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A intenção de investir um montante 
de 300 bilhões de reais na eco-
nomia brasileira, manifestada com 
alarde por diversas empresas com 
negócios no Brasil logo depois da 
posse do presidente Jair Bolsona-
ro, foi percebida, no mercado, 
como um bom sinal daquilo que 
estaria por vir: uma sólida reto-
mada do desenvolvimento econô-
mico, ancorada na consecução 
das várias reformas que o novo 
governo anunciava. Hoje, três 
meses passados, o otimismo de 
investidores e das grandes corpo-
rações deu lugar a uma prudente 
cautela – e nem se fala mais na-
queles 300 bilhões. O motivo é 
óbvio: a reforma da Previdência 
Social, condicionante das demais 
e sustentáculo dos planos de cres-
cimento econômico e de desenvol-
vimento social, empacou.

Houve muitas razões para que isto 
acontecesse, mas o fato é que tem 
havido uma assincronia entre Exe-
cutivo e Legislativo, com enorme 
potencial para gerar dissensões 
na própria base de sustentação 
do Governo, cujo alinhamento 
vem se tornando cada vez mais 
frágil, e a nítida emergência de 
interesses político-partidários, 
quando não pessoais, de “vender 
caro” a Reforma. Este contexto é 
extremamente negativo, não ape-
nas em razão de um previsível es-
gotamento do erário público mas, 
principalmente, aos próprios cida-
dãos, na medida em que qualquer 
entrave pode trazer longos adia-
mentos no processo de  viabiliza-
ção socioeconômica e financeira 
do sistema.

Reforma da Previdência
não admite protelações

Num caso extremo, estes fatores, 
em conjunto, podem mesmo se-
pultar em caráter definitivo o nos-
so sistema previdenciário. Nesta 
hipótese, as desigualdades so-
cioeconômicas se acentuariam 
de tal forma que o Brasil se tor-
naria, simplesmente, uma nação 
inviável – uma Belíndia, aquele 
país fictício ambíguo e incoerente, 
que resultaria de uma conjunção 
da desenvolvida Bélgica com a 
contraditória Índia: leis e impostos 
do primeiro, pequeno e rico, e as 
abissais desigualdades sociais do 
segundo. 

Aguinaldo Diniz Filho
Presidente da ACMinas

Editorial

Felizmente para nós, aquele que 
conduz a Reforma, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, vem 
demonstrando que tanta confusão, 
acompanhada por pressões de 
toda sorte, não tem afetado a sua 
disposição em dialogar, conver-
sar, convencer e avançar para a 
consecução das mudanças, embo-
ra, dias atrás, tenha se confessa-
do um pouco desanimado. Coisa 
passageira, espera-se, pois sua 
liderança é fundamental para que 

se difunda um ambiente favorável 
à aprovação. Mesmo com o acir-
ramento de ânimos que provoca e 
com as postergações que prenun-
ciam delongas além do prazo de-
sejado, algo a meu ver inevitável, 
ela acabará por acontecer se hou-
ver serenidade e desprendimento.

Não custa lembrar, e venho fa-
zendo isto reiteradamente, que a 
Previdência Social consumirá este 
ano 768 bilhões de reais – mais 
de 53% do total de gastos previs-
tos no orçamento da União para 
este exercício. Paralelamente, 
saúde, educação e segurança pú-
blica, juntas, consumirão 228 bi-
lhões de reais, menos de 16% dos 
gastos totais. Aprovar a reforma 
significa, simplesmente, salvar a 
nossa economia e assegurar que 
o Brasil inicie um ciclo duradouro 
de desenvolvimento. Haverá sacri-
fícios para todos, sem dúvida, mas 
é preciso acabar com os privilé-
gios. Trata-se, ao final das contas, 
de uma questão de sobrevivência 
– nossa, de nossa economia, de 
nossa cidadania e de nossa Na-
ção – e de garantir que nossas ge-
rações futuras possam contar com 
um sistema previdenciário justo, 
viável, eficaz, equilibrado e con-
sistente ao longo do tempo. E isto 
não comporta protelações.

“Não custa lembrar, 
e venho fazendo isto 
reiteradamente, que 
a Previdência Social 
consumirá este ano 

768 bilhões de reais...

”
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“A mediação é o mais eficiente 
dos métodos de solução consen-
sual de conflitos e efetivamente 
veio para ficar. Embora já venha 
sendo praticada no Brasil há al-
gum tempo é fato que ela ainda 
encontra resistência e desconfian-
ça por parte dos empresários.” A 
constatação é do advogado Luiz 
Felipe Calábria, mediador da Câ-
mara de Mediação Empresarial 
ACMinas – CAMEAC, que de-
fende como de suma importância 
que contratos tenham cláusulas es-
calonadas – estipulações que pre-
veem a utilização sequencial dos 
meios de solução de conflitos. “A 
cláusula de mediação”, disse, “é 
regulada pela Lei 13.140/15 e 
contém o acordo das partes para 

A cláusula da Mediação 

submeter à mediação os conflitos 
de certos contratos.” 

Em regra, segundo o advogado, 
qualquer contrato pode conter 
uma cláusula de mediação, que 
normalmente vem acompanhada 
de outra, estipulando foro e arbi-
tragem. “É o que se chama cláu-
sula escalonada, pois estabelece 
uma ordem para utilização dos 
métodos”, explicou. “Por exem-
plo, se surgir um conflito, as partes 
deverão tentar resolvê-lo primeiro 
por mediação. Mas se não houver 
acordo, poderão recorrer a outros 
métodos”, explicou. 

Segundo Calábria, a cláusula 
deve conter os prazos mínimo e 

Para especialista, a mediação tem como marca a solução rápida de 
conflitos, evitando a  judicialização

máximo para a primeira reunião, 
o local em que esta se realizará, 
os critérios para escolha do me-
diador e a penalidade para o 
não comparecimento à primeira 
reunião. “Alternativamente, pode-
se indicar o regulamento de uma 
instituição de mediação. Mas re-
comenda-se que a cláusula seja re-
visada por advogado, para evitar 
nulidade”, destacou. 

A utilização da mediação quando 
surge o conflito, havendo ou não 
cláusula de mediação, é opção 
moderna, simples e auto composi-
tiva que, antes de tudo, viabiliza 
a manutenção e a continuidade 
das relações comerciais entre as 
partes momentaneamente em de-
sacordo comercial.  

Serviço
A Câmara de Mediação 
Empresarial ACMinas – 
CAMEAC – foi criada 

pela entidade para evitar 
demandas prolongadas 

por meio de acordos. Os 
interessados podem obter no 
site da entidade (acminas.

com.br) uma cláusula 
modelo, atendimento e outros 

esclarecimentos.

Confl itos
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Plenária

“A reforma não é uma escolha, 
é uma necessidade. É importan-
te para impedir que o déficit da 
Previdência torne o Estado brasi-
leiro ingovernável”. A advertência 
é do ex-ministro da Previdência e 
Assistência Social, Roberto Brant, 
feita durante reunião plenária da 
ACMinas. Para Brant, a maior 
parte das mudanças propostas 
na reforma  deve focar nos servi-
dores públicos, principalmente na 
elite do funcionalismo. “Na parte 
do regime geral da Previdência as 
mudanças são pequenas, apenas 
um alongamento da idade míni-
ma. Os trabalhadores mais pobres 
já são submetidos a essa regra”, 
explicou o ex-ministro.
 
Se a reforma da Previdência não 
passar, Brant prevê, será o colap-
so final do país. “Cinquenta e dois 
por cento de toda a arrecadação 
federal já são gastos com o pa-
gamento de pensões e aposenta-
dorias. Essas despesas crescem 
mais do que a inflação e do que 

Para ex-ministro da Previdência,
reforma evitará o colapso do País

o próprio PIB do país”, disse. “Em 
2030, 80% de todos os impostos 
serão empenhados no pagamen-
to de aposentadorias e pensões. 
Com mais 22%, relativos ao pa-
gamento da folha de salários do 
pessoal da ativa, já se ultrapassa 
os 100% da arrecadação. Então, 
o Estado vai fechar, a União vai 
fechar. Isto é o colapso final”.

No setor público, a maior resis-
tência

O ex-ministro afirmou que os ido-
sos do país representam de 10% 
a 12% da população e está se 
gastando mais da metade de todo 
o dinheiro com eles. “Sobram ape-
nas 42% para atender a 90% da 
população, na maioria pobres, e 
este quadro não ocorre em nenhum 
outro país do mundo”, criticou. 

Para Brant, o presidente Bolsonaro 
tem dificuldades pela frente. “No 
caso das reformas no Sistema Ge-
ral, que atinge os aposentados da 

iniciativa privada, o governo não 
vai encontrar muita resistência. 
Mesmo porque as mudanças ali 
são de menor monta. Ele vai en-
contrar muita resistência é na refor-
ma da Previdência do setor públi-
co, que é onde estão os maiores 
privilégios. Esta reforma pretende, 
na verdade, diminuir o grau de 
desigualdades no sistema e o tor-
ná-lo mais justo”, destacou.

De acordo com o vice-governador 
de Minas Gerais, Paulo Brant, o 
cenário que foi apresentado já é, 
no caso dos estados da Federa-
ção, uma realidade. “O governo 
federal, apesar de gastar 52% 
com previdência e pensões, tem 
alternativas de financiamento do 
déficit. Já os governos estaduais – 
e Minas Gerais está passando por 
isto – não tem nenhuma opção. 
“É como uma família que não tem 
acesso a cheque especial, cartão 
de crédito e financiamento”, dis-
se. “Aqui em Minas estamos no 
limite da irresponsabilidade. Esta-
mos cortando despesas que não 

Roberto Brant assinalou, em debate na ACMinas, que em 11 anos toda a arrecadação 
federal será insuficiente para pagar aposentadorias

ACMinas propõe ação conjunta
com entidades empresariais do Estado 

a fovor da Reforma da Previdência
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poderíamos cortar. Então ou apro-
vamos esta reforma da Previdên-
cia, que terá reflexos nos Estados, 
ou o setor público de Minas entra-
rá em colapso”, advertiu. 

Já para o presidente da ACMinas, 
Aguinaldo Diniz Filho, os esclare-
cimentos feitos por Roberto Brant 
trouxeram a percepção de que a 
iniciativa privada, por seus repre-
sentantes, podem em conjunto con-
tribuir com ideias e propostas para 
a implementação das mudanças 
que, disse, “são absolutamente 
necessárias e condicionam a reto-
mada do crescimento econômico 
brasileiro”. Logo após a reunião, 
enviou carta aos presidentes das 
demais entidades empresariais do 
Estado propondo uma ação con-
junta, envolvendo todo o universo 
corporativo de Minas em ações a 
favor da aprovação da Reforma 
Previdenciária.

Roberto Brant
defende Reforma da Previdência



8

Entrevista

Depois de anos de recessão e um 
2018 marcado por lenta recupera-
ção, as previsões de economistas, 
assim como as Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e do governo 
brasileiro, são de que a economia 
brasileira crescerá com mais força 
em 2019. O Ph.D em Economia 
pela Universidade de Illinois, pro-
fessor adjunto da FDC, ex-Diretor 
do Banco Mundial, Secretário Exe-
cutivo do Comitê de Desenvolvi-
mento do FMI/Banco Mundial e es-
critor Carlos Braga Primo acredita 
na recuperação, mas é cauteloso.
“A economia está se recuperando, 
mas o crescimento, no entanto, 
permanece medíocre e o futuro 
da recuperação econômica é in-
certo”, destacou. O professor foi 
o convidado da primeira Reunião 
Plenária de 2019 da ACMinas. 
Em sua apresentação sobre “Im-
pactos das Recentes Mudanças 
Políticas na Economia” ele desta-
cou que certamente estamos em 
um momento muito interessante na 

Economia brasileira,
um futuro ainda incerto
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“
O crescimento 

permanece medíocre e 
o futuro da economia 

ainda é incerto

”

economia mundial, que, infeliz-
mente, não é muito promissor para 
o Brasil, mas que é algo que nos 
remete a ficar de olhos bem aber-
tos. Confira, a sua opinião sobre 
outros pontos do futuro econômico 
do país.

Qual é a sua avaliação do qua-
dro atual da economia?

A economia brasileira vem se re-
cuperando da recessão mais dra-
mática de sua história moderna. O 
crescimento, no entanto, permane-

ce medíocre e o futuro da recupe-
ração econômica é incerto. A cri-
se gerou uma perda significativa 
do grau de confiança, tanto por 
parte de atores externos como do-
mésticos. O crescimento potencial 
do Brasil, que era estimado ser da 
ordem de 4% ao ano no período 
pré-crise, caiu para cerca de 2% 
ao ano na atualidade.

A herança da crise inclui alto de-
semprego (uma taxa de 12%), 
ociosidade industrial elevada (uma 
taxa de utilização da capacidade 
instalada de 78,3%), endivida-
mento do setor privado (a dívida 
das pessoas jurídicas não-financei-
ras permanece elevada: cerca de 
49,1% do PIB), retração de inves-
timentos públicos e privados (atin-
gindo apenas 15,8% do PIB em 
2018), o colapso financeiro de al-
guns estados da federação (Rio Ja-
neiro, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul, por exemplo) e a expansão 

Confi ra entrevista em 
vídeo em nosso canal 
do youtube

Carlos Braga Primo:
desemprego é herança da crise
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significativa da dívida pública (no 
setor público é de 76,7% do PIB).  
 
A crise, porém, favoreceu o con-
trole da inflação e a queda da 
taxa de juros. Caso o Brasil consi-
ga manter a inflação sob controle 
e os juros mais baixos, tais resulta-
dos têm o potencial de transformar 
o mercado financeiro a médio pra-
zo, melhorando a alocação de re-
cursos e diminuindo o serviço das 
dívidas.  A implementação das re-
formas estruturais necessárias – em 
particular, a reforma da Previdên-
cia – tem o potencial de estimular 
um novo ciclo de crescimento sus-
tentado, mas o cenário político, o 
apoio popular a essas reformas e 
a capacidade de coordenação e 
liderança do governo serão vari-
áveis críticas para a confirmação 
dessas expectativas. 

 
Quais são a expectativas para o 
cenário econômico, tanto para o 
nível nacional quanto para o in-
ternacional?

 
Como já mencionado, a expecta-
tiva de crescimento da economia 
brasileira para 2019 melhorou 
quando comparada com o desem-
penho em 2018, quando o cresci-
mento foi de 1,1%.  As mais recen-
tes previsões do FMI estimam um 
crescimento de 2,1% em 2019 e 
2,5% em 2020.  É evidente que 

tais previsões dependem da imple-
mentação das reformas estruturais 
anunciadas pelo governo, que 
tendem a incentivar o aumento da 
produtividade e novos investimen-
tos. Dentre essas, a liberalização 
comercial, a desburocratização e 
a reforma tributária contribuiriam 
para diminuir o custo de se fazer 
negócios no país. A sequência 
dessas reformas será ditada pelo 
resultado da reforma da previdên-
cia, já que este será um indicador 
crítico para a avaliação da credi-
bilidade do novo governo.
Uma variável fora do controle 
nacional diz respeito à saúde da 
economia mundial. Embora as 
perspectivas atuais ainda sejam 
positivas, ela está desacelerando. 
O crescimento global é estimado 
no entorno de 3,3% em 2019, em 
contraste com os 3,6% em 2018. 
Tensões geopolíticas, tendências 
protecionistas, a possibilidade da 
normalização da política mone-
tária em países industrializados e 
de aumento da taxa de juros, a 
desaceleração de economias eu-
ropeias (a Itália em recessão, a 
Alemanha estagnada e o impacto 
do BREXIT), a recessão argentina e 
o endividamento crescente da Chi-
na merecem atenção. A economia 
brasileira não é muito vulnerável a 
choques externos, mas a desacele-
ração da economia mundial não é 
uma boa notícia.

O governo vai conseguir aprovar 
a reforma da Previdência?

 
Os déficits do Regime Geral de 
Previdência Social (o sistema ad-
ministrado pelo INSS) e do Regi-
me Próprio de Previdência Social 
(o sistema que ampara os servido-
res públicos) equivalem a cerca de 
2,5% e 2% do PIB, respectivamen-
te. Esses déficits são responsáveis 
por mais de 50% do déficit nomi-
nal do Estado Brasileiro. A propos-
ta do governo, em tese, se tradu-
zirá em uma poupança de mais 
de R$1 trilhão nos próximos dez 
anos. A grande questão é saber o 
quanto a reforma será modificada 
pelo Congresso. Sua necessidade 
é reconhecida pela maioria dos 
parlamentares, mas o debate da 
PEC da Previdência será domina-
do por interesses específicos de 
segmentos da população (funcio-
nários públicos, trabalhadores ru-
rais etc). Em um ambiente político 
caracterizado por uma alta frag-
mentação partidária só há uma 
certeza: a reforma será “desidrata-
da”, que seja, a poupança estima-
da pelo governo será reduzida em 
meio às negociações necessárias 
para a aprovação da PEC.  Mas 
eu acredito que a reforma será 
aprovada nos próximos meses. 

 
E onde o país pode esbarrar?

 
Há uma série de desafios externos 
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e internos a serem enfrentados.  
Alguns desses desafios são de or-
dem estrutural - violência, corrup-
ção, qualidade dos sistemas de 
educação e saúde, gargalos na 
infraestrutura física - e, mesmo se 
uma expectativa otimista for ado-
tada, é evidente que a solução de 
tais problemas tem de ser parte de 
uma estratégia de longo prazo.  A 
recuperação da credibilidade do 
setor público, bem como a recu-
peração do controle fiscal, no en-
tanto, são tarefas urgentes que, se 
bem implementadas, podem favo-
recer a retomada de investimentos 
privados no Brasil, uma variável 
crítica para o crescimento sustenta-
do.  O papel do governo federal 
e a liderança do Poder Executivo 
serão vitais nesse contexto.A nível 
internacional, as variáveis que po-

dem afetar o Brasil incluem tensões 
na esfera comercial, alavancadas 
pelo protecionismo norte-america-
no, a desaceleração da econo-
mia chinesa e da Europa, o futuro 
das políticas monetárias no G7, a 
saúde da economia argentina e a 
evolução do preço do petróleo.

Quais os impactos da aproxima-
ção do Governo brasileiro com 
os EUA? 
 
A aproximação com os EUA é 
bem vinda, muito embora ela colo-
que em cheque algumas das tradi-
ções históricas da diplomacia bra-
sileira com respeito a conceitos de 
neutralidade/não-intervenção e o 
apoio para soluções multilaterais. 
 
Para o pequeno empresário

quais os principais gargalos para 
empreender em 2019?

 
 Para a pequena e média empresa  
é fundamental que a estabilidade 
macroeconômica seja preservada, 
o controle da inflação, em particu-
lar, e que o processo de redução 
da taxa de juros, a simplificação 
da burocracia e a reforma tribu-
tária avancem.  O crescimento 
econômico e a redução da infor-
malidade são vetores importantes 
no combate ao desemprego e as 
PMEs têm um papel fundamental 
nesse contexto.  Atenção à melho-
ria das práticas administrativas, 
investimentos em tecnologia e au-
tomação, bem como em qualifica-
ção da mão-de-obra permanecem 
como prioridades de gestão.
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Proposta em Reunião Plenária da Di-
retoria da ACMinas e posteriormente 
aprovada em Assembleia Geral Ex-
traordinária, a atualização do estatu-
to da entidade, que vinha inalterado 
desde 1919, baseou-se em estudos 
realizados por um grupo de trabalho 
constituído pelos vice-presidentes José 
Anchieta da Silva e José Epiphânio 
Camillo dos Santos e pela chefe do 
Departamento Jurídico da entidade, 
Rizza Virgínia de Santana Ziegler. Os 
resultados do trabalho, apresentados 
em Assembleia Geral, foram aprova-
dos por aclamação. 

ACMinas aprova 
novo estatuto

Anchieta: documento, 
aprovado em 
Assembleia 
Geral, reflete, a 
modernização da 
entidade 

Para o presidente Aguinaldo Diniz 
Filho, as alterações implementadas 
são absolutamente necessárias e 
relevantes, dadas as inúmeras mu-
danças que vem se processando 
na sociedade, em nível mundial. 
Para o vice-presidente José Anchie-
ta da Silva, o novo estatuto pas-
sou por ajustes de natureza técni-
ca. “Ou se atualiza a legislação”, 
afirmou, “ou nós, cuidando da 
nossa vida com legislação velha, 
acabamos regidos pelas leis dos 
mortos”,  resumiu. 

MUDE 1 HÁBITO.
TROQUE O FILTRO DA SELFIE PELO FILTRO SOLAR.

unimedbh.com.br

Já parou para pensar quanto tempo 
você passa on-line? Ficar muito 
tempo nas redes sociais pode causar 
ansiedade, tristeza e até depressão.

Experimente dar um tempo do 
celular e curtir o dia ao ar livre.

UD001619BQ-AnR_ACMinas_20x14cm_Mude 1 Habito 2019.indd   1 04/04/19   10:25

Acontece
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Secretário quer reduzir a três as
estatais: Petrobras, BB e CEF
Para Salim Mattar, o Estado justo e ético não deve assumir papéis 
que cabem exclusivamente à iniciativa privada

Capa

Mattar: “Faço um 
trabalho de formiguinha”
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“Já foram arrecadados 13 bilhões 
de dólares em privatizações, só 
nos 100 primeiros dias de gover-
no”. A afirmação, feita durante 
apresentação realizada na Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Minas, é do empresário Salim 
Mattar, que assumiu a Secretaria 
de Desestatização e Desinvesti-
mentos do Ministério da Fazenda 
com o objetivo de gerar R$ 1 tri-
lhão, nos próximos anos, por meio 
da alienação de ativos e da ven-
da de empresas controladas pelo 
Estado. “O país tem mais de 134 
empresas que podem ser privatiza-
das, 680 mil imóveis que podem 
ser vendidos à iniciativa privada e 
vários empreendimentos nos quais 
a participação do Estado será re-
vista”, disse. Segundo Mattar, “um 
Estado justo e ético não deve ter 
estatais”. 

Mattar foi apresentado pelo pre-
sidente da ACMinas, Aguinaldo 
Diniz Filho, para quem “ninguém 
no Brasil seria melhor indicado 
para assumir a tarefa da desesta-
tização. A sua nomeação para o 
cargo que agora ocupa demons-
tra uma correta percepção, pela 
administração federal, dos pro-
blemas que decorrem da acentu-
ada presença do Estado na nossa 
economia”, disse. “Pela primeira 
vez, um governo brasileiro dirige 
seu foco, com a seriedade que o 

assunto exige, para esta questão, 
a do Estado-Empresário, que assu-
miu, ao longo de muitos anos, inú-
meras atribuições que extrapolam 
a sua competência”, afirmou. 

“Trabalho de formiguinha”

O Secretário de Desestatização 
revelou que decidiu ir para o go-
verno por acreditar que precisa 
fazer algo pelo País. “Hoje rea-
lizo o sonho de cidadão liberal 
que sou, o de privatizar o que é 
desnecessário estar sob a adminis-
tração do governo. Sempre achei 
que tínhamos estatais demais, Bra-
sília demais e municípios de me-
nos”, disse. “Temos que fortalecer 
os Estado e Municípios”. Mattar 
destacou que tem feito o papel 
de “formiguinha” para convencer 
ministros sobre a necessidade de 
o governo vender suas empresas.
“Atualmente existem 134 estatais, 
que empregam 500 mil pessoas. 
O valor dessas empresas é esti-
mado entre R$ 700 bilhões e R$ 
800 bilhões, que podem ser usa-
dos para abater a dívida pública, 
atualmente calculada em R$ 3,8 
trilhões”, disse. “Ao final deste go-
verno a expectativa é de que res-
tem apenas a Petrobras, o Banco 
do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, e, mesmo assim, todas 
bem ‘magrinhas’. A ideia é que na 
área de óleo e gás só permaneça 

a Petrobras. Ela é uma megacom-
panhia, mas não tem a eficiência 
e produtividade de que falam no 
mercado”, salientou.

“
O país tem mais 
de 134 empresas 
que podem ser 

privatizadas, 680 mil 
imóveis que podem ser 
vendidos à iniciativa 

privada e vários 
empreendimentos nos 
quais a participação 
do Estado será revista

”
Privatizar os Correios é, de acordo 
com o Secretário, o seu maior de-
safio. “Quero privatizar a EBCT  e 
a minha equipe também. Estamos 
engajados neste processo e já 
superamos vários desafios”. Mat-
tar destacou ainda a situação da 
privatização de empresas públi-
cas nas unidades federativas. “Os 
Estados estão quebrados, e nossa 
intenção é auxiliar cada um deles 
nos processos de venda das suas 

Aguinaldo Diniz Filho, ao centro: 
“acabar com o Estado-Empresário”
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O retrato das estatais
(Controle direto e indireto. Fonte: Ministério Economia)

88
controle 
indireto

46
controle 
direto

18
depen-
dentes

28
não
dependentes

134 empresas
estatais

Petrobras  36
Eletrobras   30

Banco do Brasil  16
BNDES  03
Caixa  02

Correios  01

Número de 
subsidiáriasGrupo

Empresas sob controle federal

Estatais dependentes do tesouro nacional

Estatais não dependentes do tesouro nacional

Estatais não dependentes, com controle indireto do governo federal

estatais. Minas Gerais é um caso 
típico, em que a venda da Cemig 
e da Copasa deverá ajudar o go-
verno estadual a equalizar suas 
dividas.”

Segundo Salim Mattar, as priva-
tizações deverão acontecer nos 
próximos três anos. “No quarto 
ano de qualquer governo isto se 
torna muito mais difícil”, prognos-
ticou.

“
Os Estados estão 

quebrados, e nossa 
intenção é auxiliar 

cada deles nos 
processos de venda 

das suas estatais

”
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A retomada do 
crescimento econômico
O comércio internacional e seu papel no processo

O processo de globalização rela-
tivizou as fronteiras, integrou mer-
cados, tornou as relações entre 
as nações mais interdependentes 
e complexas, e exigiu, por par-
te dos Estados, abordagens que 
avancem no sentido da liberali-
zação comercial. A expectativa 
com relação ao trabalho da nova 
administração pública pelo co-
mércio exterior brasileiro é positi-
va. Com auxílio do Ministério da 
Economia, acredita-se que novos 
caminhos se abrirão, especialmen-
te com a negociação de entrada 
do Brasil na Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), a assinatura 
do acordo comercial Mercosul 
- União Europeia, e a continuida-
de do crescimento do intercâmbio 
comercial com os países membros 
do Tratado Transpacífico.

Espera-se para Minas Gerais, a 
seu turno, políticas econômicas ca-
pazes de incentivar o investimento 
em tecnologia nos processos pro-
dutivos, a desburocratização dos 

Sílvio Soares Nazaré, 
Presidente do Conselho Empresarial de 
Relações Internacionais da ACMinas

“
Com auxílio do 
Ministério da 

Economia, acredita-se 
que novos caminhos se 
abrirão, especialmente 
com a negociação de 
entrada do Brasil na 

OCDE

”

processos e a continuidade do tra-
balho de atração de empresas es-
trangeiras que passem a enxergar 
o Estado como a porta de entrada 
para o mercado do Brasil e da 
América Latina.

Opinião

A ACMinas, ao longo de sua tra-
jetória, com ética e compromisso 
com o empresariado mineiro, en-

frentou o desafio de se renovar 
frente às transformações políticas 
e econômicas, para bem auxiliar 
as empresas a se adaptarem às 
novas demandas da economia 
global. O Conselho Empresa-
rial de Relações Internacionais 
da ACMinas pretende contribuir 
com a melhor inserção da ima-
gem de Minas Gerais e do Brasil 
no exterior, por meio do Projeto 
Internacionaliza BH e com a 
promoção comercial de nosso 
Estado, através da publicação 
anual do Minas Gerais Business 
Guide, cuja edição mais recen-
te, a de 2018, foi lançado, em 
Dubai e Xangai. Nos últimos 
anos, é referência para a inicia-
tiva privada e para organismos 
de fomento de negócios interna-
cionais. Para 2019, o Conselho 
reitera a sua atuação em prol do 
empresariado mineiro frente às 
transformações, continuamente 
exigidas pelos mercados domés-
tico e internacional. 
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Especial

O Dia das Mães é considerado 
pelo comércio varejista como a 
segunda melhor época do ano em 
faturamento, só superadas pelas 
do Natal. E neste ano, a julgar 
pelas expectativas da maioria dos 
lojistas, apuradas em pesquisa re-
alizada pela ACMinas, não será 
diferente: a previsão dos comer-
ciantes é de uma expansão de 
10% nas vendas em relação às do  
ano passado.

De acordo com o levantamento, 
cerca de 61% dos entrevistados 
manifestaram esta expectativa. 
Outros 21% disseram acreditar 

Vendas mais gordas no 
Dia das Mães

num volume de vendas semelhante 
às de 2018, enquanto 17% dos 
empresários ouvidos na sondagem 
afirmaram esperar queda nas suas 
vendas em relação ao ano passa-
do.

A proprietária da Anna Pegova, 
Adriana Macena, é uma das que 
engrossam o coro dos que espe-
ram aumentar as vendas. Segundo 
ela, o sentimento é de otimismo. 
“No geral já estamos vendo me-
lhoras. Mas no Dia das Mães a 
expectativa é ainda melhor. Acre-
ditamos num crescimento signifi-
cativo em relação às vendas de 
2018”, comentou. 

Ainda segundo a pesquisa, o valor 
médio dos gastos dos filhos com 
os presentes das mães ficará entre 
R$ 150 e R$ 300. Segundo Ma-
ria Lúcia Renault, sócia da loja Jar-
din Criação de Moda, este ano a 
intenção é vender 10% a mais do 
que em 2018. “Acreditamos num 
ticket médio de R$ 150. Ela cita, 
inclusive, um dado comportamen-
tal: “clientes com um ticket menor 
normalmente optam por presente-
ar com objetos para casa; já os 
clientes com ticket maior compram 
peças de roupa, como blusas”, 
disse.

Pesquisa mostra que previsão do comércio é 
de um crescimento de 10% nas vendas

Comércio está otimista 
com vendas para o dia 
das mães
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Estratégia

Como forma de estimular as ven-
das, 54,8% dos empresários en-
trevistados estão apostando em 
investir na política de promoções 
como forma de atrair a atenção e o 
bolso dos clientes. Já para 17,7% 
dos comerciantes, a diversificação 
de produtos é a estratégia utiliza-
da para expandir as vendas. “A 
época não exige muitos incentivos 

ao consumo, pois ela própria já 
vende por si. Mas para alcançar a 
meta nós vamos adotar propagan-
da, brindes e diversificação dos 
produtos para atrair os consumido-
res,” afirmou Maria Lúcia. 

Quanto à forma de pagamento a 
ser utilizada pelos consumidores 
– quesito em que os entrevistados 

Melhores que o ano passado

Piores que o ano passado

Iguais ao ano passado61,3%

21%

17,7%
“

O valor médio dos 
gastos ficará entre R$ 

150 e R$ 300

”

puderam escolher mais de uma 
opção de resposta –, a pesquisa 
revelou que os comerciantes consi-
deram o cartão de crédito imbatí-
vel. Para 77,4% dos entrevistados, 
a previsão era de que o pagamen-
to parcelado será o mais utilizado, 
enquanto 20,7% dos lojistas apos-
tam nas vendas com cartão de dé-
bito ou dinheiro à vista. 

93%
das compras 
devem ser 
feitas em 

maio
77% 

acham que as 
compras vão ser 

feitas com cartão 
de crédito em mais 

de uma parcela
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Baseado no método PDCA – de 
planejar (plan), fazer (do), checar 
(check) e agir (act) – o administra-
dor de empresas Felipe Pires apre-
sentou, em workshop realizado na 
ACMinas, “Os oito passos para a 
excelência”. O método, criado na 
década de 1920 pelo americano 
Walter A. Shewhart e mais tarde 
disseminado pelo também ame-
ricano William Edward Deming, 
ambos pesquisadores de aplica-
ções estatísticas, foca em obter re-
sultados por meio de um processo 
dividido em oito passos: ambição, 
governança, evidências, produtivi-
dade, qualidade técnica, discipli-
na, retorno e transparência.  

Excelência em gestão
Uma abordagem prática para se enfrentar 
os desafios do mercado

“
Para cada real 

investido eu tenho que 
ter pelo menos seis de 
retorno para justificar o 

meu investimento

”
Segundo Pires, o passo 1 desdo-
bra-se em iniciativas e estratégias. 
“Envolvem grandes projetos e os 
meios para buscá-los”, explicou. 
“Trata-se de olhar para os grandes 
números da organização, enxer-
gar os próximos anos, nos quais 
se quer promover melhorias estru-
turais e pensar em novos avanços 
e novas iniciativas, avistar o futuro 
sem deixar de fazer uma reflexão 
do passado, para evitar recorrer 
em erros antigos e repeti-los”. 

“O passo 2 é a governança”, 
prosseguiu. “É o fator que determi-
na o mecanismo da operação em 
relação à organização. É preciso 
definir quem será o líder daquela 
iniciativa, quem será o respon-
sável por medir os resultados, e 
como este acompanhamento será 
feito.”

As evidências, passo 3, consistem, 
segundo Pires, consistem na reali-
zação da análise dos ambientes 
internos e externos “Nesta etapa”, 
disse, “é preciso fazer com que as 
equipes operacionais executem 
os processos com excelência. Ela 
permite compreender onde estão 

as oportunidades, ofertar um pro-
duto e um serviço de qualidade, 
entender a cadeia de negócios e 
onde está o diferencial em relação 
aos concorrentes ou se o que faço 
é igual ao que todo mundo faz”. 

“Metas de melhoria audaciosa 
com ganhos financeiros, uma 
taxa de retorno mínima de seis 
para um”, prosseguiu o consul-
tor. “Para cada real investido eu 
tenho que ter pelo menos seis de 
retorno para justificar o meu inves-
timento. O investimento em gestão 
não pode ser considerado como 
gasto, ele não pode ser despesa”, 
afirmou Pires em relação ao passo 
4, produtividade. 

Desenvolvimento Empresarial
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“
Lançam uma ambição, 

lançam um sonho, 
lançam uma meta de 
melhoria, mas aquilo 
se perde ao longo do 
tempo quando não há 
um acompanhamento 

sistemático 

”

“Qualidade técnica, o quinto pas-
so, é conhecer a capacidade da 
equipe e perceber que toda empre-
sa é feita de pessoas, tecnologias 
e processos”, prosseguiu. Segun-
do Pires, essa combinação dá à 
empresa uma vantagem competiti-
va. “Quanto à disciplina, ela é um 
grande problema nas organiza-
ções”, sustenta o consultor. “Uma 
pesquisa de Harvard mostra que 
95% das estratégias falham em 
função da baixa implementação e 
isso significa que não há discipli-
na. Lançam uma ambição, lançam 
um sonho, lançam uma meta de 
melhoria, mas aquilo se perde ao 
longo do tempo quando não há 
um acompanhamento sistemático. 
Já os chamados ‘rituais de gestão’ 
são reuniões de acompanhamen-
to onde se executa a disciplina, o 
que se traduz em resultados. 

No passo 7, o retorno, tudo que 
é colocado como objetivo de me-
lhoria é preciso ser medido em 
termos financeiros. “Trabalhando 
com excelência e respeitando o 
planejamento torna-se possível 

Confi ra entrevista em 
vídeo em nosso canal 
do youtube

obter o retorno esperado pelo 
acionista”, disse. “E, finalmente o 
último passo, a transparência: ela 
se resume à maneira usada para 
se comunicar dentro da empresa, 
podendo ser colocada em prática 
com base na manutenção dos pro-
cessos padrões e contratos aptos 
a serem auditados a qualquer mo-
mento além de manter um relacio-
namento de confiança e de longo 
prazo”, concluiu”. 

Ao final da palestra, os participan-
tes da primeira turma do Programa 
ACMinas de Formação de Gesto-
res receberam suas certificações.
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Os Conselhos Empresariais da 
ACMinas começaram 2019 com 
grandes ideiais. Com novas ini-
ciativas e projetos, eles darão se-
quência aos debates em torno de 
questões que, nas mais diversas 
áreas de atuação, visam à gera-
ção de conhecimento e sua trans-
ferência para o meio empresarial.

Maior aproximação e envolvimen-
to com os associados por meio 
de uma série de eventos. Este é o 
objetivo do Conselho Empresarial 
de Jovens, de acordo com  Dino 
Bastos, seu presidente. “Quere-
mos uma aproximação entre os 
associados da ACMinas e os nos-
sos principais pilares de atuação 
– integração, representatividade 
e inspiração”, afirma. E o Conse-
lho já mostra a que veio. Somente 
neste início de ano já promoveu 
o “Convida”, sobre as perspecti-

Presidentes dos organismos apresentam as iniciativas de suas gestões

Conselho empresarial
de Jovens

Conselhos Empresariais
defi nem projetos para 2019

Confi ra os planos

Nova Gestão

Para o coordenador dos Con-
selhos Empresariais na gestão 
2019/2020 e vice-presidente da 
ACMinas, Marcos Brafman, a atu-
ação destes órgãos, que abrange 
grande diversidade temática, pos-
sibilitará ampla transferência de 
conhecimentos para os diversos 
segmento do mundo corporativo. 

“Eles contam com uma seleção 
de ‘craques’ em suas respectivas 
áreas de atuação e, certamente, 
oferecerão um excelente trabalho 
aos nossos associados, contribuin-
do de maneira significativa para 
o desenvolvimento econômico e 
social”, comentou.

A valorização da Indústria da Co-
municação do Estado de Minas 

Conselho empresarial
de Comunicação

Conselho empresarial
de Inovação

Paulo Renato Cabral, presidente 
do Conselho Empresarial de Inova-
ção, propõe, como objetivo “inserir 
a ACMinas no chamado Sistema 
Mineiro de Inovação e no Ecossis-
tema de Inovação da cidade de 
Belo Horizonte, da Região Metro-
politana e também em outros am-
bientes do Estado”. Para ele, esta 
orientação possibilitará aproximar 
a ACMinas deste ecossistema. 

vas econômicas para o mercado, 
com a participação do palestran-
te, consultor, escritor e professor 
Carlos Caixeta. Realizou também 
o “1° ACMinas Jovem Conecta” 
de 2019, happy hour com roda-
das de negócios e um jantar-pa-
lestra que contou com a consultora 
Lisiane Lemos, eleita pela  Forbes 
como uma das jovens mais in-
fluentes no Brasil e premiada com 
o Customer Success da Microsoft. 
Lisiane falou sobre o mercado de 
tecnologia e inovação.
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“O Conselho Empresarial de Cul-
tura visa a fomentar ações integra-
das no Estado, e em especial em 

Conselho empresarial
de Cultura

O Conselho Empresarial de As-
suntos Jurídicos atuará oferecendo 
suporte jurídico aos associados da 
ACMinas. Segundo seu presiden-
te, João Henrique Café Novais, 
o órgão quer fazer do associado 
o protagonista da sociedade e 
da sua evolução. “Acredito que 
os Conselhos da ACMinas, e em 
especial o de Assuntos Jurídicos, 
estejam preparados para a nova 
era, a era da autocomposição, 
que nós temos que enfrentar  para 
buscar as soluções para os nossos 
problemas”.

Conselho empresarial
de Assuntos Jurídicos

“Criar oportunidades para trocas 
de conhecimentos sobre boas 
práticas no desenvolvimento de 
políticas de engajamento, moti-

Conselho empresarial
de Recursos Humanos

Gerais será o principal tema a ser 
tratado pelo Conselho Empresarial 
de Comunicação. Segundo seu 
presidente, Hélio Faria, o objeti-
vo é desenvolver uma integração 
entre os diversos meios de comu-
nicação visando a alcançar seus 
objetivos comuns. Segundo Faria, 
“para que possamos ter um pa-
drão de informação, de eficiência 
e de comportamento diferenciado, 
é necessário estabelecer uma co-
municação avançada”.

Fomentar o empreendedorismo 
feminino é, segundo a presidente 
do Conselho Empresarial da Mu-
lher Empreendedora, Alessandra 
Alkmim, o objetivo principal da 
sua gestão. “Será muito participa-
tivo, colaborativo e bem atuante, 
tanto com as mulheres que estão 
na diretoria quanto as que virão 
para a Casa”, afirmou. “Estamos 
propondo um movimento em favor 
do empreendedorismo feminino e 
do seu desenvolvimento”.
 
Alessandra participou recentemen-
te, como palestrante e persona-
gem empreendedora, do Encontro 
de Empreendedorismo Feminino 
em Minas Gerais, o “Voe Mulher”. 
No evento, falou sobre o papel 
das mulheres na educação. “A 
nossa ideia é fortalecer, entender, 
conhecer o que é o empreendedo-
rismo feminino, ver o movimento, 
participar ativamente de tudo o 
que é proposto”, relatou. .“Acredi-

Conselho empresarial
da Mulher 
Empreendedora

to no fortalecimento das próximas 
edições do evento, acredito que 
o “Voe Mulher” vai voar mais alto 
ainda. Acredito que a ACMinas 
e o seu Conselho da Mulher Em-
preendedora, estando juntos nesse 
movimento, têm mil possibilidades 
de ampliar ainda mais a nossa 
atuação”.

Propor melhoras, visando maior 
qualidade e eficiência em mobili-
dade e logística urbana na Capital 
e em seu entorno. Este é, segundo 
Sérgio Missyor, presidente do Con-
selho Empresarial de Mobilidade 
Urbana e Logística da ACMinas, 
o principal objetivo do organismo, 
contribuindo para a melhora da 
qualidade de vida e dos meios de 
acesso à cidade. “Para isto”, in-
formou, “vamos trabalhar a partir 
de  diretrizes de sustentabilidade, 
de gestão compartilhada e de au-
mento da participação da socie-
dade, no seu dia a dia, na busca 
de equacionamentos para os pro-
blemas relacionados com com a 
mobilidade e com a logística.

Conselho empresarial
de Mobilidade Urbana
e Logística

Belo Horizonte, buscando poten-
cializar os resultados das ações, 
tanto entre as autarquias ligadas 
ao tema quanto entre as entidades 
privadas de cultura“. A proposi-
ção é de Jorge Carlos Borges de 
Souza, presidente do Conselho 
Empresarial de Cultura da ACMi-
nas, “Tais ações”, ele prevê, “re-
sultarão em  benefícios e enrique-
cimento da nossa cultura.
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Segundo o professor Evando Nei-
va, presidente do Conselho Em-
presarial da Educação, o projeto 
Primeira Infância terá ainda mais 
vigor nesta gestão. “O propósito”, 
afirmou “é dar uma atenção muito 
especial para as gestantes. É um 
programa muito abrangente, em 
que orientamos as mulheres desde 
a gestação até aos três anos de 
idade. É uma faixa crucial para 
o futuro do ser humano. A gente 
costuma dizer que a infância é 
para sempre, para o bem ou para 
o mal”. Neiva pretende obter par-
cerias com empresários visando à 
expansão do programa. 

Conselho empresarial
de Educação

O presidente do Conselho Empre-
sarial de Produtividade, Carlos 
Alberto Villefort, pretende difundir, 
entre os associados da ACMinas, 
o conceito de produtividade, que 
é aplicável independentemente 
das áreas de atuação, mercados 
ou segmentos. “Queremos mostrar 
aos empresários esta ferramenta 
de gestão, o conhecimento téc-
nico e as experiências de outras 
empresas que obtiveram sucesso e 
que vêm demonstrando que a cri-
se, para eles, têm tipo um impacto 
menor”, relatou.

“O objetivo do conselho é obser-
var e analisar os setores macro e 
microeconômicos para então ofe-
recer propostas positivas para a 
economia mineira” afirmou Mau-
ro Sayar, presidente do Conselho 
Empresarial de Economia. Para 
Sayar, é preciso criar ideias ino-
vadoras, projetos e propostas que 

Segundo Cleinis de Faria, presi-
dente do Conselho Empresarial de 
Sustentabilidade da ACMinas, o 
objetivo do Conselho é o estudo 
de questões relativas às aplica-
ções do desenvolvimento susten-
tável e da responsabilidade socio-
ambiental no âmbito empresarial. 

O Conselho Empresarial da Indús-
tria e Energia, segundo seu presi-
dente Gilson Arantes, tem como 

O Conselho Empresarial de Mine-
ração e Siderurgia, de acordo com 
seu presidente, Adriano Espeschit, 
tem como objetivo ampliar o qua-
dro de sócios da ACMinas ligados 
a esses setores,  criar e manter 
permanente e eficaz interação do 
organismo com os governos muni-
cipal, estadual e federal, e, espe-
cialmente, com as empresas dos 

Conselho empresarial
de Produtividade

Conselho empresarial
de Economia

Conselho empresarial
de Sustentabilidade

Conselho empresarial
de Indústria e Energia

Conselho empresarial
de Mineração e 
Siderurgia

O presidente do Conselho Empre-

vação, gestão e de talentos”. Es-
tes são, segundo a presidente do 
Conselho Empresarial de Recursos 
Humanos, Eliane Maria Ramos 
de Vasconcelos, os principais ob-
jetivos do organismo. “Com estas 
iniciativas”, prevê, “aumenta-se a 
competitividade das empresas e 
desenvolvem-se lideranças, dentro 
da premissa de que todo líder é 
um gestor de empresas”.

objetivo discutir os principais e 
importantes assuntos relaciona-
dos a área e que possam trazer 
benefícios a sociedade através 
das empresas desse setor. Arantes 
destaca alguns dos assuntos que 
serão discutidos no Conselho:“a-
companhamento das normas das 
Agências Reguladoras, objetivan-
do redução de custos; os impac-
tos regulatórios na composição do 
preço da energia para as empre-
sas e, além disso, a discussão de 
projetos de leis do Parlamento que 
interessem ao setor”. 

“em ressonância aos interesses e 
expectativas da iniciativa priva-
da, possam efetivamente oferecer 
alternativas para amortecer os im-
pactos da crise europeia” comple-
tou o presidente do Conselho.
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O enfrentamento da burocracia e a 
busca por soluções que a reduzam 
é o principal objetivo do Conselho 
Empresarial de Micro e Pequenas 
Empresas, de acordo com seu 

Conselho empresarial
de Micro e Pequenas 
Empresas

O enfrentamento da burocracia e a 

Oferecer suporte ao desenvolvimen-
to do comércio e das relações inter-
nacionais de Minas Gerais é uma 
das principais metas estabelecidas 
pelo Conselho Empresarial de Re-
lações Internacionais. Segundo seu 
presidente, Silvio Soares Nazaré, 
“é preciso trabalhar efetivamente 
para fazer chegar aos nossos go-
vernantes e aos responsáveis pelos 
diversos canais diplomáticos as 
aspirações e os interesses do em-
presariado no que concerne a área 
de relações internacionais e à de 
comércio exterior”. 

Conselho empresarial
de Relações
Internacionais

Marta Meireles, presidente do 
Conselho Empresarial da Moda, 
revelou, como objetivo principal 
do organismo, “entender quais 
são os gargalos do setor de modo 
a se poder trabalhar efetivamente 
na melhora do que precisa ser me-
lhorado e, também, daquilo que já 
tiver sido construído no passado”. 
Segundo Marta, com o aprimo-
ratoe sua manutenção, é possível 
obter melhores resultados no setor. 

Conselho empresarial
de Moda

setores minerário e siderúrgico. Pre-
tende também estimular a dissemi-
nação de inovações tecnológicas 
por meio de eventos realizados 
pelo Conselho, além de prestar 
assessorias técnica e estratégica 
às empresas afiliadas à entidade. 

O Conselho Empresarial de Se-
guros, presidido pelo empresário 
Sérgio Frade, vai atuar represen-
tando os diversos segmentos que 
compõem esse mercado em Minas 
Gerais. “Este amplo espectro de 
atuação faz deste nosso organismo 
um porta-voz qualificado do setor 
em assuntos institucionais”, revelou. 
“Vamos nos empenhar na difusão 
da informação, na aplicabilidade 
das normas editadas e em estudos 
avançados”, assegurou.

presidente, Edvar Dias Campos. 
“A burocracia é o grande entrave 
para a  maioria das pequenas em-
presas”, revelou.” Nosso objetivo 
é buscar, junto às diversas esferas 
de governo, parcerias visando a 
trabalhar melhor estas questões e 
reduzir as inúmeras dificuldades 
encontradas pelos pequenos ne-
gócios brasileiros”, disse.

Conselho empresarial
de Seguros



Quem tem Unimed tem o melhor entre os maiores planos de saúde 
do Brasil, segundo a ANS. Uma cooperativa que investe todos 
os dias em qualidade assistencial, serviços inovadores e estrutura 
de atendimento para cuidar cada vez melhor de seus clientes.

Só quem tem Unimed tem:

• Mais de 5.600 médicos cooperados.
• Mais de 350 hospitais, clínicas e laboratórios credenciados.
• Serviço exclusivo de ambulância 24h.
• Atendimento de urgência e emergência em todo o país.

*Consulte condições especiais no telefone (31) 3048-9516.

ASSOCIADOS DA
ACMINAS PODEM
TER UNIMED-BH
COM CONDIÇÕES
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