
5ª Reunião Ordinária do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Associação 
Comercial e Empresarial de Minas, realizada no dia 23 de outubro de 2019, às 16h00, na sede 
da ACMinas.  

Participaram da reunião, o Presidente da ACMinas, Sr. Aguinaldo Diniz Filho, o Presidente do 
Conselho Empresarial de Relações Internacionais, Sílvio Soares Nazaré, os conselheiros Adriana 
Avellar, Jussara Machado, Luiz Guelman, Márcio Favilla, Ivan Braz, Mateus Soares, Florence 
Belo Sidney, Claudio Motta, Davyson Barbosa, os associados Guilherme Miranda Mello, Willem 
Moraal e os convidados Fabrício Rocha e Lucas Barbosa.  

Justificaram a ausência na reunião, os conselheiros, Carlos Orsini Nunes, Dan Kraft, Eduardo 
Cruz, Luciano Medrado, Hernani de Castro Júnior, Daniel Manucci, Hugo França, Leonardo 
Ananda Gomes, Leonardo Freitas, Maria Auxiliadora Figueiredo, Maria Cristina Neves, Paulo 
Március Campos e Sherban Cretoiu. 

O Presidente da ACMinas, Sr. Aguinaldo Diniz Filho, deu início aos trabalhos, agradecendo a 
presença de todos e salientando a importância dessas reuniões para fomentar o mercado 
mineiro e trocar informações de diversos setores. Sugeriu pautar os temas apresentados no 
Conselho e desenvolver estudos para auxiliar as pequenas e medias empresas no processo de 
exportação. Estas, maioria dentre as empresas brasileiras e exportam menos do que deveriam.  

O Superintendente da ACMinas, Luis Paulo Costa, apresentou aos integrantes do Conselho 
sobre as oportunidades que a ACMinas oferece, como a parceria com CEMIG e Mori Energia 
Solar fomentando a utilização de energia renovável, por meio das centrais fotovoltaicas e 
redução dos custos dos associados (pessoas jurídicas) contratantes da geração distribuída. A 
adesão não requer investimento do associado e as contas de energia acima de R$ 500,00 
atingirão descontos de até 22% na fatura mensal, com contrato de 60 meses de prazo.  

O Presidente do Conselho de Relações Internacionais, Sílvio Soares Nazaré abriu o encontro 
relatando a instabilidade sócio-política de alguns países da América Latina, como Chile, em 
função da discrepância das classes sociais do país, que se iniciou com a pequena elevação da 
passagem do metro, desdobrando-se em manifestações no país. Mencionou brevemente a 
situação do Equador e o México. Outro ponto importante apresentado pelo Presidente Sílvio: a 
aprovação da reforma previdenciária brasileira, fruto de meses de articulação do governo.  
Referiu sobre o quão relevante torna-se a viagem do presidente Bolsonaro para a Ásia, 
contemplando Japão, China e Emirados Árabes Unidos. Boa oportunidade para melhorar a 
imagem brasileira no exterior, abrindo portas para investimentos e para comércio 
internacional.  

Posteriormente, o recém-associado e representante holandês em Minas Gerais, Willem 
Moraal, expôs as grandes oportunidades do agronegócio e agro logística na Holanda. Primeiro 
ponto mencionado foi o incentivo das MPEs brasileiras para exportar. A Holanda se 
beneficiaria com a exportação, por conseguir prover o aparato tecnológico necessário para 
este processo, além de ser o polo importador e logístico da Europa com o Porto de Rotterdam. 
Depois, tratou-se dos temas relacionados às barragens de mineração em Minas Gerais, em que 
a Holanda apresenta a tecnologia necessária para resolver parte do problema e afirma que 
trará algumas empresas holandesas para auxiliar com dificuldades advindas da mineração. 
Visto isso, Willem mostrou os interesses de exportação e importação holandesa no 
agronegócio e como são as inovações tecnológicas oferecidas pelo país para aumentar a 
produção e diminuir os custos. Frisou que a Holanda apresenta diversas alternativas para as 
dificuldades enfrentadas pelo estado, seja na produção, na logística e na tecnologia. Por fim, 
apresentou-se a missão proposta pelo governo Holandês para visitar o país, conhecer as 



empresas, bem como os demais serviços e produtos que podem ser importados pelos 
brasileiros.  

A Analista de Relações Internacionais da ACMinas, Rayssa Damásio, explicou brevemente os 
conteúdos presentes no Minas Gerais Business Guide, com intuito de descrever o processo de 
confecção do Guia, desde a parte da pesquisa e conteúdos necessários, busca por fotos e 
imagens, tradução e diagramação da versão impressa e das versões online, até a aprovação 
pela ACMinas. Reforçou-se que a nova versão do Minas Guide contém conteúdos 
diferenciados e com mais informações para quem necessita de uma busca mais aprofundada. 
Elucidou-se as diretrizes do marketing digital do site, mostrando mapas de calor e acesso, 
demonstrando os alcances do Minas Guide em todo o mundo. Por fim, retratou as diferenças 
do Guia que será lançado este ano, em comparação com o do ano passado e os desafios 
encontrados para a confecção atual.  

O membro do Conselho e Diretor da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, Claudio Motta, 
iniciou sua participação mostrando a necessidade de fazer negócios internacionais com os 
pequenos e médios empresários do Brasil, no sentido de prepara-los e informa-los das 
oportunidades que existem no mundo. Exprime a janela de oportunidade que é Portugal 
atualmente e mostra as diferentes regiões do país e as empresas que são possíveis de se iniciar 
relações produtivas para o Brasil. Depois de mostrada as regiões, evidenciou a missão para 
visitar estes lugares, que seriam custeadas as hospedagens, alimentações e locomoções no 
país, sendo necessário um investimento somente na passagem aérea para o local.  

Ao debater sobre as possibilidades de melhorias para comércio e atração de investimentos em 
Minas Gerais, na oportunidade, pela presença da Chefe da Assessoria de Cooperação Nacional 
e Internacional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
(SEDE), Dra. Maria Bueno, esclareceu que o governo estadual tem realizado diversas 
iniciativas com os demais países do mundo, mas mostra preocupação quanto a forma de 
executar essas relações. Mencionou que o papel do Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais da ACMinas pode auxiliar nessas demandas com os demais países. Frisou que 
pode contribuir para os assuntos debatidos na reunião e que permanece à disposição para 
integrar as instituições em Minas Gerais. Objetiva-se fortalecer a presença internacional e as 
representações estrangeiras que já estão consolidadas no estado e abrir-se para outras. Após a 
sugestão do Conselheiro Cláudio Motta para a apresentação das diretrizes internacionais do 
governo estadual, vislumbra-se a realização de evento na ACMinas, com este tema.  Por fim, 
mencionou que a equipe de Assessoria de Cooperação Nacional e Internacional do governo 
estadual estará completa em breve e estão em processo de adaptação para atender a 
demanda atual.  

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2019. 

 

Elaborada pelo estagiário de Relações Internacionais, Rodrigo Araújo.   

Revisada pelo Presidente do Conselho, Sr. Sílvio Soares Nazaré e pela Analista de Relações 
Internacionais, Rayssa Damásio.  

 

Anexos 

I – APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DO CONSELHO EMPRESARIAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 



II – APRESENTAÇÃO DE OPORTUNIDADES DO AGRONEGÓCIO NA HOLANDA, POR WILLEM 

MORAAL 

III – APRESENTAÇÃO SOBRE OS PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADES 

PORTUGUESAS – NERSANT, ADRAL E CIMT. 

 

 


