
2ª Reunião do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da 

Associação Comercial e Empresarial de Minas, realizada no dia 06 de junho de 

2019, às 16h30, na SKEMA Business School Campus Belo Horizonte. 

Participaram da reunião, o Presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, Sílvio 

Soares Nazaré, Adriana Avellar, Aguinaldo Hebert Nogueira, Dan Kraft, Eduardo Costa Cruz, Eduardo 

Drumond Brito, Ariela Ribeiro Duarte, representando o vice-presidente Daniel Manucci, Geneviève 

Poulingue, Hugo França, Ivan Braz, Ivan Pinto, Jussara Machado, Leandro de Castro Melo, Luiz 

Guelman, Luciano Medrado, Maria Auxiliadora Figueiredo, Maria Cristina Martins da Costa Neves, 

Paulo Március Silva Campos, Priscila Malaguti (Skema), Thierry Carré (Skema), Giorgia Costa Val e 

Rayssa Damásio.  

Os conselheiros Hernani de Castro Júnior, Leonardo Ananda, Márcio Favilla Lucca de Paula e Sherban 

Cretoiu 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 à SKEMA, na pessoa da Reitora da SKEMA Business School Campus 

Brasil, Geneviève Poulingue, por receber a 2ª Reunião do Conselho Empresarial de Relações 

Internacionais nas instalações da escola.  

Em seguida, passou a palavra para Priscila Malaguti, diretora da Graduação em Negócios Globais, 

que apresentou os valores da escola (multiculturalismo, diversidade, desenvolvimento pessoal, 

espírito empreendedor, humanismo, excelência), o número de alunos já formados por todas as 

unidades da escola (40.000), o crescente número de alunos estrangeiros que têm escolhido vir 

estudar no campus de Belo Horizonte (135,327, 557 e 650 alunos de 2015 a 2018, respectivamente) 

e o interesse da SKEMA Business School em se fixar em Minas Gerais. Destacaram a atratividade da 

cidade de Belo Horizonte em razão do ecossistema de inovação da cidade, com suas numerosas 

startups. 

Na sequência, a reitora da SKEMA Business School – Campus Brasil, Geneviève Poulingue abordou 

o tema “Relações Brasil-França, posicionamento da França Frente ao Brexit e os impactos nos 

negócios”. Apresentou o cenário macroeconômico internacional de 2019-2020, identificando o final 

de um ciclo de crescimento, majoritariamente desprovido de inflação e um declínio das economias 

líderes. Afirmou que ainda paira o fantasma de uma nova recessão no Brasil e houve queda dos 

investimentos diretos no país. Mas a queda do PIB também é uma realidade na Europa e a incerteza 

política permanece, em razão do adiamento do Brexit.  Convidou os demais membros da reunião 

para comentarem o assunto. Reforçou, porém, que a cooperação Brasil-França continua, e que o 

Brasil é o primeiro destino dos investimentos franceses destinados a países emergentes e que nesse 

âmbito, a Skema contribui com a formação de “Global Knowledge Economy Talents” para o Brasil. 

 

A Analista de Relações Internacionais, Rayssa Damásio, passou então a apresentar as atividades 

realizadas pelo Conselho Empresarial de Relações Internacionais. Destacou a assinatura do 

Memorando de Entendimentos e do Contrato de Patrocínio entre Skema Business School e ACMinas, 

cujo objetivo é a internacionalização da capital mineira e o acolhimento de alunos internacionais da 

escola em BH, em particular, nas empresas associadas da ACMinas bem como nos projetos da 



associação, a exemplo do Minas Guide. Comunicou, também, a recepção do Embaixador da Austrália 

na ACMinas, que teve como objetivo explorar o potencial das relações comerciais entre Austrália e o 

Brasil e a recepção do Embaixador e do Cônsul do Chile na ACMinas, que manifestaram interesse em 

reforçar as relações bilaterais entre o país e o estado Minas Gerais bem como trabalhar pela 

divulgação das oportunidade de turismo em ambas as regiões.  

Mencionou a participação do Presidente do Conselho, Sílvio Soares Nazaré, em eventos do 

Consulado Honorário do Chile, do Consulado Geral da República Argentina em Belo Horizonte, por 

ocasião da celebração da Revolução de Maio de 1810 e do Consulado Honorário da Bélgica. Este 

último tratou do programa de voluntariado de jovens profissionais belgas em Empresas e Instituições 

Mineiras sem ônus.  

Apresentou-se também, a título de prestação de contas das atividades que a equipe do Conselho 

vem realizando. Desde o início do ano de 2019, foram realizadas 22 reuniões (Globo Internacional, 

Cotação, EREMINAS, Instituto Confúcio, Tihee, Fazcom, Business France, MG Fine Foods, Geopark 

Quadrilátero Ferrífero, INDI, SEDE, PBH / BELOTUR, Separados Projetos, Personal Concierge, FCCE, 

Skema Business School, American Tower e WeWork) visando a consecução dos objetivos do 

Conselho e parcerias, assinado 1 contrato patrocínio,  elaboração 3 MOUs (em andamento) e acerto 

de 14 parcerias para elaboração do conteúdo do Minas Guide.  

Apresentou-se o desempenho do Minas Guide nas suas plataformas digitais, que consiste em 6.646 

seguidores no Instagram, 1.046, seguidores no Facebook e 215 seguidores no LinkedIn. O maior 

destaque são as 16.637 visitas ao site Minas Guide desde jan/2019, provenientes principalmente do 

Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, França e Itália. Apresentou-se, com relação ao Blog do 

Minas Guide, que são 114 publicações  e mais de 7.000 visitantes desde janeiro de 2019.  

Convidou-se os Conselheiros a conhecerem o Programa de Formação de Gestores ACMinas, realizado 

em parceria com o Instituto Áquila, que promete, além da formação, resultados positivos para a 

rentabilidade sas empresas na proporção de 10 reais para cada real investido entre seis meses e um 

ano da realização do curso. 

Na sequência, o Presidente Sílvio Soares Nazaré passou para o tópico “Sugestão e Análise de 

Temas para Desenvolvimento em 2019”, em que reforçou a importância de um trabalho focado, em 

no máximo 3 temas, pelo Conselho Empresarial de Relações Internacionais. Pediu que os 

Conselheiros expusessem suas sugestões. O Conselheiro Dan Kraft sugeriu que se pesquisasse o 

trabalho desenvolvido pela organização Montréal International como referência / benchmarking 

para o trabalho que o Conselho pode desenvolver. Além disso, reforçou o papel do Conselho como 

um foro que reúne representantes do setor público e privado.  

A Embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo apontou que o desconhecimento das oportunidades no 

exterior e o know-how de como se internacionalizar é um dos principais gargalos. O Conselheiro 

Luciano Medrado contribuiu dizendo que a União Europeia possui programas de internacionalização 

inclusive com fornecimento de recursos em alguns casos. O Conselheiro Paulo Marcius  

O Conselheiro Leandro Melo apresentou sua visão de empreendedor, e apontou que o know-how de 

como se internacionalizar é oferecido, por exemplo, pelo programa PEIEX, mas que a maior 

deficiência que sente diz respeito ao matchmaking com as empresas compradoras do exterior. Expôs 

https://www.montrealinternational.com/


que gostaria que a ACMinas realizasse eventos e reuniões com o propósito de conectar empresários 

mineiros e compradores.  

Já o Conselheiro e Diretor de Relações Internacionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

da cidade de Belo Horizonte, Hugo Salomão, apontou que 80% de núcleos de relações internacionais 

dos municípios foram desativadas e que a internacionalização pode ser a solução para a crise. Ensinar 

sobre o processo de internacionalização é de suma importância, assim como a necessidade da 

integração entre instituições e entidades para esse fim.  

O Presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, Sílvio Nazaré, solicitou que os 

Conselheiros enviassem, no intervalo até a próxima reunião, todas as sugestões para que seja 

estruturado um plano de ação para o Conselho. 

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, 06 de junho de 2019. 

 

 

Elaborado pela estagiária de Relações Internacionais, Giorgia Costa Val e revisado pelo Presidente do 
Conselho, Sílvio Nazaré e pela Analista de Relações Internacionais, Rayssa Damásio. 

Anexos 

I – APRESENTAÇÃO SKEMA BUSINESS SCHOOL, PREPARADA DIRETORA DA GRADUAÇÃO EM 

NEGÓCIOS GLOBAIS, PRISCILA MALAGUTI. 

II – APRESENTAÇÃO “RELAÇÕES BRASIL-FRANÇA, POSICIONAMENTO DA FRANÇA FRENTE AO BREXIT 

E OS IMPACTOS NOS NEGÓCIOS”, PREPARADA REITORA DA SKEMA BUSINESS SCHOOL – CAMPUS 

BRASIL, GENEVIÈVE POULINGUE. 

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

INTERNACIONAIS, PREPARADA PELA EQUIPE INTERNACIONALIZA BH.  


