
1ª Reunião do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da 
Associação Comercial e Empresarial de Minas, realizada no dia 09 de maio de 
2019, às 17h00, no escritório de advocacia Manucci Advogados. 

Participaram da reunião, o Presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, Sílvio 
Soares Nazaré, o vice-presidente Daniel Manucci e os conselheiros Adriana Avellar, Aguinaldo Hebert 
Nogueira, Carolina Bernardes Enham, Ciro Silva, Eduardo Costa Cruz, Eduardo Drumond Brito, 
Gonçalo Maria Santos Marques Pimentel, Hernani de Castro Júnior, Hugo França, Ivan Braz, Janaina 
Fagundes, Jussara Machado, Leonardo Freitas, Luciano Medrado, Maria Auxiliadora Figueiredo, 
Maria Cristina Martins da Costa Neves, Mariana Bahia, Octávio Elísio Alves de Britto e Rayssa 
Damásio.  

Os conselheiros Carlos Eduardo Orsine Nunes de Lima, Dan Kraft, Juliano Alves Pinto, Leandro de 
Castro Melo, Luiz Guelman, Paulo Március Silva Campos, Sherban Cretoiu e Thomas Nemes 
justificaram suas ausências, em razão de compromissos anteriormente agendados, inviabilizando a 
participação. 

O Presidente do Conselho, Sílvio Soares Nazaré, manifestou contentamento com a presença de 
todos e, em especial, agradeceu o convite do Presidente da ACMinas, Sr. Aguinaldo Diniz Filho, para 
conduzir pela terceira vez, o Conselho Empresarial de Relações Internacionais, anteriormente 
denominado Conselho Empresarial de Assuntos Internacionais (nomenclatura alterada na última 
gestão). Em seguida, parabenizou a condução e trabalho realizado por Monica Neves Cordeiro, bem 
como sua importância para temas de relações internacionais e comércio exterior na entidade.  

Enfatizou-se a importância do espírito de cooperação para os trabalhos nesta nova etapa do 
Conselho e mencionou a experiência qualificada dos conselheiros na área que, certamente, 
contribuirá para êxito e resultados importantes, em um cenário estadual deficiente em questões 
socioeconômicas, advindas de governos estaduais anteriores, somados aos acontecimentos em  
Mariana e Brumadinho, resultados em desgastes em diversas esferas do estado. Desta forma, 
justificou a necessidade de empenho para transformar Minas Gerais, demonstrando a 
capacidade/capilaridade do grupo, ao mencionar a presença da Embaixadora Maria Auxiliadora 
Figueiredo, chefe do Escritório de Representação do Ministério de Relações Exteriores no estado 
(EREMINAS), os vice-presidentes Marcos Brafman e Hudson Navarro, igualmente com Daniel 
Manucci, referência nas áreas de comércio e direito internacional, vice-presidente deste conselho, 
presidente do Conselho de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados de Minas Gerais (OAB-
MG) e, também, presidente da Câmara Chinesa de Comércio. 

Por fim, o presidente Sílvio agradeceu a recepção e empréstimo do espaço ao escritório de advocacia 
Manucci Advogados, para a realização do encontro, convidando o anfitrião do momento, a 
pronunciar-se. 

O vice-Presidente do Conselho e anfitrião, Daniel Manucci, mencionou o convite do presidente 
Sílvio Soares Nazaré para o seu papel de vice-presidente, tal como a oportunidade de sua 
participação no Conselho Empresarial de Relações Internacionais em momentos anteriores. 

Ressaltou a construção de uma pauta positiva, com projetos desenvolvimentistas e práticos, inclusive 
com a cooperação entre os players no cenário internacional de Minas Gerais, exemplificando a 
integração da ACMinas e da FIEMG no Conselho de Relações Internacionais da OAB/MG, a fim de 
unir forças para tornar o ambiente mais atrativo em relação à investimentos, fomento de negócios 
com utilização do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, mostrando-se oportunidade além do 
eixo Rio-São Paulo. 



Concluindo, pediu otimismo, pois novas mudanças institucionais a nível federal acontecerão em 
breve, como as reformas da previdência e tributária que, futuramente, proporcionarão próspero 
ambiente de negócios. 

Participação do vice-Presidente e Coordenador de Conselhos, Marcos Brafman, inicialmente, 
parabenizou Presidente Sílvio Soares Nazaré por ter aceito o convite do Presidente Aguinaldo Diniz 
Filho, assim como recebeu com muita satisfação o convite para a missão de coordenar os dezenove 
conselhos empresariais da ACMinas, com aproximadamente quinhentos conselheiros técnicos 
pertinentes a cada tema, significando desenvolvimento para a capital e o estado de Minas Gerais. 

Para isso, informou que a nova gestão, por meio do vice-presidente José Anchieta da Silva, atualizou 
o estatuto da entidade e a participação dos conselhos tornou-se mais relevante, apoiado no Capítulo 
III – Dos Órgãos da ACMinas, art. 14 do documento. 

O coordenador Marcos Brafman corroborou que a atuação destes conselhos está definida como uma 
das cinco principais metas do Presidente Aguinaldo para o biênio 2019-2020. Também, explicou a 
relevância dos conselhos para a ACMinas: o presidente absorve as questões técnicas dos conselhos 
para posicionar-se frente à sociedade, representando a classe empresarial. Para organização e 
padronização das relações nos conselhos, entre os conselhos e com outros atores, designou-se o 
coordenador dos conselhos, segundo o art.4º do Regimento Interno dos Conselhos Empresariais, que 
deve estar ao alcance de todos os conselheiros.  

Afirmou seu papel de facilitar e criar sinergia entre os conselhos, alguns com temas interdisciplinares, 
a somar e multiplicar resultados, apresentando os dezenove temas, bem como o objetivo, o acesso 
ao conteúdo no site ACMinas e os nomeados presidentes e vice-presidentes do Conselho da Mulher 
Empreendedora; Conselho Empresarial da Comunicação; Conselho Empresarial da Moda; Conselho 
Empresarial de Assuntos Jurídicos; Conselho Empresarial de Cultura; Conselho Empresarial de 
Economia; Conselho Empresarial de Educação; Conselho Empresarial de Indústria e Energia; 
Conselho Empresarial de Inovação; Conselho Empresarial de Jovens; Conselho Empresarial de Micro 
e Pequenas Empresas (criado recentemente por 80% de micro e pequenas empresas comporem o 
quadro de associados ACMinas); Conselho Empresarial de Mobilidade Urbana e Logística; Conselho 
Empresarial de Produtividade; Conselho Empresarial de Recursos Humanos (criado na gestão 
Lindolfo Paoliello); Conselho Empresarial de Relações Internacionais; Conselho Empresarial de 
Seguros e Conselho Empresarial de Sustentabilidade. A partir disso, explicou o funcionamento: 

- Regimento interno: ponto de orientação e suporte aos conselhos de maneira padronizada, aberto 
para sugestões. Sua alteração está apoiada no Capítulo V – Das Disposições Finais. 

- Componentes: no máximo vinte, entretanto, caso seja necessário, não há problemas em ultrapassar 
este número, o caso do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, devendo, 
preferencialmente, conter associados, pois a ACMinas é constituída e apoia sua receita na 
contribuição do associado. A entidade de classe solicitou aos seus diretores um mini currículo, com 
intuito de identificar aqueles que possuem experiências com os setores propostos pelos Conselhos. 

O coordenador Marcos Brafman exemplificou o Conselho Empresarial de Relações Internacionais 
com funcionamento diferenciado perante aos demais conselhos empresariais, devido ao número de 
componentes, os esforços empregados ao Projeto Internacionaliza BH e Minas Guide, além de um 
setor físico na ACMinas, com duas colaboradoras responsáveis pela assessoria e comunicação do 
Conselho aos conselheiros, Rayssa Damásio e Giorgia Costa Val. Desta forma, não se utiliza a 
secretaria da entidade, como é necessário aos outros Conselhos. 

- Reuniões: Cada conselho deve-se reunir, no mínimo, seis vezes ao ano. O Presidente pode convocar 
reuniões extraordinárias, quando necessário. 



- Comunicação: atualização do grupo de Whatsapp para compartilhamento de informações, criação 
de agendas e envio da pauta da reunião com antecedência, administrado pelo presidente Silvio 
Soares Nazaré e Rayssa Damásio. A ata da reunião é divulgada no site ACMinas por meio Conselhos > 
Conselho de Empresarial de Relações Internacionais > Categorias > Atas 

- Receitas e despesas: descritas no Capítulo IV – Das Receitas e Despesas do Regimento Interno dos 
Conselhos Empresariais; 

Ações em andamento: recebimento de sugestões para a versão final do Regimento; relação de mini 
currículos dos diretores ACMinas para convite como membros dos conselhos; cada presidente indica 
seu vice-presidente, membros e agenda a primeira reunião; pesquisa de interesse dos associados em 
relação aos conselhos, a fim de aproximá-los das atividades da entidade; criação de newsletter dos 
conselhos, para que associados possam acompanhar as atividades realizadas por meio do blog dos 
conselhos no site ACMinas e os temas transbordem para outros atores na entidade (spillover). 

Ao finalizar, o coordenador Marcos Brafman ratificou o papel da Coordenação de Conselhos: seja útil, 
em prol de maiores resultados e alcançar efetividade. 

APRESENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS: o momento proporcionou aos conselheiros conhecer a equipe 
convidada pelo presidente Sílvio Soares Nazaré a desempenhar e colaborar com as atividades do 
biênio 2019-2020. Identificou-se nas apresentações, a rica experiência dos conselheiros no tema de 
relações internacionais e comércio exterior em Minas Gerais, da mesma maneira, na disposição em 
auxiliar nas melhorias para a economia e fomentação de negócios no estado. A lista de participantes 
pode ser encontrada a partir do slide 5, na apresentação II (pauta de trabalho do Conselho 
Empresarial de Relações Internacionais), anexa a este documento.  

SUGESTÃO DE PAUTAS: o presidente Sílvio Soares Nazaré sugeriu tratar de temas atuais impactantes 
nas relações econômicas internacionais de Minas Gerais, bem como para o empresariado mineiro. 
Questiona-se: de que maneira pode-se auxiliar, de maneira prática, nas soluções de gargalos?  

ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO INTERNACIONALIZA BH: a marca Internacionaliza BH é atuante 
no que concerne à participação ativa nas redes sociais, divulgando iniciativas da ACMinas, bem como 
eventos de parceiros, notícias e conteúdos acerca da história e política internacional, funcionando 
para além da sensibilização: compartilhando conhecimento sobre outros campos científicos. Para a 
continuidade e mais atividades em torno da internacionalização de Belo Horizonte, mostra-se 
necessária a captação de novos patrocinadores para o biênio 2019-2020, que pode acontecer a partir 
da abertura e apoio dos conselheiros na indicação de dois potenciais patrocinadores. 

CONSTRUÇÃO E LANÇAMENTO DA VERSÃO MINAS GERAIS BUSINESS GUIDE 2019: O Minas Gerais 
Business Guide 2019 focará no ambiente de negócios brasileiro e mineiro, com praticidade e 
visualização das regiões mineiras, ligadas aos setores econômicos, por meio de rota de turismo de 
negócios e calendário de eventos. Estas novidades aproximaram o empresariado mineiro da 
geografia mineira e das entidades que podem auxiliar em investimento e abertura de novos negócios 
estrangeiros em Minas Gerais. As Câmaras de Comércio podem enviar materiais nos quais 
descrevam as novidades, o impacto e a contribuição de cada uma para economia de Minas. No que 
concerne ao site, conta-se com a contribuição de artigos, cuja publicação é realizada 
semanalmente e enviados ao mailing ACMinas a cada 15 dias. Dados estatísticos são muito bem-
vindos. 

A nova estrutura e cronograma de ações estão disponíveis a partir do slide 24, na apresentação II 
(pauta de trabalho do Conselho Empresarial de Relações Internacionais), anexa a este documento. Os 
conselheiros podem sugerir temas importantes, não mencionados. 

Prevê-se o lançamento para dia 20 de novembro de 2019. 



A divulgação do Minas Gerais Business Guide se dá pela honrosa parceria com o Ministério das 
Relações Exteriores (MRE), pelos escritórios de representação comercial do Itamaraty (SECONs) ao 
redor do mundo, apoiado no Memorando de Entendimentos firmado em 2016. No governo 
Bolsonaro, a ACMinas enviou um ofício, manifestando o interesse de continuar os trabalhos 
conjuntos. 

Vale ressaltar outro projeto de divulgação em andamento: a veiculação de um VT do Minas Guide e 
das potencialidades do estado na Globo Internacional. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESDE JANEIRO DE 2019: Em virtude da ativa atuação internacional 
da ACMinas e divulgação do Minas Gerais Business Guide, a entidade é contata por diversos atores 
no países, com intuito de melhoria na internacionalização de empresas. Entre as principais parcerias, 
elenca-se as seguintes: 

-Ministério das Relações Exteriores: trabalhos conjuntos e divulgação do Minas Gerais Business 
Guide; 

-Apex-Brasil: auxilio às empresas em participações nas feiras internacionais com a presença da Apex-
Brasil;  

-Business France: melhorar as relações Minas Gerais-França, expansão de empresas mineiras para a 
França, por meio da Business France (assessoria gratuita). Foco nos setores de inovação e tecnologia; 

-Instituto Confúcio: aulas de mandarim para negócios com assessoria personalizada na ACMinas e 
tradução do Minas Gerais Business Guide; 

-FazCom!: confecção do VT Minas Guide para Globo Internacional e responsável pela identidade 
visual do Minas Gerais Business Guide 2019-2020; 

-ICB Grupo (encontro Minas Gerais-China): reunião de negócios entre empresa chinesa, Henan 

Menglu Cosmetics Co. Ltd e empresas mineiras de cosméticos. Participaram deste momento, Socila e 

Pharma Nectar, que continua nas negociações com os chineses; 

-SEDECTES: Memorando de Entendimentos para atuação conjunta e fornecimento de informações 
acerca dos setores produtivos mineiros (contribuição para o Minas Gerais Business Guide); 

- PBH: Parceria na contribuição de conteúdo escrito, em imagens e audiovisual para o Minas Gerais 
Business Guide 2019 e relação de festivais internacionais. Abertura para Memorando de 
Entendimento entre a ACMinas e PBH, por meio da Belotur e Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

-Conselhos ACMinas: Elaboração de pautas conjuntas dos Conselhos da Mulher Empreendedora e de 
Turismo para divulgação do Minas Guide em eventos dos quais os presidentes participam e 
colaboração no conteúdo do mesmo guia de negócios internacionais da ACMinas; 

-Embaixada da Austrália: Aproximação das relações Minas Gerais-Austrália, melhorar a balança 
comercial em déficit, eventos conjuntos no que concerne ao tema de mineração. 

O relatório de atividades, de janeiro a abril, está disponível para conferência. 

LOCAL E HORÁRIO DAS REUNIÕES DO CONSELHO: Por sugestão do Presidente Sílvio Soares Nazaré, 
os encontros pertinentes ao Conselho serão, em momentos oportunos, em empresas renomadas, 
atuantes no comércio exterior, como aconteceu na primeira reunião de 2019, no escritório de 
advocacia Manucci Advogados. As reuniões ordinárias acontecerão na primeira quinta-feira do mês, 
a partir das 17h: 



06/06; 04/07; 01/08; 05/09; 03/10; 07/11; 06/12 

SUGESTÕES DE EVENTOS: - Mulheres na Diplomacia: Parceria com Embaixadora Maria Auxiliadora 
Figueiredo, chefe do EREMINAS e Conselho da Mulher Empreendedora. O evento consiste em 
debater, com a participação de profissionais influentes no cenário internacional de Minas Gerais, seja 
na diplomacia pública ou diplomacia corporativa, os desafios da atuação da mulher no mercado de 
trabalho. Previsão de realizar-se no dia 25 de junho, pela manhã; 

- Internacionalização de Alimentos e Bebidas, especificamente para produtos gourmets (sugestão de 
Leandro Melo, responsável pelo Comércio Internacional da MG Fine Foods); 

- Oportunidades de Internacionalização: Relações Minas Gerais-França (sugestão de Alexandre 
Barral, Gerente de Projetos e Investimentos da Business France); 

- Desdobramentos das visitas do Presidente da República no exterior (sugestão do coordenador de 
conselhos, Marcos Brafman e presidente Sílvio Soares Nazaré). 

Para custear as despesas dos eventos a ser realizados, contaremos com o patrocínio de empresas 
interessadas em participar do tema a ser abordado. 

APOIO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INTERNACIONAIS: o presidente Sílvio Soares Nazaré 
sugeriu eventos internacionais voltados para o varejo, de acordo com as especificidades e perfil do 
associado ACMinas. Mostra-se interesse em participação ativa do Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais na FINIT 2019, em feiras a serem realizadas no Chile e NRF Retail Big Show (janeiro de 
2020, em Nova Iorque). Os demais eventos como LATAM Retail Show 2019 (27 a 29 de agosto, em 
São Paulo) e China International Import Expo (de 5 a 10 de novembro, em Shanghai), pensa-se 
apenas em divulgação e apoio para participação dos associados. 

OUTROS TEMAS DE INTERESSE: O conselheiro Hernani de Castro Júnior, secretário executivo da Belo 
Horizonte Convention & Visitors Bureau, mencionou outros eventos internacionais de importância, 
sediados em Belo Horizonte, bem como a importância da divulgação destes acontecimentos na 
cidade: VI Encontro Internacional de Cidades Felizes (17 a 20 de setembro de 2019), organizado pelo 
Instituto Movimento pela Felicidade. Clique aqui para conhecer o evento, os apoios institucionais, 
patrocinadores e realizar inscrições. Outra importante contribuição do conselheiro Hernani é o 
Evento Business Show, a ser realizado dia 5 e 6 de junho em São Paulo, com “o objetivo de reunir 
toda a cadeia produtiva desta indústria em um único lugar. De um lado, os profissionais de 
marketing, eventos, RH, treinamento, incentivo e compras das principais empresas do país, do outro, 
empresas fornecedoras de produtos e serviços para esse mercado”. Para informações mais 
detalhadas, clique aqui. 
 

Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, Sílvio Soares 
Nazaré agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.  

 

Belo Horizonte, 09 de maio de 2019. 

Pela Analista de Relações Internacionais, Rayssa Damásio 

Revisão Sílvio Soares Nazaré, presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais 

 

 

http://cidadesfelizes.com.br/
https://www.feiraebs.com.br/sobre-a-feira-ebs.php


Anexos 

I – APRESENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONSELHOS ACMINAS, PREPARADA PELO VICE-

PRESIDENTE MARCOS BRAFMAN 

II – APRESENTAÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS, PREPARADA PELA EQUIPE INTERNACIONALIZA BH 

III – REGIMENTO INTERNO DOS CONSELHOS EMPRESARIAIS DA ACMINAS. 


