
6ª Reunião do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Associação Comercial e 

Empresarial de Minas, realizada no dia 18 de Fevereiro de 2020, às 09h00, na sede da 

ACMinas.  

Participaram da Reunião: o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Empresarial de 

Relações Internacionais, Sílvio Soares Nazaré e Daniel Manucci, bem como os conselheiros, 

Claudio Motta, Eduardo Cruz, Embaixadora Maria Auxiliadora, Ivan Pinto, Luciano Medrado, 

Luiz Guelman, Maria Bueno, Túlio de Souza, Marcello Faria, Hernani de Castro Júnior, Felipe 

Abraão e os convidados, Prof. Oswaldo Dehon e Prof. Flávio Sousa, representantes da 

Faculdade Arnaldo.  

O Presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, Sr. Sílvio Nazaré, iniciou a 

reunião mencionando que o Conselho necessita de uma participação mais ativa de seus 

membros, sempre está aberto para novas ideias e que gostaria de ouvi-las, tendo em vista a 

carga de conhecimento única dos membros participantes e, sua função como Presidente do 

Conselho, é de direcionar as medidas que todos propuserem, no objetivo de promover Minas 

Gerais para o mundo, principalmente, em uma época como agora, que a imagem de Minas 

Gerais esta comprometida devido aos acontecimentos passados. 

O Vice-Presidente, Daniel Manucci sugeriu um pilar de trabalho. Esse pilar seria a atração de 

investimento internacional para Minas Gerais. Encontrar alguns temas como Turismo 

Agricultura e Tecnologia da Informação, promovendo fóruns de debates, para que pudesse 

mostrar qual o potencial do estado. Justificou seu argumento mencionando os vários projetos 

presentes em Minas Gerais e da necessidade de encontrar investidores estrangeiros para dar 

continuidade às oportunidades fantásticas que o estado apresenta.  

A conselheira, Embaixadora Maria Auxiliadora falou sobre a importância do investimento 

brasileiro em outros países do mundo, ressaltando as diversas oportunidades que estão sendo 

perdidas pelo país, uma vez que a preocupação do Brasil é de se investir nos lugares mais 

tradicionais, excluindo países da África, por exemplo, que apresentam grandes investimentos e 

negócios.  

O Conselheiro Hernani de Castro Júnior concordou com o que foi dito pelo Vice-Presidente 

Daniel, no sentido de atrair investimentos para Minas Gerais, na promoção de eventos, feiras e 

workshops. Argumentou que seu objetivo é trazer pessoas para Minas Gerais, estimulando os 

turistas a utilizarem dinheiro em Belo Horizonte, que gerou resultados bastante positivos. 

Mencionou que o país estava em uma situação muito ruim e que somente agora demonstra 

sinais de melhora, devido às reformas já feitas e que estão em pauta no país. Também falou 

sobre a importância da privatização para aumento da eficiência dos serviços propostos pelo 

Estado brasileiro, visto que a espera pela tomada de decisão dos órgãos governamentais é 

prejudicial aos negócios. Hernani disse que depender do governo para realizar projetos, perde-

se oportunidades de atrair pessoas para Minas Gerais. Por fim, enfatizou a importância de se 

aproveitar a data dos 300 anos de Minas Gerais para promover eventos em relação à temática, 

atraindo ainda mais pessoas para o estado.  

O Conselheiro Eduardo Cruz sugeriu direcionar as ações do Conselho para o setor de serviços, 

uma vez que o “trem da indústria já passou” e as grandes oportunidades de negócios do setor 



já foram utilizadas por outros estados ou países. Mencionou o setor dos cassinos, que existem 

instalados em alguns locais de Minas Gerais e que uma renovação desse setor, fazendo-o 

voltar à ativa, gerará milhares de empregos, fluxo de turismo, investimentos elevados. 

Argumentou que os cassinos estão associados a setores de luxo e a movimentação desse setor 

pode ser de grande beneficio para diversas áreas da economia.   

O Vice-Presidente Daniel Manucci complementou a fala do conselheiro Eduardo Cruz no que 

diz respeito dos cassinos. Ele afirma que houve uma evolução no Congresso Nacional em 

quanto à regulamentação dos jogos digitais no Brasil e que essas medidas demonstram uma 

evolução dessa temática no país. Ao fim, propõe que realizemos seminários para tratar mais 

especificamente do tema, visto que pode ser muito produtivo para a economia de Minas 

Gerais.  

O conselheiro Luciano Medrado reforçou a necessidade de se ter um produto concreto, que 

gere resultados, justificando que a economia de Minas Gerais não se diversifica desde a 

década de 1970. Fazer estudos sobre a economia de Minas, sua balança comercial e as 

possibilidades de negócios, como a linha histórica do comércio e relações internacionais do 

estado, não é um produto. Demonstrou que importante, neste momento, é apresentar algo 

que possa gerar resultados positivos para o estado. Ilustrou seu argumento utilizando o setor 

da saúde, setor no qual Minas sempre foi referência, entretanto, perde espaço para outros 

atores. Conselheiro Luciano enfatizou a necessidade de se pensar de maneira 

desenvolvimentista e, para isso, os mineiros têm de aceitar que os resultados não serão de 

curto prazo, insistindo na necessidade de capacitar, principalmente, os micros, pequenos e 

médios empresários para se internacionalizarem, tanto exportando quanto importando.   

O diretor de Promoção das Exportações do Governo de Minas, Conselheiro Marcello Faria 

contribuiu com o tema mencionando os objetivos da Diretoria de Promoção de Exportações 

do governo estadual. Percebeu-se que na constituição do objetivo da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, seria muito mais produtivo trabalhar na promoção de 

exportação dos setores da economia de forma conjunta. Partindo desse principio, foram 

identificados setores da economia de Minas Gerais que apresentam esse potencial e que por 

um desconhecimento, o potencial internacional que o estado apresenta não é disseminado e 

exemplificou com dois casos que ilustram tal potencial, que não é totalmente utilizado: os 

fogos de artifício de Santo Antônio do Monte, o segundo maior do mundo em termos de 

produção. E, outro importante produto, o mel, especificamente o mel de aroeira, localizado 

em Bocaiúva.  

O Diretor da Câmara Portuguesa, Conselheiro Claudio Motta comentou os assuntos tratados 

na mesa até o momento de sua intervenção, mostrando a importância de coordenar as ações 

para promover a desmistificação da exportação para os mineiros, por Minas Gerais apresentar 

centenas de produtos com grandes potenciais e não conseguir exporta-los. Em seguida, 

discorreu sobre as regiões de Portugal com as quais a ACMinas firmou protocolos de 

cooperação, justificando as razões e potencialidades de cada uma, por meio de instituições 

que as representam como a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIMT), Agência 

de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL) e Associação Empresarial da Região de 

Santarém (NERSANT). Enfatizou as maneiras que o Brasil pode aprender com Portugal, 



exemplificando a indústria têxtil, em que o país emprega dois milhões de pessoas, enquanto 

Portugal emprega cem mil pessoas. A produção portuguesa é quatro vezes maior que a 

brasileira.  

O convidado, Coordenador da Pós-graduação Lato Senso em Cibersegurança e Proteção de 

Dados da Faculdade Arnaldo, Professor-Doutor Oswaldo Dehon, abordou debate sobre 

segurança cibernética, explicando que é uma preocupação não somente doméstica, mas 

internacional. Existe um conjunto de novas ameaças que alteram as maneiras pela quais o 

setor público e o setor privado precisam se proteger contra uma série de delitos, visto que 

houve uma reorganização do crime no mundo inteiro. Abordou que essa nova ameaça não 

está em um território específico como antigamente e, suas ameaças se tornaram mais graves 

para os envolvidos nos delitos. No Brasil, a lei foi construída para proteção de dados pessoais, 

no entanto, é preciso criar a mentalidade de que não são somente os dados pessoais que 

precisam ser protegidos, devendo incluir dados empresariais, industriais, dados de pesquisa, 

relacionados à inteligência das instituições publicas. O Professor-Doutor reforçou a 

importância dessas medidas para que não inibam as exportações de algum estado ou país, e 

sim promovê-las. Ele fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), uma lei geral para 

proteger todos os tipos de dados, sejam privados, públicos ou pessoais. Explicou como os 

dados podem ser processados e maneiras com que programas consigam esses dados, além de 

como esses dados devem ser trabalhados. A criptografia, a criação de códigos para tornar 

anônima a informação presente da pessoa, empresa ou órgão, é essencial para que os dados 

sejam trabalhados corretamente. Em alguns locais do mundo, a pena para descumprimento 

dessa medida podem gerar multas milionárias. Por fim, Prof. Dr. Oswaldo Dehon fala sobre o 

curso de pós-graduação que a Faculdade Arnaldo promoverá no primeiro semestre de 2020 

sobre segurança de dados, na tentativa de capacitar as pessoas para lidar com essa nova 

tendência mundial, formando pessoas com capacidade técnica e projetos executáveis de 

proteção cibernética.  

O convidado, Professor e Assessor da Diretoria da Faculdade Arnaldo, Flávio Sousa, 

demonstrou as oportunidades para cursar a Pós-graduação Lato Senso em Cibersegurança e 

Proteção de Dados da Faculdade Arnaldo, bem como a negociação com a ACMinas para 

descontos de 30% para associados da ACMinas e, também, quaisquer outros parceiros, diretos 

ou indiretos. 

Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, Sílvio 

Soares Nazaré agradeceu a presença e contribuição de todos, encerrando a reunião.  

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2020.   
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