 2015,
onde já assumira os cargos de gerente de
projetos no Programa Parceiros para a
Excelência (PAEX), gerente coordenador
deste programa e gerente coordenador
de Programas Customizados. Atuou na
Fundação João Pinheiro como superintendente-adjunto do Centro de
Desenvolvimento de Administração.
Ocupou os cargos de Superintendente e
de Diretor Financeiro na Açominas, diretor administrativo-financeiro na
Siderúrgica Mendes Júnior e diretor de
Finanças Corporativas na Mendespar. Foi
superintendente-geral da Santa Casa de
Belo Horizonte e diretor-superintendente da Telemar na Regional Ceará.
Em1998, recebeu o Prêmio Equilibrista,
do IBEF-MG, e de Administrador do
Ano(Área Social) do CRA-MG.
Atualmente, é membro do Conselho
Deliberativo do Instituto Brasileiro de
Executivos de Finanças(IBEF-MG) e do
Conselho Curador da FDC.
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OLAVO MACHADO JUNIOR
A defesa dos interesses da indústria
está, em suas próprias palavras, no seu
DNA. Depois de atuar com seu pai na Bell
Brasil Eletrônica Ltda., criou sua primeira
empresa aos 25 anos, a Machado Correa
Engenharia, como resultado de uma
marca de sua família, o empreendedorismo. Sua atuação de empresário o levou a
participar de uma dezena de empreendimentos e a liderar, em entidades corporativas, diversas iniciativas em favor do setor

produtivo de Minas Gerais. Em 1978 passou a integrar o corpo dirigente da
FIEMG, entidade que presidiu entre 2010
e 2018, atuando – segundo suas próprias
palavras – como “porta-voz do empresariado em diversas frentes”. É, atualmente, vice-presidente da Confederação
Nacional da Indústria. Tem por princípio
que a busca por resultados deve aliar geração de negócios com responsabilidade
socioambiental.

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Atuou em várias instituições
financeiras, como Executive VicePresidente/CEO do Safra National
Bank of New York – NY – EUA, foi
presidente do Banco de Crédito Real
de Minas Gerais e do BDMG – Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais,
onde fundou o BDMG Cultural.
Presidiu o Sebrae-MG e atuou como
presidente dos Conselhos Deliberativos da Fundação João Pinheiro e do
INDI. Foi Secretário de Planejamento
e Coordenação Geral, de Minas e
Energia e da Indústria, Comércio e
Mineração do Estado de Minas Gerais.
Atuou também como reitor da
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Faculdade Estácio de Sá de Belo
Horizonte e Diretor Financeiro
Internacional e de Project Finance da
Tenenge S.A. Presidiu a Agência
Brasileira de Desenvolvimento e o
IBEF – Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – em nível nacional.
Preside a ASSEMG – Associação dos
Economistas de Minas Gerais e é
Coordenador-Geral do Fórum JK de
Desenvolvimento. É, ainda, presidente da MinasPart – Desenvolvimento Empresarial e Econômico –
e de MercadoComum Comunicação
e Publicidade Ltda. É membro da
Academia Brasileira de Ciências

Contábeis e da Academia Nacional de
Economia. Autor de vários livros,
entre os quais se destacam “JK – 50
Anos de Progresso em 5 Anos de
Governo”. Participou por 21 vezes,
como convidado especial, das
Reuniões Anuais do BID – Banco
Interamericano de Desenvolvimento
– e do FMI/ Banco Mundial.
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GESTÃO

PRESERVAR O PATRIMÔNIO
E GERIR CONFLITOS SÃO
OS GRANDES DESAFIOS DAS
EMPRESAS FAMILIARES
Pesquisas mundiais indicam que apenas 4% desses
empreendimentos chegam à quarta geração
A jornalista Juliana Costa Gonçalves com mais de 20 anos de experiência, 12
deles dedicados aos processos de desenvolvimento e profissionalização de negócios familiares – debateu, durante palestra na ACMinas, os desafios que envolvem as empresas geridas neste âmbito,
que, segundo ela, são predominantes no
mundo inteiro.
Palestrante e consultora sobre o tema,
além de integrante do Conselho de
Família, Juliana, citando estatísticas internacionais, mostrou que os negócios
familiares correspondem a dois terços do
total de empresas no mundo.
Juliana Gonçalves: Negócios de família exigem acordos
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“Setenta e cinco por cento
das empresas na União
Europeia são familiares”,
afirmou. “Na Índia, elas
representam 65% do PIB e
empregam 75% da população ativa”.
“No Brasil”, prosseguiu,
“elas respondem por mais da
metade do PIB e por três quartos dos empregos. Entre as
500 maiores empresas, 35%
são familiares”, afirmou. No
entanto, segundo a consultora, existem causas que contribuem para o desaparecimento deste tipo de negócio e, na
maioria das vezes, isto resulta
de dificuldades de administrar
conflitos familiares.
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DESAFIOS
Manter uma empresa de tradição familiar no mercado tem se tornado um grande desafio para os empresários e fundadores. O início de uma história familiar e
do seu empreendimento geralmente
envolve um, dois ou três fundadores. E à
medida que as novas gerações vão chegando, o número de pessoas envolvidas
nesta história empresarial se amplia.
“Todo fundador é, por natureza, uma
pessoa empreendedora”, lembrou. “Mas
a família não o é necessariamente. É preciso, então, educar esta família para o
papel de empresário e, com isto, levá-la
a uma série de reflexões, buscando seu
amadurecimento e, sobretudo, criando
regras de convivência. Investir no processo de profissionalização da gestão

empresarial familiar também resulta no
crescimento exponencial da empresa”,
completou.
Segundo Juliana, para preservar o
patrimônio é fundamental o auxílio de
especialistas capazes de indicar as melhores soluções para as dificuldades de cada
empresa. O bom relacionamento entre
os acionistas também é um fator essencial para o progresso e continuidade do
negócio. “Trata-se de criar acordos entre
o grupo familiar, sobre o que pode se
fazer em relação ao patrimônio, à
empresa e a própria família”, lembrou.
“É preciso estabelecer um acordo de
acionistas, regras para o relacionamento e para a entrada de novas gerações. É
fundamental cuidar da governança, criar
fóruns específicos onde as pessoas possam discutir cada um dos problemas”.
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DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

EMPRESAS INVESTEM
EM CAPACITAÇÃO
Primeiros alunos do Programa ACMinas de
Formação de Gestores já colhem resultados
Com uma turma formada por
dirigentes e executivos de cinco
empresas, a primeira edição do
curso, realizado por meio de parceria entre a ACMinas e o Instituto
Aquila, teve como foco a gestão para
resultados – e os participantes, ao
aplicarem os conhecimentos obtidos, já os obtêm em suas empresas.
O programa é de grande amplitude,
envolvendo desde planejamento e
execução de planos de ação, correção de desvios, padronização de boas
práticas e treinamento em padrões,
até o tratamento de anomalias.

A metodologia utilizada inclui
atividades teóricas, mas concentrase, principalmente, na prática. Por
meio dela, os participantes expõem
situações comuns na gestão empresarial e são levados a buscar soluções para a gestão de seus negócios
– como os problemas do dia a dia e
o desenvolvimento e execução de
projetos. Os trabalhos foram apresentados a uma banca de avaliação
composta por consultores do
Instituto Aquila e pelo superintendente da ACMinas, Luis Paulo
Costa.

Segundo o professor Paulo
Valente, sócio do Instituto Áquila, a
capacitação é de extrema importância para uma gestão de qualidade.
“Esta parceria com a ACMinas nos
possibilitou montar um curso, mostrar que é possível reverter cenários
complexos por meio do conhecimento em gestão”, comentou.
“Mudanças, quaisquer que sejam, já
não são algo simples. E no ambiente
corporativo são ainda mais difíceis,
mas elas são o caminho para melhorar o desempenho de qualquer
empresa”.

CONHEÇA OS PROJETOS

PRUDENCIAL SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS
O desenvolvimento de um
novo produto foi um dos resultados alcançados pela Prudencial,
empresa de consultoria que atua
em soluções para o desenvolvimento empresarial. Por meio de
análises nas operações de seus
clientes, feitas durante o curso,
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foram encontradas alternativas e
possibilidades legais para reduzir
custos tributários.
Para a empresária Maria de
Fátima Viana da Silva, sócia da
empresa, o curso proporcionou
uma visão global do empreendimento. “Fizemos um plano de ação

e traçamos, ali, quais seriam os
fatos e as causas que levavam a um
faturamento baixo”, disse. “De
posse dessas informações, montamos um projeto e estabelecemos
uma meta que, no nosso caso, foi
aumentar o faturamento em 50%.
Com a sua execução conse-
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guimos não apenas alcançá-la mas superá-la,
chegando a um crescimento de 100% no faturamento”, afirmou.
Além deste aumento na receita, o curso
contribuiu muito para a organização da
empresa. “Foi por meio de gráficos e estudos
de causas e efeitos que conseguimos diagnosticar os problemas. Nossos clientes não conseguiam dar continuidade aos projetos que lhes
apresentávamos. Descobrimos aí uma brecha
para um novo produto: o treinamento das
equipes dos clientes in company e com acompanhamento, por um ano, da sua implantação.”

VILA RICA
A Vila Rica Suítes, uma “Vila
Europeia” em plena BH, foi outra
empresa participante do programa.
Sócio do empreendimento, Breno
Marques Chami chegou ao curso já
com uma decisão tomada: a transformação das suítes em lofts. “Tínhamos
esta intenção manifesta, mas as ideias
estavam ainda soltas. O curso permitiu organizá-las, mostrando o norte a
se seguir. A metodologia trouxe clareza, organização e a necessária arquitetura para que as ideias se transformassem em ações”.
Segundo Chami, foram criados
novos procedimentos, novas formas
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de controle, ajuste das despesas, relações com os fornecedores e organização do ambiente. “Conseguimos
aumentar nosso faturamento, mas,
principalmente, aprimorar a organização, os procedimentos e formas de
controle. Pudemos fazer os ajustes
necessários e implantar melhoras com
o passar do tempo”.
Além do conteúdo em si, Breno
destacou que sua participação no programa proporcionou a oportunidade
de contatos com profissionais e com
metodologias de alto padrão. “Já decidi participar também de outros módulos e atividades”, finalizou.

SORVETERIA
UNIVERSAL
Inaugurada em 1932, a
Sorveteria Universal é uma
empresa de gestão familiar
que já está na quarta geração.
Mas foram as sócias, Liliane
e Aline Lacorte, que perceberam a necessidade de profissionalizar o negócio da família. Segundo Aline, num primeiro momento o que era
uma “sorveteria” transformou-se em uma empresa.
“Depois que criamos um plano
de ação e estabelecemos metas,
procedimentos e forma organizacional, tivemos mais tranquilidade para enxergar melhor
o nosso negócio”, afirmou.
Procuramos a ACMinas, ao
saber do curso, e nos surpreendemos. “Eu acreditava
em tudo que ele oferecia, mas
não imaginava um retorno tão
rápido e eficiente.” Para
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Liliane, a outra sócia, “Os números são incontestáveis e os resultados serão duradouros.”
Além da reestruturação de
procedimentos, a estrutura física do empreendimento também
passou por adequações e um
novo produto foi desenvolvido:
O Food Truck da Sorveteria
Universal. “Queremos alçar novos
voos. Estamos agora preparadas
para isto, graças ao curso e à
metodologia que aprendemos.
Tivemos a oportunidade de nos
tornarmos empresárias de verdade”, concluiu Liliane.
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EGG NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Os sócios Rafael Egg Nunes,
Marcos Luiz Egg Nunes e Guilherme
Zardo da Rocha, do Escritório Egg
Nunes Advogados Associados, também passaram pela banca examinadora do Curso. Para Rafael, o
Programa de Formação de Gestores
despertou nos sócios o interesse e a
necessidade de melhorar a gestão e
padronizar processos. “Conseguimos
estabelecer uma série de mudanças
que têm dado bons resultados. Mas é
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claro que não podemos simplesmente implantá-las e parar por aí. É preciso monitorar o processo e verificar
resultados. Pela nossa previsão e pelas
metas traçadas para todos os processos que conseguimos identificar,
pelas mudanças que podemos fazer,
acreditamos num aumento de 20%
na receita, já para julho deste ano, e
numa redução de despesas da ordem
de 10%.”, afirmou.
Os três sócios dividiram suas fun-

ções e cada um está à frente de projetos diferentes, mas continuam
atuando juntos com vistas ao aumento da receita, redução de despesas e
padronização de processos internos.
“Tudo isso vai impactar no aumento do lucro. Eu não tenho a menor
dúvida que o curso é espetacular, vai
mudar a empresa da água para o
vinho. Nós entramos advogados e
estamos saindo advogados-gestores”, concluiu.
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MERCADO

73ª RODADA DE
NEGÓCIOS DA ACMINAS
Empresários se surpreenderam com a variedade de segmentos participantes

Rodada de Negócios: o encontro entre quem quer comprar e quem quer vender

Importante instrumento de networking para empresários divulgarem
e conhecerem produtos, serviços e
possíveis parceiros, a Rodada de
Negócios ACMinas teve em fevereiro sua primeira edição de 2019.
Realizado no Espaço Institucional
ACMinas, o encontro, que teve a
participação de 25 empresas de
diversos setores, foi novamente um
sucesso ao promover parcerias e
bons negócios. Os empresários trouxeram suas experiências e apresentaram, entre si, seus produtos e ser-
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viços. O encontro é realizada seis
vezes por ano.
Nas Rodadas, tudo acontece de
forma simples e fácil: os representantes das empresas participantes são distribuídos em sete mesas, de acordo
com seus segmentos de atuação, onde
podem apresentar seus produtos e
serviços, ao mesmo tempo em que
tomam conhecimento daquilo que as
demais oferecem. Todo o processo é
controlado por um sistema informatizado que organiza a sua dinâmica,
de forma que todos passem por todas

as mesas e tenham tempo idêntico
para suas apresentações.
Associada à ACMinas há dez
anos, a empresária Fabiana Eike participou desta nova edição e destacou
o evento como produtivo. “A
Rodada é uma ótima experiência”,
disse. Nela, numa única manhã,
conseguimos nos reunir com 25
empresas. E, já no dia seguinte, pude
entrar em contato com cada um dos
empresários, agendar visitas, estreitar relacionamentos e fomentar
negócios ou parcerias”.
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VISITA

VISITA DO
GOVERNADOR
O governador Romeu Zema fez visita de cortesia ao presidente da Associação Comercial e
Empresarial de Minas, Aguinaldo Diniz Filho.
No encontro, do qual participaram também
vice-presidentes e ex-presidentes da entidade,
ele explicou que não pôde participar da solenidade de posse, realizada na véspera no Minas
Tênis Clube, e manifestou seus votos de muito
sucesso à nova gestão da ACMinas.
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ACONTECE

CAMPANHA ACMINAS
PELA CIDADANIA
Desde sábado, 23 de fevereiro, quem passa pela avenida Afonso Pena, à altura do
número 372, verá desfraldada,
no topo do prédio da
Associação Comercial e
Empresarial de Minas, a
Bandeira do Brasil. A iniciativa de ali colocá-la, permanentemente, encerra um simbo-
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lismo: o compromisso da entidade com o nosso País. E a
ACMinas vai além: pretende
que sua iniciativa seja um
ponto de partida para que se
faça o mesmo em todos os
prédios da Avenida Afonso
Pena, estimulando o sentimento de cidadania na nossa
população.
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