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Produtividade, um 
fator essencial para o 
crescimento da economia
Aguinaldo Diniz Filho
Presidente da ACMinas

Editorial

Se compararmos o Brasil de hoje 
com aquele de apenas um ano 
atrás iremos verificar que, apesar 
das perspectivas de avanços na 
área macroeconômica, especial-
mente devidos aos impactos positi-
vos que a reforma da Previdência 
já permitem prenunciar, continua-
mos engatinhando em múltiplos 
aspectos. Mas nenhum deles pa-
rece tão emergente quanto o da 
nossa baixa produtividade (foco, 
aliás, de um programa lançado 
há poucos dias pela ACMinas) 
e da decorrente falta de compe-
titividade num cenário global. 
Sem uma nem outra, torna-se di-
fícil, se não inviável, implementar 
qualquer programa que promova 
eficazmente o crescimento susten-
tável da economia.

O fato é que no quesito competi-
tividade o nosso País ocupa hoje, 
num ranking de 140 países, um 
71º lugar, posição especialmen-
te lamentável quando verificamos 
que, há não mais que sete anos, 
estávamos no 48º lugar. Vemo-nos 
hoje em meio a um círculo vicioso 
que começa pela baixa competi-
tividade. Esta decorre da pouca 
produtividade, que tem como cau-
sa o trabalho informal, resultante 
dos altos índices de desemprego. 
Estes, por sua vez, provêm da re-
lativa estagnação do setor produti-
vo. E esta, fechando o círculo, nos 
leva a um grau de produtividade 
insuficiente para que sejamos com-
petitivos. 

Na verdade, verifica-se hoje uma 
recuperação – lenta, porém – do 
período recessivo verificado entre 
2014 e 2016. Em condições nor-
mais, quando uma economia con-
segue crescer e consequentemente 
gerar empregos, há investimentos 
em inovação, em equipamentos, 
em capacitação, a produtividade 
aumenta, pois cada trabalhador 
consegue produzir mais com me-
nos horas trabalhadas. Mas, infe-
lizmente, o que vem acontecendo 
entre nós é exatamente o contrá-
rio. Dados divulgados recentemen-
te pela Fundação Getúlio Vargas 
mostraram que o Brasil tem hoje 
38,8 milhões de trabalhadores na 
informalidade, um número recor-
de, equivalente a 41,4% da força 
de trabalho.

São vagas que foram geradas 
entre 2018 e 2019, quase todas 
informais, que pagam pouco e 
são menos produtivas. E com isto, 
diz a pesquisa, a produtividade 
por hora trabalhada na economia 
tende – e aí há até um até certo 
otimismo – a fechar este ano es-
tagnada. No primeiro trimestre de 
2019 houve queda de 1,1% e no 
segundo – dado mais recente – 
retração de 1,7%.  Para o ano, 
ainda de acordo com a estimativa 
da FGV, o recuo deverá ficar em 
torno de 0,8%.

Há porém um outro aspecto que 
acentua a tendência de que não 
haja, em 2020, a despeito dos 
esforços em contrário, grandes 

avanços em termos  de produtivi-
dade. E por uma razão simples: 
Os quase 40 milhões de pessoas 
que hoje estão na informalidade 
ganham em média algo em torno 
de R$ 800, pouco mais da metade 
do que recebem, em média, traba-
lhadores com grau de qualificação 
semelhante porém com carteira assi-
nada. Salários menores são típicos 
de ocupações pouco produtivas, e 
a leitura que disso se pode fazer é a 
de que investimentos em programas 
de produtividade fiquem em segun-
do plano. O que, na verdade, é um 
grande equívoco.  

O “boom” no crescimento do mer-
cado informal, ao efetivamente 
contribuir para reduzir os índices de 
desemprego, tem um efeito social re-
levante e elogiável diante do cenário 
em que nos encontramos. Mas colo-
car um número recorde de pessoas 
na força de trabalho, mesmo que 
na informalidade, não contribui em 
nada para melhorar a produtivida-
de. Trata-se de uma forma de reação 
compreensível, necessária e justa 
mas que, na verdade, não se traduz   
(como até já se afirmou) em efetiva 
reação da economia e, muito me-
nos, daquilo que efetivamente pode 
gerá-la: os ganhos em produtivida-
de. Ao contrário, aprofunda a nossa 
defasagem nesse quesito e, com ela, 
a nossa capacidade de participar, 
com eficácia e com resultados, de 
um mercado extremamente concorri-
do e competitivo: o mundo. 
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A atuação do Conselhos e o deli-
neamento de seus objetivos para 
o próximo ano foram o tema de 
encontro dos seus presidentes com 
o presidente da ACMinas, Agui-
naldo Diniz Filho, e o vice-presi-
dente Marcos Brafman, coorde-
nador desses organismos.  Diniz 
destacou o trabalho realizado e 
a importância das atividades que 
desenvolvem: “A soma do conhe-
cimento de todos vocês”, afirmou, 
“é um patrimônio inestimável, ab-
solutamente grandioso. Agradeço 
pelo trabalho realizado, que é 
efetivamente um fator de alavan-
cagem da nossa atuação em favor 
do desenvolvimento empresarial”. 

O presidente da ACMinas anun-
ciou também que ainda este ano 
a entidade receberá os secretá-
rios de Governo, Bilac Pinto, da 
Fazenda, Gustavo Barbosa, e o 
de Planejamento, Otto Levy, para 
uma reunião na qual será apresen-

Em reunião, os presidentes dos órgãos apresentaram balanços das 
atividades de 2019 e as metas para 2020

Presidentes dos Conselhos Empresariais da ACMinas fizeram reunião conjunta

tado o posicionamento da ACMi-
nas diante das reformas que estão 
em curso no Brasil.  “Nós vamos 
trazer estes secretários para que 
a ACMinas explicite o seu papel 
nesse contexto,”  explicou.

O presidente da ACMinas res-
saltou também sua intenção de 
fazer com que as atividades dos 
Conselhos sejam externalizadas, 
extrapolando o ambiente interno 
da entidade de modo a promover 
mudanças capazes de contribuir 
para o desenvolvimento econômi-
co e social de Belo Horizonte e 
do Estado. Além disso, falou so-
bre os pilares em que se apoia a 
entidade e das metas já estabele-
cidas para 2020, entre as quais 
destacou a de ampliar o portfólio 
de serviços e benefícios para os 
associados.

Já o vice-presidente Marcos Bra-
fman, coordenador dos Conselhos 

Empresariais, agradeceu aos pre-
sidentes desses organismos pelo 
empenho e, também, ao superin-
tendente da entidade, Luís Paulo 
da Costa, pelos trabalho reali-
zado ao longo deste ano. Além 
disso, enfatizou a necessidade 
de fazer com suas atividades dos 
Conselhos “transbordem para fora 
da ACMinas”.

Aos presidentes dos Conselhos 
coube apresentar as atividades 
empreendidas ao longo de 2019 
e as metas e expectativas para o 
próximo ano. Expressaram também 
a intenção de atuar em conjunto, 
de forma a se obter sinergia – uma 
iniciativa que vem ao encontro dos 
objetivos da entidade. A ideia foi 
encampada pelo presidente Agui-
naldo Diniz Filho: “Uma maior in-
teração entre os Conselhos” disse, 
“vai resultar, certamente, em ações 
mais efetivas”.

Conselhos Empresariais:
resultados consistentes

Balanço
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Com a extinção do Departamen-
to Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) e a transferência de suas 
atribuições e de seus funcionários 
para a Agência Nacional de Mi-
neração, esta tem tido problemas 
relacionados com sua gestão. A 
afirmação é de Eduardo Leão, di-
retor da ANM, que, a convite do 
presidente do Conselho Empresa-
rial de Mineração e Siderurgia da 
ACMinas, Adriano Espeschit, apre-
sentou em reunião da entidade um 
balanço das atividades do órgão. 

Segundo Leão, a absorção desses 
profissionais – foram 242 – não 
é, em si, um mal. ”O problema”, 
disse, “é que apesar desses fun-

Agência Nacional de Mineração busca uma nova estrutura 

cionários serem altamente compe-
tentes, criou-se um problema de 
adequação, pois eles não foram 
preparados para atuar num am-
biente essencialmente acadêmico.” 
Leão revelou também que a ANM 
desembolsou este ano cerca de R$ 
2 milhões em ações focadas na 
capacitação de lideranças, o que 
se tornou fundamental diante de tal 
contexto.

Apesar da transferência, o órgão 
continua apresentando insuficiên-
cia em seu quadro funcional, o que 
é uma preocupação. “Quando 
foi criada, a Agência tinha apro-
ximadamente 850 servidores. De 
janeiro para cá, 58 deles se apo-

sentaram. Atualmente há 790, um 
número insuficiente, o que dificulta 
a plena realização do trabalho.

Em relação à atual gestão, Leão 
informou que a Agência vem pro-
curando, por meio de relatórios de 
transparência, dar mais tranquilida-
de a pessoas que vivem próximas 
a barragens. Há, segundo afir-
mou, uma atenção específica da 
autarquia em dar transparência em 
suas ações. “A comunicação esta-
va entre os principais problemas 
que tínhamos no DNPM. Para se 
ter uma ideia disto, nossa assesso-
ria de comunicação só nasceu este 
ano.” 

ANM busca se recompor
Mineração
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O ex-presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Minas 
Lindolfo Paoliello acaba de entrar 
para a galeria daqueles que, des-
de 1901, quando a entidade foi 
criada, têm seus retratos expostos 
em espaço nobre do quarto andar 
da ACMinas. A homenagem foi 
marcada, além do descerramento 
da foto, pela confraternização de 
final de ano entre o presidente, 
membros do Conselho Superior 
(constituído pelos ex-presidentes) 
diretores executivos, plenos e emé-
ritos e presidentes de Conselhos, 
além dos colaboradores. 

“É redundância de minha parte fa-
lar do Lindolfo, todo mundo o co-
nhece”, afirmou então o presidente 
Aguinaldo Diniz Filho ao mencionar 
os feitos de Paoliello em sua gestão. 
“Lindolfo administrou essa casa se-
guindo os passos de seus antecesso-
res com denodo, inteligência e de-
dicação. Tem um longo histórico de 
contribuições à ACMinas e à nossa 
comunidade empresarial”. Segundo 
Diniz, ele trabalhou, como presiden-
te, para fortalecer o vínculo setorial 
das redes institucionais e das entida-
des corporativas. “Conseguiu, com 
isto, obter grande força sinérgica 
em posicionamentos públicos.” 

Novo personagem na galeria de ex-presidente e reconhecimento aos colaboradores

Já Paoliello afirmou que sua ges-
tão na ACMinas havia se tornado 
o seu legado profissional. “Os 
quatro anos à frente da instituição 
representaram para mim”, disse, 
“a exata síntese do que eu fiz em 
toda minha vida: tal como objeto 
a admiração pela empresa e pelo 
empresariado”.  Quanto a sua 
inclusão na galeria dos ex-presi-
dentes,  Paoliello se disse muito or-
gulhoso.  “Mas,” ressaltou, “antes 
do orgulho vem o prazer. E eu me 
sinto emocionado”. Para ele cada 
minuto como presidente foi um 
aprendizado. E demonstrou isto 
citando Guimarães Rosa: “mestre 
é aquele que aprendeu”. E com-
pletou – “eu espero estar mais pró-

ximo de um mestre do que quando 
eu aqui entrei”. 

Presente ao evento, o vice-governa-
dor do Minas, Paulo Brant, falou so-
bre o mandato de Paoliello à frente 
da entidade: “Mesmo diante da cri-
se que o país enfrenta, o presiden-
te Lindolfo nunca se omitiu, sempre 
teve posições manifestas”, disse.  
“E este é um dos mais relevantes 
papéis da ACMinas”. Para Brant, 
nós estamos vivendo um momento 
em que buscamos reconstrução. ”A 
sociedade está muito fraturada e 
polarizada, precisamos resgatar os 
laços da boa política, da política 
que busca consensos, que busca 
o senso comum e os objetivos co-
muns. Pois é isto que constrói uma 
nação”. 

Noite de homenagens na ACMinas
Confraternização

Lindolfo Paolielo entra para o hall de ex-presidentes
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O Programa ACMinas pela Produ-
tividade, lançado pela entidade 
durante simpósio sobre o tema, bus-
ca contribuir e apoiar as empresas 
afiliadas na realização de ações 
efetivas para o aprimoramento da 
gestão”. A afirmação é do presi-
dente do Conselho Empresarial da 
Produtividade, Carlos Alberto Ville-
fort, que destacou o objetivo desta 
nova iniciativa. Segundo disse, o 
que se pretende é difundir o con-
ceito de produtividade, identificar 
meios para aprimorar a qualidade 
dos produtos e serviços e assegurar 
ao setor produtivo maior eficácia, 
competitividade e sustentabilidade.

Para o presidente da ACMinas, 
Aguinaldo Diniz Filho, obtenção de 
níveis elevados de produtividade 
pelas micro e pequenas, especial-
mente, é imprescidível. “Elas repre-
sentam 99% dos negócios realiza-
dos no país e são responsáveis por 
52% dos empregos com carteira 

O tema, objeto de nova iniciativa da entidade para 2020, visa a 
oferecer às empresas associadas apoio na implementação de ações 

assinada”, revelou. “Mas ainda 
apresentam muitas defasagens, en-
tre as quais a baixa participação 
nos índices de exportação, que mal 
chega a 1,8%. É preciso, portanto, 
que se fale em produtividade para 
que se possa falar de competitivida-
de e de acordos de livre comércio”. 
Ele ressaltou também a importância 
do tema, especialmente diante do  
atual cenário adverso de nossa da 
economia. “É neste contexto que, 
sem dúvida, melhorar a produtivida-
de torna-se um fator imprescindível 
para a retomada do crescimento”.

Já o professor Paulo Paiva, ex-mi-
nistro do Trabalho, destacou a im-
portância de um um alinhamento 
entre Estado e iniciativa privada no 
desenvolvimento da pauta da pro-
dutividade. “Nossa produtividade 
está anêmica, e o futuro do Brasil 
depende da dela” alertou. “O fato 
é que temos um Estado obeso e as 
empresas imobilizadas pela buro-
cracia.”

Para Carlos Alberto Villefort, que 
num trabalho conjunto com os de-
mais membros do conselho plane-
jou e realizou o encontro, “o obje-
tivo do programa é o de oferecer 
às empresas que têm pretensões 
de ir para além de sua próprias 
paredes um agenda de discussão 
que atinja todo o mercado. “É pre-
ciso levar a conversa sobre produ-
tividade para o dia a dia das em-
presas e, mesmo, da população”, 
destacou. Para ele, “é de grande 
importância que as entidades de 
classe tomem a frente nesta discus-
são e ajudem os empreendedores 
a buscar novos formatos de ges-
tão focados na eficiência.”

Caio Becker, membro do Conselho 
e um dos idealizadores da inicia-
tiva, acrescentou o papel e a im-
portância da produtividade na re-
cuperação da economia brasileira. 
“A iniciativa de criar este progra-

Projeto da ACMinas aborda a 
produtividade como fator do 
desenvolvimento econômico

Produtividade
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ma tem como objetivo, além do de 
sensibilizar a classe empresarial, o 
de estabelecer propostas de acom-
panhamento e implementação de 
projetos já no início de 2020”, re-
velou. O programa conta, ainda, 
com a parceria do Sebrae na sua 
execução. “Esta é uma das muitas 
iniciativas nossas para o incentivo 
à produtividade”, disse Rafael Mo-
reira, analista da unidade de com-
petitividade do órgão.

Já Daniela Britto, economista-che-
fe da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais, Fiemg, 
acrescentou que os maiores obstá-
culos para avanços na produtivida-
de são a insegurança jurídica, os 
elevados custos produtivos e logís-
ticos, a enorme carga tributária, a 
baixa qualificação da mão de obra 
e a insuficiente capacidade de inte-
gração a cadeias globais de valor. 
Citou, ainda, os déficits de infraes-

trutura. Para o  vice-governador de 
Minas, Paulo Brant, “a iniciativa da 
ACMinas é digna de todo mérito e 
vem ao encontro do empenho do 
governo atual em criar um ambiente 
favorável para o desenvolvimento 
do empreendedorismo, apoiando 
as reformas econômicas e projetos 
como a MP de Liberdade Econômi-
ca”, disse.
  
No painel que se seguiu às apre-
sentações tiveram destaque as ini-
ciativas para desenvolver a produ-
tividade no meio corporativo. Com 
a participação de empresários e de 
entidades de classe, foram anuncia-
das diversas ações que já estão em 
fase de planejamento. Uma delas, 
porém, já está confirmada: a cria-
ção, em 2020, do “Prêmio ACMi-
nas pela Produtividade”, que irá 
reconhecer e divulgar as iniciativas 
com este foco.  

Lideraças políticas e classistas paticipám do evento

Paulo Paiva “Nossa produtividade está anêmica”
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Guia relaciona oportunidades de negócios
internacionais para o setor produtivo mineiro

Minas Guide ganha nova edição
Internacionalização

Com os intuitos de mostrar o po-
tencial de Minas Gerais na atra-
ção de investimentos produtivos 
aos mercados internacionais e de 
orientar iniciativas nas áreas de 
exportação e importação, a AC-
Minas acaba de lançar a oitava 
edição do Minas Gerais Business 
Guide. A publicação, que arrola 
um amplo e variado leque de infor-
mações para investidores externos 
sobre o grande potencial do Esta-
do, abrange os nos mais diversos 
setores econômicos e, também, a 
esfera cultural.  

Publicado, em sete idiomas (por-
tuguês, inglês, mandarim, francês, 
árabe, italiano e espanhol), esta 
edição traz tabém um calendário 
com todos os eventos empresariais 
relacionados à internacionalização 
de negócios, que poderá ser con-
sultado pelo site do Minas Guide. 
A iniciativa visa a unificar e simplifi-
car o acesso às informações. 

Orientando
decisões
Para Sílvio Nazaré, presidente do 
Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais da ACMinas, a pu-
blicação contribui efetivamente 
para a internacionalização do Es-
tado. “O Minas Guide”, afirmou, 
“é um instrumento de grande valia 

na promoção dos valores e do po-
tencial de Minas Gerais no campo 
dos negócios globais. Ele mostra 
ao mundo que Minas é um Estado 
com competência para receber in-
vestimentos produtivos.” 

O evento de lançamento teve a 
participação do diretor do Depar-
tamento de Promoção de Serviços 
e Indústria do Ministério das Rela-
ções Exteriores, Luiz Cesar Gasser, 
que falou sobre a presença brasi-
leira no comércio internacional. “O 
Brasil precisa, mais do que nunca, 
de uma retomada no crescimento”, 
disse o diplomata, que informou, 
ainda, que o governo de Minas 
Gerais está realizando uma mis-
são internacional para atração de 
investimentos. Segundo o ministro, 
“missões como esta possibilitam 
não apenas realizar prospecções 
de novos mercados como, tam-
bém, orientar decisões quanto ao 
direcionamento de investimentos, 
buscando os setores que tendem a 
ter maior potencial”.
 
Para a secretária de Estado de 
Agricultura Pecuária e Abasteci-
mento de Minas Gerais,  Ana Ma-
ria Soares Valentini, que também 
participou do evento, a cadeia 
produtiva do Estado precisa se 
preparar: “É fundamental que sua 
infraestrutura se organize para que, 
assim, a economia efetivamente 

se desenvolva”, disse. “Temos um 
grande potencial de crescimento 
na agricultura, mas só vamos cone-
fetivá-lo por meio da  organização 
de parcerias para desenvolver a 
infraestrutura e do apoio do comér-
cio e indústria para explorar as po-
tencialidades da economia”. 

Já o deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Assembleia Le-
gislativa de Minas, também presen-
te, falou sobre as oportunidades 
de negócios. “Estamos no caminho 
certo”, assegurou, mas temos muito 
a avançar naquilo que fazemos, 
temos que discutir para criar a mo-
dulação necessária na construção 
de propostas”. O diretor-presiden-
te da Agência de Promoção de 
Investimento e Comércio Exterior 
de Minas Gerais, Thiago Toscano, 
seguiu na mesma linha.  “Este é o 
momento propício para mudar o 
panorama do Estado”, disse. “É 
o momento de Minas manifestar-
-se como potência econômica.” 
Segundo Toscano, Belo Horizonte 
oferece as mesmas condições que  
outras grandes capitais na oferta 
de serviços, seja pelo setor públi-
co ou privado. “Mas precisamos 
divulgá-las e prover os pilares 
para que as empresas tragam in-
vestimentos para Minas”.

Lançamento do Minas Guide reúne autoridades
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O presidente Aguinaldo Diniz Filho 
e o presidente do Conselho Empre-
sarial de Seguros da ACMinas re-
ceberam, na sede da ACMinas, o 
presidente do SindSeg - Sindicato 
das Seguradoras para os Estados 

de MG/GO/MT/DF - Augusto 
Frederico Costa Rosa de Matos 
que abordou o tema Hipercentro: 
uma nova barragem? a partir de 
estudos de riscos de incêndio no 
hipercentro da capital mineira. 

Ferramenta
estratégica
Para a analista de Relações In-
ternacionais da ACMinas Rayssa 
Damásio, que vem mensurando os 
acessos à versão eletrônica do Mi-
nas Guide e providenciando sua 
constantes atualização, o Minas 
Guide já se tornou, efetivamente, 
uma ferramenta estratégica. “Ele é 
capaz de oferecer a investidores 
estrangeiros não apenas o conhe-
cimento sobre nomenclaturas es-
pecíficas mas, também, entidades 
e instituições que podem auxiliar 
na prospecção de negócios e na 
abertura de empresas.”Sílvio Nazaré: “Minas é um Estado com competência para receber investimentos produtivos”

Visita
Acontece

O SindSeg desenvolveu especial 
estudo, através de visitas técnicas 
em imóveis do hipercentro da ca-
pital, conduzidas por engenheiro 
especializado, para identificar os 
riscos de incêndio. Dentre as irre-
gularidades encontradas pelo es-
tudo estão a ausência de Sistemas 
de Proteção contra Descargas At-
mosféricas (SPDA); a presença de 
ligações elétricas com fios despro-
tegidos; extintores vencidos e ins-
talados em locais inadequados; o 
uso de telhas translúcidas combus-
tíveis e os riscos de desprendimen-
to e queda de rebocos de pare-
des externas nas calçadas.
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Iniciativa presta reconhecimento a empreendimentos liderados por jovens 

Prêmio Jovem Destaque
Conselho Jovem

O Conselho Empresarial de Jovens 
da ACMinas realizou, em dezem-
bro, a primeira edição do “Prêmio 
Jovem Destaque”, promoção que, 
ao mesmo tempo em que incenti-
va o empreendedorismo, mostra 
oportunidades e mapeia as lide-
ranças de todo o Estado ao desta-
car iniciativas bem sucedidas. O 
vencedor do Prêmio Jovem Desta-
que 2019 foi Lucas Gilbert, cofun-
dador da Viking Digital, seguido 
por Gian Gandra, da Dr. Lava 
Tudo, e, em terceiro, Tomás Duar-
te, da Track. 

Ao todo, 92 jovens empresários 
se inscreveram para a primeira 
das seis etapas. Na penúltima 
havia 10 finalistas, e, na final, 
extremamente concorrida, foram 
anunciados os três melhores resul-
tados. De acordo com a diretora 
do Comitê do Prêmio, Agatha 
Martins, procurou-se, na fase de 
seleção, identificar e reconhecer 
os jovens talentos. “Buscamos co-
nhecer aqueles jovens empresários 

que fazem acontecer, que não têm 
medo de ousar e de realizar”, afir-
mou. “Quisemos, com o prêmio, 
estimular um ambiente empreen-
dedor e colaborativo, além de 
prestar um reconhecimento àque-
les que sonham e, acima de tudo, 
que acreditam em si e nas pesso-

as”, concluiu.
A etapa final foi realizada na sede 
da ACMinas, com a presença dos 
finalistas, diretores, e presidentes 
de Conselhos Empresariais. Tomás 
Duarte, terceiro colocado, revelou 
que já se sentia muito feliz por es-
tar entre os dez finalistas. “Agora 

Lucas Gilberte – vencedor do Prêmio 

Finalistas do Prêmio Jovem Destaque 
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me sinto muito honrado e dou os 
parabéns a todo da nossa equi-
pe. É um time de talento incrível e 
estou disponível sempre para aju-
dar e colaborar em tudo que for 
possível. Muito obrigado ao nosso 
time, muito obrigado de verdade”.

Giangandra, da Dr. Lavatudo, em 
segundo, agradeceu na mesma li-
nha: “Acima de tudo, este prêmio 
não é para mim, ele é para todo 
o nosso time. E quero agradecer 
também à minha família, que 
sempre me dá apoio, e, especial-
mente, ao meu sócio Felipe, que 
deveria também estar aqui. Valeu 
Felipe, valeu equipe, muito obriga-
do”, concluiu.

Já Lucas Gilbert, o vencedor, dis-
se estar surpreso com o resultado 
da competição. “Eu não esperava 
nem mesmo estar entre os dez fi-
nalistas, foi um susto. Mas quero 
agradecer por todo o apoio que 
tive e a todos que acreditaram em 
mim”. Ele agradeceu também aos 
seus familiares e aos sócios. Estou 
aqui apenas segurando o troféu. 
O prêmio é nosso, a gente não 
faz nada sozinho nessa vida”. 
Para ele,  é a  educação que tem 
o poder transformador e a internet 
está aí para propagar essa men-
sagem”. 

O novo Conselho 
Na mesma cerimônia houve a 
posse da nova diretoria do Con-
selho de Jovens, na qual Dino 
Bastos passou o cargo para Ber-
nardo Almeida. Na solenida-

de, o presidente da ACMinas, 
Aguinaldo Diniz Filho, destacou 
o brilhantismo com que Dino en-
cerrava seu mandato e destacou a 
importância deste organismo para 
entidade. “Vocês, que integram o 
Conselho de Jovens, têm participa-
ção importante no futuro de nosso 
país, que de fato oferece muitas 
oportunidades”, disse. “Mas terão 
também alguns problemas, que 
preocupam a todos nós, como 
os econômicos e os políticos, que 
precisam ser entendidos, conheci-
dos e equacionados para que en-
fim possamos alcançar a melhoria 
social no país,” afirmou. 

Já o novo presidente disse sentir 
muito orgulhoso ao assumir a mis-
são de liderar o Conselho. “Agra-

deço ao Dino Bastos por deixar-me 
um organismo já tão atuante e com 
tantos resultados”, para mim, como 
referência pessoal de retidão e tra-
balho incansável. Reforço agora o 
meu empenho em tornar ainda mais 
frutíferos os resultados nos próximos 
anos, e agradeço à ACMinas por 
me permitir viver o associativismo e 
me fazer entender o quão positivo 
é estar imerso neste ambiente.” Se-
gundo Bernardo, “só um trabalho 
abnegado e incansável é capaz 
de construir um ambiente de negó-
cios mais saudável para a socieda-
de, um trabalho do qual todos se 
beneficiam”, disse em seu discurso. 
“E isso é o associativismo, é agre-
gar mais do que consumir”. 

Bernardo Almeida: novo presidente do Conselho



14

Novo evento promovido pelo Conselho 
foca capacitação em negócios e sua divulgação

O primeiro contato 
Mulheres Empreendedoras

O Conselho Empresarial da Mulher 
Empreendedora da ACMinas rea-
lizou ao longo de todo o segundo 
semestre deste ano o programa 
Mentoria Mulher Empreendedo-
ra, com foco no desenvolvimento 
profissional por meio da troca de 
experiências e de capacitação. 
Dessa experiência nasceu o “Meu 
Negócio em um Minuto” evento 
que aborda, na prática, o proces-
so de oferta e venda de produtos. 
As mentoradas – eram treze – apre-
sentaram seus  pitchs – termo popu-
lar no universo dos startups – que 
consistem na apresentação rápida 
de um produto ou negócio com o 
objetivo de convencer o público a 
acreditar neles. É o primeiro conta-
to empresário/consumidor final.

“Percebemos que mesmo após 
280 horas de aprimoramento e 
estudos as mentoradas apresenta-
vam ainda certa dificuldade para 
falar de seus negócios e apresentá-
-los”, constata Alessandra Alkimim, 
presidente do Conselho. “Falar em 
público muitas vezes ainda é um 
tabu, mas o pitch proporcionou a 

elas a oportunidade de vender o 
negócio em um minuto, sem preci-
sar falar muito.”

Segundo a empresária Rozane 
Sartori, vencedora da disputa, 
participar da mentoria foi um divi-
sor de águas. “Passei a ver a reali-
dade de outra forma, fiquei menos 
romântica em relação ao meu em-
preendimento e passei a ser mais 
prática”, revelou. “Continuo traba-
lhando com o mesmo brilho nos 
olhos, mas caminhando de manei-
ra diferente, na direção das deci-
sões”. Já Ilida Torres, nutricionista 
e chefe de cozinha que ficou em 
segundo lugar nas apresentações, 
aponta os benefícios obtidos. “Fo-
ram inúmeros”, relatou. “O ganho 

de maturidade profissional contri-
buiu para que eu aprendesse a 
trabalhar com planejamento, de 
modo que as ações surtissem efei-
tos positivos. Entendi quem era o 
meu público e, também, que qual-
quer negócio precisa de uma es-
tratégia,” concluiu. 

Terceira colocada, a empresária 
Roberta Simões, proprietária do 
“Gostosuras da Beta”,  afirmou es-
tar agora mais segura quanto ao 
seu empreendimento. “Consigo 
distinguir com clareza aquilo que 
precisa ser melhorado ou mantido. 
Assim passei a dar uma imagem 
de credibilidade aos meus clientes 
e aprimorei minha postura ao aten-
dê-los,” disse. 

Mentoradas apresentam seus pitchs após período de capacitação 

Rozane Sartori: vencedora do pitch 
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Talk Show 
A convite do Conselho, as empre-
sárias mineiras Márcia Arieta e 
Joyce Rocha, ambas com experi-
ência e reconhecimento no mer-
cado, participaram de um bate-
-papo, conduzido pela jornalista 
Inácia Soares sobre o ambiente 
de negócios e deram dicas para 
enfrentar o desafio de empreen-
der. Márcia, esteticista,  atua na 

área de cosméticos. Segundo ela, 
“para empreender é preciso bus-
car  conhecimento técnico e ofe-
recer um diferencial, tanto como 
profissional quanto como pessoa. 
A concorrência não existe quan-
do se entrega um bom resultado”, 
assegurou. “Quem tem resultados 
tem cliente e retorno financeiro”. 

Já a fundadora da loja Ypslon, 
Joyce Rocha, relembrou as crises 
que enfrentou e comentou como 

conseguiu reerguer o seu empre-
endimento: “Ganhar pouco e girar 
uma maior quantidade do produ-
tos”. Para aproximar-se do seu pú-
blico, entrou para as redes sociais 
e adotou como estratégia mostrar 
o dia a dia dentro das lojas. “Hoje 
nossas clientes não compram ape-
nas produtos, compram a ideia 
da marca”. E o retorno veio logo: 
ela inaugurou cinco franquias em 
novembro. 

Joyce Rocha relembra sua trajetória
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Há um grande leque de possibili-
dades para equacionar conflitos 
empresariais sem que seja preciso 
recorrer à Justiça comum. A consta-
tação resultou de reunião, realizada 
na ACMinas pelo Conselho Empre-
sarial de Seguros da entidade, na 
qual foi debatida o eficácia e a ra-
pidez dos processos de arbitragem 
e mediação empregados na reso-
lução de conflitos, em contraponto 
com a morosidade inerente à via 
judicial.

Realizado por iniciativa do Con-
selho Empresarial de Seguros, o 
encontro teve a participação de 
especialistas: o advogado Landulfo 
Ferreira, o presidente da Câmara 
Mineira de Mediação e Arbitragem 
(CAMINAS) Hudson Navarro e o 
presidente da Câmara de Media-
ção Empresarial da ACMinas, João 
Café Novaes, que foram unânimes 
quanto à conveniência de se recor-
rer à arbitragem como ferramenta 
para dirimir contendas.

Segundo Landulfo, a conciliação, 
a mediação e a arbitragem são 
instrumentos previstos pela lei Fede-
ral Nº 13.140, que possibilitaram 
equacionar conflitos sem que seja 
necessário recorrer à via judicial. A 
conciliação e a arbitragem se ca-
racterizam pela intervenção de um 
mediador, que busca soluções ne-
gociadas para divergências, espe-
cialmente no ambiente empresarial. 
A arbitragem acontece quando as 
partes em divergência conferem a 

A ACMinas oferece a seus associados ferramentas
alternativas à ações judiciais

um terceiro a própria decisão quan-
to aos conflitos.

Nos últimos anos, a demanda por 
estas alternativas vem crescendo, o 
que se explica, em parte, pela mo-
rosidade da justiça comum. Em sua 
maioria, de acordo com Landulfo, 
as decisões judiciais, até mesmo em 
pequenos conflitos, são afetadas 
pela burocracia do Estado, das em-
presas e escritórios de advocacia, 
o que torna os processos onerosos 
e ineficientes “A grande questão é 
que, culturalmente, nós temos o de-
pósito de todas as nossas esperan-
ças no Estado, no Poder Judiciário. 
E este não é o modelo atualmente 
mais eficaz para dirimir conflitos”,  
explicou Landulfo.

Dados apresentados pelo advo-
gado mostram que em 2018 foi 
registrado um incremento de cerca 
de 32 milhões no número de pro-
cessos, que somaram, no total,  79 
milhões de casos pendentes no Po-
der Judiciário. “É uma quantidade 
absurda, especialmente levando em 
conta o número de tribunais existen-
te no Brasil, algo atualmente em tor-
no de cem. 

Outra comparação de Landulfo faz 
um paralelo entre a população do 
Brasil e a quantidade de casos na 
justiça: “Se temos 79 milhões de ca-
sos pendentes e 210 milhões de ha-
bitantes no país, pode-se inferir que 
mais de um terço dos brasileiros tem 
algum tipo de demanda judicial”, 

lembrou. Landulfo não minimiza a 
necessidade de se recorrer ao Po-
der Judiciário, mas afirma que não 
é não é aconselhável depender so-
mente dessa instância. 

“Quando se fala em arbitragem as 
pessoas pensam, na verdade, em 
futebol, tamanho é o desconheci-
mento sobre esta prática judicial”. 
A constatação foi utilizada pelo 
presidente da Câmara de Me-
diação Empresarial da ACMinas, 
advogado João Café Novaes ao 
falar sobre o processo de arbitra-
gem. De acordo com ele, esta 
alternativa, apesar do equívoco 
inerente a sua designação, é uma 
das modalidades mais vantajosas 
na solução de conflitos, porque 
os processos são executados com 
mais agilidade, estão livres das for-
malidades de um tribunal e, além 
disso, apresentarem melhor rela-
ção custo-benefício. Café, que esta 
alternativa,  oferecida pela ACMi-
nas tem o intuito de “promover a 
paz social”. “Com a Câmara, cria-
mos um ambiente propício para 
que os nossos associados resolvam 
os conflitos por meio da mediação 
e não pelo confronto”, disse. O 
presidente da CAMINAS, Hudson 
Navarro, concorda e vai além: 
“É preciso promover o debate em 
torno do tema, e esta discussão, 
sem dúvida, precisa ser articulada 
também em conjunto com setor de 
seguros”, lembrou.

Arbitragem, mediação e 
conciliação são recursos 
jurídicos que evitam conflitos

Mediação

João Café fala sobre mediação
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A prática de um capitalismo cons-
ciente está em alta. E isto se deve 
à crescente demanda por produ-
tos e serviços oferecidos por em-
presas que se preocupam em ofe-
recer, além deles, bem estar para 
a sociedade. Foi este o tema com 
o qual a vice-presidente da ACMi-
nas e presidente do Conselho Em-
presarial da Mulher Empreende-
dora, Alessandra Alkmim, iniciou 
os debates da última plenária de 
2019.

De acordo com Alessandra, quan-
do inúmeras e rápidas mudanças 
– “positivas”, ressaltou – estão 
acontecendo ao redor do mundo 
torna-se perceptível que  que es-
tamos entrando em um novo con-
texto social, cultural e econômico. 
“Grandes transformações vêm 
acontecendo em um espaço de 
tempo muito curto”, disse. “E isto 
exige adequações, tanto das pes-
soas quanto das empresas. E estas 
precisam buscar novas formas de 
se fazer negócios.”

Para Elaine Ramos, presidente do 
Conselho Empresarial de Recursos 
Humanos, estes novos modelos, 
especialmente na economia, têm 

Na última plenária do ano, um debate sobre capitalismo consciente, o 
balanço de 2019 e o orçamento para 2020

como preocupação humanizar 
cada vez  mais o trabalho nas em-
presas. “Para que estas pratiquem 
o capitalismo consciente é preciso, 
em primeiro lugar, que tenham um 
propósito maior, algo que vá além 
do lucro pelo lucro”, disse. “Esta-
mos saindo do fordismo, daquela 
administração autoritária, do con-
trole absoluto, daquela gestão em 
que um funcionário só serve para 
torcer o parafuso. A tecnologia 
vem para que o ser humano seja 
mais produtivo”, declarou.

E os efeitos desta nova prática já 
podem ser percebidos e mensu-
rados no Brasil, de acordo com 
Alessandra Alkmim. Ela apresen-
tou dados que mostram que as em-
presas brasileiras que aderiram ao 
capitalismo consciente são duas 
vezes mais rentáveis do que a mé-
dia, ampliaram em 240% o grau 
de satisfação de seus clientes e 
tornaram seus colaboradores mais 
felizes. Elaine concordou e acres-
centou: “Se a gente tem colabo-
radores mais felizes os resultados 
da empresa serão muito melhores. 
Então precisamos fazer com que 
os colaboradores encontrem pro-
pósitos naquilo que fazem”.

Compliance 
Na mesma plenária, o 
presidente da ACMinas, 
Aguinaldo Diniz Filho e o 
superintendente da entida-
de, Luís Paulo da Costa, 
apresentaram o balanço 
financeiro de 2019 e o 
orçamento para 2020. O 
presidente apresentou a 
prestação de contas sobre 
as atividades desenvolvi-
das pela ACMinas neste 
exercício e expressou sua 
preocupação com os ru-
mos da economia brasi-
leira. “É inadmissível que 
um país como o nosso, 
com as potencialidades 
que tem, tenha 24 mi-
lhões de desempregados, 
ter 55 milhões de pessoas 
vivendo com um quarto 
de salário mínimo”, disse. 
”Este é o nosso grande 
problema, é um problema 
cujo equacionamento exi-
ge muito trabalho e altru-
ísmo para que possamos 
levar a nação em frente”, 
concluiu.

Capitalismo Consciente: 
Humanizar para produzir

Plenária

Alessandra: “Novo contexto social”
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A Associação Comercial e Empre-
sarial de Minas firmou com a Pro-
demge acordo pelo qual a entidade 
passa a oferecer aos seus associa-
dos uma ferramenta capaz de ofe-
recer elevados graus de segurança 
e de confiabilidade nas transações 
eletrônicas: a Certificação Digital. 
Com isto, coloca à disposição um 
instrumento eficaz para assegurar a 
privacidade das informações, impe-
dindo que estas sejam vazadas.

Novo serviço traz ainda mais benefícios para os associados

Para o presidente da ACMinas, 
Aguinaldo Diniz Filho, com essa par-
ceria a entidade avança no sentido 
de proporcionar mais segurança e 
credibilidade às transações eletrôni-
cas de seus associados, que terão 
ainda o benefício de preços dife-
renciados “Ao se tornar um Agente 
de Registro (AR) a entidade passa a 
oferecer aos empresários mais agili-
dade e facilidade para realizar suas 
transações. É mais um benefício que 
oferecemos”, afirmou Diniz, “e com 

a chancela de uma instituição tão 
bem reconhecida como a Prodem-
ge”.

Para o diretor técnico da Prodemge, 
Ladimir Freitas, o certificado digital 
é uma ferramenta que oferece ao 
associado facilidade e confiabili-
dade nas transações eletrônicas. “A 
ACMinas, ao se vincular à Prodem-
ge, fortalece os negócios e oferece 
mais uma alternativa de segurança 
para o mercado”. 

ACMinas agora é 
certificadora Prodemge

Segurança  eletônica
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Organizar a transformação. Essa 
foi a frase de ordem do painel 
“Como se preparar para o novo 
contexto desafiador de disrupção 
dos negócios e das profissões do 
futuro”, realizado em conjunto pe-
los Conselhos Empresariais de Ino-
vação e de Recursos Humanos da 
ACMinas. Durante o evento foram 
abordadas questões pertinentes às 
novas conjunturas do mercado de 
trabalho e como se adaptar a es-
sas novas configurações.

A discussão teve como moderado-
ra Cassiana Machado, head de 
RH e CSR da Jaguar Mining Inc. , 
e, como palestrantes, os especia-
listas Adriano Taveira, da Gartner 
Brasil, a presidente do Conselho 
de Inovação, Janayna Bhering, e 
o Sócio EY – People Avisory Ser-
vices - Inovação, Chang Teh. Para 
ele, organizar as transformações 
passam, necessariamente, em se 

Encontro debateu os cenários do mercado de trabalho
e como acompanhá-los. 

pensar a respeito do próprio valor 
de uma organização. “Para alcan-
çar esse objetivo”, disse, “é neces-
sário que as instituições comecem 
a visualizar os esforços humanos 
e de trabalho de uma forma sen-
sível e, principalmente, híbrida. 
São forças complementares para 
se produzir mais, melhor e de ma-
neira não concorrencial”.
 
Já para a presidente do Conselho, 
quando se fala em futuro do traba-
lho e em inovação muito se espe-
cula sobre a substituição das ati-
vidades do ser humano pela das 
máquinas. “Mas não é bem por aí 
que caminha a inovação”, disse 
Janayna. “Trabalhar neste mundo 
da inovação é falar de colabora-
ção”. E pontuou: “Estudos demons-
tram que vários empregos vão 
deixar de existir, mas o mercado 
de trabalho crescerá pelo menos 
30% com novas profissões, muitas 

das quais ainda não surgiram mas 
serão criadas”, disse. “Com isto 
a formação das pessoas também 
irá mudar, o que não quer dizer 
que elas deixarão de ter ocupa-
ção. A forma dessas pessoas se 
relacionarem com o trabalho é o 
que muda.”.

Já para Chang Teh, falar sobre 
um futuro disruptivo é falar sobre o 
futuro da educação, sobre as mu-
danças na forma de se formar e de 
compartilhar o conhecimento. “O 
modelo de formação tradicional 
não atende mais às necessidades 
das empresas e o profissional do 
futuro precisar estar em constante 
aprendizado”, disse, “aprimoran-
do suas habilidades de relaciona-
mento humano e suas capacida-
des técnicas.” Ainda segundo o 
especialista, o just-in-time learning, 
modelo em que se  busca o co-
nhecimento na medida em que é 

Mudanças nas relações 
do trabalho são foco 
de evento na ACMinas

Recursos Humanos

Cassiana Machado: moderadora do painel 
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JURÍDICA EMPRESARIAL

 

EXCELÊNCIA EM ASSESSORIA

necessária a sua aplicabilidade, é 
uma das ferramentas que podem 
se tornar uma solução para esse 
dilema. “Quando preciso,  eu vou 
lá e aprendo,” afirmou, referindo-
-se aos tutoriais em vídeo cada vez 
mais presentes nas redes sociais.

Na verdade, nem o ambiente 
de trabalho e nem a forma de se 
executar projetos ficam imunes às 
inovações que acontecem em ve-
locidades cada vez mais rápidas.  
De acordo com a presidente do 
Conselho Empresarial de Recursos 
Humanos da ACMinas, Eliane 
Ramos, “os novos modelos de am-
bientes de trabalho, de organiza-
ções mais horizontais possibilitam 
a troca de ideias entre os diversos 
setores.” Para Eliane, não há mais 
a necessidade de uma estrutura 
hierárquica rígida, o que facilita 
a chegada de mais vozes para a 

elaboração de projetos. “E esta é 
a  tendência dos próximos anos.”

Outra questão abordada foi a ne-
cessidade de o empreendedor ter 
bem desenhado o perfil do seu ne-
gócio e não apenas o seu produto 
final. “Meu trabalho é mobilidade 
ou é apenas uma empresa que faz 
ônibus?”, questionou Chang Teh. 
“O fato é que precisamos apren-
der a visualizar um plano geral 
para que possamos continuar nos 
colocando no futuro. Mas quando 
e como começar a implantar a 
inovação? O processo de inova-
ção e renovação deve ser orgâ-
nico e controlado para que não 
sejamos obrigados a migrar para 
algo diferente”, pontuou. Para ele, 
se a mudança  tornou-se uma im-
posição já estamos atrasados. “É 
necessário que as organizações 

estabeleçam o foco na expectati-
va do ser humano, não dá para 
massificar mais, até porque a gen-
te não transforma organizações. A 
gente transforma as pessoas que 
transformam as organizações”. E 
Janayna completa: “inovar é fazer 
melhor do que se fazia antes, é 
tornar-se mais competitivo. E isso 
precisa acontecer desde a imple-
mentação de sistemas operacio-
nais móveis até a doação de  no-
vas politicas de organização.”

A principal conclusão a que se chegou 
no encontro foi a de que não existe um 
setor que possa ficar alheio à possibili-
dade de inovar, “Por isto é tão impor-
tante levantar agora estas questões e o 
Conselho está contribuindo para isto, 
“ segundo Janayn a, com o lançamen-
to de uma Cartilha de Inovação para 
os associados ACMinas.
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