
7ª Reunião do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Associação Comercial e 

Empresarial de Minas, realizada no dia 29 de abril de 2020, às 10h, via Plataforma de Reuniões Zoom.  

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

Internacionais, Sílvio Soares Nazaré e Daniel Manucci (respectivamente), também, dos conselheiros 

Adriana Avellar, Ciro Pereira, Claudio Motta, Dan Kraft, Eduardo Cruz, Hernani de Castro Junior, Ivan 

Pinto, Ivan Braz, Jussara Machado, Leonardo Ananda, Leonardo Freitas, Luciano Medrado, Luiz 

Guelman, Maria Cristina Martins da Costa, Mariana Bahia, Rayssa Damásio, Rodrigo Araujo e Sherban 

Leonardo Cretoiu.  

É importante mencionar a presença dos vice-presidentes da ACMinas, Alessandra Alkmim, José 

Epiphânio Camilo dos Santos e Marcos Brafman e dos convidados externos, Eduardo Inecco, Paulo 

Kayser Maia, Romero Fabel, Jose Henrique Lopes.  

O encontro sobre a evolução da Logística Internacional em Minas Gerais contou com os palestrantes 

da BH Airport, Marcos Brandão (Diretor-Presidente), Cristiano Jardim (Novos Negócios) e Rafael Melo 

Laranjeira (Gestor de Operações), bem como da Intercomex, Alexandre Marques (Sócio-Diretor 

Comercial e de Operações) e Marcelo Motta (Sócio-diretor). 

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

agradecendo a presença de todos e, principalmente, dos palestrantes Marcos Brandão, Cristiano 

Jardim e Rafael Melo Laranjeira, tal como, ressaltando o grande espirito de colaboração e ideias dos 

conselheiros para contornar a fase de isolamento durante a pandemia do Covid-19. Além disso, 

mencionou a importância da continuidade do compartilhamento de informações - independente do 

contato social - com o intuito de cumprir os objetivos propostos pelo Conselho Empresarial de Relações 

Internacionais. Após, o Presidente Sílvio apresentou brevemente os temas que foram tratados na 

reunião, voltados para a logística internacional: o Aeroporto Indústria de Belo Horizonte, gerenciado 

pela BH Airport e Tecnologia na Gestão de Comércio Exterior, elaborada pelo Prof. Alexandre Marques 

e Marcelo Motta, sócios da empresa Intercomex.  

O Diretor-Presidente da BH Airport, Marcos Brandão, apresentou as perspectivas gerais do 

Aeroporto-Indústria de Belo Horizonte, informando que para este projeto prezou-se por conceitos de 

conectividade na estratégia aeroportuária e a facilitação do processo aduaneiro. Fez menções a 

posição privilegiada do estado de Minas Gerais na logística, devido a localização geográfica do estado 

e malha rodoviária. Explicou como o referido setor evolui, visto que produtos de alto valor agregado 

passaram a ser transportados via aérea, alcançando o destino em menos de 24 horas. Desta forma, 

abordou um dos objetivos específicos do Aeroporto-Indústria - agregar os benefícios tributários com 

a logística integrada, capaz de tornar os empresários mais competitivos no cenário mundial.  

O Diretor-presidente mencionou, também, acerca do funcionamento do aeroporto e a mudança de 

mentalidade quanto ao armazenamento de cargas. Quanto maior o período de tempo armazenando 

as cargas, maiores benefícios o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte teria. Entretanto, a BH 

Airport tenta agilizar a movimentação de cargas para aumentar a competitividade dos empresários, 

atuando para que a gestão do Aeroporto-Indústria não sobreponha os interesses comerciais da 

empresa que utiliza.  

O Gestor de Operações da BH Airport, Rafael Melo Laranjeira, apresentou o funcionamento do 

projeto de soluções logísticas integradas da BH Airport e a certificação de Operador Econômico 



Autorizado (OEA), concedido pela Receita Federal do Brasil (RFB) para o Aeroporto-Indústria. Reiterou 

que não se trata de um projeto do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e da BH Airport, mas de 

toda a região do Vetor Norte, como uma das iniciativas regionais de desenvolvimento. A principal 

finalidade do Aeroporto-Indústria é aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no cenário 

internacional. O Gestor de Operações afirmou que trabalham para apresentar soluções ideias para 

cada produto e empresa, assim como também ilustrou o porquê da posição geográfica privilegiada do 

estado de Minas Gerais, com algumas das rotas e destinos regulares do aeroporto.  

O responsável pelo setor de Novos Negócios do Aeroporto-Indústria, Cristiano Jardim, abordou o 

conceito geral do que é um Aeroporto-Indústria, apresentando o trajeto das mercadorias desde o início 

do processo, salientando que haverá controle de carga da matéria-prima exportada. Apresentou, 

ainda, o projeto para a área, incluindo um Business Center, local destinado para a instalação de 

empresas interessadas em usufruir dos futuros projetos de extensão das áreas e dos novos galpões. 

Mencionou a isenção de ICMS na exportação de produtos que contenham matéria-prima de origem 

mineira e destacou que a primeira empresa será instalada no Aeroporto-Indústria em julho de 2020. 

Por fim, salientou que o projeto tem de beneficiar todas as partes envolvidas no empreendimento. 

O Conselheiro Luciano Medrado contribuiu com o debate, afirmando que o Aeroporto-Indústria é o 

embrião de uma plataforma logística multimodal. Abordou que o Brasil tem um dos custos logísticos 

mais caros do mundo e que é importante aumentar o fluxo de mercadorias em trânsito. Esse tipo de 

projeto caminha para a solução da crise econômica e da baixa participação no comércio internacional. 

Ressaltou que o mais importante é conseguir contatos e parcerias para que o projeto ganhe escala e 

aumente o fluxo de produtos que passa pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. 

O Conselheiro Carlos Eduardo Orsini Nunes citou o funcionamento interno do Aeroporto, referindo 

sobre a segunda pista, que enxerga ser de extrema importância para melhorar e dar maior fluidez às 

mercadorias que chegam e são transportadas internamente. Abordou, também, acerca da 

infraestrutura ao redor, como a conectividade do Aeroporto com a cidade, frisando a necessidade de 

transporte ferroviário até a área, como uma espécie de extensão da Linha Verde.  

O Conselheiro Dan Kraft parabenizou a BH Airport por conseguir quebrar barreiras e criar diálogos 

com órgãos e empresas do estado, o que, na visão do Conselheiro, não acontecia anteriormente. Desta 

forma, Dan Kraft percebeu que o Aeroporto coordenou as diversas agências de exportação, quebrando 

um paradigma existente no funcionamento logístico do país. Afirmou que a lógica utilizada pelo Brasil 

sempre foi voltada para a oferta e desvio de oferta e este é o momento de começar a pensar sobre a 

demanda, no que o mundo precisa e no que o Aeroporto-Indústria pode fornecer. Reforçou que é 

fundamental o desenvolvimento do Aeroporto-Indústria, bem como o incentivo de exportar produtos 

com maior valor agregado.  

Na segunda parte do encontro, o sócio-diretor Comercial e de Operações da Intercomex, Prof. 

Alexandre Marques, iniciou o desenvolvimento da tecnologia no Comércio Exterior Brasileiro, 

mencionando que o tema está diretamente relacionado à apresentação do Aeroporto-Indústria. 

Iniciou sua apresentação contextualizando a mudança na maneira de pensar a logística internacional 

e que a evolução da tecnologia nesse setor modificará fortemente o funcionamento. Citou que o 

projeto de desenvolvimento do país é datado no ano de 1992 e que, em trinta anos, o Brasil não 

reduziu os custos logísticos, incentivos fiscais, assim como outras despesas relacionadas à logística. O 

prof. Alexandre Marques explicou que nos últimos cinco anos encontrou-se mudanças devido, 

principalmente, aos acordos internacionais, estimulando o desenvolvimento tecnológico para 



melhorar as questões logísticas. Os quatro pilares para essa mudança - processo fiscal, tributário, 

aduaneiro-logístico e o cambial. Mencionou que o programa do Operador Econômico Autorizado (OEA) 

é importante por criar uma plataforma unificada para gestão logística internacional, facilitando o 

rastreamento e a origem das mercadorias ao entrarem no país. O Prof. Alexandre Marques apresentou 

aos participantes a proposta da Intercomex para facilitar o processo, bem como o armazenamento de 

dados na Logística Internacional das empresas. Reforçou os objetivos da Intercomex, salientando que 

o propósito é de resolver problemas das empresas, tais como insegurança das operações, gestão 

ineficiente dos processos, ineficiência de informações gerenciais das operações logísticas e o alto custo 

em investimento em softwares de gestão. Para resolver esses problemas, a Intercomex criou uma 

plataforma para assessoria, consultoria e monitoramento de custos das operações chamada de SGEX.  

O Conselheiro Luciano Medrado comentou que o Brasil possui cultura de incentivo às exportações, 

mas de pouca atenção às importações. Na visão apresentada pelo Conselheiro, por mais que algo 

tenha evoluído ao longo do tempo, é necessário trabalhar bastante para eliminar tal paradigma da 

sociedade brasileira. 

O Conselheiro Carlos Eduardo Orsini Nunes contribuiu para o debate ao mencionar que o grande 

paradigma do Brasil é o de importar e aqueles que incentivam a importação são vistos como 

“bandidos”. Reforça, também, que a via internacional é de mão dupla, não podendo somente focar 

em importação ou exportação, mas criar um fluxo saudável entre as duas áreas.  

O Conselheiro Dan Kraft sugeriu o aumento na incidência de reuniões online, visto que os encontros 

são muito benéficos para todos, assim como diminuir o tempo das reuniões e aumentar a frequência, 

considerando o fuso horário dos Conselheiros que estão no exterior (Canadá e México).  

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, 29 de abril de 2020. 

 

Elaborada pelo estagiário de Relações Internacionais, Rodrigo Araújo. 

Revisado pelo presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, Sílvio Soares Nazaré, e 
pela analista de Relações Internacionais, Rayssa Damásio. 

 

 

Anexos 

I – APRESENTAÇÃO DA BH AIRPORT SOBRE O AEROPORTO-INDÚSTRIA. 

 

 


