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Aguinaldo Diniz Filho
Presidente da ACMinas

Editorial

Não são novidade para ninguém 
as dificuldades por que passa 
Minas Gerais com seu sistema 
previdenciário, já há tempos a 
exigir reformas necessariamente 
amplas, profundas e absoluta-
mente urgentes, única alternativa 
para estancar um sorvedouro de 
recursos públicos que restringe 
substancialmente a capacidade 
do Estado de investir e exige do 
governo dispêndios que chegam 
a 80 por cento da sua arrecada-
ção.

É muito pouco o que resta, por-
tanto, para os investimentos de 
que o Estado tanto necessita em 
saúde, educação, saneamento e 
infraestrutura, por exemplo, situ-
ação que certamente se agrava 
diante da atual pandemia, cujo 
controle, fundamental, vem exigin-
do gastos adicionais, crescentes 
e não previstos.

O resultado é que, pelo segundo 
quadrimestre consecutivo, o go-
verno de Minas Gerais precisou 
gastar mais do que é permitido, 
por lei, direcionar para pensões e 
aposentadorias, chegando a uma 
situação em que pode acontecer, 
simplesmente, não ser possível pa-
gar as pensões e aposentadorias 
do funcionalismo. 

Outro ponto: os gastos, juntamen-
te com aqueles representados 
pela dívida pública, vêm ultrapas-
sando, de forma contínua, os 49 
por cento da arrecadação esta-
belecidos como limite pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Na mé-
dia dos últimos quatro meses, eles 
chegaram a 58,42 por cento. Há 
portanto uma enorme premência 
em se encontrar soluções.

O recado implícito do governa-
dor, ao apresentar à Assembleia 
Legislativa de Minas o Projeto da 
Reforma, foi muito claro: “Sem 
ela, não há alternativas”. Já o 
recado explícito foi igualmente 
contundente: “se esta situação 
persistir, não haverá recursos 
sequer para investir em saúde, 
educação e infraestrutura”.

O governador lembrou, ainda, 
que outros estados já fizeram suas 
reformas da previdência e disse 
que conta com a aprovação da 
proposta na ALMG, além de con-
fiar que os parlamentares podem 
melhorar o texto.E acrescento, 
por minha conta: as mudanças 
são importantes também para os 
próprios servidores. Sem elas, a 
situação pode chegar ao pon-
to de não haver dinheiro para 
pagá-los.

Romeu Zema está coberto de 
razão. E até cunhou uma frase 
emblemática a respeito: “a Refor-
ma da Previdência mineira”, tem 
dito, “é como a morte –  é dura, 
mas inevitável”. Descontado o 
senso de humor, o fato é que sem 
novas regras para o funcionalis-
mo e sem um rápido início de 
sua vigência não haverá como 
sanear as contas do Estado e 
garantir os investimentos necessá-
rios para que os serviços públicos 
oferecidos à população sejam 
ampliados e aprimorados. 

Na verdade, o modelo atual, ao 
assegurar aos servidores e apo-
sentados inúmeras vantagens e 
privilégios incabíveis nos dias de 
hoje, tornou-se impraticável. Há 
até um argumento que justifica in-
clusive uma ampliação do tempo 
necessário para o afastamento: o 
aumento da expectativa de vida 
dos brasileiros, fazendo com que 
se torne um fato comum as pesso-
as trabalhem por mais tempo.

Trata-se de uma tendência, aliás, 
extremamente bem vinda. Minas 
Gerais precisa muito do trabalho 
de todos os mineiros. Precisa de 
muita disposição, muito otimismo, 
muito trabalho. Vamos todos nos 
unir neste propósito. Minas – e nós, 
mineiros – merecemos este esforço. 

Minas Gerais precisa
de nossos esforços
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Idealizado pelos Conselhos Em-
presariais de Assuntos Jurídicos e 
Economia da ACMinas o projeto 
“Ciclo de Debates” já realizou três 
edições. Sempre contando com a 
participação de especialistas para 
debater e elucidar alguns pontos 
das futuras reformas. O debate, 
segue o formato ACMinas Live, e 
abordou temas de suma importân-
cia para o atual contexto político 
e econômico do país: Reforma Tri-
butária, Reforma do Estado e Re-
forma Administrativa. 

A Reforma 
Tributária 
Analisando este cenário, o primei-
ro ciclo contou com a apresenta-
ção da professora titular de direito 
financeiro e tributário da UFMG 
Mizabel Derzi e do ex-secretário 
da Receita Federal Everardo Ma-

O formato realizado pela ACMinas 
objetiva mobilizar a sociedade prol das 
reformas estruturais

ciel. “O ambiente para a Reforma 
Tributária não é bom. Estamos em 
meio uma crise econômica, uma 
forte crise sanitária - os fiscos es-
tão escassos e as empresas pas-
sam por um momento difícil assim 
como os trabalhadores passam 
pelo medo do desemprego” afir-
mou a professora Mizabel Derzi.

A PEC 45/2019 prevê que o IBS 
seja federal, instituído por meio 
de lei complementar federal, onde 
apenas as alíquotas destinadas a 
União, Estados, Distrito Federal, 
e Municípios serão definidas em 
lei ordinária e a 110/2019 tem 
como principal objetivo a simpli-
ficação do sistema tributário - se-
gundo Derzi é possível alcançar a 
simplificação tributária sem “essa 
profunda alteração estrutural da 
Constituição”. Para ela, a simpli-
ficação pode ser alcançada por 
leis infraconstitucionais, de forma 

imediata e que essa atitude deve 
partir dos Estados e não dos Mu-
nicípios. 

ACMinas debate
reformas 

ACMinas Live

O governo 
tem dinheiro 
para colocar 
em estatal 

deficitária, mas 
não tem para 
dar dignidade 
ao cidadão.

“

“
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Everardo Maciel, apresentou as 
suas colocações sobre a Reforma 
Tributária e afirmou que existem 
problemas no sistema tributário 
brasileiro, assim como em todos, 
e que é preciso não esquecer que 
“sistemas tributários são constru-
ções político-culturais, se resolvem 
num ambiente legislativo e emer-
gem do conflito de interesse e ra-
zão. E daí o porquê de serem tão 
imperfeitos” disse.  

Segundo o ex-secretário a “imper-
feição” pode se agravar ao longo 
do tempo, seja por circunstância 
mundial, seja pela degradação 
conceitual. Para ele, o primeiro 
erro essencial consiste em se cen-
tralizar em um determinado proble-
ma, é preciso identificá-lo evitar 
uma discussão carregada de dog-
mas onde são oferecidas soluções 
para todos os impasses.   

A Reforma do 
Estado 
Para o segundo ciclo, a ACMinas 
convidou o empresário mineiro 
Salim Mattar - que atuou por 19 
meses como secretário especial 
de Desestatização e Privatização 
da equipe econômica do atual 
governo. Durante a live “Ciclo de 
Debates ACMinas – A Reforma do 
Estado”, Mattar afirmou ter conhe-
cido as “entranhas do governo” e 
defende a reforma. 

Durante o debate, o empresário 
defendeu uma reforma plena do 
Estado afirmando ser a solução 
para o Brasil e lembrou que o pon-
tapé inicial foi dado com Reforma 
da Previdência, mas lembrou que 
é necessário falar das demais re-
formas, como a tributária, a ad-
ministrativa, a política, e também 
a efetivação do pacto federativo 
com a participação das esferas 
administrativas do País. 

“Estamos em 2020 e ainda não 
aprendemos a aplicar nossos re-
cursos. O governo tem dinheiro 
para colocar em estatal deficitária, 
mas não tem para dar dignidade 
ao cidadão. Nossa carga tributá-

ria é muito elevada por causa de 
problemas de gestão. Não falta 
dinheiro, falta inteligência gover-
namental de alocação de recursos 
públicos”, definiu. 

Mattar disse que se sente inconfor-
mado e indignado com a forma 
que “coisa pública é tratada pe-
los governantes” e completou “O 
que nós temos é um problema de 
governo, de alocação dos recur-
sos públicos. Não falta dinheiro, 
falta inteligência governamental”. 
Segundo ele, o país tem dinheiro 
para manter os grandes grupos, 
mas não investe em recursos para 
os mais necessitados, tampouco 
para o SUS e segurança. 

Ciclo de Debates promove a discussão acerca das reformas estruturais do país
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Apontando as dificuldades, o fun-
dador da Localiza usou o conceito 
establishment - grupo sociopolítico 
que exerce sua autoridade, contro-
le ou influência, defendendo seus 
privilégios - indicando os princi-
pais obstáculos para os avanços 
do país “principalmente o Judici-
ário, o Congresso, o Executivo, 
os servidores públicos e corpora-
ções oportunistas” e afirmou “o 
establishment não deseja que as 
coisas mudem. Deseja com que 
as coisas perpetuem como elas 
estão”.

Reforma
Administrativa 

“O setor empresarial sofre de inú-
meras maneiras com a forma que 
o Estado está estruturado” afirmou 
o parlamentar Tiago Mitraud, 
presidente da Frente Parlamentar 
da Reforma Administrativa dando 
início ao debate. O deputado fe-
deral foi o convidado do terceiro 
ciclo de debates realizado pela 
ACMinas em parceria com os 
Conselho Empresarial de Assuntos 
Jurídicos e o Conselho Empresarial 
de Economia. 

Mitraud lembrou que a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
32/20, do Poder Executivo, alte-
ra dispositivos sobre servidores e 
empregados públicos e modifica 
a organização da administração 
pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos 
municípios. A ideia é dar início a 
ampla reforma administrativa com 
efeitos no futuro. Na proposta, é 
abordado como a principal medi-
da a contratação, a remuneração 
e o desligamento de pessoal - se 
aprovada, as mudanças serão vá-
lidas somente para os novos fun-
cionários no setor público. 
“Precisamos entender e falar sobre 
o que é a Reforma Administrativa, 
pois apesar de pouco discutida 
gera um grande impacto no nos-
so dia a dia. A Reforma mexe na 
estrutura legal da administração 
pública brasileira e também na 
qualidade de gastos e de produ-
tividade dentro do setor público. 
Precisamos redimensionar o Esta-
do brasileiro e flexibilizar as re-
gras para que possa, ao longo do 
tempo, se adequar às necessida-

des da sociedade. Criando regras 
- que hoje são disfuncionais - para 
incentivar a geração de resultados 
e melhor a prestação do serviço 
público” disse. 

Segundo Mitraud, é preciso um 
setor público com uma gestão de 
pessoas com uma construção de 
carreira adequada a realidade 
atual, maior número de servidores 
voltados para liderança garantin-
do o direcionamento estratégico. 
“É algo básico, toda organização 
funciona assim” o parlamentar de-
fende as chamadas carreiras pira-
midais “o servidor vai subindo de 
acordo com o seu bom desempe-
nho e pelo bom serviço prestado a 
população, criando incentivo aos 
servidores”. Sendo assim, o servi-
ço público estará blindado contra 
interesses particulares ou posições 
político-partidárias, afirmou. 

Salim Mattar diz ter conhecido as “entranhas do governo” e defende a reforma
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Os Conselhos Empresariais de 
Saúde e de Recursos Humanos 
da ACMinas realizaram, conjun-
tamente, o evento “A reinvenção 
do RH e da Saúde Corporativa 
- A Transformação Mais que Ne-
cessária”. O evento – primeiro de 
uma série com formatação digital 
adotada pela entidade – teve sua 
programação distribuída ao longo 
de três dias, com foco nos desa-
fios impostos à saúde corporativa 
em tempos de home-office, uma 
consequência da necessidade de 
distanciamento social.

O presidente da ACMinas, Agui-
naldo Diniz Filho, participou da 
abertura do encontro e parabe-
nizou o Conselho Empresarial de 
Saúde, organismo criado pela en-
tidade há poucos meses, por esta 
primeira realização. “Estamos pas-
sando por mudanças, com um pro-
cesso de plena digitalização”, as-

Evento de saúde corporativa mobiliza 
profissionais para uma reflexão sobre 
saúde mental em tempos de pandemia.

sinalou, “e precisamos, desde já, 
começar a pensar em um mundo 
pós-pandemia”, afirmou, lembran-
do os desafios que todos os seto-
res econômicos estão enfrentando 
no Brasil e no mundo. 

Isis Sant’ana, presidente do Con-
selho de Saúde, apresentou os 
trabalhos que serão desenvolvidos 
pelo organismo, em parceria com 
o Conselho Empresarial de Recur-
sos Humanos, com programações 
focadas em temas de grande im-
portância para esses setores. O 
primeiro dia de evento abordou a 
“Análise de Dados na Saúde Cor-
porativa”, que teve participação 
do perito médico e especialista 
em gestão de negócios Matheus 
Junqueira, seguido pela design de 
produtos Ana da Mata, que fala-
ram sobre a importância de siste-
mas integrados e digitais para a 
otimização do trabalho no setor 

de saúde, de modo a facilitar o 
compartilhamento de informações 
entre médicos e pacientes e a sim-
plificar a gestão.

A terceira palestrante do dia, Ta-
mara da Mata, especialista em 
Gerenciamento de Projetos em 
PMO, apresentou “Os Desafios 
do Home Office”, abordando téc-
nicas de gestão que podem me-
lhorar a performance das equipes. 
Ela lembrou que, com o aumento 
de empresas que optaram por fa-
zer do home office seus “formatos 
oficiais”, tornou-se necessário ter 
um plano de ação detalhado para 
manter o engajamento e a produti-
vidade dos colaboradores.

O segundo dia do evento dirigiu 
o foco para a temática da saúde 
mental, criatividade e comunica-
ção não-invasiva, além da gestão 
de pessoas. “Com todas as mu-

A Reinvenção do
RH e da Saúde 
Corporativa 

ACMinas Live
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danças que aconteceram de for-
ma abrupta ao longo deste ano, 
precisamos pensar nos efeitos co-
laterais que a pandemia causou 
nas corporações, focando no ca-
pital humano”, afirmou a psiquia-
tra Sofia Bauer, encarregada da 
apresentação. Para ela, é preciso 
pensar em novas rotinas, como a 
do trabalho em casa, que em inú-
meros casos não dispõe de estrutu-
ras apropriadas, inclusive quanto 
a manter abertos os canais de co-
municação, mesmo que a distân-
cia. Ela reforçou a importância de 
se conseguir estabelecer rotinas 
para o home-office, lembrando 
que “para que o corpo consiga 
seguir trabalhando, é preciso ter 
os horários de descanso bem de-
finidos.” 

Já Carla Figueiredo, CEO da You-
loop, falou sobre as tendências de 
mercado para a saúde e o bem 
estar, enfatizando que “cuidar das 
pessoas, até agora, não era uma 
estratégia para as empresas, mas 
isto mudou completamente. Daí a 
importância de uma boa gestão 
das pessoas dentro das corpora-
ções.” Luiz Veríssimo, profissional 
de marketing e vendas para autô-
nomos, abordou a importância da 
comunicação não-violenta e de 
uma cultura do feedback no intuito 
de contribuir para o desenvolvi-
mento de um ambiente de trabalho 
mais saudável. Por fim, Fernando 
Cembranelli, médico, destacou a 
importância de novos processos 
de inovação na saúde, como o 

atendimento por meio de telecon-
sultas, uma prática pouco usual no 
país que começou a ocupar um 
novo lugar na vida do brasileiro 
durante a pandemia da covid-19.

O último dia de evento trouxe a 
presidente do Conselho Empre-
sarial de RH da ACMinas, Elia-
ne Ramos, que, juntamente com 
o CEO da Prime Talent, David 
Braga,  realizaram o bate-papo 
“Demitido ou contratado?”, abor-
dando os novos desafios do mer-
cado de trabalho diante de tantas 
mudanças. A dupla destacou a 
importância do desenvolvimento 
de habilidades interpessoais para 
a melhor inserção no mercado de 
trabalho, assim como investimen-
tos em soft skill, habilidades que 
vão para além de uma formação 
profissional tradicional e buscam 
habilidades comportamentais e 
competências subjetivas, como o 
pensamento criativo, que são im-

portantes na procura por uma co-
locação. 

Ainda no último dia de evento, 
Fernando Bignardi, médico e ho-
meopata, apresentou a palestra 
“Saúde do Ser Inteiro”, com a qual 
destacou, como cuidar da saúde 
mental dos colaboradores por 
meio da meditação. Marina Quei-
roz, Consultora em Comunicação 
Estratégica, fechou a programa-
ção da noite com “As 5 Compe-
tências do profissional da Saúde 
para 2021”. Ela assinalou que 
“nunca tivemos controle do futuro”. 
O caminho é construído com base 
em estratégias, que, segundo ela, 
não devem atender apenas ao 
contexto da pandemia.

Para assistir as palestras comple-
tas acesse o canal do youtube da 
ACMinas – ACMinas Entidade de 
Classe – e fique por dentro de to-
das as discussões. 

Conselhos Empresarias de RH e Saúde da ACMinas realizam evento
conjunto em formato digital.
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“Temos que pensar juntos para 
vencermos essa pandemia” afir-
mou o presidente do Conselho 
Empresarial de Turismo Octávio 
Elísio, durante reunião online do 
Conselho, ao convocar a união 
entre as autoridades que estão 
frente à da saúde e da economia 
no estado de Minas Gerais. Ele 
ressaltou ainda que não há como 
caminhar pós-pandemia sem res-
gatar a imagem da mineração e 
o orgulho dos mineiros pelo seu 
estado. “As ações precisam ser 
desenvolvidas para implementar o 
chamado turismo de experiência 
e valorizar a musicalidade local. 
O ministro do Turismo em reunião 
com o governo do Estado sinali-
zou a liberação de recursos no 
valor de R$250 milhões para os 
parques nacionais em Minas. Te-
mos que aproveitar esses recursos 
de forma inteligente”, comentou. 

Para o presidente da ACMinas, 
Aguinaldo Diniz Filho, os Conse-
lhos Empresariais da ACMinas 
vem trabalhando e atuando em 
prol do comércio e da atual con-

Gradual retomada do turismo 
pós-pandemia é discutido 

juntura econômica. “Vejo o turismo 
muito bem representado pelo Con-
selho, que esboça uma preocupa-
ção neurótica devido a respon-
sabilidade de fazermos com que 
o nosso país retome a economia 
após essa pandemia”. Ainda se-
gundo o presidente, a entidade 
tem obrigação moral em prestar 
auxílio para o fortalecimento turísti-
co e cultural do Estado. “O turismo 
pode muito, Mina Gerais tem um 
grande potencial turístico. Vamos 
dar as mãos e criar um estado que 
possa gerar emprego e reconheci-
mento nacional” concluiu. 

Minas Consciente 
A proposta, foi criada pelo Go-
verno de Minas Gerais, por meio 
das secretarias de Desenvolvimen-
to Econômico (Sede) e de Saúde 
(SES-MG), que atua na orientação 
para retomada segura das ativida-
des econômicas nos municípios do 
estado mineiro, sugere a retoma-
da gradual de comércio, serviços 
e outros setores, tendo em vista a 

necessidade de levar a socieda-
de, gradualmente, à normalidade, 
através de adoção de um sistema 
de critérios e protocolos sanitários, 
que garantam a segurança da po-
pulação. 

Baseado em informações forneci-
das por instituições e entidades de 
classe, auxilia os 853 municípios 
do estado para que possam agir 
de maneira correta e responsável 
atuar na contenção da pandemia 
do Covid-19. Agregando dados 
econômicos e da saúde pública o 
plano orienta a tomada de deci-
são responsável, de forma segura 
e consciente. 

O coordenador dos Conselhos 
Empresariais, Marcos Brafman, 
informou aos conselheiros que o 
Plano Minas Consciente foi consi-
derado o melhor plano do Brasil 
em relação a retomada das ati-
vidades econômicas para o pós-
-pandemia. Brafman informou que 
a ACMinas encaminhou ao Go-
verno 10 sugestões para a nova 
etapa do plano.

Minas Gerais: 
o turismo superando
a pandemia

Turismo
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Em uma iniciativa para debater 
possibilidades para o futuro do 
estado de Minas Gerais, os Con-
selhos Empresariais de Turismo 
e Sustentabilidade, na figura de 
seus presidentes Octávio Elísio 
e Cleinis de Faria, realizaram a 
reunião conjunta dos Conselhos. 
A reunião contou com a partici-
pação da subsecretária de Esta-
do e Turismo, Marina Simão que 
apresentou o projeto Minas para 
Minas, que busca “reposicionar o 
turismo no estado de Minas Ge-
rais, no Brasil e no Mundo”. Ela 
destacou o trabalho colaborativo 
realizado no ano de 2020 para 
a concepção de propostas para a 
retomada através do turismo pós-
-pandemia com foco em um turis-
mo cultural e de experiência

O presidente da ACMinas Agui-
naldo Diniz Filho elogiou a iniciati-

Entidade recebeu líderes do movimento pró-furnas e 
das secretarias estaduais para discutir crescimento 
sustentável do turismo no estado. 

va dos trabalhos articulados entre 
os conselhos que marcam a atual 
gestão e o alinhamento da AC-
Minas com o compromisso social 
de desenvolvimento de emprego 
e renda com o foco no turismo e 
sustentabilidade.  

Cleinis destacou “a importância 
do setor empresarial de assumir 
o papel de tornar o mundo um 
lugar mais sustentável, mais viá-
vel e mais humano” e pontuou as 
demandas de desenvolvimento 
sustentável que a ACMinas tem 
abraçado. 

O presidente do Conselho de Tu-
rismo, Octávio Elísio, reforçou a 
importância das reuniões de con-
selhos e de ter a ACMinas como 
uma parceira alinhada com os ob-
jetivos para a retomada do turis-

mo no estado. “Juntos com Minas 
para Minas”, lembrou ao afirmar 
a importância de levar as discus-
sões desenvolvidas no encontro 
para frente em busca de ações. 

O encontro contou com a presença 
dos mais diversos setores do turismo 
e preservação ambiental, dentre 
eles, Enio Fonseca , superintendente 
regional do Ibama-MG, Anderson 
Aguilar, subsecretário de Regulari-
zação Ambiental - SEMAD/MG, 
Marina Simão, subsecretária de Es-
tado de Turismo / Secult-MG. Na 
ocasião, Maria Elisa, movimento 
pró-furnas, apresentou as pautas da 
organização que luta pela preserva-
ção dos lagos de Furnas  e Peixoto 
e busca pelo uso múltiplo das águas 
com o foco no desenvolvimento tu-
rístico na região.  

Reunião Conjunta dos Conselhos 
de Turismos e Sustentabilidade 
reúne lideranças do setor

Turismo e Sustentabilidade
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Em um ano atípico para as eco-
nomias de todo o mundo, em de-
corrência da pandemia do novo 
coronavírus, mercados das mais 
variadas dimensões foram signi-
ficativamente afetados em razão 
do distanciamento social com 
consequente redução de postos 
de trabalho. É neste cenário que 
a ACMinas e o Sebrae Minas 
realizam nova edição do projeto 
Lapidar, agora em quatro módulos 
(dos quais dois já realizados) que 
consiste em um ciclo de palestras 
e de consultorias especializadas.

A iniciativa foi desenvolvida para 
atender às necessidades mais pre-
mentes do empreendedor mineiro 
em termos de capacitação, tendo 
agora adotado um novo formato, 
por meios digitais e apresentado 
em quatro módulos, dos quais dois 
já foram realizados, é estruturado 
de modo a se adaptar às dificul-
dades advindas da pandemia.   

O presidente da ACMinas, Agui-
naldo Diniz Filho, destaca a im-
portância de iniciativas como 
esta, criada como instrumento 
para a geração de conhecimento 
em meio à crise. Trata-se, segundo 
disse, de um formato apropriado 
ao momento, possibilitando a bus-
ca de alternativas para o desen-
volvimento social e a manutenção 
de empregos.

“Atravessamos um período de mu-
danças da mais alta importância 
para todo o mundo, que exige 
cada vez mais de nós”, afirmou 
Diniz. “E a temática do nosso La-
pidar é extremamente coerente 
com estas necessidades, para as 
quais o conhecimento é importan-
te fator de geração de negócios e 
de aumento da produtividade das 
empresas”. 

Aguinaldo lembra, ainda, que um 
dos maiores problemas trazidos 

por estes tempos difíceis que hoje 
enfrentamos é obter um eixo nor-
teador, o que a nova edição do 
“Lapidar”, evento aberto também 
para não-associados da ACMi-
nas, oferece. “Ele reforça o com-
promisso de nossa entidade com 
o desenvolvimento da economia 
como um todo.” Anderson Frei-
tas, do Sebrae Minas, reiterou a 
importância de parcerias da ins-
tituição com entidades de classe, 
como a ACMinas, para o forta-
lecimento do mercado mineiro e 
a busca por melhores condições 
para o crescimento.

Marco Túlio Coutinho, do Sicoob 
Divicred, instituição apoiadora 
do Lapidar 2020, apresentou as   
alternativas de crédito oferecidas 
para micro e pequenas empresas, 
tendo em vista as adversidades 
que atravessam. Outro ponto re-
levante do encontro foi a palestra 
“A temporalidade dos negócios e 

ACMinas apresenta 
evento empresarial 
digital com foco em 
micro e pequenas 
empresas  

Capa

O Lapidar 2020 tem programação gratuita com 
o objetivo de apoiar o empresariado durante a 
pandemia  



13

o comportamento do mercado”, 
por Fernando Kimura, especialis-
ta em marketing que já atuou na 
Microsoft Brasil e Oracle para a 
América Latina junto ao segmento 
de pequenas e médias empresas. 

Kimura apresentou um panorama 
do mercado e mostrou como o 
processo de digitalização mudou 
a lógica e o tempo da realização 
dos negócios. “É preciso apren-
der, desaprender e reaprender”, 
lembrou em sua apresentação. 
“Com a inserção da tecnologia 
como uma ferramenta fundamental 
em novos processos de interação, 
deparamo-nos com um consumi-
dor mais informado sobre suas 
necessidades, demandas e o que 
ele espera das empresas com as 
quais decide se relacionar. 

As micro e pequenas empresas se 
vêem diante de um contexto em 
que o uso das plataformas digi-
tais, que já se encontrava em cur-
so, foi acelerado pela pandemia, 

possibilitando-lhes manter o conta-
to com o seu público e abrir novas 
formas de oferecer seus produtos 
ou serviços. “A nova dinâmica 
nos convida a um novo modelo” 
destaca Kimura, “sem contudo 
abrir mão do conhecimento atem-
poral, daqueles conhecimentos 
que não mudam, mas passam 
por processos de adaptabilidade, 
fazendo-nos um convite a refletir 
sobre como os conhecimentos em 
gestão, planejamento e estratégia 
já consolidados no seu nicho de 
mercado podem serem integradas 
às novas dinâmicas e aos novos 
processos de inovação.” 

Kimura acentuou também como 
serviços de streaming – Spotify, 
Netflix e outros – se popularizaram 
por meio da expansão de merca-
dos possibilitada pelos aparatos 
digitais, entre os quais os conhe-
cidos clubes de compras e de lo-
cação. Desse modo, CDs, DVDs e 
roupas, por exemplo, passaram a 
ser consumidos de outras formas.  

Ele  abordou ainda as formas de  
explorar estes novos nichos a se-
rem ocupados pelos mais variados 
formatos de negócios. 

O Lapidar ofereceu também um 
ciclo de módulos para auxiliar as 
micro e pequenas empresas a en-
tender e a se adaptar a este novo 
cenário, de modo a que possa 
seguir produzindo e gerando va-
lor para o seu consumidor. A pro-
gramação dos módulos iniciais 
abordou o marketing digital, pla-
nejamento financeiro e gestão de 
produtividade. O evento, 100% 
digital, é gratuito, e as inscrições 
para os próximos módulos estão 
abertas. Para saber mais e garan-
tir sua vaga basta acessar www.
acminas.com.br 

Marketing eficaz para 
pequenos negócios 
“O marketing tem o poder de ge-
rar valor ao seu negócio, e isso é 
pouco discutido ou observado. O 
valor construído – é percepção, in-

Não basta 
apenas construir 
um bom produto, 

é preciso ter 
algo mais.

“

“
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tangível, não é racional – vai além 
dos atributos técnicos. O marketing 
pode ajudar a transmitir esse valor 
para o consumidor”. A afirmação 
foi feita por Fernando Kimura, ao 
dar início ao Módulo II da primei-
ra versão digital do Lapidar 2020 
com a palestra Marketing eficaz 
para pequenos negócios. 

Para ele é preciso entender a 
abordagem feita pela empresa, 
analisar como o marketing tem 
atuado, e, por fim, o resultado 
ou retorno alcançado. Ele apre-
sentou aos participantes a teoria 
“Bens de Veblen”, onde a procura 
é proporcional ao preço elevado, 
o que demonstra o valor daquele 
produto. “Vemos isto acontecendo 
no mercado, precisamos ter um 
preço adequado ao público que 
queremos atingir e dentro do seg-
mento em que a empresa atua. 
No caso de  produtos mais caros 
ou de maior valor agregado a es-

colha tende a ser mais racional, 
enquanto os de menor valor agre-
gado tendem ser adquiridos por 
de hábitos”, disse. 

Segundo Kimura, bacharel em Ad-
ministração de Empresas com ên-
fase em Marketing, o processo se 
baseia em comunicação, e, quan-
do bem executado, é capaz mexer 
com o sistema sensorial e passa 
a fazer parte da memória daque-
le indivíduo. “Não basta apenas 
construir um bom produto, é pre-
ciso ter algo mais. Assim como a 
boa comunicação não será eficaz 
sem um produto de qualidade”, 
afirmou. Para ele, no atual momen-
to, tendo em vista principalmente a 
economia, as empresas tendem a 
fazer marketing mais racional dei-
xando de lado o apelo emocional 
em suas campanhas. 

Para dar início à criação de 
marketing da empresa, seja virtu-

al, impressa ou mesmo nas emba-
lagens do produto, é fundamental 
seguir a tríade da comunicação 
inconsciente: “Atenção,  Memó-
ria, Emoção”. O momento é de 
observação, e as cores ou texturas 
dos produtos podem influenciar 
na percepção do consumidor, por 
isso o palestrante alertou sobre a 
questão da escolha: “a construção 
desse universo define a sua ima-
gem e identidade na comunica-
ção com consumidor”. 

Encerrando o módulo, o presi-
dente da ACMinas alertou: “Nós 
precisamos dar as mãos e criar 
mobilidade social por meio do 
emprego, e as micro e pequenas 
empresas respondem pela maior 
taxa de sua geração no país. É 
preciso, portanto que sejam re-
conhecidas em sua  importância, 
que se fortaleçam e que atuem 
com união de propósitos”, con-
cluiu. 
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Espargindo dúvidas, não se está, 
neste texto, nem fazendo comício 
e nem pedindo voto. A campanha 
política, visando o pleito eleitoral 
de 2020, o ano da pandemia, 
começa agora e, portanto, você, 
caro(a) eleitor(a) será chamado a 
depositar o seu voto em novem-
bro próximo, elegendo prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores. A sua 
responsabilidade para com a sua 
rua, o seu bairro, a sua cidade, 

o seu Estado e para com o Brasil 
é muito mais grave do que possa 
parecer. Este é o tema do qual se 
quer tratar por aqui, de modo bre-
ve.
 
As reformas que o Brasil reclama 
são várias e sérias, e elas estão 
nas mãos de cada eleitor(a) em 
cada eleição. Numa visão conti-
nental do que sejam reformas, o 
que se aspira é uma ampla (am-

plíssima) reforma do Estado bra-
sileiro. Numa visão de conteúdo, 
essa reforma se apresenta sob vá-
rios títulos, todos já muito conheci-
dos, tendo em vista os clamores e 
a percepção de cada um de nós 
cidadãos. Os impostos, tantos, 
tão caros e tão inúteis (do ponto 
de vista de sua destinação real), 
clamam por uma reforma tributá-
ria. O desarranjo orçamentário 
do Estado, o da União com um 

Senhoras e Senhores 
eleitores!

Opinião

José Anchieta da Silva
Vice-presidente da ACMinas
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crônico e bilionário déficit, e nos 
Estados membros uma falência ge-
ral, sem exceção. É urgente uma 
reforma estamental, do tamanho 
do estado e de seus agentes; pre-
cisamos construir um novo Estado, 
para exercer ações que sejam 
ações de Estado (nesse campo, a 
eliminação de privilégios e a equi-
paração de direitos entre os traba-
lhadores públicos e privados será 
um bom recomeço). É preciso re-
escrever as relações de trabalho, 
facilitando a contratação e propor-
cionando uma relação mais direta 
entre quem investe, quem produz 
e quem trabalha (nesta seara, é 
preciso se fazer uma releitura do 
que seja o instituto da hiposufici-
ência. A consolidação das Leis 
do Trabalho é de  data de 1943 
quando a massa trabalhadora se 
compunha de analfabetos. Nesses 
tempos novos de internet e de ce-
lular, na maioria das vezes hipos-
suficiente é o patrão). A reforma 
política ou político-eleitoral aponta 
para uma reforma da fotografia 
do Estado: um novo modelo,  re-
visão do número de mandatários 
ou representantes (número de de-
putados, de senadores, de verea-
dores); sua remuneração (remune-
ração de vereadores pelo sistema 
de ‘jetons’ [vereador não deve ter 
salário como contraprestação por-
que vereança não é emprego]); 
de novo, a necessária e pronta 
eliminação de privilégios; enfim, é 
preciso que se encontre uma outra 
conformação legal (constitucional 
e infraconstitucional) para o Brasil. 
É preciso considerar que esta ca-
minhada se inicia com a eleição 
para vereadores e prefeitos. Esses 
é que são os principais cabos-de-
-ligação com as eleições que logo 
adiante também se darão.
 
A Associação Comercial de Mi-
nas – ACMINAS vem realizando 

produtivo debate sobre o tema: 
‘Reforma do Estado’. Os primeiros 
palestrantes, autorizados juristas 
do Direito Tributário, professora 
Mizabel Derzi e Everardo Maciel, 
ex-chefe da Receita Federal cha-
maram a atenção para a comple-
xidade do que seja essa ansiada 
Reforma Tributária. Colocaram o 
dedo na ferida, demonstrando a 
quase impossibilidade prática, 
por exemplo, de se criar o cha-
mado imposto único. Assalta-nos o 
receio de que, com esse discurso 
acabam por criar mais um imposto 
e que entrará para o anedotário 
como o ‘imposto único também’, 
forma de dizer que imposto único 
não será. Noutras duas palestras, 
Salim Mattar, empresário que em-
prestou por algum tempo o brilho 
de seu currículo ao governo fede-
ral e o deputado Tiago Mitraud, 
questionados, disseram, cada um 
a seu modo, que a reconstrução 
do Estado brasileiro não é emprei-
tada para uma eleição só (ou para 
um governo só). Ambos nos ensi-
naram que não se reforma nada 
sem a ação congressual. É dizer, 
não haverá reforma com êxito sem 
eleições (no plural) renovadoras. 
Disseram mais: no congresso atu-
al, o apetite para as reformas não 
está no cardápio da maioria dos 
que lá se encontram e levados 
pelo voto.  O Brasil não dispõe de 
congressistas comprometidos com 
reformas verdadeiras em número 
suficiente para se empreender re-
forma ampla (uma reforma de ver-
dade).
 
Não tendo o Brasil adotado siste-
ma de eleições gerais, as verda-
deiras condições para uma refor-
ma geral do Estado só se dará 
com a reforma (de baixo para 
cima) do grupo de representantes 
eleitos. É dizer, a mudança só se 
dará a partir de cada voto, em 

cada eleição. Aí está a impor-
tância das eleições que se apro-
ximam. Esta é a hora de se dar 
início à reforma do Brasil que, de 
fato, pretendemos.
 
Voltemos àquela conclamação 
contida no título: - Senhoras e se-
nhores eleitores: saibam o nome, 
endereço, telefone, o pensamen-
to, os propósitos e os compromis-
sos de seus candidatos a prefeito 
e a vereador. São eles os cabos 
eleitorais naturais, as sentinelas 
avançadas de todos os candi-
datos a deputados, senadores, 
governadores e presidente da re-
pública nas outras eleições que já 
não estão distantes. A reforma do 
Brasil se dará pelo voto (por cada 
voto). A reforma, portanto, que só 
se dará a longo prazo começa 
agora. E está  nas suas mãos.
 
Permitam-nos o uso de uma metá-
fora. O Brasil é o nosso quintal. 
A eleição é a oportunidade de re-
colhimento do lixo que nele está 
depositado. Na data da eleição, 
um lixeiro passará na sua porta. 
Você é que ditará o tamanho da 
limpeza que você quer fazer no 
seu quintal.
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Programa criado pelo Governo 
de Minas Gerais e envolvendo as 
Secretarias de Desenvolvimento 
Econômico e de Saúde do Estado, 
o “Minas Consciente” tem, como 
sua principal tarefa, promover uma 
retomada segura das atividades 
econômicas nos municípios minei-
ros. Para isto, vem buscando uma 
retomada gradual dos setores de 
comércio e serviços, entre outros 
setores, de modo a atender a suas 
demandas quanto à retomada de 
suas atividades, mas  asseguran-
do, contudo, a necessária segu-
rança sanitária. A ideia é levar a 
sociedade, gradualmente, a uma 

situação de relativa normalidade 
por meio de  um sistema de crité-
rios e protocolos sanitários capa-
zes de, simultaneamente,  garantir 
a segurança da população. 

Baseado em informações forneci-
das por instituições e entidades de 
classe, o programa tem auxiliado 
os municípios mineiros na preser-
vação das atividades econômicas 
sem, contudo, colocar em risco a 
saúde e auxiliando na busca de 
maneiras eficazes, conscientes e 
responsáveis para a contenção da 
pandemia do Covid-19. Agregan-
do dados econômicos e da saúde 

pública, o plano orienta a tomada 
de decisões de forma segura e 
consciente. 

Em reunião dos Conselhos Empre-
sariais da ACMinas, Marcos Bra-
fman, coordenador destes orga-
nismos da entidade, informou aos 
conselheiros que o Plano Minas 
Consciente foi considerado como 
a melhor iniciativa, em todo o Bra-
sil, quanto à retomada das ativida-
des econômicas para o pós-pan-
demia. Brafman informou também 
que a ACMinas encaminhou ao 
Governo um elenco de sugestões 
para a nova etapa do plano.

Minas Consciente
Ciclo de Debates
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Em reunião do Conselho Empresa-
rial de Relações Internacionais, di-
retoria, associados e membros do 
conselho tiveram a oportunidade 
de debater com Arthur Pimentel, vi-
ce-presidente da AEB - Associação 
de Comércio Exterior do Brasil, so-
bre as perspectivas da área para 
o país.

Conselho de Relações Internacionais 
realiza debate sobre o comércio 
internacional

Internacionalização

O encontro que contou com a 
abertura do presidente da ACMi-
nas, Aguinaldo Diniz Filho, desta-
cou a importância do investimento 
na área para a criação de um 
mercado mais competitivo para 
o Brasil. Aguinaldo em sua fala 
destacou a importância do encon-
tro para a entidade e a necessi-

dade de se investir em reformas, 
desenvolvimento de infraestrutura 
e a geração de conhecimento. O 
presidente alertou “O Brasil não 
pode ser um país predestinado a 
exportar commodities”, lembrando 
da grande influência do setor da 
agroexportação no campo e a ne-
cessidade de um incentivo para o 
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crescimento do setor de serviços e 
bens. O presidente do Conselho, 
Sílvio Nazaré, reforçou a importân-
cia dessas discussões no conselho 
para a geração de conhecimento 
e para a internacionalização do 
estado de Minas Gerais. 

Em sua exposição Arthur relatou 
a participação atual do Brasil no 
comércio exterior e lembra que 
não existem mais fronteiras para 
a internacionalização “é preciso 
estar lá fora”, reforçou. Na oca-
sião o vice-presidente lembrou da 
importância de se debater os prin-
cipais desafios e oportunidades 
inerentes ao desenvolvimento de 
competitividade. Arthur pontuou a 
“necessidade de novos investimen-
tos produtivos, acordos de facilita-
ção do comércio e a assinatura de 
acordos comerciais” assim como 
a desoneração da carga tributá-
ria para o crescimento da partici-
pação do país. Fatores esses, da 
maior importância inclusive para 
a inserção das micro e pequenas 
empresas nacionais no mercado.

Ao final do encontro o presidente 
do Conselho, Sílvio Nazaré, lem-
brou das ações do conselho para 
a internacionalização do estado e 
reforçou a publicação Minas Busi-

ness Guide como ferramenta para 
a divulgação e geração de negó-
cios internacionais para a região.

Lançamento Minas 
Garais Business 
Guide 
Vem aí a mais nova edição do 
Minas Business Guide, a publi-
cação referente aos anos de 
2020/2021, que visa ampliar 
a visibilidade do estado de Mi-
nas Gerais como um potencial 
atrativo para investimentos e 
desenvolvimento econômico  no 
país. O guia tem previsão de 
lançamento agora em novem-
bro de 2020. Em um ano cheio 
de mudanças, decorrentes da 
pandemia do novo coronavírus, 

Conselho de Empresarial de Relações Internacionais debate internacionalização
das micro e pequenas empresas.

o Minas Guide também teve que 
se adaptar, o guia traduzido em 
português e inglês, agora terá a 
sua distribuição exclusivamente 
digital, mantendo o compromis-
so com a internacionalização 
de Minas.
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