
ATA DO CONSELHO EMPRESARIAL DE MINERAÇÃO E SIDERURGIA, EM         
CONJUNTO COM O CONSELHO EMPRESARIAL DE SEGUROS DA        
ACMINAS, VIA ZOOM, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020 ÁS10:00H 

PRESENÇAS: Adriano Espeschit, Sérgio Frade, Marcos Brafman, Aguinaldo        
Diniz Filho, Otávio Elísio Alves de Brito, o Palestrante Reginaldo Pedreira Lapa,            
Aníbal, Enio, Vânia Andrade, Landulfo Ferreira Júnior, Bruno Preisser, Hélcio          
Guerra, Gustavo Reis, Raquel Ferreira, Rowan Araújo, Paulo André Lopes,          
Julio Murta, Wanderlan Almeida e demais convidados 

ABERTURA: O Presidente do Conselho Empresarial de Mineração e         
Siderurgia Sr. Adriano Espeschit agradeceu a presença de todos, informando          
que o Conselho optou, durante estes últimos meses de “travessia”, por fazer            
um trabalho de participação e parceria em diversas lives em conjunto com            
outras plataformas. Relatou e agradeceu à Conselheira Vânia Andrade pelo          
suporte na reunião realizada no dia 10 de junho de 2020 sobre o             
“Sequenciamento Verde – Uma resposta necessária da Mineração ao Mundo          
Pós-pandemia”. E a próxima atividade do Conselho Empresarial de Mineração          
e Siderurgia será apoiar o IBRAM na realização do e-mineração nos próximos            
dias 15 e 16 de julho de 2020 (mais detalhes estão no Blog do Conselho, no                
site da ACMinas). Também em parceria com o Conselho da Mulher           
Empreendedora, com o tema: Mulheres na Mineração, realizamos uma live no           
mês de maio de 2020. Em seguira passou a palavra ao Marcos Brafman para              
suas considerações.Coordenador dos Conselhos Empresariais da ACMinas       
Marcos Brafman – Quero parabenizar aos Presidentes pela belíssima         
iniciativa, dou as boas vindas a todos em nome do Presidente da ACMinas             
Aguinaldo Diniz Filho bem como da Diretoria Executiva. 

Presidente do Conselho Empresarial de Seguros Sr. Sérgio Frade – Quero           
agradecer ao Coordenador de Conselhos Marcos Brafman, ao palestrante         
Reginaldo Lapa cujo tema é ligado ao Mercado Seguros e a todos os             
convidados aqui presentes, que aceitaram nosso convite. O Conselho visa          
orientar os Associados da ACMinas em relação á Gestão de Riscos. Gerenciar            
riscos de forma responsável junto aos clientes. Obrigado a todos. Presidente           
do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia Adriano Espeschit –          
Eu agradeço ao Reginaldo por ter aceitado nosso convite e para darmos início,             
já o apresento. O Reginaldo Lapa Possui graduação em Engenharia de Minas            
pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (1979),           
mestrado em Engenharia Mineral pela Universidade de São Paulo (2006), MBA           
pela Fundação Dom Cabral (1999), pós graduado em Engenharia de          
Segurança do Trabalho pela Universidade de São Paulo (2003), curso de           
especialização em qualidade no Japão ( 1991 e 1996) e gestão de riscos na              
Austrália (2008). Tem experiência em vários ramos da economia com destaque           



incluindo atividades industriais, montagens, fabricação e serviços, especial        
mente na área de Engenharia de Minas, atuando principalmente nos seguintes           
temas: segurança do trabalho, gerenciamento de riscos, investigação e análise          
de acidentes, produtividade, qualidade, gestão ambiental, licenciamento       
ambiental e disposição de rejeitos, etc. Autor de diversos livros destacando-se           
Praticando os 5 sensos ( 1998), Investigação e Análise de Incidentes (2011) e             
Simplificando a Gestão de Riscos (2020). Reginaldo estará lançando após a           
palestra o Livro – Simplificando a Gestão de Riscos e faremos ao final o sorteio               
de dois livros a quem estiver presente a esta reunião. Vamos então ao             
Reginaldo Lapa. 

Palestrante - Dr. Reginaldo Lapa – Simplificando a Gestão de Riscos –            
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e a presença de todos. Iniciamos            
com a pergunta, O que é Risco? Risco é uma régua cuja escala combina a               
probabilidade de ocorrência de um evento com a severidade da sua           
conseqüência. É uma variável intrínseca ao processo decisório. A escala do           
risco pode ser Quantitativa, Qualitativa ou Semiquantitativa. Não existe risco          
zero no mundo real. Gestão de risco é uma ação coletiva, dinâmica e que              
envolve toda a organização. Reginaldo frisou a importância de redesenharmos          
os mapas mentais dos gestores para poder considerar a Segurança de uma            
forma em geral, mas destacando a Segurança do Trabalho, como um Centro            
de Lucro e não como um Centro de Custo como muitos gestores atualmente a              
consideram (Apresentação anexa a esta ATA). 

Debates: Presidente do Conselho Empresarial de Seguros Sérgio Fade -          
“Gerenciar riscos, de forma responsável, tem implicações diretas nos         
resultados e na sobrevivência das empresas, inclusive junto aos seus clientes e            
fornecedores. Não podemos esquecer que a possibilidade de realização do          
risco, nunca é nula, dado a sua característica ou estado do que pode             
acontecer; aquilo que é possível, que ocorre de maneira inesperada. A           
Probabilidade, por sua vez, pode ser baixa, média ou alta em função da             
exposição aos riscos. Alguns segmentos empresariais têm maior exposição em          
função da natureza de suas atividades.O nível de perdas para uma           
organização dependerá, exclusivamente, do nível de proteções contra os riscos          
inerentes à sua real exposição. A gravidade dos danos, obviamente será           
proporcional á falha ou inexistência de proteções. Daí, a importância do           
Gerenciamento de Riscos de uma organização! Identificar, avaliar, tratar e          
controlar RISCOS, são atividades, que constituem o processo do         
Gerenciamento de Riscos”. Muito obrigado! - Landulfo Ferreira Júnior - Como           
dimensionar tantos riscos em um país com a economia e a política instáveis?             
Reginaldo Lapa – Tem que haver, é possível criar formas que contemplem os             
modelos voláteis. Raquel Ferreira – Como se vê a conscientização do           
empresário em relação aos riscos e transferência, com o caso da Cervejaria            



Backer? Reginaldo Lapa – As organizações ainda não se preparam para           
resultados catastróficos. Enxergam a segurança como um centro de custo e           
enquanto os tomadores de decisão enxergarem desta forma, continuaremos         
com estes acontecimentos. Marcos Brafman Gostaria de saber sobre os           
riscos cibernéticos. Reginaldo Lapa – Esta questão tecnológica e também          
científica já é uma realidade. Mas eu pergunto, as empresas estão dispostas a             
investir neste risco? Tem empresas que não acreditam que isto vá acontecer            
com elas. É tal qual esta pandemia, tem pessoas que não acreditam e que              
seria uma jogada política e não ligam, mas tem as pessoas que acreditam sim              
e que se cuidam. Mas elas precisam saber que isto já é uma realidade e devem                
se preparar e pensarem em uma solução. 

ENCERRRAMENTO – Finalizando, o Presidente do Conselho Empresarial de         
Mineração e Siderurgia, Sr. Adriano Espeschit, agradecendo a participação de          
todos, bem como ao palestrante Reginaldo Lapa, solicitou ao Presidente do           
Conselho Empresarial de Seguros, que escolhessem dois números para o          
sorteio, sendo informado e os sorteados foram os senhores Júlio Murta e Paulo             
André Lopes. E por na haver mais assuntos em pauta, foi dada encerrada a              
reunião. Belo Horizonte 30 de junho de 2020. 

 

Adriado Espeschit                                                                       Sérgio Frade 

Presidente                                                                                       Presidente 

 

 


