
4ª Reunião do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Associação Comercial e 
Empresarial de Minas, realizada no dia 21 de agosto de 2019, às 9h00, na sede da ACMinas.  

Participaram da reunião, o Presidente da ACMinas, Sr. Aguinaldo Diniz Filho, o Vice-Presidente 
e Coordenador de Conselhos Marcos Brafman, o Presidente do Conselho de Relações 
Internacionais, Sílvio Soares Nazaré, o Presidente do Conselho Empresarial de Cultura Jorge 
Carlos Borges de Souza, a analista Rayssa Damásio, o estagiário Rodrigo Santos de Araújo e os 
conselheiros Adriana Avellar, Adriana Coimbra, Antônio Maluf, Claudio Motta, Dan Kraft, 
Daniel Manucci, Eduardo Cruz, Florence Belo, Giorgia da Costa Val, Hernani de Castro Júnior, 
Hugo França, Juliano Alves Pinto,Leandro Melo, Luciano Medrado, Luiz Guelman, Luiza 
Castellane, Marcelo Faria, embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo, Maria Cristina Neves, 
Mariana Bahia, Matias Antônio Senra de Vilhena, Orsini Nunes, Paulo Marcius Silva Campos, 
Paulo Ozéias, Pedro Brandão, Ricardo Tanure, Ronan Ramos e Túlio de Souza.  

Os convidados Daniela Chaves, Fernanda Lanza, Nilza Dorotéia, Marcos Brandão, Prof. 
Oswaldo Dehon e Yukari Hamada também estiveram presentes.  

A jornalista Daniela Maciel, do Diário do Comércio acompanhou o encontro representando a 
imprensa mineira.  

A reunião contou com a participação especial de Stefan Bogdan Salej, Embaixador da 
República da Eslovênia para América Latina e Caribe; Presidente do Comitê Latino-americano 
(COLAT) da União Europeia à época da presidência eslovena neste bloco econômico; Ex-
presidente da FIEMG e SEBRAE Minas; Vice-presidente do Conselho do Comércio Exterior 
(Coscex) da FIESP; Coordenador adjunto do Grupo de Acompanhamento de Conjuntura 
Internacional (GACINT) da USP.  

O Presidente da ACMinas, Sr. Aguinaldo Diniz Filho, deu início aos trabalhos, agradecendo a 
presença de todos e salientando o valor inestimável da sinergia intelectual dos presentes. 
Anteriormente às palavras o Presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, 
Sr. Sílvio Soares Nazaré, contou brevemente sobre sua experiência na FIESP, ressaltou a 
importância da apresentação de tópicos e pautas sobre atitudes pertinentes às matérias do 
Conselho, para que possam ser levadas à sociedade e aos governos municipal e estadual. O 
intuito dos tópicos é gerar maior objetividade e praticidade, atingindo a sociedade como um 
todo, fruto das inteligências presentes no conselho.  

O Presidente do Conselho de Relações Internacionais, Sílvio Soares Nazaré, iniciou seu 
discurso agradecendo a presença ilustre de Stefan Bogdan Salej, destacando a competência do 
mesmo na área institucional, bem como nas viagens internacionais chefiadas por ele. Em uma 
das missões de promoção comercial e atração de investimentos para Minas Gerais, o 
presidente Sílvio e Sr. Stefan Salej estiveram em Klagenfurt e Viena, na Áustria e na Liubliana, 
na Eslovênia, para aprimorar conhecimentos sobre a metodologia de ensino, desdobrando-se 
na Escola do SEBRAE de Formação Gerencial (EFG), que tornou- se uma referência nacional na 
formação de gestores de empresas. Neste momento, Sr. Nazaré prestou homenagem ao Sr. 
Salej – artífice e líder da criação desta Escola - pela comemoração dos 25 anos da instituição 
nesta data. Apresentou também, o cronograma da reunião, dividida em duas etapas: 
apresentação de Stefan Bogdan Salej, na abordagem dos acordos de livre-comércio vigentes e 
outros em negociação, principalmente, no que se refere ao MERCOSUL e União Europeia. A 
segunda etapa seria dedicada às tratativas internas do Conselho Empresarial, para discutir a 
continuação do planejamento e novas ações. Por fim, agradece a presença de Stefan Bogdan 
Salej e a oportunidade que é trocar conhecimentos com alguém extremamente capacitado.  



O Sr. Stefan Bogdan Salej agradecendo, inicialmente, os presentes pelo convite, para 
compartilhamento de conhecimentos com o Conselho e contou, brevemente, sobre sua 
experiência em São Paulo e no exterior. Foi convidado pelo governo da Eslovênia a ser 
embaixador para a América Latina durante o período de presidência da Eslovênia no Conselho 
da União Europeia, cargo no qual atuou como encarregado de todas as relações da UE com a 
América Latina e Caribe.  

Discorreu acerca da visão internacional sobre Minas, enfatizando que a imagem do exterior é 
baseada na grandeza do estado e da riqueza dos residentes. Em sequência, dividiu-se a sua 
participação em quatro partes: (a) qual é a conjuntura internacional nos dias de hoje, (b) qual é 
o principal acordo brasileiro, (c) quais acordos do MERCOSUL estão em curso e em negociação, 
bem como (d) quais os impactos para Minas Gerais.  

Na primeira parte, Stefan questionou o futuro do mundo, se o contexto mundial está 
caminhando para uma recessão e o que essa situação significará para os negócios no exterior. 
Desta forma, explicou que o mundo está em modificação constante e exemplifica com as 
guerras antigas e as atuais, que estão durando muito mais tempo que antigamente. Outra 
mudança evidenciada foi a do avanço tecnológico, em que as mudanças e inovações têm 
acontecido de maneira cada vez mais rápida, mostrando a importância de levar em 
consideração essas variáveis, para conseguir se adaptar a um novo mercado que tem se 
modificado ao longo do tempo.  

Na segunda parte Stefan expõe que o acordo “mater” do Brasil é o MERCOSUL, ou seja, este 
determina toda a nossa relação em demais acordos internacionais externos, sendo 
indispensável levá-lo em consideração, quando se trata de outros acordos internacionais. Logo 
em seguida, mencionou que o MERCOSUL tem acordos com Israel, autoridade palestina e com 
o Egito, explicando que a relação econômica tecnológica de longo prazo que se fez com Israel é 
extremamente intensa e muito proveitosa para os dois lados. Já o Egito importa mais de um 
bilhão e quinhentos milhões em produtos brasileiros, gerando um superávit enorme.  

Na terceira parte, Stefan Salej enfatiza questões que envolvem o MERCOSUL e quais as 
estratégias devemos usar para sermos bem sucedidos com o bloco. No que diz respeito ao 
acordo MERCOSUL e União Europeia, há uma necessidade de identificar as parcerias que o 
Brasil tem dentro do bloco, quais suas fragilidades e vantagens como, por exemplo, a 
Argentina, que manifesta o interesse de rever o acordo. Informou que é um acordo muito 
benéfico para o Brasil dentro das circunstancias atuais, entretanto, não é o melhor acordo, 
dizendo que o MERCOSUL, no passado, poderia ter feito acordos muito mais vantajosos.  

Na quarta parte, Stefan Salej fala dos impactos que o acordo MERCOSUL e União Europeia 
trarão ao Brasil. Elucidou que o acordo vai alterar o cenário produtivo do Brasil, não somente o 
econômico, bem como é um acordo amplo para qual os brasileiros, efetivamente, não estão 
preparados. Isso se deve a falta de estudos por parte do Brasil sobre os impactos desse acordo, 
quantos empregos serão criados, qual será o novo mapa produtivo do Brasil, quais os setores 
ganham e quais perdem. Após a exemplificar como o Brasil deveria encarar o acordo, Sr. Salej 
destaca a preparação europeia para chegar ao Brasil com efetividade. Os produtores europeus 
estão investindo previamente para conseguir acessar o novo mercado, que se abrirá com 
bastante sucesso, além de usufruírem de um apoio financeiro da União Europeia. Abordou 
também que, existe um otimismo muito grande com o acordo, dizendo que trará benefícios 
para o Brasil, mas sem a pesquisa necessária acerca do impacto do acordo para Minas Gerais e 
para os segmentos que o Conselho representa, não serão tirados bons frutos deste 
instrumento comercial. Enfatizo que os acordos internacionais sempre mudam o paradigma de 
negócios dos países envolvidos e que estes instrumentos de promoção comercial sempre se 



alteram em detrimento do mais forte e, neste caso, a União Europeia é mais forte e mais 
preparada que o MERCOSUL.  

Depois de apresentar a situação entre MERCOSUL e União Europeia, Sr. Salej analisou que não 
há possibilidade de executar mudanças na conjuntura política e econômica da América Latina, 
sem considerar o que os Estados Unidos pensam e querem. Expõe que, após a negociação do 
acordo com a União Europeia, os Estados Unidos se interessaram, também, em promover um 
acordo com o Brasil, para tentar reconquistar o mercado brasileiro. Isso dá ao Brasil uma 
vantagem de dois acordos, com a possibilidade de negociar um acordo melhor com os Estados 
Unidos do que com a União Europeia.  

Sr. Salej seguiu o debate ao mencionar a precária infraestrutura presente no Brasil, o que 
limita as condições das empresas interessadas a se instalarem no país. Argumentou que não 
cabe somente ao governo federal solucionar este problema e proporcionar um ambiente 
propício para negócios, mas, sim, os governos estaduais e municipais. Cada estado precisa 
elaborar um projeto de inserção internacional, que dirá o quão competitivo esta unidade 
federativa se encontra, tal como deve vender sua política econômica própria, mostrando as 
áreas oportunas para investimento lucrativo, como a de serviços, tecnologia de informação, 
indústria têxtil, dentre outros.  

O Presidente do Conselho de Relações Internacionais, Sílvio Soares Nazaré, agradece a 
palestra de Stefan Salej e mostra que se sente mais empoderado depois dos conhecimentos 
compartilhados neste encontro e, rapidamente, passou a palavra para o presidente da 
ACMinas, Sr. Aguinaldo Diniz Filho.  

O Presidente da ACMinas, Sr. Aguinaldo Diniz Filho, apresenta seu ponto de maior 
preocupação que é a educação. Questionou qual está sendo a capacidade das universidades 
brasileiras em absorver tecnologia, sem entrar no campo de desenvolvimento tecnológico. 
Apresentou dados sobre o Brasil, que se encontra em 93º (nonagésimo terceiro) em um 
ranking de 130 países em competitividade no ambiente de negócios. Visto a grade escolar 
brasileira, indagou: como é possível modificar essa estrutura de ensino para que o Brasil seja 
mais competitivo no ambiente internacional?  

Impossibilitado de continuar no encontro por compromissos previamente agendados, o 
presidente Aguinaldo Diniz Filho cumprimenta Stefan Bogdan Salej e agradece, mais uma vez, 
a presença dos conselheiros e convidados.  

O Presidente do Conselho de Relações Internacionais, Sílvio Soares Nazaré, retomou a 
palavra para a rodada de perguntas e debate entre os presentes. Feito isso, passou a palavra 
para Daniel Manucci, que manifestou interesse em fazer suas considerações e 
questionamentos.   

O Vice-Presidente do Conselho de Relações Internacionais, Daniel Manucci, questionou: visto 
o surgimento da extrema direita na Europa, com a necessidade de aprovação em 35 
parlamentos e contexto político-econômico da Argentina, é possível acreditar que esse acordo 
será ratificado e se tornar efetivo? 

O Sr. Stefan Bogdan Salej, respondeu o questionamento afirmando que não há como não 
fazer o acordo, o que fica sem previsão é quanto tempo às negociações durarão e se o meio 
ambiente será um empecilho para a ratificação desse acordo. Sr. Salej salientou que o Brasil é 
líder mundial quando se diz respeito às mudanças climáticas e pioneiro nas conferências sobre 
o meio ambiente. Dito isso, o mesmo afirmou que o acordo não é a prioridade do governo 
brasileiro e que a direção brasileira tende a seguir rumo aos Estados Unidos, entretanto, a 



Europa fará de tudo para fazer o acordo lograr êxito, visto que não há outro mercado para se 
expandir no mundo e os europeus necessitam expandir seu mercado.  

A Embaixadora Maria Auxiliadora, mostrou a importância de salientar o papel que o meio 
ambiente terá na negociação com o bloco europeu. O tema será utilizado como barganha, mas 
a real preocupação é com a economia brasileira. Não há estudos sobre os impactos do acordo 
e nenhum tipo de preparação para a implementação, quais setores seriam defasados ou 
incentivados depois de ratificado. Lembra a todos os membros e convidados sobre o papel que 
a ACMinas e o Conselho podem desempenhar para que esse problema seja visto.  

O Subsecretario de Estado de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas, Juliano 
Alves Pinto, comentou acerca o acordo MERCOSUL e União Europeia. Mostrou-se ao lado mais 
otimista do acordo, ao pensar-se nos diversos benefícios a serem absorvidos pelo Brasil, por 
ser um país fechado.  A abertura comercial depende dos demais países do MERCOSUL, o que 
torna as negociações mais complicadas e o acordo difícil de ser implementado. Isso mostra 
que demorará cerca de 10 a 15 anos para a implementação e, durante o período de 
negociações, o Brasil ganhará um poder de barganha adicional ao fazer outros acordos com 
demais países, como os Estados Unidos. 

O Vice-Presidente Marcos Brafman questionou se há uma ideia de tempo para que o acordo 
seja ratificado e quanto tempo o Brasil ainda tem para se preparar. Também, como o Sr. Salej 
enxerga a nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro para ser embaixador dos Estados 
Unidos. 

O Sr. Stefan Bogdan Salej responde que a ratificação do acordo é um ato político, então, se o 
governo brasileiro se esforçar para a aprovação, de 3 a 5 anos o acordo estaria ratificado. 
Afirma, ainda, que o Brasil precisa se preparar para inserir em um mercado de gigantes 
europeus ou o acordo não será tão benéfico para o país. Quanto à nomeação do deputado 
Eduardo Bolsonaro, é constitucional o presidente da República nomear quem desejar para o 
cargo. Não importa quem é o embaixador, o mais importante é os Estados Unidos voltarem a 
ter interesse em se relacionar com o Brasil, independente de quem estiver ocupando o cargo. 

O Conselheiro Túlio de Souza identificou que o acordo com a União Europeia é feita por três 
setores: indústria, agrícola e serviços. Percebeu que uma das maiores barreiras foi no setor de 
serviços, como o que tramita na OMC. Ele questionou a opinião de Stefan Salej sobre o Brasil 
não ter assinado o acordo de serviços da OMC, se é importante para o país e se com a atual 
regra conseguirá absorver esses acordos de serviços.   

O Sr. Stefan Bogdan Salej respondeu o conselheiro Túlio de Souza, questionando o papel da 
OMC e seu futuro, bem como explicou que a organização já serviu muito bem o Brasil, 
entretanto, tem suas dúvidas em relação ao futuro, cabendo ao Brasil rever o papel da OMC 
em suas negociações e acordos. Logo depois, mencionou o agronegócio brasileiro e a 
necessidade de se fazer branding com os produtos, reforçando que Minas Gerais é um 
branding conhecido e que a associação de marcas com o estado pode gerar bons frutos para 
os empresários. Além disso, salienta que o comércio exterior é um caminho a longo prazo, em 
que os empreendedores que começarem a investir nos negócios, não podem esperar retornos 
imediatos. Todavia, afirmou que as relações melhorem cada vez mais e mais canais de 
negócios se abriram para aqueles que internacionalizaram.  

O Conselheiro Márcio Favilla mostrou preocupação no que diz respeito às instituições, tanto 
privadas quanto públicas, exemplificando alguns países que possui instituições fortes e 
grandes estruturas para amparar as negociações feitas internacionalmente. Questiona o papel 
delas e sua importância na discussão e implementação desses acordos, quando se faz 



negociações com a Europa e os Estados Unidos. Por fim, perguntou como seria possível 
reforçar essas instituições brasileiras, para que consigam apoiar efetivamente empresas que 
buscam negociar no exterior.  

O Sr. Stefan Bogdan Salej concordou com a opinião do conselheiro Márcio Favilla, de que o 
Brasil precisa investir mais em suas instituições para ter mais êxito em negociações 
internacionais. Exemplificou a falta de escritórios no exterior por parte da FIESP, CNI, CNA, 
dentre outros. Na oportunidade, recomendou um mini-guia de lobby da União Europeia, 
publicado pelo Le Monde, que pode ser de grande ajuda aos brasileiros.  

O Conselheiro Dan Kraft abordou, inicialmente, o sistema financeiro canadense e como o 
oligopólio presente no Canadá está em sintonia com os interesses do governo. Feito isso, Sr. 
Kraft demonstrou como o setor produtivo e a área de serviços são privados do 
desenvolvimento pelo setor financeiro brasileiro, o que gera uma distorção estrutural imensa 
no país. Sr. Kraft questionou quando o Brasil encarará a disfuncionalidade do seu sistema 
financeiro, que não cumpre o seu papel, sobretudo pelo seu spread bancário que é criminoso, 
algo que ninguém no mundo consegue acreditar o tamanho do custo de investimento 
brasileiro.  

O Sr. Stefan Bogdan Salej respondeu a indagação sobre o sistema financeiro, afirmando que o 
Brasil caminha para se tornar membro pleno da OCDE, o que vai mudar a institucionalização, 
pois obrigará a mudar a legislação. Quanto à parte financeira, na época do governo FHC foi 
feita uma consolidação do sistema bancário brasileiro. Desde essa consolidação os 
fundamentos dos economistas governamentais são de uma inflação baixa, sistema de crédito 
consolidado, que apresenta uma funcionalidade eficiente quando o sistema financeiro 
funcionar bem. O sistema financeiro funciona bem com spread alto e pendurado no dinheiro 
do tesouro nacional. Isso é um fundamento dos bancos brasileiros que estão passando por um 
processo de modificação, visto que os bancos tradicionais perdem espaço para os bancos 
digitais, no entanto, a influência política dos bancos dificulta essa mudança no sistema 
financeiro. 

O Conselheiro Eduardo Cruz expôs que as pequenas e médias empresas mineiras são 
indigentes em termos tecnológicos e gerenciais. Salienta que essas empresas não têm 
condições de se comunicar com sócios estrangeiros e devido a esse problema, é preciso iniciar 
ou dar continuidade a programas que auxiliem essas empresas a se relacionarem e adquirirem 
novos mercados internacionais. 

O Sr. Stefan Bogdan Salej respondeu que houve uma desnacionalização das empresas 
brasileiras, o que desdobrou na estagnação da exportação de produtos mineiros. Há uma 
necessidade de conquistar o mercado interno brasileiro em um primeiro momento, para 
depois se pensar na internacionalização com um objetivo a médio e longo prazo. Para fazer 
isso, é preciso trabalhar o branding mineiro para o exterior, visto que o estado tem excelência 
em diversas áreas importantes, que necessitam ser vistas e reconhecidas internacionalmente.   

O Conselheiro Orsini Nunes explicou que na Europa há um processo bastante rígido com 
relação às emissões de carbono. Alguns grupos internacionais têm chegado ao Brasil 
solicitando equalização para demandas relacionadas às quotas de carbono. Sr. Nunes 
questiona a opinião de Stefan Salej sobre o negócio de compras de moléculas de carbono do 
Brasil por esses grupos, já que em sua opinião não se tem discutido muito sobre negócios 
nesta área, em que o Brasil pode se beneficiar.  

O Sr. Stefan Bogdan Salej salientou que Brumadinho e Mariana são feridas quase mortais na 
expansão mineira e na imagem de Minas Gerais no exterior. Nenhuma empresa internacional, 



que atua com transparência, boa governança, investe em um estado que não possua garantias 
de áreas de meio ambiente. Enfatiza que, enquanto o governador não mostrar e resolver este 
problema, não haverá investimento em Minas. O meio ambiente deve ser uma bandeira 
defendida, para que possa se tornar peça importante na barganha internacional do Brasil com 
o resto do mundo. No que diz respeito à compra das moléculas de carbono, é uma grande 
oportunidade para se desenvolver negócios nessa área, que geraria grandes benefícios para 
Minas Gerais.  

Finalmente, o Presidente do Conselho de Relações Internacionais, Sílvio Soares Nazaré, 
agradeceu a disponibilidade de Stefan Bogdan Salej por compartilhar seus conhecimentos e 
experiências com o Conselho Empresarial de Relações Internacionais, bem como também se 
dirige a todos os presentes, reforçando que todos compõem reuniões com uma riqueza 
excepcional, trazendo conhecimentos da área federal, estadual, municipal, por meio de 
consultores independentes, embaixadores, diplomatas que trazem variedade de diferentes 
pontos de vista, que melhora, ainda mais, os debates realizados pelo Conselho.  

Em razão do horário, os demais tópicos a serem debatidos, específicos da atuação do Conselho 
Empresarial de Relações Internacionais, foram transferidos para o próximo encontro, com 
intuito de não comprometer o relevante conteúdo abordado na reunião.  

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2019.   

 

Elaborada pelo estagiário de Relações Internacionais, Rodrigo Araújo. 

Revisado por Sílvio Soares Nazaré, presidente do Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais e Rayssa Damásio, analista de Relações Internacionais. 

 

Anexos 

I – APRESENTAÇÃO DA AGENDA DA REUNIÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DE STEFAN BOGDAN 

SALEJ; 

II – APRESENTAÇÃO DE STEFAN BOGDAN SALEJ: “DESDOBRAMENTO DE ACORDOS COMERCIAIS 

E IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DE MINAS”; 

III - ARQUIVO “EU-MERCOSUR TRADE AGREEMENT: BUILDING BRIDGES FOR TRADE AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT”; 
 
IV – LINK DE ACESSO AOS TEXTOS DO ACORDO DE LIVRE COMÉRCIO ENTRE MERCOSUL E 

UNIÃO EUROPEIA (www.trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048); 

 
V – ANÁLISE DA ACESSÃO DO BRASIL À OCDE, ELABORADA PELO DEPARTAMENTO DE 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COMÉRCIO EXTERIOR DA FIESP; 
 
VI – ARQUIVO “THE EU-MERCOSUR TRADEAGREEMENT OPENING UP A WEALTH OF 
OPPORTUNITIES FOR PEOPLE IN AUSTRIA” 
  

http://www.trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048

