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O apoio da ACMinas às refor-
mas de que o Brasil precisa para 
retomar seu crescimento e as ini-
ciativas em curso para o desen-
volvimento sustentado da entida-
de foram tema de apresentação, 
pelo presidente Aguinaldo Diniz 
Filho, durante reunião plenária da 
diretoria e associados. “Elas cons-
tituem a agenda e os pilares desta 
gestão”, afirmou, “que conduzi-
rão a nossa pauta para o biênio 
2019/2020.”
 
 “Nela”, prosseguiu, “está o nosso 
apoio explícito à reforma da Previ-
dência, ao ajuste fiscal, à reforma 
Tributária e a consequente retoma-
da da confiança, fator essencial 
para atrair investimentos e, com 
eles, o crescimento econômico e 
a geração de emprego e renda. 
Esta é a nossa agenda, a agenda 
da ACMinas”.
 
O presidente explicitou também 
os objetivos visados: “Desenvol-
ver cada vez mais o portfólio de 

Plano de Desenvolvimento 
da ACMinas

serviços para os associados, que 
inclui o Plano de Saúde Unimed 
BH, as linhas de financiamento 
do BDMG, a oferta de seguros, a 
assessoria jurídica, a implantação 
da Câmara de Mediação ACMinas, 
a emissão de certificados digi-

Aguinaldo Diniz Filho
Presidente da ACMinas

Editorial

Foco na retomada do crescimento e nas demandas dos associados

- Reforma da Previdência
- Ajuste Fiscal 
- Reforma Tributária 
- Retomada da Confiança 
- Crescimento Econômico 
- Geração de Emprego e Renda

tais e, ainda, a disponibilização 
da Sala do Associado – onde os 
afiliados à entidade podem, por 
exemplo, fazer reuniões de traba-
lho – e a realização de eventos de 
negócios”, enumerou.

Entre os pilares da gestão, segun-
do Diniz, estão o fortalecimento da 
imagem institucional da entidade 
e de sua estrutura financeira. Além 
disso, reestruturação e desenvolvi-
mento dos Conselhos Empresariais 
e a realização de estudos sobre 
as possibilidades de mudança da 
sede.

Encerrando a apresentação, o 
presidente da entidade detalhou 
a revisão orçamentária do biênio 
2019/2020 e os resultados do 1º 
trimestre deste ano, assim como as 
provisões financeiras, ressaltando 
ser fundamental o fortalecimento 
nesta área. “E nossa entidade está 
caminhando para isto”, concluiu. 

“
Esta é a Nossa 
Agenda - esta 

é a Agenda da 
ACMinas

”
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ACMinas apoia esforço pela 
desburocratização

O Presidente da Associação Co-
mercial e Empresarial de Minas, 
Aguinaldo Diniz Filho, participou 
do lançamento da Frente Parla-
mentar pela Desburocratização, 
realizado durante Audiência da 
Comissão de Justiça da Assem-
bleia Legislativa de Minas. O 
objetivo da Frente é simplificar e 
aprimorar o ambiente de negócios 
no Estado.  
 
“Todos nós sabemos como está 
a situação econômica de Minas 
Gerais e nada é mais pertinente 

e agregador do que debatermos 
a desburocratização”, afirmou Di-
niz. “Só ela será capaz, neste mo-
mento, de criar ambiente propício 
para atrair investimentos e gerar 
postos de trabalho.” Disse ainda 
que é preciso desburocratizar. 
“Somente em relação ao ICMS vi-
goram 702 artigos na legislação 
do Estado”, salientou. 
 
A Frente, que conta com 41 depu-
tados e foi criada formalmente em 
audiência pública da Comissão 
de Constituição e Justiça da As-

Conjuntura

sembleia, dividiu sua atuação em 
sete grupos de trabalho, que vão 
do empreendedorismo e da revi-
são legislativa à modernização 
fiscal e às soluções tecnológicas.
 
Até setembro, quando estará de-
finido o seu planejamento, terão 
início a implementação e o mo-
nitoramento das ações. A Frente 
atuará até outubro, quando esta-
rão concluídas as etapas de pa-
dronização e de réplica de boas 
práticas. 

Na reunião, um consenso: a burocracia é um dos maiores 
entraves para investimentos e geração de emprego e renda.
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Cadastro positivo, um fator de 
segurança nas transações financeiras

A ACMinas, principal parceira 
estratégica da Boa Vista Serviços 
SCPC em Minas, já está oferecen-
do a seus associados e a empresá-
rios de todos os portes e segmen-
tos o Cadastro Positivo, um banco 
de dados que, ao registrar a situ-
ação de compromissos financeiros 
e pagamentos decorrentes de ope-
rações de crédito, pode oferecer 
um verdadeiro “passaporte” para 
a obtenção de financiamentos. 

A lei, que foi sancionada recente-
mente pela Presidência da Repú-
blica e entra em vigor em julho, 
utilizará um banco de dados ad-
ministrado por empresas do setor 
financeiro, não é nova, de acor-
do com o presidente do Boa Vista 
SCPC, Dirceu Gardel. “Ela é de 

Serviço

2011 e começou a vigorar em 
2013, mas só agora, quando as 
inserções no banco de dados se 
tornaram automáticas,  irá gerar 
efeitos realmente consistentes.”

As informações que fazem parte 
do Cadastro Positivo, bases para 
a pontuação  dos usuários de cré-
dito, incluem dados sobre paga-
mentos de boletos, carnês, faturas 
de cartão de crédito, contas de 
luz, água e telefone, empréstimos 
e financiamentos. O instrumento 
considera ainda a data do início 
da dívida, o valor das prestações, 
com os respectivos vencimentos, e 
inclui informações sobre a quita-
ção de dívidas. “Nele não entram 
informações sensíveis – como reli-
gião, posições políticas e dados 
de saúde – e nem saldos de con-
tas bancárias, limites de valores, 
detalhes de transações feitas por 
meio de cartões ou saldos de  con-
tas correntes, poupança ou investi-
mentos”, acrescenta Gardel.

Agora estabelecido por lei, o instrumento possibilita mais confiança entre empresários e consumidores.

A plataforma de consultas está dis-
ponível também para os consumi-
dores.  “Todos  têm direito a aces-
sar gratuitamente as informações 
existentes sobre si, inclusive o seu 
histórico e sua nota ou pontuação 
de crédito”, explica o executivo.  
“Cabe às empresas gestoras de 
bancos de dados manter sistemas 
seguros para que tenham eficá-
cia”.

Principais Benefícios do 
Cadastro Positivo

 
- Ser reconhecido como 

bom pagador. 
 

- Oportunidade de manter 
mais crédito no mercado. 

 
- Possibilidade de juros 

menores e prazos 
convenientes.
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Fundação Dom Cabral entre
as melhores escolas de
negócios do mundo

O jornal britânico Financial Times 
voltou a incluir a Fundação Dom 
Cabral no Ranking da Educação 
Executiva 2019, classificando-a 
em 10º lugar entre as melhores 
escolas de negócios do mundo – 
com um avanço de duas posições 
em relação à do ano passado – e 
como a melhor da América Latina, 
classificação que mantém há 14 
anos. Além disso, ficou com o pri-
meiro lugar no quesito instalações. 

O ranking geral do FT combina os 
resultados entre programas aber-
tos (lista em que a FDC ficou em 
14º lugar) e customizados (em que 
a escola mineira ficou na 8ª posi-
ção). 

“O fato de estarmos pela 14ª vez 
consecutiva entre as melhores es-
colas de negócios do mundo mos-
tra a consistência do trabalho que 
a FDC vem realizando ao longo 
dos anos”, ressaltou o vice-presi-

Educação

dente executivo da organização, 
Aldemir Drummond. “Trabalhamos 
com o cliente e não para o cliente, 
e, com isto, nossas relações com 
o mercado são construídas com 
base na confiança. E esta confian-
ça é traduzida na excelência do 
trabalho que é entregue”, disse.

Segundo Drummond, o que carac-
teriza a instituição é a dedicação 
na qualidade de ensino e na res-
ponsabilidade de prover a forma-
ção de gestores corporativos com 
capacidade técnica, de modo a  
conseguir obter resultados impor-
tantes para executivos e empresá-
rios. “Para a FDC é motivo de enor-
me orgulho estar entre as melhores 
escolas de negócios do mundo”, 
afirmou, “o que, ao mesmo tempo, 
acentua  a responsabilidade que 
temos junto aos clientes, parceiros, 
fornecedores e todos os nossos 
stakeholders em aprimorar ainda 
mais o nosso trabalho”.

A FDC está em 10º lugar no ranking do Financial Times

A metodologia é um dos pontos 
fortes da instituição, assim como 
seu corpo docente, as instalações 
e os programas customizados. “A 
FDC está sempre atenta às deman-
das”, lembrou Drummond, “que a 
cada dia se tornam maiores no 
mercado da educação executiva. 
Desenvolvemos metodologias ino-
vadoras que garantem aos nossos 
clientes e aos participantes alcan-
çar a excelência em gestão que 
é proporcionada pelos nossos di-
versos cursos e programas”, acres-
centou. 

Dimensão
precisa 
O presidente da Associação Co-
mercial e Empresarial de Minas, 
Aguinaldo Diniz Filho, manifestou 
em carta ao presidente da FDC, 
Emerson de Almeida, as congra-
tulações da entidade pelo prêmio 
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Estimado Presidente, 

Com mineiríssimo orgulho, recebi a notícia de que a nossa Fundação Dom Cabral avançou para o décimo lugar no ranking 
das melhores escolas de negócios do mundo e manteve a primeira colocação na América Latina – posição que detém há 
14 anos. E com um detalhe a mais: suas instalações em Nova Lima foram consideradas as melhores do mundo. E este re-
conhecimento ganha ainda maior dimensão diante da sua origem – nada menos que o Financial Times – e do seu alcance: 
ele remonta a uma iniciativa pioneira, sua e de Dom Serafim Fernandes de Araújo, então reitor da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, de estender para a  comunidade o conhecimento gerado pela  Academia.

Começava assim há 43 anos, como resultado da visão e do idealismo de ambos, a Fundação Dom Cabral, focada em 
apoiar o desenvolvimento empresarial por meio da modernização gerencial, da capacitação de administradores e da difu-
são de conhecimento num contexto em que a gestão corporativa no Brasil era exercida, em não poucos casos, de maneira 
praticamente empírica. A FDC nasceu desta percepção e da constatação de que era possível mudar este cenário. E que o 
caminho para a mudança era apenas um: a capacitação empresarial por meio do conhecimento, que ela foi buscar por 
meio de acordos internacionais de cooperação e intercâmbio.

O contínuo reconhecimento nacional e internacional à excelência da Fundação Dom Cabral, hoje atuante também no eixo 
Rio-São Paulo, dá a dimensão precisa do valor desta instituição, do seu papel no processo de desenvolvimento e moderni-
zação de nosso País e é motivo de muito orgulho para os brasileiros e, especialmente, para nós, mineiros.

Receba, nesta oportunidade, meus cumprimentos pessoais e os da Associação Comercial e Empresarial de Minas, entidade 
que, em seus 118 anos de existência, tem também uma longa história de grandes realizações.

Ilmo. Professor Emerson de Almeida
MD Presidente Estatutário da Fundação Dom Cabral

Com meu abraço, estima e consideração,
 
Aguinaldo Diniz Filho
Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas

“

“

à excelência e ao alcance do tra-
balho realizado pela instituição. 
Afirmou, na mensagem, que  “o 
contínuo reconhecimento nacio-

nal e internacional à Fundação 
Dom Cabral, hoje atuante tam-
bém no eixo Rio-São Paulo, dá a 
dimensão precisa do valor desta 

instituição.”

A íntegra da correspondência é a 
seguinte:
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Reforma Tributária

Com o foco das atenções direcio-
nado para a reforma da Previdên-
cia Social e para o agravamento 
da crise econômica, não tem sido 
tratada com a necessária relevân-
cia uma questão que há muitos 
anos vem tolhendo a atividade 
empresarial e o cotidiano dos ci-
dadãos: a obsolescência de nossa 
legislação tributária, que exige, 
tanto quanto a previdenciária, uma 
reforma ampla e, principalmente, 
urgente. São muitos os problemas 
e distorções que precisam ser resol-
vidos para que o sistema tributário 
brasileiro seja mais justo e neutro. 
A legislação vigente, além sobre-
carregar as classes menos favoreci-
das da população, frequentemente 
representa um entrave para o de-
senvolvimento das empresas, inde-
pendentemente de seus portes.

Nesta entrevista ao Jornal ACMi-
nas o advogado tributarista Dalmar 
Pimenta, sócio-diretor do Dalmar 
Pimenta Advogados Associados 
e diretor da ACMinas, explica o 
porquê da necessidade de uma 
reforma tributária que traga mu-
danças profundas e também res-
ponde a dúvidas recorrentes sobre 

o assunto. “A Reforma Tributária”, 
ele afirma, “é fundamental para o 
retorno do crescimento do Brasil, 
uma vez que o atual sistema é um 
dos mais complexos e defasados 
do mundo.”

Qual a importância de uma refor-
ma tributária hoje para o Brasil?

Ela é de suma importância, pois 
apesar de os tributos e contribui-
ções estarem com suas alíquotas 
inalteradas, sem aumentos, a in-
flação vem corroendo as remune-
rações e salários das pessoas e 
a rentabilidade das empresas. A 
reforma do Sistema Tributário, jun-
tamente com a da Previdência So-
cial, podem recolocar a economia 
brasileira novamente nos trilhos. 

Como o senhor avalia a proposta 
que está em tramitação na Câ-
mara?

Temos, na verdade, duas propos-
tas de Reforma Tributária em trami-
tação na Câmara dos Deputados, 
ambas já aprovadas por sua Co-
missão de Constituição e Justiça: a 
PEC 293 de 2004, relatada pelo 

Entrevista

então deputado Luiz Carlos Hauly, 
e a PEC 45/2019, relatada pelo 
deputado Baleia Rossi. Há o enten-
dimento, porém, de que – até por 
ter sido apresentada na atual legis-
latura e, portanto, melhor focada 
nos problemas atuais – deva ser 
esta a que prevalecerá, especial-
mente levando-se em conta que o 
Presidente da CCJ, deputado Feli-
pe Francischini, afirmou que não 
irá pautar um novo texto sobre o 
mesmo tema.  De forma bastante 
resumida, a ideia em discussão na 
PEC 45/2019 consiste em trans-
formar os tributos incidentes sobre 
o consumo – IPI, PIS/COFINS, 
ICMS e ISS – em um imposto úni-
co, que seria denominado de IBS 
(Imposto de Bens e Serviços), de 
caráter não cumulativo, cobrado 
no destino e com uma alíquota 
uniforme, desonerando as exporta-
ções e os investimentos. O IBS, nos 

Mudanças são fundamentais para a retomada do 
crescimento brasileiro



9

termos da proposta, seria regulado 
por Lei Complementar e composto 
por três alíquotas – a da Federa-
ção, a dos Estados e a dos Muni-
cípios, calculadas pelo Tribunal de 
Contas da União.

Quais os pontos positivos da pro-
posta e os principais gargalos?

Como positivo, podemos ver a 
drástica redução do número de 
tributos que hoje incidem sobre 
o consumo, o que diminuiria sig-
nificativamente o chamado “custo 
Brasil”. Um dos maiores gargalos 
será ultrapassar a resistência de Es-
tados e Municípios, que não acei-
tam reduzir a sua arrecadação, 
além de perderem parte relevante 
de sua autonomia federativa. Além 
disto, tememos que a criação do 
IBS provocará uma maior comple-
xidade do sistema atual, a curto 
prazo, pois nos primeiros anos (pe-
ríodo de transição) as empresas e 
a sociedade em geral teriam que 
lidar com todas as complexida-
des já conhecidas no pagamento 
dos tributos e contribuições atuais 
e mais o do novo IBS. Além dis-
so, temos que, na prática, haverá 
um aumento significativo da carga 
tributária de alguns setores, princi-
palmente o de serviços, além de 
não modificar em nada os tributos 
incidentes sobre a folha de paga-
mento, bem como não irá alterar a 
tributação sobre a renda que conti-
nuará de forma anti-isonômica.

Uma reforma robusta, que simpli-
fique substancialmente o sistema 
tributário, é uma demanda anti-
ga, mas ainda não saiu do papel. 
O senhor acredita que agora a 
proposta vai para frente?”

Infelizmente, tenho descrença 
quanto à aprovação de uma refor-
ma tributária robusta. Até porque 
se analisarmos a questão em pro-
fundidade, veremos que o Brasil 
tem hoje um dos mais avançados 
sistemas tributários do mundo. O 
que necessitamos mesmo é deso-
nerar as exportações de bens e 
serviços de tantos impostos para 
que se possa reforçar nossa atu-
ação que no mercado externo, 
assim como rever anualmente a 
legislação do imposto de renda, 
visando a aumentar a base de inci-
dência do mesmo, especialmente 
das pessoas jurídicas sujeitas ao 
Simples e ao lucro presumido.

O governo, por meio do secre-
tário Marcos Cintra, está dese-
nhando uma proposta própria 
de reforma tributária. A ideia a 
de um imposto único, incidindo 
sobre movimentações financeiras 
e englobando apenas os impos-
tos federais, mantendo, portanto, 
o ICMS e o ISS. Como o senhor 
avalia este modelo?

Entendo-o como uma ideia interes-
sante. Explico: a maior dificuldade 
para se realizar hoje uma reforma 

tributária é a resistência de Estados 
e Municípios, pois estes, atualmen-
te, possuem e definem sua própria 
legislação tributária de maneira 
autônoma, dentro de alguns limi-
tes constitucionais. Ou seja, só 
em matéria de ICMS, temos nada 
mais nada menos que 27 legisla-
ções diferentes e conflitantes. Os 
Estados entendem que com uma 
reforma tributária ampla e robusta 
iriam perder parte relevante de sua 
autonomia federativa, enquanto os 
municípios consideram que correm 
o risco de reduzir bastante a arre-
cadação. Com a proposta do se-
cretário Marcos Cintra, a reforma 
tributária iria se basear apenas nos 
impostos e contribuições de índole 
federal, deixando o ICMS e o ISS 
para uma segunda etapa.

É possível estimar o crescimento 
econômico que uma ampla re-
forma tributária pode trazer ao 
país?

Temos hoje uma carga tributária 
estimada em 35% do PIB. Portan-
to, qualquer reforma que venha a 
reduzir este índice seria muito bem 
vinda, especialmente no sentido de 
tornar o Brasil um país economica-
mente mais competitivo. É preciso, 
porém, lembrar que a União, Esta-
dos e Municípios estão totalmente 
deficitários – alguns até em situa-
ção falimentar – e se seria este o 
momento para uma ampla reforma 
tributária. 
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Todos a postos: o inverno chegou!
Fabricantes e lojistas se preparam para receber a nova estação e manter 
o mercado em movimento

Mercado

Oficialmente, o inverno teve início 
no dia 21 de junho, e apesar de o 
Brasil não ter variações climáticas 
tão rigorosas, estas são suficientes 
para influenciar o comportamento 
do consumo. Durante o inverno, o 
mercado é impulsionado por estra-
tégias usadas para driblar quedas 
nas vendas e o comportamento 
mais introspectivo dos consumido-
res.

Bhárbara Renault, do Conselho 
Empresarial da Moda da ACMi-
nas, afirma  que as estações in-
fluenciam o comportamento das 

vendas do setor. O verão repre-
senta 60% do faturamento anual 
e o inverno 40%. Para compensar 
esta característica, é preciso que  
os fabricantes tomem cuidado 
para não exagerar no investimen-
to em peças mais pesadas e para 
não ficar com produtos em esto-
que, depois do período das liqui-
dações. Segundo Bhárbara, para 
os fabricantes o planejamento co-
meça com um ano de antecedên-
cia, quando acontece o desenvol-
vimento das peças e a compra da 
matéria prima. Já para os comer-
ciantes, este planejamento varia 

de cinco a seis meses. “Produzi-
mos peças relativamente leves, 
adequadas ao inverno brasileiro. 
Investimos mais em peças como 
casacos, jaquetas”, informa. 

Há ainda um outro fator, a ex-
posição dos produtos. Segundo 
as “regras de boas práticas” re-
comendadas pelo Sebrae –MG, 
a vitrine, além de ser um cartão 
de visita da loja, é o elo de co-
municação entre o lojista e o seu 
público-alvo. Deve ser atraente e 
alusiva a um tema ligado a datas 

A Sorvete Salada aposta em 
sorvetes quentes

Fo
nt

e:
 S

or
ve

te
 S

al
ad

a

comemorativas ou a temporadas.  
Isto pode ser um grande aliado 
para boas vendas. 

No setor calçadista, as coleções 
características da estação surgem 
nas vitrines ao menor sinal da mu-
dança no clima. “Aumentamos o 
nosso estoque em 40%,” afirma o 
gerente de vendas e compras da 
Sapataria Americana, Eiquer Alci-
no. “Trabalhamos com o mesmo 
produto até o final do ano, época 
em que começam as chuvas e a 
procura por botas”, completa. Se-
gundo ele, a venda de calçados 
de inverno têm maior margem de 
lucro, aquecendo, assim, também 
o faturamento.

Para a proprietária da Zimbabwe 
Joalheria, Giulliana Serafim, as 
mudanças de estação são real-
mente uma oportunidade de au-
mento nas rendas. “A estratégia 
usada pela loja aumenta o ticket 
médio em torno de 15% nas es-
tações mais frias e cai para 13% 



11

Inverno exige estratégias
de venda específicas

RESTAURAR O MEIO AMBIENTE É CUIDAR DO FUTURO.
A CENIBRA considera que o futuro acontece em cada ação do presente. O que fazemos hoje é decisivo para o mundo 
de amanhã. As práticas da Empresa são executadas com todos os cuidados ambientais para garantir a perenidade dos 
recursos vitais para as gerações futuras. Com esse olhar no horizonte, a CENIBRA realiza ações para recuperar, proteger 
e ampliar a biodiversidade em mais de 105 mil hectares de áreas protegidas, onde vivem milhares de espécies da fauna 
silvestre, sustentada por uma rica � ora nativa. Para cada 5 hectares cultivados com eucalipto, a Empresa protege
4 hectares com vegetação nativa. Estas áreas protegidas abrigam mais de 4.500 nascentes que fornecem água para
as populações vizinhas e para toda a bacia do rio Doce.

Cuidar do meio ambiente é compromisso da CENIBRA com o futuro!

5 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente

nas mais quentes. No verão, as 
peças vendidas são mais leves e 
menos robustas” revela, enquanto 
no inverno é mais apropriado que 
deem a sensação de mais confor-
to. A aposta de Giulliana é em 
joias em tons mais terrosos, mais 
fechados e com texturas mais ave-
ludadas. “Elas remetem, assim, ao 
aquecimento emocional”, conclui.

Os investimentos e as estratégias 
de inverno são práticas de todos 
os segmentos do mercado. E isto 
vale até para produtos que têm 
menor demanda nessa época: A 
Sorvete Salada, por exemplo, in-
veste na “Temporada de Sorvetes 
Quentes”, que é um meio de atrair 
novos clientes e agradar os anti-
gos. Segundo a empresa, é uma 
ação que atrai consumidores e 

mantém a rentabilidade das lojas 
no período de baixa temporada. 
A tese é a de que sorvete é ali-

mento para o ano inteiro e não 
apenas refresco ou sobremesa. 
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Sucessão, um desafio
para as empresas familiares
O planejamento adequado evita a pulverização do patrimônio e os conflitos.

Capa

Ao envolver transferência de poder 
– fator que inclui desde a natural 
mudança de estilo na gestão até a 
emergência de vaidades pessoais 
–, o processo da sucessão em em-
presas familiares resulta, não pou-
cas vezes, numa gradual, mas ine-
xorável ineficácia administrativa 
que pode levá-las à extinção. Se-
gundo a consultora Juliana Costa, 
as empresas familiares represen-
tam 85% dos negócios no mundo, 

mas apenas 4% delas conseguem 
chegar à quarta geração.

“Quando se fala em empresa fami-
liar”, afirma Juliana, “estamos falan-
do de uma família. São emoções, 
ressentimentos, mágoas, disputa de 
poder, vaidades, ciúmes, inveja e 
todos os sentimentos inerentes ao 
ser humano”, lembra. “E quando a 
gente junta tudo isso dentro de uma 
empresa as questões costumam se 
complicar”. Segundo a consultora, 

trata-se de um processo que preci-
sa ser muito bem conduzido e que 
demanda tempo. “É comum que a 
sucessão aconteça em momentos 
difíceis, e isto desestabiliza a em-
presa. Quando isto ocorre, a famí-
lia pode não estar pronta, o suces-
sor não está preparado e às vezes 
nem a própria empresa. E conclui: 
“a sucessão precisa ser planejada 
e os talentos identificados segundo 
o critério de que a competência é 
fundamental e imprescindível”. 

O papel da
consultoria
Uma boa parte desses empreen-
dimentos, no entanto, consegue 
– com ou sem o auxílio de con-
sultorias – preservar o sucesso 
da gestão. A Matur, empresa de 
prestação de serviços contábeis, é 
uma das que obtiveram êxito neste 
processo. Fundada em 1963 pelo 
contador José Mateus Filho, que 
levou seus filhos a participar do 
trabalho, a empresa, no entanto, 

deparou-se com as rápidas e pro-
fundas mudanças tecnológicas, e 
com elas, foram implantados os 
primeiros sistemas na firma. Mas 
como era preciso muito mais para 
que fossem obtidos resultados ex-
pressivos, surgiram as primeiras 
divergências. “As ideias do funda-
dor e as dos sucessores quanto a 
este processo não se alinhavam“, 
lembra Mário Mateus, hoje CEO 
da empresa. “Passamos por um 
período de grandes divergências 
familiares, mas conseguimos equa-
cionar os problemas.”

Para tanto, a Matur recorreu à Fun-
dação Dom Cabral, onde os su-
cessores participaram de reuniões 
semanais, durantes três meses, nas 
quais discutiam-se os projetos e ob-
jetivos. “Depois disso nos reunimos 
com nosso pai, José Mateus Filho, 
também em reuniões semanais, du-
rante três meses”, lembra Mário. 
“Foi um período desafiador, mas 
conseguimos definir os papéis de 
cada um na empresa, o planeja-
mento estratégico e outras questões 
básicas, como o mapeamento de 
processos e definição de metas”. 

Mário, Simone e Marco Aurélio:
sucessão orientada
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Modesto Araújo Neto e as filhas: 
Silvia e Cristiana Araújo

Na Drogaria 
Araujo, uma
sucessão natural
Neto do fundador da Drogaria 
Araujo, que abriu a primeira loja 
em 1906, seu atual presidente, 
Modesto Carvalho de Araújo Neto 
deu sequência a um processo de 
sucessão que, desde o início, 
aconteceu de forma natural, den-
tro da “hierarquia” familiar. Mo-
desto passou a integrar a diretoria 
da empresa em 1984, comparti-
lhando-a com os irmãos Marco 
Antônio e Eduardo – este, então, 
presidindo a organização. Na-

quela época, com apenas nove 
lojas, a empresa ainda mantinha 
as características de um negócio 
familiar, mas logo daria início a 
um novo ciclo, em que a gestão 
passou por uma reestruturação.
  
Com a morte dos irmãos, Modes-
to, assumiu em 2004 a Presidên-
cia. Coube a ele chamar a si a 
responsabilidade de conduzir os 
destinos da empresa e prepará-la 
para uma expansão planejada e 
sustentável. E o fez mesmo quando, 
numa época de incertezas, via-se 
como recomendável um estilo de 
comando mais conservador. Mas 
não para ele, que sempre se pau-
tou por uma postura de ousadia e 

visão inovadora de futuro. 

A partir daí o crescimento da empre-
sa se acentuou, a ponto de transfor-
mar-se na maior rede de drogarias 
de Minas Gerais. Iniciou-se então 
um processo de expansão que a 
levaria de suas nove lojas para as 
mais de 200 de hoje. E continua 
em franco crescimento, visando ao 
interior do Estado, onde, somente 
no ano passado, foram abertas 32 
novas filiais. Prova do sucesso do 
modelo de gestão é que, nos últi-
mos anos, todas as redes nacionais 
do setor entraram na região de atua-
ção da Araujo. Mas mesmo assim a 
empresa conseguiu ganhar market sha-
re em todos os locais que está presente.

Com isto, a sucessão foi se dese-
nhando e o fundador, José Mateus 
Filho, foi se distanciando dos pro-
cessos internos da empresa. “Hoje, 

a minha irmã Simone Mateus é a 
responsável pela área do Imposto 
de Renda Pessoa Física, meu irmão 
Marco Aurélio Mateus é o CFO da 

empresa e eu sou o CEO”, relata. 
“Agora já estamos na terceira gera-
ção e sabemos que a futura suces-
são será, certamente, diferente”. 



14

O sucesso do 
“Kaol”
Na década de 1940, o Café Pa-
lhares – então uma “quitanda-ca-
feteria”, como lembra João Lúcio 
Ferreira, que juntamente com seu 
irmão Luís Fernando controla o ne-
gócio – foi adquirido pelo, João 
Ferreira. Aos poucos, o estabele-
cimento foi ficando conhecido em 
Belo Horizonte, e o nome Palhares, 
que se manteve, tornou-se uma re-
ferência no centro da cidade com 
seus petiscos variados e, principal-
mente, com o famoso “Kaol” – si-
gla de kachaça (assim, com “k”), 
arroz, ovo e linguiça. Uma curio-
sidade, segundo os proprietários, 
a permanência do nome original . 
“Isto deveu-se ao fato de, à época 
em que o pai comprou o restau-
rante, a mudança de razão social 

custaria um valor considerável”, 
lembra João Lúcio.

A transição de comando no Café 
Palhares começou na década de 
1980, com a entrada dos filhos 
nos negócios, quando a sucessão 
começou a se desenhar. Eles foram 
os responsáveis pela modernização 
e organização das finanças. “Nem 
meu pai imaginava que isto iria 
acontecer”, lembra João Lúcio. “Ele 
dizia que nos anos 1990 o Café 
Palhares não mais existiria.” Hoje, 
no entanto, a família não apenas 
adquiriu o imóvel em que o negó-
cio está instalado como, também, 
mantém integralmente a sua gestão. 
“Nada aconteceu de forma  abrup-
ta”, afirma ele. “Os filhos sempre es-
tiveram ativos em relação ao negó-
cio, cresceram com o Café Palhares 
e aprenderam sob o olhar do pai.”

Segundo, ele, é o princípio do 
herdeiro e da herança. “A he-
rança cai de paraquedas, muitas 
vezes nas mãos de quem não 
sabe nada do que está acontecen-
do. Mas quando os herdeiros já 
acompanhavam os procedimentos 
da empresa eles, ao assumi-la, já 
sabem como as coisas funcionam. 
Aí, é só dar continuidade”. 

Hoje o Café Palhares se prepara 
para a terceira geração, embora 
Bruno, filho de João Lúcio, tenha 
passado pela experiência sem, 
contudo, ter permanecido no ne-
gócio. Já seu primo André, filho de 
Luís Fernando, continua auxiliando 
na administração da firma. De 
acordo com seu pai, “a gente vai 
preparando a sucessão, pode ser 
que aconteça, pode ser que não. 
A gente pensa é no dia de hoje”.
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“Reforma da 
Previdência 
é essencial”

A aprovação da reforma da Pre-
vidência é considerada como o 
principal instrumento para a reto-
mada do crescimento econômico 
brasileiro. Caso aprovada, a ex-
pectativa é de que o governo con-
siga equilibrar as contas e retomar 
os investimentos, principalmente 
em infraestrutura. Mas será ne-
cessário, também, aprovar outras 
mudanças – na legislação tributá-
ria, por exemplo – e implementar 
ações para estimular os investi-
mentos privados. As constatações, 
apresentadas durante Reunião 
Plenária da ACMinas, são do ex-
ministro do Trabalho e professor 
da Fundação Dom Cabral Paulo 
Paiva, para quem o Brasil passa 
por um momento de transição e 
incertezas.

“Do ponto de vista econômico”, 
afirmou Paiva, “é fundamental que 
as reformas, principalmente a pre-
videnciária, sejam logo aprova-
das. Sabemos de onde estamos 
vindo, mas não temos certeza para 
onde vamos, o que causa muita in-
certeza”, disse. Segundo ele, pela 
perspectiva econômica o primeiro 
passo – e nisso há  unanimidade 
no diagnóstico – é a aprovação 
da Reforma da Previdência, que 
criará as bases para um ajuste fis-
cal mais profundo, capaz de pos-
sibilitar ao governo obter estabili-
dade fiscal e, também, recuperar 
sua capacidade de investimento, 
principalmente nas áreas sociais. 
“Esta agenda está caminhando 
muito bem no Congresso Nacio-

nal”, avaliou. “Acredito que a 
Câmara possa aprová-la nos pró-
ximos meses. Não é uma reforma 
fácil, ela é complexa. Mas há um 
sentimento, hoje, de sua absoluta 
necessidade”. 

Segundo Paiva, a aprovação da 
reforma não é um processo que, 
mesmo sendo complexo, respon-
deria a um sentimento de que hoje 
ela é absolutamente necessária.  
“As mudanças na Previdência 
Social foram objeto do governo 
Fernando Henrique, do governo 
Lula, do governo Dilma, de Temer 
e, agora, está sendo uma priorida-
de do governo Bolsonaro. Então, 
independentemente de posições 
ideológicas e políticas,  todos sa-
bem da necessidade de sua apro-
vação. Eu espero”, prosseguiu, 
“que este seja o primeiro passo 
para que a economia brasileira 
possa iniciar sua recuperação e 
com isto restabelecer a confiança 
dos investidores, fazendo com que 
o País entre em um ritmo de cresci-
mento mais sustentável”, frisou. 

Durante sua exposição Paiva des-
tacou que apenas a aprovação da 
Reforma Previdenciária não será 
suficiente para que a economia 
se reestabeleça e ocorra o ajuste 
fiscal. “Será preciso que outras 
ações sejam adotadas. Acredito 
que, para um melhor ajuste fiscal, 
será fundamental uma reorganiza-
ção do estado brasileiro, buscan-
do a eficiência. Há certamente, 
neste contexto, a possibilidade de 

Plenária

se investir em inovação na gestão 
pública. É muito importante utilizar 
tudo aquilo que o mundo digital 
nos oferece para fazê-la. E isto já 
seria um avanço muito importan-
te”, considerou. 

Em Minas, uma 
crise aguda 
Em relação à situação de Minas 
Gerais, Paiva considerou que o 
Estado vive uma crise aguda. “Se 
Minas fosse uma empresa, estaria 
em situação falimentar”, compa-
rou. “A receita mensal do Estado 
é insuficiente para cobrir as des-
pesas correntes do mês. Para co-
meçar a superar isso, Minas tem 
que, necessariamente, renegociar 
sua dívida com o governo federal, 
possibilitando que a não transfe-
rência de recursos tributários para 
quitação da dívida abra espaço 
para cobrir as despesas e criar 
mecanismos capazes de propiciar 
aumento de investimentos”. 

Paiva defendeu também uma re-
forma mais profunda no Estado, 
abrindo mão de patrimônio que, 
hoje, o governo não tem condi-
ções de manter. “Acho que Minas 
precisa de apoio da população e 
dos empresários para que possa 
realizar essas mudanças e, com 
elas, vislumbrar um futuro mais 
promissor daqui a uns dois ou três 
anos. Certamente o governo terá 
que fazer privatizações para obter 
recursos novos que ajudem na re-
estruturação”, concluiu.

O ex-ministro Paulo Paiva 
considera que as mudanças na 
Previdência Social são prementes

Paiva: “ Crise é aguda”
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ACMinas em movimento

Alessandra Alkmim, sua presidente 
representou o organismo no En-
contro das Mulheres Empresárias 
do Mercosul, realizado em Bue-
nos Aires  no dia 27 de maio. No 
evento, as participantes puderam 
estabelecer laços com empreen-
dedoras de diversos setores da 
atividade econômica. No dia 11 
de junho, em Uberlândia, Alessan-
dra participou do evento “Missão 
Mulheres em Portugal 2019” na  
Associação Comercial e Industrial 
de Uberlândia (ACIUB), realizado 
com o apoio da Câmara da Mu-
lher da entidade.

No dia 27 de junho, o Conselho 
foi representado por sua presiden-
te no encontro “Capacitação em 
Empreendedorismo e Direitos Hu-
manos”, promovido pela ONU,  
em Brasília. Ali foram discutidos 
cinco eixos específicos: “Direitos 
da população LGBTI+”, “Raça e 
Etnia: Enfrentando o Racismo Ins-
titucional”, “Saúde Reprodutiva 
e Direitos”, “Gênero e Direitos: 

No “ACMinas Jovem Conecta”, 
o empreendedor Ronan Horta, do 
segmento de cultura, frisou a im-
portância de cativar o público-alvo 
dos negócios. Leo Paixão, convi-
dado do Jantar Palestra do Conse-
lho, mostrou como unir a arte de 
criar e os negócios. O presidente 
do Conselho, Dino Bastos, esteve 
em Nova York, onde participou 
do AD Techs & Tech Agencies, 
encontro que reuniu executivos de 
diversos países numa  imersão no 
mundo digital. No início de junho, 
o Conselho promoveu Rodada de 
Negócios entre jovens empreen-
dedores, com o objetivo de inte-

Conselhos

Os Conselhos Empresariais da ACMinas realizam novos projetos e atividades 

Conselho Empresarial
da Mulher 
Empreendedora

Conselho Empresarial
de Jovens

Promovendo a Equidade no Am-
biente de Trabalho” e “Juventude 
e Classe: Investimentos no Presen-
te e Futuro”. O Conselho esteve  
presente também em São Paulo, 
em evento promovido pela Orga-
nização Brasileira das Mulheres 
Empresárias (OBME).

grar empresas associadas, startups 
e parceiros estratégicos.

O Conselho firmou, no final de 
maio, a renovação do acor-
do  ACMinas/SKEMA Business 
School, focado no processo de 
internacionalização da capital 
mineira. Um dos meios para isto 
é o acolhimento de estudantes 
estrangeiros que estão em Belo 
Horizonte, onde realizam ações 
conjuntas com alunos de escolas 
locais. Esta integração, de acordo 
com Silvio  Soares Nazará, presi-
dente do Conselho, é o objetivo 
central da parceria. O documento 
protocolar foi firmado pelo presi-
dente da ACMinas, Aguinaldo Di-
niz Filho, pela reitora da SKEMA 
Brasil, Geneviève Poulingue e por 
Nazaré, durante evento na sede 
da SKEMA. A parceria possibili-
tará a criação de oportunidades 
para que os estudantes estrangei-
ros dos cursos de pós-graduação 
da SKEMA possam colaborar com 
empresas locais.

Conselho Empresarial
de Relações
Internacionais
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O Conselho realizará, no dia 11 
de julho, o evento “Governança 
Corporativa na Prática”, que terá 
palestra de Adriana Fantoni,  ad-
ministradora de empresas, MBA 
em Gestão de Pessoas, especia-
lista na implantação de políticas 
e práticas de governança em 
empresas familiares, e em gestão 
de mudanças. No encontro será 
apresentado o “Case Petronas”. 

O Conselho Empresarial deste seg-
mento reforçou em reunião a sua 
importância no desenvolvimento 
do País. “Hoje o setor gera mais 
de 60% dos empregos no país e 
uma ação nossa pode-se refletir 
em toda a nação”, afirmou o pre-
sidente do organismo, Edvar Dias 
Campos. O primeiro “para casa” 
dos membros do Conselho neste 
ano será articular com orgãos do 
governo e com o Sebrae o de-
senvolvimento conjunto de ações 
para esse público.

Conselho Empresarial
de Recursos Humanos

Conselho Empresarial
de Micro e Pequenas 
Empresas

O organismo planeja realizar um 
evento a fim de criar parcerias fo-
cadas no desenvolvimento de no-
vas iniciativas.

Conselho Empresarial
de Produtividade

Conselho Empresarial
de Seguros

Durante a primeira reunião do 
Conselho de Seguros, o presiden-
te do organismo, Sérgio Frade, 
traçou um paralelo entre o consu-
mo de seguros e o ambiente eco-
nômico. Segundo ele, o consumo 
depende de renda e de crédito. 
Se a economia anda bem, esse 
mercado avança de forma extra-
ordinária. Promover este avanço 
será o desafio do Conselho em 
sua gestão. 

Em busca da melhora na imagem 
da mineração e da siderurgia, o 

Conselho Empresarial
de Mineração e 
Siderurgia

Conselho vai desenvolver iniciati-
vas focadas na importância do se-
tor e na sua percepção pela socie-
dade. Para isto, está articulando 
com outras entidades a definição 
de um evento para avaliar estas 
questões. Segundo seu presiden-
te, Adriano Espeschit, o cenário 
tem tudo para colocar a ACMinas 
como protagonista institucional 
neste processo. 
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Conselho Empresarial
de Indústria e Energia

A Fecomércio MG celebrou uma convenção 
coletiva  que regulamenta as condições 
de trabalho para o comércio varejista 
e atacadista do Estado. Ela estabelece 
condições diferenciadas às empresas que 
se mantém em dia com a Contribuição 
Negocial, como utilização de mão de 
obra dos funcionários em dias de feriado, 
pagamento de pisos diferenciados, uso de 
banco de horas de até 10 meses e acesso a 
produtos e serviços exclusivos. Retire a sua 
guia na aba Área do Empresário, no site 
fecomerciomg.org.br, e regularize a sua 
situação até 17 de junho.

CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO

AD-JORNAL-Negocial-19x13,5-AC_Minas.indd   1 17/05/2019   10:46:35

Seu presidente, Octávio Elísio Al-
ves de Brito, juntamente com a 
conselheira Beth Ribeiro, partici-
param de Reuniões do Conselho 

Conselho Empresarial
de Turismo

Conselho Empresarial
de Cultura

Mais informações acesse o site da 
ACMinas.

A convite do presidente do Con-
selho, Gilson Teodoro Arantes, o 
especialista Tiago Maranhão Al-
ves, CEO do Sunew, mestre em 
marketing e bacharel em Enge-
nharia Eletrônica e Física, minis-
trou palestra onde debateu sobre  
o tema “Inovação na Geração de 
Energia Fotovoltaica pela Sunew”. 
Trata-se de uma tecnologia focada 
na geração de energia renovável, 
solar, limpa e barata.

Conselho Empresarial
de Moda

O Conselho Empresarial da Moda, 
presidido por Marta Meireles, está 
realizando pesquisa para alinhar e 
entender os anseios e as caracterís-
ticas dos associados da ACMinas, 
compreender a conjuntura e as ne-
cessidades do setor e buscar ações 
e soluções relevantes para o setor.

Uma das ações propostas pelo 
Conselho é a criação de um proje-
to para recuperação de Macacos. 
O Conselho conta com a parceria 
do Governo do Estado e da pró-
pria Vale para recuperar a imagem 
de Macacos e a economia local. 
“Por que se não fizermos alguma 
coisa, não sabemos o que pode 
acontecer, em curto prazo, com a 
comunidade de Macacos” afirmou 
o presidente do Conselho, Jorge 
Carlos Borges de Souza.

Estadual de Turismo e Cultura, nas 
quais foram analisados iniciativas 
e avanços do segmento em Minas 
visando à alavancar a economia 
estadual.
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ACMinas acontece

Embaixador do 
Chile
O presidente da ACMinas, Agui-
naldo Diniz Filho, recebeu  na sede 
da entidade a visita do Embaixa-
dor do Chile, Fernando Schmidt 
Ariztia. No encontro a situação da 
relações política-econômicas entre 
o Brasil e o Chile, assim como a 
realização de investimentos em 
Minas Gerais. Segundo Ariztia, 
Minas Gerais é visto como um 
excelente parceiro comercial, es-

Potencial 
para relações 
comerciais
Também esteve na ACMinas o em-
baixador da Austrália no Brasil, Ti-
mothy Kane. Recebido pelo presi-
dente Aguinaldo Diniz Filho e pelo 
vice-presidente José Epiphânio 
Camillo, além do  presidente do 
Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais da entidade, Sílvio 
Nazaré, o  embaixador enfati-
zou o potencial das relações co-
merciais entre seu país e o Brasil. 
Também participaram do encontro 

Representatividade

o presidente da Câmara Oficial 
de Comércio Brasil-Austrália, Eze-
quiel de Mello Campos, o Oficial 
de Pesquisa e Políticas da Em-
baixada australiana, Caio César 

Paccola Jacon, a diretora-execu-
tiva da Câmara Internacional de 
Negócios, Mariana Bahia, e o 
diretor da ACMinas Ottavio Car-
mignano.

pecialmente com o novo Tratado 
de Livre Comércio entre o Chile 
e o Brasil. O embaixador estava 

acompanhado do cônsul honorá-
rio de seu país em Belo Horizonte, 
Alexandre Penido.

Aproximação
O subsecretário de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior de 
Minas, Juliano Alves Pinto, mani-
festou ao presidente Aguinaldo 
Diniz Filho, durante visita à AC-
Minas, o interesse daquele orga-
nismo por uma atuação conjunta 
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O vereador Catatau e o presiden-
te da Associação de Comercian-
tes do Mercado Distrital do Cru-
zeiro (Acomec), Wayne Stochiero.

O presidente do Instituto de Ciên-
cias Penais Gustavo Henrique de 
Souza e Silva, acompanhado do 
Presidente do Instituto dos Advoga-
dos de Minas Gerais, Felipe Mar-
tins Pinto e do vice-presidente da 
ACMinas,  Jose Anchieta da Silva. 

Visitas

O presidente do Conselho Regio-
nal de Administração de Minas 
Gerais, Jehu Pinto de Aguilar Fi-
lho, a Chefe de Gabinete, Ana 
Rita Vieira Flores, e o Assessor Jurí-
dico, Abel Chaves Junior.

com a entidade. Segundo o pre-
sidente, o interesse é recíproco e 
há muitas ações que podem ser 

implementadas em comum. Es-
tavam presentes também o vice
-presidente da ACMinas Marcos 

Brafman e Tulio de Souza, mem-
bro do Conselho Empresarial de 
Assuntos Jurídicos da entidade.

unimedbh.com.br

CLIENTE UNIMED-BH TEM 
DESCONTOS NA ARAUJO.
Medicamentos neurológicos, para hipertensão, colesterol, 
asma, tireoide, osteoporose e muito mais.

Descontos especiais em mais de 700 medicamentos. Apresente 
o seu cartão da Unimed-BH e um documento com foto para um 
dos vendedores e aproveite. Na Araujo, quem tem Unimed-BH 
tem sempre mais. 

Confira a lista completa de medicamentos no site 
da Unimed-BH ou na Araujo mais perto de você.

UD011219T-AD AC MINAS UNIMED ARAUJO 20x14cm.indd   1 5/27/19   5:40 PM
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Bons
Conselhos

A Associação Comercial e Empre-
sarial de Minas – ACMinas atua há 
118 anos representando a classe em-
presarial com o objetivo fundamental 
de promover o desenvolvimento eco-
nômico e social.
Realiza diversas ações de representa-
ção institucional e prestação de servi-
ços aos Associados, além da formula-
ção de análises e propostas de ações 
que melhorem o ambiente produtivo.

Neste contexto, estão presentes de 
forma destacada os Conselhos Em-
presariais que examinam assuntos de 
interesse empresarial, emitem parece-
res que aconselham a Entidade em 

Marcos Brafman,
Vice-presidente e Coordenador dos 
Conselhos Empresariais ACMinas

manifestações oficiais e desenvolvem 
atividades de modo a contribuir com 
os objetivos estatutários da ACMinas.

Os Conselhos são formados por as-
sociados, entidades representativas, 
academia, governo, entre outros con-
vidados, de modo que participem 
todos aqueles que desejam novos pa-
tamares de desenvolvimento através 
do diálogo e de ações baseadas na 
ética, justiça e sustentabilidade.  

São dezenove Conselhos Empresa-
riais presididos por uma seleção extra-
ordinária de líderes que coordenam 
cerca de quatrocentas pessoas expe-
rientes e generosas onde, com o seu 
trabalho voluntário, todas contribuem 
para impactar positivamente o dia a 
dia e o futuro das empresas, a ela-
boração de políticas públicas e, via 
de consequência, a tão necessária 
construção de uma sociedade melhor 
para todos. 

Para esta gestão da ACMinas, lide-
rada pelo Presidente Aguinaldo Di-
niz Filho, o papel dos Conselhos é 

Opinião absolutamente estratégico, atuando 
em setores específicos ou em ques-
tões transversais aos diversos setores 
econômicos.  A história da ACMinas 
demonstra que, através de seus bons 
conselhos, muitas conquistas impor-
tantes foram alcançadas. 

Atualmente, estão em atividade os 
seguintes Conselhos Empresariais: 
Mulher Empreendedora, Comunica-
ção, Moda, Assuntos Jurídicos, Cul-
tura, Economia, Educação, Indústria 
e Energia, Educação, Jovens, Micro 
e Pequenas Empresas, Mineração 
e Siderurgia, Mobilidade Urbana 
e Logística, Produtividade, Recursos 
Humanos, Relações Internacionais, 
Seguros, Sustentabilidade e Turismo. 

O leitor está convidado a fazer parte 
desse círculo virtuoso  de debate e 
transformação, entrando em contato 
com a ACMinas para se tornar um 
Associado - caso ainda não o seja 
–  bem como conhecer e participar 
das atividades dos Conselhos Empre-
sariais através do site www.acminas.
com.br/conselhos.



23

bh-airport.com.br

@bhairport_

@bhairportoficial @bhairport.oficial

/bh-airport

OUVIDORIA: 0800 037 1547

 
 
R$70,00

pacote
fim de semana

Entrada a partir das 12h de sexta 
e saída até as 12h de segunda.

APROVEITE 
OS PACOTES 

ECONÔMICOS
NOS PÁTIOS
E1, E2 e E3. 

R$99,00

por

7 diárias
R$120,00
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INFORMAÇÕES:
(31) 3379-9207

Realização

PARTICIPE E TRANSFORME O SEU NEGÓCIO.

CONFIRA AS DATAS E FAÇA A SUA 
INSCRIÇÃO NO SITE: EMPRETECSEBRAEMINAS.COM.BR 
OU LIGUE 0800 570 0800.

O Empretec é um seminário da ONU realizado pelo Sebrae BH

que desenvolve em você as dez características do 

comportamento empreendedor, em 6 dias de imersão total.


