
1ª Reunião do Conselho Empresarial da Moda, da Associação Comercial e 
Empresarial de Minas, realizada no dia 11 de Fevereiro de 2020, às 08h30, no 
Hall do 4º Andar da Entidade. 
 
Participaram da reunião: Gabriela Leite Marcondes Schott; Adriana Vidal e 
Rejane Maria Lamounier França. 
 
Abertura: A Vice-presidente do Conselho Empresarial da Moda, Sra. Gabriela 
Leite Marcondes Schott, deu início aos trabalhos, agradecendo a presença de 
todos, justificando a ausência da Presidente Marta Meirelles. Passando á seguinte 
pauta: 
 
1ª parte da reunião: 
 
►Blog do Conselho - Alimentar o Blog do Conselho da Moda com conteúdos e 
ações do Conselho – sugerido fazer uma escala entre os conselheiros (@Marta 
Meireles Machado) para escrever 1 artigo sobre sua área de atuação para o blog 
(serão no mínimo 17 artigos a partir de março) 1 por mês. 
►Parcerias - Fazer contato @Marta Meireles Machado com os possíveis 
parceiros SEBRAE, CDL e shoppings de BH para apresentar a proposta do Selo 
do Futuro da Moda. (sugestão de nome do selo) 
►Evento Adriana Vidal - dia 17/3 as 17:30 no plenário - 3*andar ACMINAS  
entrada pelo sympla, cobrando uma taxa de 20,00. Aberto ao público 
► Para a próxima reunião: 10/03 - Apresentação da Proposta pronta 
 
2ª parte da reunião: 
 
Foi feito uma revisão dos símbolos anteriores e sugerido outros e solicitamos a 
quem tiver sugestões favor manifestar no grupo; mudamos o título e simplificamos 
para facilitar e viabilizar a implementação dos símbolos e consequentemente 
conquistar os selos, com lançamento sugerido para abril/2020. Ambiental: 
(Vegano, reutilizar, energia limpa, reciclagem, sem plástico, logística reversa, 
fornecedores responsáveis); Social: (Feito a mão; feito em Minas; Diversidade; 
Engajamento Social); Relacional: (Experiência do Cliente; experiência do time). 
 
Finalizando, a Vice-presidente informou que para a próxima reunião, é necessário 
a participação dos demais membros do Conselho, para que estejam todos 
engajados. Inclusive, agendou-se um encontro dia 21 de Fevereiro em local anda 
não definido para fazermos a apresentação do projeto a ser apresentado. 
 
Encerramento – E por não haver mais assuntos em pauta, a Vice=presidente 
Gabriela Leite Marcondes Schott, agradeceu a todas dando por encerrada a 
reunião. Belo Horizonte, 11 de Fevereiro de 2020. 
 
 
 

Gabriela Leite Marcondes Schott 
Vice-presidente 

Conselho Empresarial da Moda 


