
2ª Reunião do Conselho Empresarial da Micro e Pequena Empresa da           
Associação Comercial e Empresarial de Minas, realizada no dia 22 de Julho            
de 2020, às 11h00 VIA ZOOM 
 
Participaram da reunião: O Presidente do Conselho Edvar Dias Campos, o           
Vice-presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman, o         
Superintendente Luis Paulo, as Colaboradoras Carla Cunha, Gabriela Carvalho, e          
os membros do Conselho Izabel Mendes, Nair Andrade e Edna  
 
Abertura: Os trabalhos foram abertos pelo Presidente do Conselho Empresarial          
de Micro e Pequena Empresa Sr. Edvar Dias Campos, que agradecendo a            
presença de todos, disse que esta reunião tem o objetivo de estudarmos um             
apoio aos Micro e Pequenos Empresários, que dificilmente irão sobreviver neste           
momento de pandemia. Pensamos na importância da união e com esta gestão da             
ACMinas voltado para ouvir estes empresários. No sentido do que poderíamos           
fazer, juntamente com o governo. O que eles precisam: crédito? Vender?           
Informação da Legislação? Temos a informação de que nenhuma empresa teve           
acesso ao crédito. Após conhecermos todos os problemas que estão sendo           
enfrentados, montaremos um projeto de solução palpável onde ele perceba que a            
ACMinas está realmente fazendo algo.  
 
Pronunciamento Izabel Mendes – Bom dia, eu tenho 16 anos de ACMinas,            
gosto de ser braço e não polêmica, mas tenho percebido e recebido e-mails de              
diversas pessoas pedindo socorro. Realmente eu propus ao Edvar, uma          
campanha “ACMinas Escuta” para que os empresários vejam uma ACMinas          
menos mecânica e mais orgânica. O objetivo é levar conhecimento aos que não             
são ouvidos e aqueles que não são associados, venham se associar á ACMinas.             
Apresentou as mensagens recebidas, colocando-se á disposição em tudo que ela           
possa contribuir. (Relatou um Comitê de Saúde da qual participa uma irmã que é              
medica e a mantém sempre informada para que tenha todos os cuidados e foi isto               
que a levou a tomar medidas adiantadas em sua empresa que a protegeu desta              
crise). 
 
Adendo Edvar Dias Campos – Agradeço e pergunto ao Marcos Brafman, se            
poderia reforçar a necessidade de levar aos empresários a esperança, unindo           
esforços e neste momento precisamos muito do apoio da ACMinas. Cito exemplo            
do FGTS em 6 parcelas, sendo que a primeira parcela foi muito difícil para os               
empresários conseguir emitir, tamanha burocracia no uso do portal da Caixa.           
Finalizou informando ser muito importante levarmos esta informação aos         
pequenos empresários para que eles nos vejam como uma Associação que está            
junto a eles dando total apoio. 
 
Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman – Bom dia, a          
ACMinas tem em seu quadro de associados, 85% de Micro e Pequena Empresas.             
O foco da ACMinas é importantíssima e nos preocupa a situação a que chegou,              
com problemas enormes como a dificuldade do financiamento. Até mesmo o           
Ministro Paulo Guedes ressaltou que os recursos não estão chegando ás           



empresas. O pronunciamento da Izabel já é a resposta desta pesquisa e já             
sabemos quais são os problemas e dores. Precisamos partir para a ação e o              
Conselho tem um papel fundamental neste momento. A ACMinas tem levado           
informações por meio dos trabalhos voluntários dos Conselhos Empresariais.         
Quanto ao Poder Público, A ACMinas tem participado do Programa Minas           
Consciente, um programa muito bem feito e inclusive o Presidente Aguinaldo           
solicitou auxílio em melhorá-lo o que fizemos e repassamos ao Governo para            
ajudar na retomada dos municípios. Tal qual a Izabel, fico imaginando a            
quantidade de reclamações que a Abrasel recebeu de pedido de socorro dos            
Bares e Restaurantes. Fato, é que o Prefeito de BH não tem diálogo e ele só ouve                 
seus pares, e também a população precisa colaborar, tendo o cuidado do            
distanciamento, do uso da máscara e da higienização. Eu solicito a todos, que             
acessem o Programa Minas Consciente, que considero um excelente programa e           
deem suas contribuições.  
 
Adendo Gabriela Carvalho – Bom dia, peço desculpas pelo atraso, mas estava            
encaminhando ao Fernando Passaglio estas contribuições da ACMinas citadas         
pelo Dr. Marcos Brafman. 
 
Adendo Marcos Brafman – São 11 itens a título de colaboração dadas pela             
ACMinas advindas dos Conselhos. Mas o Edvar e a Izabel tem uma frente que              
poderemos trabalhar e peço que verifiquem com a comunicação o apoio que            
poderemos dar e vamos sim fazer esta interação com uma “Rodada de apoio” e              
trocas de informações. 
 
Gabriela Carvalgo – Com esta Rodada de Apoio, com o tema, nós teremos uma              
equipe de apoio para suporte.  

 
Intervenção Izabel Mendes – A ideia é palpável, mas precisamos atacar o            
problema e sugiro algo que todos possam ter acesso. Criarmos quem sabe uma             
agenda, com 5 tópicos para uma rodada de apoio com uma leitura fácil de              
entendimento, pois o empresário não tem gás mais para debates. Precisamos           
abrir os braços e dar a eles esta sensação de pertencimento á ACMinas 
 
Intervenção Gabriela Carvalho – Izabel, como você visualiza a realização disto? 
 
Izabel Mendes – Após relato, informou o trabalho realizado pela FACIAP, que diz             
ser de formiguinha, mas que tem dado ótimos resultados á região. Citou ainda             
caso de Juruaia/MG de vendas realizadas pela internet. 
 
Pronunciamento Edvar Dias Campos – Na realidade Marcos, não queremos          
fazer uma pesquisa, queremos o apoio da ACMinas de fazermos um trabalho de             
apoio e um ambiente para que os empresários saibam que não estão sozinhos. O              
Sr. Marcos Brafman informou que o Conselho tem todo apoio da ACMinas nesta             
tarefa.  
 



Pronunciamento Superintendente Luís Paulo – Sabemos todos que a vocação          
da ACMinas é para os pequenos e médios empresários. Demos o apoio em             
relação ao Crédito em parceria que temos junto ao BDMG. Fizemos toda uma             
campanha, colocamos uma estrutura para recebermos mais de 500 empresários.          
Mas obtivemos um resultado muito aquém do que esperávamos com mais ou            
menos 50 empresas participantes que aderiram a esta nossa divulgação. Demos           
uma colaboração efetiva, mas a população não sabe colaborar. Tanto quanto a            
Izabel, nós também não queremos nos indispor com a PBH entrando em conflito,             
mas estamos junto a vocês para criação deste projeto e vamos formatar e             
apresentar ao Presidente Aguinaldo e ao Marcos Brafman para a aprovação.  
 
Izabel Mendes – Esta reunião vem da forma correta e hierárquica. Já com o              
apoio, vamos filtrar as muitas ações que já temos para trabalharmos como um             
Planejamento Estratégico para esta crise. Nós estamos em uma cidade muito           
grande, mas vamos montar 5 segmentos e reunir grupos em prol de uma reunião              
conjunta.  
 
Edvar Dias Campos – Vamos então escrever, formatar e encaminhar á ACMinas            
para avaliar e finalizar o projeto.  
 
Marcos Brafman – Façamos isto, não adianta reclamar temos que partir para            
ação com a prioridade do que é importante para os pequenos empresários,            
fazendo um trabalho de reanimação das empresas, como esta parceria com o            
BDMG, levando crédito com proteção de golpes que há no mercado. Vamos fazer             
com que a PBH também venha escutar os empresários. 
 
Izabel Mendes – Buscará empresários que ajudem a projetar, fazendo          
alinhamento com os empresários. Muitos sabem sobre o crédito, a dúvida é se             
futuramente as empresas terão o dinheiro para pagar estes empréstimos, além do            
descrédito dos bancos junto ás empresas. 
 
Finalizando, o Coordenador de Conselhos Marcos Brafman perguntou á Izabel,          
como a ACMinas não foi convidada a participar deste Comitê de Saúde da qual              
sua irmã participa? Solicitou sua intervenção para que a ACMinas seja convidada,            
o que foi prontamente atendida pela mesma que levará a informação á sua irmã.  
 
Encerramento: E por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente Edvar            
Dias Campos agradeceu a presença de todos dando por encerrada a 2ª reunião.             
Belo Horizonte, 22 de julho de 2020.  
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Secretária: Margareth Viegas 
 
 


