
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO EMPRESARIAL DE INOVAÇÃO        
DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA        
NO DIA 03 DE MARÇO DE 2020, ÀS 08H00, NA SEDE DA ENTIDADE. 

PARTICIPARAM DA REUNIÃO: Fernando Pereira dos Santos, Frederico        
Bruno Ribas Soares, Janayna Bhering, Márcia Vieira, Mônica Rocha, Pedro          
Villaça de Almeida, Renata G. Horta, Túlio de Souza e Vânia L. Lima Andrade.              
Justificou: Juliana Crepaldi. 

O Conselho Empresarial de Inovação se reuniu para tratar da seguinte pauta: 

- Participação dos conselheiros nos demais Conselhos da entidade: Janayna          
solicitou que cada um escolha um ou dois outros conselhos para participar das             
reuniões e avaliar as possíveis oportunidades de interação e ações conjuntas.           
E solicitou a secretária do Conselho que envie novamente a lista dos            
Conselhos para que façam suas escolhas. Foi sugerido também criar um texto            
de apresentação, informando sobre a missão do Conselho de Inovação e como            
pretende atuar. Túlio Souza ficou de elaborar o texto. Janayna solicitou que            
todos acompanhem a agenda dos conselhos. 

- Cartilha de Inovação: A cartilha foi finalizada e a Presidente do Conselho,             
solicitou a Renata Horta a criação de uma versão resumida e o orçamento             
para impressão. Esse orçamento será apresentado à Cemig e à Prodemge, e            
eles irão estudar a possibilidade de patrocinar. Renata ficou de apresentar essa            
versão resumida em 10 dias. A cartilha será disponibilizada aos associados           
mediante o preenchimento do questionário. Incluir no questionário também a          
pergunta: “qual melhor meio de comunicação por meio do qual os associados            
preferem receber informações relacionadas ao tema inovação (twitter,        
facebook, linkedin, outros)”. 

- Seminário “Inteligência Artificial”: a representante da Prodemge, Mônica         
Barros disse que um dos objetivos da instituição é trabalhar a Inteligência            
Artificial como ação estruturante do desenvolvimento do estado, estimular e          
fomentar o uso dessa inteligência, ao invés de ficar importando de outros            
países ou estados. O Objetivo é engajar várias entidades que tem essa            
capacidade e esse expertise. Academia, UFMG, Centros Tecnológicos, as         
montadoras, para juntas criar uma discussão, nivelar o conhecimento no nível           
acadêmico, empresarial e tecnológico, em um seminário, onde participe esses          
três pilares: academia, empresas e governo. E depois fazer um workshop com            
essas empresas e ver qual seria a participação delas num projeto maior de             
inteligência artificial. Por exemplo: promover uma corrida de carros autônomos          
no autódromo que temos em Curvelo. O seminário vai propiciar essa discussão            
e a iniciativa de grandes projetos de inteligência artificial no estado. A data             



prevista é novembro. Janayna sugeriu fazer a divulgação do seminário em um            
evento que vai acorrer em agosto Latbus. Envolver outras entidades, governo e            
grandes empresas (Tesla, Uber e outras). Janayna ofereceu o apoio do           
Conselho e sugeriu criar um plano de ação para que o conselho colabore com              
o Seminário. Para isto, solicitou a Mônica que encaminhe um rascunho do            
evento, para que cada conselheiro se posicione. Vânia Andrade também          
sugeriu convidar a Vale para apresentar um case da vida real. Pós implantação             
do caminhão autônomo, para mostrar a realidade.  

- Minas 300 +: A presidente do Conselho convidou a todos para participarem do              
evento, dia 09 de março, às 09h00 na ACMinas.  

- Artigos para o blog do Conselho: Janayna voltou a pedir aos conselheiros que              
colaborem com artigos para o blog do Conselho, para que os associados            
tenham mais conteúdo na newsletter da ACMinas. O Primeiro a escrever o            
artigo será o Rodrigo Paiva, segundo Fernando Santos, e na sequência:           
Juliana Crepalde, Vânia Andrade, Kleber Vasconcelos, Pedro Villaça e Janayna          
Bhering. Fernando Santos irá receber esse conteúdo, e encaminhar a          
ACMinas. 

Outros assuntos: Agenda de Inovação: Foi colocada a necessidade de          
divulgação de uma agenda de eventos de inovação no estado. Segundo           
Janayna, muitas pessoas só ficam sabendo após sua realização dos eventos.           
Próxima reunião será dia 07 de abril, ás 08h00 na ACMinas. Reunião com os              
Presidentes de Conselhos, dia 13/03: Janayna informou que irá preparar a           
apresentação do Conselho de Inovação e irá encaminhar a todos. 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 


