
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO EMPRESARIAL DE INOVAÇÃO 

DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA 

NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 08H00, NA SEDE DA ENTIDADE. 

PARTICIRAM DA REUNIÃO: Fernando Pereira dos Santos, Frederico B. Ribas 

Soares, Kleber Vasconcelos, Janayna Bhering, Juliana Crepalde, Pedro Villaça 

de Almeida, Rodrigo Antônio de Paiva e Vânia Andrade. 

O Conselho se reuniu para estudar formas de contribuir com a entidade e com 

o ecossistema de inovação. E para elaborar o planejamento das ações do 

Conselho. 

A presidente do Conselho, Janayna Bhering informou a todos sobre a reunião 

com os presidentes de Conselhos, que ocorreu em 04 de fevereiro de 2020 e 

realizou o repasse sobre os principais pontos discutidos na referida reunião e a 

estratégia de integração das ações dos conselhos. 

- Em março será agendada uma reunião com todos os Presidentes de 

Conselho para que cada grupo apresente sua programação para o ano. 

- Está sendo planejada uma missão a Israel, prevista para o segundo semestre 

de 2020 com objetivo de visitar e conhecer seu ecossistema de inovação, o 

qual tem se destacado. 

- 300 Anos +: Trata-se de um movimento liderado pela ACMinas para 

comemorar os 300 anos de Minas. ACMinas criou a logo da campanha e 

durante o ano serão devolvidos diversos eventos para a comemoração. O 

lançamento oficial da Campanha será no dia 09 de março 

- Integração dos conselhos empresariais: Janayna ressaltou a importância do 

conselho desenvolver ações com os outros conselhos da entidade. E solicitou a 

secretária que envie a todos as agenda de reuniões dos conselhos e os 

projetos que estão sendo desenvolvidos. Informou que no dia 05 de março 

haverá um evento do Conselho de Saúde. O Conselho de Inovação já está 

apoiando e ela será uma das palestrantes. 

- ACMinas fechou parceria com o Sebrae para realizar cursos para os 

associados da entidade. O programa chama-se “Lapidar 2020”. Trata-se de um 

programa de capacitação para os micro e pequenos empresários.  

- Lançamento do novo site da ACMinas: Janayna solicitou aos conselheiros 

que escrevam artigos para o blog do Conselho e para mídias externas, Diário 

do Comércio e Estado de Minas, por exemplo. Com o objetivo de disseminar os 

conceitos ligados à inovação para toda a sociedade. 



Em seguida, os conselheiros sugeriram como ações: 

- Apoio aos demais conselhos da entidade, onde cada integrante do conselho 

de inovação se aproximará de pelo menos dois outros conselhos, com vistas à 

aproximação e maior assertividade dos esforços. 

- Apoio do Conselho ao Seminário que está sendo organizado pela Prodemge 

e o Governo do Estado sobre Inteligência Artificial. Rodrigo Paiva, 

representante da Prodemge irá apresentar na próxima reunião a estrutura do 

evento. Frederico Ribas, representante da Cemig sugeriu que o lançamento e 

início da divulgação do Seminário seja feito junto com um grande evento. Ou 

com o lançamento de editais de infraestrutura e de desenvolvimento 

tecnológico. 

- Vânia Andrade sugeriu verificar com a Vale a possibilidade de apresentar um 

case dos projetos que vem desenvolvendo de inovação relacionados à 

mobilidade (veículos autônomos em Brucutu). 

- Em relação aos artigos para o blog do Conselho e mídias externas ficou 

definido que serão semanais, a partir de março, e na seguinte ordem dos 

conselheiros: Rodrigo Paiva, Fernando Santos, Juliana Crepalde, Vânia 

Andrade, Kleber  Vasconcelos, Pedro Villaça e Janayna Bhering 

Cartilha de Inovação. Será encaminhada para os associados mediante 

preenchimento da pesquisa. Janayna e Fernando vão elaborar uma versão 

resumida para impressão. Será apresentado orçamento detalhado à Cemig 

para estudar a possibilidade de patrocínio na impressão. 

E finalizando, a próxima reunião do Conselho ficou agendada para o dia 04 de 

março de 2020, quarta-feira, ás 08h00. Tendo como um dos itens de pauta, a 

apresentação do Rodrigo Paiva sobre o Seminário “Inteligência Artificial”. 

 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 

 

 

 

 



 


