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Aguinaldo Diniz Filho
Presidente da ACMinas

Editorial

Vislumbrar novos desafios, a cada 
dia, é uma grande motivação na 
vida. E é assim que eu encerro 
meu segundo ano de mandato a 
frente da Associação Comercial e 
Empresarial de Minas – ACMinas. 
O maior desafio foi reorganizar as 
finanças da instituição, que ao ter-
mino desses dois anos, chegamos 
ao equilíbrio do caixa.

A ACMinas, graças a todos que 
nos antecederam, sempre foi re-
conhecida por sua credibilidade e 
respeito, por sua força institucional 
representando o empresariado, em 
todos os segmentos da economia. 

Tivemos comprometimento com os 
resultados, sejam eles financeiros, 
de imagem ou de conteúdo. Tive 
a sorte de ter comigo uma diretoria 
competente e participativa, forma-
da por cidadãos que voluntaria-
mente se dedicaram a nossa Enti-
dade, que completa 120 anos de 
atividade ininterrupta, em prol da 
Sociedade, da nossa Cidade, do 
nosso Estado e do nosso País.  

Não teria conseguido nada sem 
eles. Entendemos que somos o me-
canismo que faz a Associação an-
dar. Essa dedicação tem um lado 
afetivo, de carinho. As pessoas 
não estão aqui para aparecer. Os 
feitos é que devem aparecer, os 
resultados e benefícios devem ser 
sentidos por nossos associados.  

Neste período aprovamos o novo 
Estatuto, implementamos um sis-

tema de gestão integrado, atua-
lizamos hardwares e softwares, 
adequamos as instalações para se-
gurança predial e AVCB, atraímos 
novos associados e principalmente 
desenvolvemos um planejamento 
estratégico que servirá como instru-
mento balizador para as próximas 
gestões.   

Ao mesmo tempo formatamos os 
Conselhos Empresariais, tão bem 
coordenados pelo vice-presidente 
Marcos Brafman, trazendo ao nos-
so convívio pessoas que são refe-
rência na sociedade, especialistas 
e exponenciais em suas respectivas 
áreas para que produzissem con-
teúdo de valor para a Casa. Hoje 
temos 19 Conselhos bem afiados 
nesta tarefa, e é esse conteúdo 
que abastece a Entidade para pro-
mover ações consideradas neces-
sárias. Trabalhamos sempre com 
agendas propositivas e com conte-
údo de qualidade. 

Outro pilar importante dessa trans-
formação foi nosso corpo de cola-
boradores que com empenho, afin-
co e dedicação se esforçou para 
planejar, agir e executar de forma 
diferente e mais eficiente. Nenhum 
projeto teria bons resultados se eles 
não tivessem acreditado e apoiado 
a nossa gestão desde o inicio.  

Cada dia é um novo desafio e dei-
xamos hoje para a próxima gestão 
uma entidade de classe de quase 
120 anos, que vive de contribui-
ções voluntárias, apta a defender 

os interesses da classe empresarial. 
Somos fortes por isso.  

Mesmo tendo enfrentado um ano 
que chegou junto com a crise do 
Covid 19, não esmorecemos, tive-
mos coragem, nos reinventamos, 
adaptamos e nós municiamos de 
informações no enfrentamento da 
pandemia. Lamentamos a morte 
de cerca de mais de 184 mil bra-
sileiros, e externamos nosso mais 
profundo sentimento de pêsames 
as famílias enlutadas em nosso 
País. Tenho absoluta certeza que 
sairemos mais fortes dessa crise 
sanitária, econômica e social, se-
remos um país socialmente mais 
justo e fraterno. 

Unidos haveremos de vencer o 
Vírus.

Por fim, uma vez mais, agradece-
mos a todos que estiveram conos-
co neste honroso desafio de pre-
sidir a Associação Comercial e 
Empresarial de Minas. Aproveito 
para desejar, ao presidente eleito, 
Dr. José Anchieta da Silva, que há 
anos participa da nossa Entidade, 
e a toda sua diretoria pleno suces-
so na nova gestão. 

Vamos continuar lutando para que 
a voz do empresariado seja sem-
pre ouvida!   

Desejo a todos um Natal e um 
Ano Novo, com prosperidade, 
saúde e paz!

Desafio aceito,
desafio cumprido
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“O Minas Gerais Business Guide 
mostra a potencialidade do Esta-
do mineiro para o mundo” afirmou 
o presidente da ACMinas, Agui-
naldo Diniz Filho, ao apresentar a 
edição 2020/2021 do guia. O 
presidente disse considerar o Gui-
de como um dos trabalhos mais 
importantes feito pela entidade, 
pois reúne informações e oportuni-
dades de investimentos em Minas 

Guia organizado pelo Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais tem apoio do Itamaraty 

Gerais, além de atuar como ferra-
menta de divulgação internacional 
para atração de investidores. 

Devido à pandemia causada pela 
Covid-19, o guia foi disponibili-
zado apenas em formato digital 
e será encaminhado para 124 
embaixadas do Brasil no exterior 
e para 138 embaixadas represen-
tadas no Brasil. “O nosso estado 

Minas Gerais Business 
Guide 2020/2021

Guia

precisa ser mostrado e se posicio-
nar para o futuro do capitalismo no 
pós-pandemia. Um capitalismo em 
equilíbrio com desenvolvimento so-
cial, juntamente com a relevância 
de um capitalismo circular. Acre-
dito que este seja o mundo que 
vem após a pandemia. Teremos 
uma nova economia, digitalizada, 
mas com equilíbrio” afirmou o pre-
sidente. 
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Ainda segundo o presidente, o 
objetivo do Minas Guide é dar 
destaque para o Estado que já se 
prepara para a nova economia. 
“Minas será um estado de grande 
atração de investimento, gerando 
emprego, renda e diminuindo a 
desigualdade social”, completou. 

O presidente do Conselho Empre-
sarial de Relações Internacionais, 
organizador e idealizador do Gui-
de, Sílvio Nazaré, destacou que o 
estado de Minas Gerais é repleto 
de oportunidades e que o Guia 
auxilia na promoção 
internacional ao 
identificar os 
atrativos para 
inves t imentos. 
“O Minas Gerais 
Business Guide se 
consolida a cada ano 
como um inquestionável 
instrumento de promoção 
internacional do Estado de 
Minas Gerais. Seu potencial 
e suas oportunidades para os 
investimentos estrangeiros em di-
versos setores da economia. É uma 
publicação que promove o esta-
do junto a todas as embaixadas, 
consulados, instituições públicas 
e privadas no país e no exterior” 
afirmou Nazaré, que em seguida 
disse “Somos uma edição anual, 
assertivas para o ambiente dos ne-
gócios. O  Guide é um instrumento 
que gera resultados efetivos”. 

O embaixador Luiz Cesar Gasser, 
representando o Ministério das 
Relações Exteriores, falou sobre 
a importância do Guide como 
apoio ao empresariado. “O Itama-
raty pretende estar mais próximo 
do setor privado e escutar suas 
demandas para melhor representar 
o interesse do empresariado brasi-
leiro no exterior”. Ainda segundo o 
embaixador, devido a pandemia, 
as atividades desenvolvidas pela 
Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos 

(Apex-Brasil) em relação a eventos 
de promoção comercial passaram 
a ser realizadas de forma remota 
seguindo as recomendações do 
distanciamento social. “O Itamaraty 
e o Governo Federal estão atentos 
aos desafios e pretendemos manter 
um canal aberto com o setor produ-
tivo e exportador para que possa-
mos tornar o país cada vez mais 
justo e próspero”, concluiu o 
embaixador. 

Na ocasião, 
o Diretor de 
Atração de Investi-
mentos da Agência 
de Promoção de In-
vestimentos e Comércio 
Exterior de Minas Gerais, 
João Paulo Braga falou so-
bre as potencialidades para 
investimentos no estado mineiro. 
Segundo o diretor, o Minas Guide, 
é para o INDI de grande valor, 
pois o auxilia no trabalho de abrir 
as portas de Minas Gerais para 
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o mundo.  “Em 2019, o INDI ex-
perimentou o melhor ano em ter-
mos de atração de investimentos 
para o estado”, afirmou o diretor, 
que sem seguida disse ter sido um 
grande recorde em 52 anos de 
atuação da agência. Em 2020, 
apesar da pandemia, o estado 
já teria atraído cerca de 27,5 bi-
lhões em novos investimentos - o 
dado apresentado diz respeito até 
o mês de outubro. 

Segundo Braga, grandes empre-
sas e setores acreditam na poten-
cialidade do Estado e do cresci-
mento do e-commerce, como por 
exemplo, a Amazon que opera 
com centro de distribuição em Be-
tim, região metropolitana de Belo 
Horizonte, gerando até 255 novos 
empregos. “O posicionamento lo-
gístico de Minas, a infraestrutura e 
a necessidade de se chegar rápi-
do ao cliente tem contribuído para 
que Minas Gerais traga grandes 
nomes desses setores”, concluiu. 

Minas Guide
 
A edição de 2020/2021 do 
Minas Gerais Business Guide se 
apresenta em sete idiomas: por-
tuguês, mandarim francês, árabe, 
italiano, espanhol e inglês. Em seu 
conteúdo traz o retrato de grandes 
investimentos, estatísticas econômi-
cas, culturais e sociais. 

Dados como comércio exterior, 
balança comercial, destinos, prin-
cipais compradores e vendedores, 

dentre outras análises econômicas 
em relação às trocas comerciais 
são exploradas ao decorrer do 
guia. Com ilustrações, apresenta 
as principais características do 
Estado, bem como a importância 
comercial. 

Para além do espectro da minera-
ção., o guia também mostra que o 

estado de Minas Gerais apresenta 
bons segmentos para investimentos 
- bem como o turismo, onde o guia 
apresenta os dados das regiões do 
Estado. O ambiente de negócios, 
canais de investimentos e entidades 
essenciais para auxiliar na atração 
e orientação para os investidores 
são parte do Guia - que atuando de 
forma prática a facilitar os trâmites. 
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Heróis e 
Heroínas 2020

Reconhecimento

ACMinas homenageia seus associados

O ano de 2020 está sendo um ano 
atípico em todos os âmbitos de nos-
sas vidas, mas principalmente no em-
presarial. Todos os anos a ACMinas 
indica empresas e empresários para 
o prêmio Mérito Empresarial – uma 
iniciativa da Federaminas e as AC’s. 
Esse ano o pensamento da diretoria 

JURÍDICA EMPRESARIAL

 

EXCELÊNCIA EM ASSESSORIA

foi diferente. “Acreditamos que de-
vemos reconhecer e homenagear 
homens e mulheres empreendedores 
mineiros, que lutaram, suportaram, 
reinventaram e sobreviveram neste 
ano de grandes desafios e dificulda-
des”, destacou o presidente da AC-
Minas, Aguinaldo Diniz Filho. 

Então a entidade enviou a todos os 
Heróis e Heroínas associados, que 
são merecedores dessa honraria, um 
diploma como forma de reconhecer 
suas atitudes heroicas em 2020: co-
ragem, força, persistência, resiliência 
e esperança. 
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O evento em parceria com o Se-
brae, foi dividido em quatro módu-
los ao longo do segundo semestre 
de 2020, e se adaptou às novas 
necessidades. Devido à pandemia 
provocada pela Covid-19, o even-
to precisou se adequar à nova rea-
lidade e por isto o Lapidar 2020 
se apresentou ao empresariado 
de forma online, seguindo as re-
comendações da Organização 
Mundial da Saúde. Até os temas 
foram pensados para auxiliar na 
formação de novas habilidades 
e capacidades para as dificulda-
des impostas pela pandemia. A 
nova programação de palestras 
contemplou os inscritos com temas 
focados na inserção de negócios 
no meio digital, marketing para 
pequenos negócios, planejamento 
financeiro empresarial e gestão da 
produtividade. 

“Foi uma grande oportunidade 
para que em conjunto com ACMi-
nas, promovermos momentos de 
reflexão junto aos empreendedores 
por meio das palestras realizadas, 
abordando temas diretamente li-
gados a performance dos peque-

Edição 2020 trás o conhecimento como 
fator de geração de negócios e de 
aumento da produtividade das empresas

nos negócios” afirmou o Analista 
Sebrae, Anderson Freitas, que 
em sequência completou dizendo 
“os palestrantes apresentaram di-
cas e ferramentas de suporte aos 
gestores, considerando o cenário 
atual de ainda incertezas mas que 
tornam ainda mais necessário, a 
prática de uma gestão profissional 
e pautada em indicadores como 
forma de perenidade desses negó-
cios”. 

Mesmo no formato digital o even-
to capacitou mais de 180 partici-
pantes e um universo de 150 em-
presas durante os quatro módulos. 
Os participantes definiram o novo 
formato como prático, pois, ainda 
garante a possibilidade de aces-
sar o conteúdo mesmo após o fim 
da apresentação. 

Para Cosme Antônio de Souza, 
CEO no Centro Mineiro de Apoio 
ao Empresarial (CEMAE), dois mó-
dulos fizeram a diferença no seu 
trato com a empresa: Marketing 
eficaz para pequenos negócios 
com apresentação do Fernando 
Kimura e Planejamento financeiro 
empresarial: Estratégia e Desafios 

Lapidar 2020 - 
Compartilhando 
tendências, se 
adaptando aos 
desafios

Empreendedorismo



9

por Rodrigo Barbosa. Segundo 
ele “o primeiro, nos alertou quan-
to a necessidade de nos mostrar 
presentes, e o segundo endossou 
os  métodos que empregamos na 
nossa prestação de serviços de 
consultoria”. Souza afirma estar 
colocando os ensinamentos em 
prática. 

“Todos os temas foram importantes 
para os negócios e eles se comple-
tam” disse Adriana Avelar, partici-
pante do Lapidar 2020 que atua 
como professora e advogada na 
área do Direito das Sucessões e Di-
reito Previdenciário. “O marketing, 
o financeiro e a produção devem 
interagir como uma engrenagem, 
beneficiando todo o negócio e a 
todos. No módulo II, o marketing 
nos deu uma visão de futuro, como 
será o mundo pós-pandemia e o 
que podemos fazer para adequar 
o nosso negócio para este novo 
mundo. Os palestrantes não esque-
ceram em nenhum momento da tec-
nologia que veio nesta pandemia 
para nos desafiar”. Para Avelar 
todos os temas apresentados no La-
pidar chamaram a atenção para o 
aspecto da inovação e que segun-
do a participante é a palavra mais 
falada neste mundo dos negócios 
e pode ser aplicado em todas as 
vertentes: como, o quê, quando, 
porquê e quem fazer. “São vários 
campos para inovar, e todos eles 
levam à eficiência”. 

“Ouvi algumas verdades sobre 
o negócio e já serviu para mo-

dificar algumas ideias no “know 
how ” do meu negócio que é na 
área do Direito e na área acadê-
mica. A palestra sobre marketing 
abriu os olhos sobre como serão 
alguns negócios daqui para frente 
e acendeu uma luz vermelha, prin-
cipalmente no que tange às mídias 
sociais que tive que adequar para 
os novos tempos. Sobre o plane-
jamento financeiro agregou muito 
valor, e reativou valores que não 
podemos deixar de aplicar no ne-
gócio. E por último, a gestão da 
produtividade que deixou vários 
alertas sobre a produtividade e os 
valores do negócio, fazendo com 
que eu fizesse uma análise mais 
profunda do produto/serviço que 
vale a pena produzir, preço e va-
lor. Isto tudo junto foi sensacional!” 
finalizou Avelar. 

Planejamento 
Financeiro Empresarial: 
estratégias e desafios

“O fator mais crítico quando se 
fala em finanças é o fluxo de cai-
xa. Quando se fala em planeja-
mento, boa parte é com base no 
caixa. Lucro é o que tenho de re-
sultado e o caixa é a entrada e 
saída, é o recurso disponível que 
tenho para quitar despesas” afir-
mou o professor e administrador, 
Rodrigo Barbosa ao dar início ao 
Módulo III do Lapidar 2020 que 
teve como temática, Planejamento 

financeiro empresarial: Estratégia 
e Desafios. 

O administrador alertou sobre o 
uso do dinheiro, principalmente 
durante a pandemia. Para ele é 
preciso encontrar a liquidez, onde 
a empresa consiga pensar na es-
tratégia durante e pós crise. O 
empreendedor deve ficar atento 
aos gastos e os custos da empre-
sa, essa dinâmica, segundo o pa-
lestrante “a avaliação criteriosa” 
evita maiores sequelas no caixa. 
De modo geral, tanto o consumo 
empresarial quanto o pessoal de-
vem passar por revisões - “reduzir 
mesmo que exista uma reserva fi-
nanceira”, completou. 

“O empreendedor não pode ficar 
refém de apenas uma fonte de 
receita” disse Barbosa que em se-
quência exemplificou as ações “é 
preciso pensar em outras formas 
de chegar ao cliente e gerar re-
ceita como sublocar espaço que 
não esteja sendo utilizado e equi-
pamentos que não são utilizados 
com frequência. Crie novas possi-
bilidades que gerem receita dentro 
do negócio. Idealize novos canais 
e parcerias”. 

Para ele, o equilíbrio de caixa não 
pode ser refletido no preço do 
produto e que produtos com maior 
margem devem ser considerados 
nesses casos. “Preço defasado é 
diferente do aumento brusco para 
equilíbrio de caixa”, afirmou.
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Gestão da
produtividade
“O real conceito de produtividade 
é quando conseguimos fazer me-
lhor, mais rápido e mais barato. 
E este é o desafio. É preciso pen-
sar no comportamento empreen-
dedor” a afirmação foi feita pelo 
palestrante Marcos Fábio Gomes 
Ferreira durante o Módulo IV do 
Lapidar 2020 que teve como 
tema: Gestão da Produtividade e 
sua aplicação nas empresas. 

Para ele o momento atual vivido 
pelo mercado já ultrapassou a com-
petição. Ele apresentou também 

“O Lapidar nos alertou 
quanto a necessidade de 
nos mostrar presentes e 

endossou os  métodos que 
empregamos na nossa 

prestação de serviços de 
consultoria”

Cosme Antonio de Souza, 
CEO no Centro Mineiro de

Apoio ao Empresarial (CEMAE)

Adriana Avelar, 
professora e advogada na área do Direito 

das Sucessões e Direito Previdenciário.

“A participação no evento 
possibilita uma mudança 
comportamental diante 
do empreendimento 
e a adequação do 

comportamento na tomada 
de decisões”

três conceitos: monopólio - quando 
uma empresa detém o mercado 
por uma força de lei ou por uma 
inovação constante de mercado; 
oligopólio - poucos dominando um 
mercado, e, por fim a concorrência 
perfeita - oferta igual à demanda. 
Segundo o professor, o último con-
ceito não existe, pois, atualmente 
no mercado a oferta tem ultrapas-
sado a demanda, surgindo assim 
uma disputa pelo cliente. Alertou 
ainda sobre as vantagens compe-
titivas não sustentáveis no tempo “A 
maior vantagem de uma empresa 
é o caixa e se a empresa vende 
sem lucro não gera caixa, ou seja, 
não gerando caixa não há dinhei-
ro para reinvestir no negócio”.

No evento, o professor explicou 
que a gestão do negócio deve 
funcionar como um “sistema de 
engrenagens”, e, para que isto 
ocorra é necessário enxergar a 
empresa como um todo. “Integrar 
para enxergar, cada setor deve 
trabalhar alinhado com o objetivo 
do negócio”. Ainda segundo ele, 
para aumentar a produtividade é 
necessário estabelecer e indicar o 
que deve ser entregue a partir de 
cada setor e não ensinar como 
será feito. Sobre a gestão finan-
ceira, o professor enfatizou sobre 
pesar “o sonho do negócio e o 
sonho do lazer”, para ele é pre-
ciso definir quais são os objetivos 
para com aquele negócio. 

Sobre a gestão de mercado, se-
gundo o professor, o empresário 
precisa identificar o cliente e sa-
ber o que ele procura. “Ao invés 
de querer oferecer todo tipo de 
produto, para todo tipo de clien-
te comece a pensar que a sua 
empresa pode ser especialista 
em ofertar determinado serviço, 
sendo uma autoridade nisto”, afir-
mou. 
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Receba, com meus melhores votos de um Feliz Natal e um 
Ano Novo pleno de realizações, minha convicção de que em 
2021, com muito trabalho, abnegação e resiliência teremos, 
todos, muito sucesso em nossas iniciativas. E a ACMinas, como 
sempre, estará pronta a contribuir para isto.

Ótimo Natal e muita prosperidade
neste ano que se avizinha.

Prezado associado,
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2019-2020
em retrospecto

Capa

Unindo, Inovando e crescendo

O presidente da Associação Co-
mercial e Empresarial de Minas, 
Aguinaldo Diniz Filho, já apre-
sentava, na solenidade de sua 
posse, a linha de ação da Dire-
toria da Entidade para a gestão 
2019/2020, pautada por um 
plano onde a ACMinas desem-
penhasse, de maneira cada vez 
mais relevante, aquilo que está en-
tre seus principais objetivos: atuar 
institucionalmente em defesa dos 
interesses empresariais e capaci-
tar, especialmente os associados, 
para atuarem em um ambiente 
que já se sinaliza menos hostil e 
mais propenso ao crescimento da 
economia.

As ações desenvolvidas pela 
ACMinas nos últimos dois anos 
tiveram, assim, grande abrangên-

cia. Mesmo com um 2020 sen-
do surpreendido com a crise do 
novo Corona Vírus (Covid- 19), 
ao longo desse período, a entida-
de se reinventou, mudou a forma 
mas continuou seguindo firme em 
busca da meta. Foram inúmeras 
reuniões, eventos, visitas institucio-
nais feitas e recebidas, debates e 
articulações com outras entidades, 
agentes governamentais, repre-
sentantes diplomáticos, lideranças 
empresariais, mundo acadêmico e 
outros segmentos da sociedade ci-
vil que deram origem a um elenco 
de ações que, coordenadas com 
as metas estratégicas estabeleci-
das, foram lhes dando forma, con-
teúdo e resultados. 

Com serviços otimizados, nova 
gestão e modernização da equi-

pe, a ACMinas pôde promover, a 
otimização dos serviços já presta-
dos, ampliação de benefícios aos 
associados e melhorias internas 
significativas. “Mudanças admi-
nistrativas importantes e o empe-
nho de nossa equipe da Diretoria 
Executiva e dos colaboradores, 
proporcionaram melhorias que 
estão fazendo a diferença. Hoje 
temos um respiro financeiro para 
investir em projetos, qualificações 
e ações em prol dos nossos asso-
ciados, além de uma equipe in-
terna engajada, prestativa e que 
não mede esforços para fazer o 
melhor”, destacou o presidente, 
Aguinaldo Diniz Filho.

Conheça, nas páginas a seguir, o 
relato das iniciativas que levaram 
efetivamente a resultados. 
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“A ACMinas 
representa a classe 
empresarial com o 

objetivo fundamental 
de promover o 

desenvolvimento 
econômico e social. 

Realiza diversas ações 
de representação 

institucional e prestação 
de serviços aos 

Associados, além 
da formulação de 

análises e propostas 
de ações que 

melhorem o ambiente 
produtivo. Nesta 

gestão da ACMinas, o 
presidente Aguinaldo 
Diniz Filho atribuiu 
aos Conselhos um 

papel absolutamente 
estratégico, atuando em 
setores específicos ou 

em questões transversais 
aos diversos setores 

econômicos”

Marcos Brafman, vice-
presidente e coordenador dos 

Conselhos Empresariais .

2019 sentimento de cidadania na nossa 
população. 

- Empresas investem em capacita-
ção - Primeiros alunos do Progra-
ma ACMinas de Formação de 
Gestores já colhem resultados

Fevereiro:  

- Com o então vice-governador 
Paulo Brant, senador Antonio Au-
gusto Anastasia e o ex-presidente 
Lindolfo Paoliello, Aguinaldo Diniz 
Filho é empossado no dia 25 de 
fevereiro na presidência ACMinas 
e anunciou as metas de sua ges-
tão. 

- Visita do Governador 

- Campanha ACMinas pela cida-
dania – Foi desfraldada, no topo 
do prédio da ACMinas, a Bandei-
ra do Brasil. A iniciativa de ali co-
locá-la, permanentemente, encerra 
um simbolismo: o compromisso da 
entidade com o nosso País. E a 
ACMinas vai além: pretende que 
sua iniciativa seja um ponto de 
partida para que se faça o mes-
mo em todos os prédios da Ave-
nida Afonso Pena, estimulando o 

Março/Abril 

- Roberto Brant, ex-ministro, assina-
lou, em debate na ACMinas, que 
em 11 anos toda a arrecadação 
federal será insuficiente para pa-
gar aposentadorias

- ACMinas propõe ação conjunta 
com entidades empresariais do 
Estado a fovor da Reforma da Pre-
vidência

- ACMinas aprova novo estatuto

- Secretário quer reduzir a três as 
estatais: Petrobras, BB e CEF - 
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Para Salim Mattar, o Estado justo e 
ético não deve assumir papéis que 
cabem exclusivamente à iniciativa 
privada

- ACMinas apoia esforço pela 
desburocratização

- Reforma Tributária- Mudanças 
são fundamentais para a retoma-
da do crescimento brasileiro

- O ex-ministro Paulo Paiva, duran-
te reunião na ACMinas, considera 
que as mudanças na Previdência 
Social são prementes

- Visita do Embaixador do Chile

- Visita do Embaixador da Austrá-
lia no Brasil

- Visita do subsecretário de Desen-
volvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior de 
Minas, Juliano Alves Pinto

- Visita do presidente do Instituto de 
Ciências Penais Gustavo Henrique 
de Souza e Silva, acompanhado 
do Presidente do Instituto dos Ad-
vogados de Minas Gerais, Felipe 
Martins Pinto

- Turismo e cultura como alavancas 
do crescimento

“A gestão Aguinaldo 
Diniz Filho 

compreendeu a 
grandeza da instituição. 

Trabalhou firme na 
sua reorganização 
e modernização 

recolocando-a como 
importante interlocutora 

no concerto das 
instituições privadas. E 
enfrentou as limitações 

da pandemia do 
corona vírus, o que não 

foi pouca coisa”

José Anchieta da Silva, vice- 
presidente e presidente eleito 
para Biênio 2021/20222

“O Biênio 
2019/2020, teve 

como principal 
premissa a liderança 
e transparência, com 
foco na clareza dos 
objetivos e metas. 

Construindo de forma 
sólida uma parceria 

com os colaboradores. 
Focado nas questões 

essenciais para o 
empresariado e na 

firmeza para conduzir 
os projetos da 

entidade”

Epiphânio Camillo dos Santos, 
vice-presidente

Maio / Junho 

- Plano de Desenvolvimento da 
ACMinas

Julho/Agosto 

- Acordo Mercosul- União Europeia 
exigirá que o Brasil de modernize 

- Protocolo firmado pela ACMinas 
amplia vínculos comerciais com 
Portugal

Setembro / Outubro 

- Simplificação – debate sobre a 
MP da liberdade econômica



15

- Reforma tributária irá simplificar 
arrecadação

- Acordo ACMinas e Cemig GD 
possibilita aos associados tarifas 
diferenciadas sem necessidade de 
investimento

- Minas e a mineração 

sua divulgação

- Mediação - A ACMinas oferece 
a seus associados ferramentas al-
ternativas à ações judiciais

- Capitalismo Consciente: Humani-
zar para produzir

- ACMinas agora é certificadora 
Prodemge

2020 Março/ Abril 

- Carta aberta ao presidente da 
republica

- ACMinas propõe Pacto Nacio-
nal 

- Minas 300+ - comemorações 
dos 300 anos de Minas recebe o 
senador e vice-presidente da mesa 
diretora do Senado Federal Antô-
nio Anastasia e o vice governador 
do Estado Paulo Brant para deba-
te sobre a evolução do Estado. 

- Vamos superar mais esta crise 
– em artigo presidente destaca 
as dificuldades que a pandemia 
trouxe ao mundo empresarial, mas 
vê com otimismo a retomada da 
economia

- Cameac - A mediação para a 
solução dos conflitos: Câmara de 
Mediação da ACMinas agora 
com procedimentos online

- Doações - ACMinas apoia proje-
to que promove apoio às crianças 
em vulnerabilidade no Estado

- Impactos econômicos da Co-
vid-19 – ACMinas cria cartilhas 
para auxiliar empresários quando 
os primeiros sinais dos impactos 
econômicos da Covid-19 come-
çam a aparecer

Novembro/Dezembro 

- Produtividade - Projeto da ACMinas 
aborda a produtividade como fa-
tor do desenvolvimento econômico

- Internacionalização - Minas Gui-
de ganha nova edição - Guia rela-
ciona oportunidades de negócios 
internacionais para o setor produ-
tivo mineiro

- Visita - O presidente Aguinaldo 
Diniz Filho e o presidente do Con-
selho Empresarial de Seguros da 
ACMinas receberam o presiden-
te do SindSeg Augusto Frederico 
Costa Rosa de Matos

- Prêmio Jovem Destaque - Iniciativa 
presta reconhecimento a empreen-
dimentos liderados por jovens

- Mulheres Empreendedoras - Novo 
evento promovido pelo Conselho 
foca capacitação em negócios e 

Janeiro/Fevereiro

- ACMinas lança marca comemo-
rativa pelos 300 anos de Minas

- Ano novo, novo Portal! - Novas 
ferramentas e recursos avançados 
expandem a funcionalidade e a in-
teratividade de uma das principais 
portas de entrada na ACMinas

- Chuvas em Minas – ACMinas 
arrecada donativos em favor das 
vitimas das chuvas 

- Em pauta, a desburocratização

- Em visita à ACMinas, Embaixa-
dor indonésio destacou potencial 
do comércio com o Brasil
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- Coronavírus: Impacto, adapta-
ção e projeção - A incerteza sobre 
os impactos causados pelo Co-
vid-19 afetam particularmente a 
exportação e importação de insu-
mos. Para falar sobre as projeções 
e entender seus impactos, assim 
como o quadro pós-crise, ouvimos 
o Embaixador Luiz Cesar Gasser. 

Julho/Agosto 

- ACMinas recebeu o Governador 
Romeu Zema para debate  - A 
pandemia e o desafio do cresci-
mento econômico

- Em artigo presidente destaca a 
importância da Reforma da Previ-
dência
-
 O mundo pós-pandemia: o novo 
escopo empresarial - Conselho se 
reúne para analisar o novo mundo 
pós-pandemia

- Saúde mental em tempos de pan-
demia - Especialistas revelam as 
mudanças e as dificuldades do 
isolamento

- Saídas Criativas - Empresários 
apostam na criatividade como so-
lução diante a crise

“A gestão atuou 
no fomento e 
na discussão 

de temas 
importantes na 

atualidade, para 
provocar uma 
reflexão sobre 
a importância 

de termos 
organizações 

mais conscientes 
lideradas por 
líderes mais 

conscientes e 
humanizados,” 

Alessandra Alkmim,
vice-presidente

Setembro/Outubro

- Pacto Verde e Amarelo

- Taxa de incêndio – associado 
ACMinas não precisa pagar taxa 
- ACMinas debate reformas - “Ci-
clo de Debates” sobre as futuras 
reformas Tributária, do Estado e 
Administrativa.

- Lapidar 2020 – em parceira com 
Sebrae MG a ACMinas realizam 
nova edição do projeto Lapidar, 
agora em quatro módulos que 
consiste em um ciclo de palestras 
e de consultorias especializadas.

- Debate com os candidatos a pre-
feitura de Belo Horizonte – Live 
ACMinas - ACMinas recebeu, de 
forma virtual, os principais candi-
datos a prefeitura de BH para 

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

- Minas Gerais: o turismo superan-
do a pandemia

Novembro 

- Lançamento Minas Gerais Busi-
ness Guide

Confira todas as edições em:
acminas.com.br
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A ACMinas possui 19 Conselhos 
Empresarias em sua composição. 
De acordo com o presidente da 
entidade Aguinaldo Diniz, “o me-
lhor time”, fieis escudeiros e os me-
lhores especialistas em suas áreas. 
Os Conselhos Empresariais da 
ACMinas, se reúnem periodicamen-
te e colaboram em diferentes áreas 
com criatividade, embasamento téc-
nico e reflexões estratégicas. O pa-
pel dos Conselhos no último biênio 
foi de serem instrumentos setoriais 
para produção e difusão de conhe-
cimento e desenvolvimento. Fóruns 
para discutir e analisar questões 
inerentes a suas áreas de atuação 
e, assim, buscar novas ideias de so-
luções para problemas que afetam 
a atuação das empresas. 

“Ao longo do Biênio 2019/2020 
os Conselhos Empresariais da 
ACMinas atuaram na promoção 
de eventos, fóruns e debates com 
o intuito de fortalecer o empresaria-
do e os associados. Com o ano de 
2020 atípico, os encontros passa-
ram a ser por plataformas online, 
mantendo assim o auxílio, a troca 
de informações e oferecendo supor-
te mesmo, e principalmente, durante 
a pandemia. Esse time foi capaz de 
em conjunto retomar a cultura da 
colaboração e realizar juntos várias 
iniciativas que viam ao encontro dos 
anseios dos associados e da socie-
dade”, comentou Marcos Brafman, 
coordenador dos Conselhos Empre-
sarias da ACMinas. 

Confira algumas das iniciativas. 

Conselhos 
Empresariais

Balanço

A retomada da cultura da colaboração 

Tendo Sérgio Frade como presi-
dente, o Conselho Empresarial de 
Seguros da ACMinas iniciou 2020 
com a perspectiva de um ano de-
safiador para o setor devido à pan-
demia do Covid-19. Mas mesmo 
diante das dificuldades, o Conse-
lho se manteve atuante trazendo 
para o debate assuntos pontuais 
e de interesse dos associados, ao 
longo do ano, por meio de infor-
mativos e webinars.

Conselho
Empresarial
de Seguros
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Em março de 2020, diante de in-
certezas e dúvidas geradas sobre 
coberturas das apólices de seguro, 
em diversas modalidades, em tem-
pos de pandemia causada pelo 
novo coronavírus, o Conselho de 
Seguros divulgou orientações aos 
Associados; Já no mês de maio 
promoveu reunião virtual com os 
seus membros, associados e con-
vidados abordando o papel das 
seguradoras na pandemia, os as-
pectos jurídicos dos contratos de 
seguros e as ações e desafios da 
gestão de seguros no Grupo Em-
presarial Pif Paf (case de gestão).

Em junho foi promovida uma reu-
nião conjunta com o Conselho 
Empresarial de Mineração e Side-
rurgia, com a participação do en-
genheiro de Minas e de Segurança 
do Trabalho, Reginaldo Lapa, que 
abordou o tema “Simplificando a 
Gestão de Riscos”. Na oportunida-
de o engenheiro fez o lançamento, 
de forma virtual, do livro que leva 
o mesmo nome da palestra e agre-
ga toda a sua experiência de mais 
de quatro décadas em empresas 
de diversos portes e diferentes seg-
mentos econômicos, conduzindo e 
orientando a gestão de riscos ocu-
pacionais e ambientais além de tra-
zer sua bagagem na função como 
educador na formação de gesto-
res e profissionais de segurança e 
meio ambiente. Ainda neste mês, 
foi debatido a nova realidade dos 
transportes internacionais - Novos 
tempos, novas rotinas. O encontro 

avaliou os efeitos da pandemia nas 
operações de transportes em todo 
o mundo, com novos protocolos de 
segurança, confisco de mercado-
rias e alteração de regras. 

No mês de agosto o Conselho trou-
xe para a entidade o panorama 
do mercado segurador frente aos 
impactos causados pela Covid-19, 
os projetos de lei relacionados ao 
setor segurador e a Nova Allianz 
que adquiriu parte dos seguros da 
SulAmérica com abordagem de 
seus compromissos com o público 
consumidor e a sociedade. Já em 
outubro o Conselho de Seguros de-
bateu com a jornalista Denise Bue-
no, especializada em seguros e na 
área de jornalismo econômico, os 
avanços do Mercado Segurador, 
desenvolvimento de novos produtos 
e perspectivas.  

o Diretor Eduardo Leão apresentou 
o funcionamento da recém criada 
Agência em substituição ao extinto 
Departamento Nacional de Produ-
ção Mineral – DNPM.

Durante a pandemia, a estratégia 
do Conselho Empresarial de Mi-
neração e Siderurgia foi focar na 
luta contra o Coronavírus através 
da divulgação de boas práticas de 
empresas de mineração, siderurgia 
e metalurgia nacionais e internacio-
nais. Além disso, foram feitas par-
cerias para otimização de eventos 
promovidos em conjunto com ou-
tras entidades do setor. 

O Conselho promoveu de reuniões 
conjuntas com outros conselhos, 
como o da Mulher Empreendedo-
ra, de Sustentabilidade, de Turismo 
e com o de Seguros. Fizeram o 
lançamento virtual do Livro Simpli-
ficando a Gestão de Riscos escrito 
pelo Engenheiro de Minas Reginal-
do Pedreira Lapa que doou alguns 
exemplares aos associados da AC-
Minas.

O Conselho em parceria com Bra-
sil Mineral, CREA-MG, IBRAM, 
ABM, DEMIN, ASSEMG, NAP-Mi-
neração USP e Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo pro-
moveram uma live sobre “Sequen-
ciamento Verde – Uma resposta ne-
cessária da mineração ao mundo 
pós pandemia”. Além de apoiar a 
celebração do primeiro aniversário 
da Organização Mineronegócio: 

O Conselho Empresarial de Mine-
ração e Siderurgia, presidido por 
Adriano Espeschit, realizou diversas 
reuniões e eventos ao longo destes 
dois anos com destaque para o 
evento “A Mineração do Futuro e 
o Futuro da Mineração”, a Reunião 
do Conselho com a Agência Na-
cional de Mineração – ANM onde 

Conselho
Empresarial de
Mineração e
Siderurgia 
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uma Associação Sem Fins Econô-
micos, fundada em 14 de agosto 
de 2019. 

O Conselho também entrevistou 
o CEO da Mineração Santiago 
Ltda., Engenheiro Marcelo San-
tiago que contou a história deste 
grupo que iniciou as atividades em 
Belo Horizonte na década de 60, 
próximo ao Engenho Nogueira e 
faz parte da história da cidade.

dos temas a serem focados nas 
ações de capacitação e dissemi-
nação de informações. Reuniões e 
debates para tratar dos interesses 
dos pequenos negócios também 
foram promovidos ao longo do 
ano, além do levantamento reali-
zado pelo Conselho da Micro e 
Pequena Empresa com o objetivo 
de mapear as reais demandas dos 
empresários no desempenho da 
gestão do seu negócio. Esse ma-
peamento auxiliou no direciona-
mento estratégico para possíveis 
parceiros que contribuíssem com a 
formação empreendedora desses 
empresários. Nesse sentido o Se-
brae/MG manifestou com satisfa-
ção essa iniciativa e se colocou à 
disposição para a concretização 
da ação. O projeto “O Dia do 
Pequeno Negócio”, idealizado 
pelo Conselho, recebeu na sede 
da ACMinas 170 pessoas. Even-
to realizado com palestras em um 
dia e atendimento ao empresário.

Com enfrentamentos sociais, eco-
nômicos e políticos, o segmento 
dos pequenos negócios já desgas-
tados por dificuldades anteriores, 
o micro empresário encontrou mais 
dificuldades ainda com a Pan-
demia causada pela Covid-19, 
sendo assim, no ano de 2020 o 
Conselho alertou os associados 
sobre as tendências e ofereceu au-
xílio para minimizar o impacto nos 
pequenos negócios - com o obje-
tivo de estudar um apoio aos pe-
quenos negócios, que dificilmente 
irão sobreviver neste momento de 
pandemia. Foi proposto ouvir os 
empresários para identificar as di-
ficuldades, e, identificar se está no 
crédito, nas vendas, na informa-
ção ou na legislação - o projeto 
consiste em montar um projeto de 
solução palpável onde o empresá-
rio percebesse que a ACMinas é 
apoio para os associados. 

Em 2020 o Conselho esteve como 
um dos Conselhos apoiadores do 
Lapidar 2020 - projeto criado em 
parceria com o Sebrae/MG - total-
mente gratuito e online, que ofereceu 
palestras e consultorias envolvendo 
a área de negócios no meio digital, 
marketing para pequenos negócios, 
planejamento financeiro empresarial 
e gestão da produtividade.

O Conselho Empresarial de Micro 
e Pequena Empresa, tem como 
presidente o Edvar Dias que junto 
aos Conselheiros procurou em suas 
ações amenizar a situação e pro-
curar soluções, contando com o 
apoio de outras instituições, como 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de Minas 
Gerais e o Sebrae, para a discus-
são de instrumentos e mecanismos 
que viessem a amenizar o cenário 
degradante pelo qual passa os pe-
quenos negócios e organização/
disseminação de conteúdos digitais 
a esse público, respectivamente.

Em 2019, o Conselho realizou 
uma pesquisa por meio de um 
questionário enviado aos Associa-
dos da ACMinas com a encon-
trar os gargalos e por fim suprir 
as necessidades de capacitação 
dos Associados - esta pesquisa 
teve como objetivo identificar as 
possíveis áreas de treinamento, 
informação, consultoria e assesso-
ria que poderiam atender aos seus 
interesses e necessidades. O resul-
tado dessa pesquisa gerou diver-
sos subsídios para a priorização 

Conselho
Empresarial 
de Micro e 
Pequena 
Empresa O Conselho Empresarial de Jovens 

da ACMinas foi presidido em um 
período de 2019 por Dino Bastos 
e atualmente é presidido por Ber-
nardo Almeida. 

Em 2019 aconteceram as edições 
do Conecta ACMinas Jovem,  ex-
clusivo para associados. Neste 
ano aconteceu a primeira edição 
estilo Happy Hour com palestra de 
Gustavo Lendimuth e Matheus Par-
reira - uma troca descontraída de 
conteúdo e networking. O ACMi-
nas Jovem Convida, contou com 
a participação da empresária e 
influencer Joyce Rocha. O Jantar 
Palestra, evento que promove um 
talk para os associados, com pales-
trantes que inspiram os jovens em-
preendedores a partir da experiên-
cia dos convidados.  Com quatro 
encontros, o evento recebeu nomes 
como: Lisiane Lemos, Léo Paixão, 
Pedro Paulo Drummond e Marcos 
Brandão. 

O Prêmio Jovem Destaque foi uma 
iniciativa do Conselho de Jovens 
para reconhecer os jovens empre-
endedores de Minas Gerais. Os 
participantes passaram por pales-
tras a fim de agregar ainda mais 
ao empreendimento - #Deuruim: 

Conselho
Empresarial
de Jovens 
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evento com empreendedores de 
sucesso compartilhando histórias 
de fracassos, Pulo do Gato - even-
to com intuito de levar ideias e ex-
periências a jovens empresários e 
Sebrae - apresentação dos jovens 
empreendedores para a premia-
ção. 

O Conselho promoveu em 2020 
diversas atividades e para discu-
tir investimentos o Conselho con-
vidou Rafael Panonko e Carlos 
Pessoa.  No formato online, como 
recomendado devido a pande-
mia, foram realizadas 15 lives de 
networking virtual pelo Instagram 
com os membros do Conselho e 
associados com o intuito de enten-
der o cenário de pandemia para 
os associados - o tema abordado 
foi Inovação e desafios na pan-
demia. Com uma série de quatro 
lives ACMinas Jovem Convida, 
via Instagram, o Conselho deba-
teu com outros Conselhos sobre 
as áreas de atuação e o momento 
atual. 

Foram produzidos seis workshops 
online, com temas variados para 
apoio dos associados no momen-
to de pandemia para aprimorar o 
negócio - foram eles:  ACMinas 
Jovem TALKS: Inovação na Pan-
demia - Alan Domingues;  Tríade 
de sucesso nos negócios - SBCo-
aching; Plano de retomada pós 
COVID - Parceiro: F5 gestão Em-
presarial;  Profit Sales: Vendedor 
Lucrativo - Netprofit;  Gestão de 
tempo - Organização Sincera;  Pi-
tch: O essencial para o sucesso e 
os erros a serem evitados ao apre-
sentar a sua ideia para um investi-
dor - Agatha Martins. 

O Minuto Empreendedor, foi cria-
do com intuito de divulgar os asso-
ciados nas redes sociais da ACMi-
nas Jovem, vídeo de 1 minuto por 
associado em formato de Pitch. 

Criado na atual gestão o Conselho 
Empresarial de Saúde presidido 
pela Dr. Isis Sant’Anna iniciou suas 
atividades pouco antes da eclosão 
da pandemia. Foram desenvolvi-
das  cartilhas com orientações dos 
cuidados necessários em relação à 
COVID. A primeira antes da qua-
rentena levando em consideração 
as orientações dadas naquele mo-
mento, poucos dias depois essa 
cartilha foi atualizada com as no-
vas orientações. 

Quando a reabertura começou a 
ser discutida foi feita outra cartilha 
com os cuidados que deveriam 
ser tomados para a retomada das 
atividades com o máximo de segu-
rança possível. Junto com a equipe 
de comunicação também foram 
desenvolvidas peças educativas 
para as redes sociais. O material 
foi enviado aos associados e pode 
ser acessado no site da ACMinas.

Representando a ACMinas, a pre-
sidente do Conselho esteve pre-
sente em uma reunião organizada 
pelo Comitê de Saúde da Câma-
ra de Vereadores juntamente com 
o secretário adjunto de saúde do 
município para entendermos o que 
estava sendo feito e propor ações 
que pudessem contribuir para o 
controle da pandemia. Juntamente 
com o Conselho de Inovação, foi 
realizada uma live para debater so-
bre o desenvolvimento de um teste 
rápido por um startup mineira em 
parceria com a UFMG. 

No mês de agosto, o Conselho 
realizou um evento online com du-
ração de três dias para debater 
sobre os desafios das empresas e 
dos colaboradores em relação ao 
Home office, onde a saúde física 

e emocional também foram tema. 
O Conselho participou de uma live 
promovida pelo Conselho Empre-
sarial de Jovens onde os vários as-
pectos da Covid-19 e as políticas 
para controle da pandemia, bem 
como o comportamento da popu-
lação após a reabertura e a situa-
ção daquele momento foram temas 
abordados. 

O Conselho está desenvolvendo 
uma pesquisa sobre os impactos 
da pandemia na vida pessoal e 
profissional das empresas e cola-
boradores tanto em relação à saú-
de física quanto mental.

Conselho
Empresarial
de Saúde

Janayna Bhering está à frente do 
Conselho Empresarial de Inova-
ção - como parte das atividades 
criadas pelo Conselho está o Guia 
Básico sobre inovação, uma par-
ceria com a TroposLab que traz os 
principais conceitos relacionados à 
inovação.   

Nas redes sociais, o Conselho se 
faz presente a partir do canal no 
Youtube, o Inovação em Pauta - o 
canal de entrevistas semanais que 
aborda a aplicação da inovação 
em diferentes setores com atores 
de relevância do ecossistema de 
inovação. Em 2020 totalizaram 
23 entrevistas. O Conselho tam-
bém gerou conteúdos como artigos 
e postagens semanais no blog, e 
newsletter sobre temáticas em voga 
- como por exemplo a transforma-
ção digital, inteligência artificial, 
mobilidade do futuro, entre outros. 

A participação em vários painéis e 
lives conduzidos por outros atores 
do ecossistema e com outros Con-
selhos da entidade com o pilar ino-

Conselho
Empresarial
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vação em discussão. O Conselho 
também interagiu com outras insti-
tuições visando o acompanhamen-
to das tendências nacionais e mun-
diais. Foi criado o formulário de 
avaliação nível maturidade (grau 
inovação) das empresas associa-
das a ACMinas para definição de 
ações assertivas junto às mesmas. 

voltados para o desenvolvimento 
da gestão de pessoas, e, foram 
criados encontros  que auxiliam 
as boas práticas aplicadas nas 
organizações. Temas como: su-
cessão familiar, capitalismo cons-
ciente, governança, compliance, 
projetos relacionados ao Covid 
19, liderança humanizada, boas 
práticas no desenvolvimento de 
pessoas - foram abordados pelo 
Conselho. 

Ato seguinte foi coordenado pelo 
Conselho o debate sobre a nova 
Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável – SEMAD e a Visão do 
Setor Imobiliário em virtude das 
mudanças da SEMAD, com a 
presença do Secretário de Esta-
do Adjunto de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, An-
derson Aguilar, e o Membro do 
Plenário do Conselho Estadual de 
Política Ambiental, Adriano Ma-
netta, os participantes discutiram 
sobre os avanços e propostas. 

Em uma das ações, o Conselho 
promoveu a reunião que abor-
dou o tema “Política de gestão 
das águas para a RMBH – con-
tribuições e desafios do Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas – 
IGAM”, com a Dra. Marília de 
Carvalho Melo, ex.Diretora-Geral 
do IGAM e atual Secretária de 
Estado de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável. Outro 
tema bastante relevante tratado 
em reunião do Conselho foi so-
bre a “Responsabilidade Socio-
ambiental – O papel das Minas 
Gerais no âmbito das ODS para 
a educação”, apresentado pela 
Gerente Geral Brenda Santos.

O Conselho realizou uma reunião 
conjunta com o Conselho Empre-
sarial do Turismo sobre o Movi-
mento da sociedade civil organi-
zada de MG, em prol do “Mar 
de Minas”, na defesa da preser-
vação da cota mínima 762 para 
o Lago de Furnas. Importante íco-
ne para o desenvolvimento eco-
nômico, turístico e ecológico de 
Minas Gerais. “Parques Estaduais 
- Desafios para a reabertura pós-
-pandemia e parceria com o setor 
privado”, foi um tema abordado 
e contou com a exposição do 
Diretor-Geral do IEF/MG, Eng. 
Antônio Augusto Malard. Têm 
participado no Sistema Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hí-

Presidido por Carlos Villefort, o 
Conselho Empresarial de Produti-
vidade da ACMinas realizou ao 
longo do biênio palestras temáti-
cas voltadas para o tema da pro-
dutividade. Atuou na produção 
de artigos e conteúdos para o 
blog do Conselho de Produtivida-
de. 

Em dezembro de 2019, reali-
zou-se um seminário para o lan-
çamento do Programa ACMinas 
pela Produtividade que devido a 
pandemia do Covid-19 precisou 
ser adiado. O Conselho esteve 
presente como apoiador na reali-
zação do Lapidar 2020. A reali-
zação de uma cartilha que auxilia 
os associados da ACMinas com 
orientações para a pandemia e 
pós pandemia. 

Conselho
Empresarial de
Produtividade

O Conselho Empresarial de Re-
cursos Humanos da Associação 
Comercial e Empresarial de Mi-
nas, tem como presidente Eliane 
Vasconcellos. Ao longo do perí-
odo o Conselho realizou eventos 

Conselho
Empresarial
de Recursos
Humanos

O Conselho Empresarial de Sus-
tentabilidade da ACMinas partici-
pou de forma efetiva de reuniões, 
eventos e audiências periódicas 
junto aos órgãos e instituições 
ambientais e de recursos hídricos, 
públicas e privadas, difundindo 
informações e orientações para o 
desenvolvimento sustentável pela 
ACMinas. Tendo como presiden-
te Cleinis de Faria, no período de 
2019/2020, foram realizadas 
palestras com o Grupo ODE – 
O Mundo que Queremos Viver 
- abordando o desenvolvimento 
sustentável pela perspectiva da 
ONU, expressa nos objetivos de 
desenvolvimento sustentável, lan-
çado em setembro/2015. 

O Conselhos também vem partici-
pando do projeto do Movimento 
Minas 2032 (MM 2032), inicia-
tiva do Diário do Comércio para 
mobilizar o Estado em torno dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Em apoio às 
reuniões Plenárias da diretoria da 
ACMinas já apresentou a nova 
política estadual para o meio 
ambiente com a presença do Dr. 
Germano Gomes Vieira, Secretá-
rio de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável à 
época. 

Conselho
Empresarial de 
Sustentabilidade
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dricos – SISEMA das exposições 
do Programa “Diálogos com SISE-
MA”. 

Ao longo do biênio e visando o 
fortalecimento das representações 
da ACMinas, o Conselho de Sus-
tentabilidade vem participando 
de reuniões institucionais nos cole-
giados do poder público. Foram 
seis Plenárias do Conselho Esta-
dual de Política Ambiental – CO-
PAM-MG; 18 reuniões Plenárias 
do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – COMAM-BH; 54 reu-
niões da Junta Integrada de Julga-
mentos Fiscais – JIJFI-IV, da PBH; 
a Junta de Recursos Fiscais Sani-
tários da Secretaria Municipal de 
Saúde, da PBH. 

O Conselho pretende como foco 
difundir os seguintes temas/proje-
tos de expertise: Contribuir com 
as Políticas Públicos de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos junto 
às instituições do Estado; Parti-
cipar e contribuir com a política 
ambiental junto ao município de 
BH, sempre que convidado pela 
PBH ou pelo COMAM; Participar 
do aperfeiçoamento do Licen-
ciamento Ambiental Estadual e 
Municipal, influindo na sua ra-
cionalização; Difundir fontes de 
Financiamento para projetos ino-
vadores de preservação ambien-
tal e sustentabilidade. E contribuir 
com: a Produção, Serviços e 
Consumo Sustentáveis: acompa-
nhando os avanços, tendências 
e cenário mundial; a Sustentabi-
lidade no contexto dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável – 
ODS; o desenvolvimento da logís-
tica reversa em diversos cenários; 
as políticas energéticas, incluindo 
fontes alternativas; os PNRS como 
desafios e oportunidades para so-
ciedade; as práticas para a me-
lhoria da eficiência na Gestão de 
Recursos Hídricos; as práticas da 
economia circular e seus efeitos. 

O Conselho Empresarial de Cul-
tura da ACMinas, presidido por 
Jorge Borges, realizou uma pales-
tra do então Secretário de Esta-
do de Cultura e Turismo, Marcelo 
Matte, que apresentou os planos 
do Governo do Estado para es-
sas áreas da economia em Minas 
Gerais, na qual os presentes tive-
ram oportunidade de questionar o 
secretário assim como apresentar 
suas sugestões e reclamações.

Na sequência, o Conselho Em-
presarial de Cultura da ACMinas 
realizou reunião de apresentação 
dos planos do Instituto Inhotim em 
apoio à recuperação da autoesti-
ma dos moradores de Brumadinho 
após a tragédia do rompimento 
das barragens, apresentada pelo 
presidente do conselho de ad-
ministração do instituto, Ricardo 
Gaze. 

O Sr. Ricardo Gaze apresentou 
também as ações já implementa-
das e as que estavam em estudo 
pelo instituto visando recuperar as 
atividades econômicas da região. 
Na oportunidade os membros do 
Conselho Empresarial de Cultura 
e outros presentes apresentaram 
diversas sugestões de ações que 
foram anotadas pela equipe do 
Instituto Inhotim para posterior es-
tudo de viabilidade.

Também em 2019 iniciou-se uma 
ação de apoio do Conselho Em-
presarial de Cultura da ACMinas 
ao Centro de Estudos Cinemato-
gráficos de Minas Gerais (CEC-
-MG) que culminou em convênio 
firmado em 2020 para a transfe-
rência de todo o acervo do CEC 
para salas especiais no Minas 
Tênis Clube. Além de apoiar e 

contribuiu para a viabilização da 
realização da primeira edição de 
uma série de shows artísticos anu-
ais intitulados “Natal Luz Pampu-
lha”. O espetáculo artístico que 
reúne músicas natalinas, teatro, 
dança, bonecos, luzes, fogos de 
artifícios e muitos efeitos espe-
ciais, encantou adultos e crianças 
que ocuparam o ginásio Mineiri-
nho nos dias de exibição. 

Outra ação iniciada no Conselho 
Empresarial de Cultura em parce-
ria com o Conselho Empresarial 
de Turismo, apoiados posterior-
mente pelo Conselho Empresarial 
de Comunicação e de Jovens, 
resultou na aprovação pela presi-
dência da ACMinas de proposta 
dos conselheiros Mauro Werke-
ma e Roberto Fagundes para a 
criação da campanha e selo “Mi-
nas 300+”, objetivando marcar 
de forma simbólica as comemo-
rações dos 300 anos de criação 
do Estado de Minas Gerais.

Ações já em estudo de implan-
tação para a campanha “Minas 
300+” como exposições, seminá-
rios, concertos públicos, eventos 
gastronômicos, feiras públicas, 
lançamento de selo postal come-
morativo pelos Correios etc., que 
seriam realizadas durante todo o 
ano de 2020 em parceria com 
outras entidades públicas e pri-
vadas tiveram que ser abortadas 
em função da pandemia do novo 
coronavírus. 

Após a decretação das medidas 
de controle social que inviabili-
zaram a continuidade de grande 
parte das atividades culturais, o 
Conselho Empresarial de Cultura 
em parceria com o Conselho Em-
presarial de Turismo realizou uma 
reunião virtual com o atual Secre-
tário de Estado de Cultura e Turis-
mo de Minas Gerais, Sr. Leônidas 
Oliveira, que veio apresentar os 
diversos recursos utilizados pelo 
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Governo do Estado de Minas Ge-
rais para apoiar o setor Cultural, 
um dos mais fortemente atingidos 
pela pandemia do novo coronaví-
rus, sendo um dos primeiros seto-
res a ter suas atividades fortemen-
te impactadas pela pandemia e 
um dos últimos a se recuperar. 

O Conselho Empresarial de Cul-
tura também em parceria com o 
Conselho Empresarial de Turismo, 
fez reunião especial para a apre-
sentação de defesa da criação de 
um Escritório de Projetos e apoio 
à Comissão Mineira de Folclore. 
Os temas foram apresentados pe-
los conselheiros Mauro Werkema 
e Roberto Fagundes e já estão 
sendo tratados pela Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo com 
atividades de grande relevância 
para a recuperação da economia 
mineira.

O Conselho Empresarial de 
Cultura iniciou um movimento 
visando trazer para Minas Ge-
rais o centro das comemorações 
dos 100 anos da realização 
da Semana de Arte Moderna 
de 1922. O movimento visa 
sensibilizar gestores de galerias 
de arte, museus, teatros, salas 
de espetáculos, bibliotecas, li-
vrarias, e demais ambientes 
próprios para manifestações 
artísticas da importância de se 
criar uma grande agenda con-
junta visando transformar Belo 
Horizonte no epicentro das co-
memorações dos 100 anos da 
realização da Semana de Arte 
Moderna de 1922 com uma 
intensa semana de realização 
de seminários, exposições, es-
petáculos, concursos literários, 
saraus e toda sorte de manifes-
tações artísticas que marquem a 
passagem do centenário dessa 
importante data para a Cultura 
brasileira, com reflexões sobre 
os rumos da arte brasileira e uni-
versal no século XXI.

O setor cultural foi afetado forte-
mente com os fortemente impacta-
dos negativos causados pela atu-
al pandemia e parte das ações 
culturais presenciais pretendidas 
pelo Conselho não puderam ser 
realizadas. 

Luiza) gravaram e distribuíram um 
vídeo cantando a música “Heal 
The World” do Michael Jackson. 

Em maio de 2020, o Conselho 
lançou o Projeto Escuta Ativa - um 
desafio na plataforma  Instagram, 
que resultou na seleção de 11 
empreendedoras onde cada par-
ticipante recebeu a ligação de 3 
diretoras que fizeram contato te-
lefônico para ouvirem as dificul-
dades durante a pandemia, dan-
do dicas de como superar esse 
momento. Para o fim do ano, o 
Conselho planeja o lançamento 
de um Ebook com o título Mulhe-
res que Inspiram com participa-
ção das Diretoras do CEME e de 
convidadas dentro e fora do Bra-
sil, que trarão dicas de sucesso e 
superação, histórias inspiradoras, 
cases internacionais e mais infor-
mação relevante para as mulhe-
res empreendedoras.

Em 2019, o Conselho Empresa-
rial da Mulher Empreendedora 
da ACMinas, atuou promovendo 
eventos como circuito e Capitalis-
mo Consciente - além do Progra-
ma de Mentoria que alcançou 
números significativos: foram 300 
inscrições e 16 MEIs; 300 horas 
de planejamento 2 aulas extras 
oferecidas à 580 participantes 
em todos os eventos. A comuni-
cação do Conselho e a presença 
nas redes sociais é destaque nas 
ações. 

Presidido por Alessandra Alkmim, 
em 2020 o Conselho, havia pla-
nejado para o mês de março um 
evento em parceria com os conse-
lhos de RH e de Relações Interna-
cionais, com o apoio da ABRH-
-MG, Fundação Clóvis Salgado, 
Grupo Mulheres do Brasil, Zimba-
bwe Joalheria e APPA - visando 
homenagear as mulheres, mas de-
vido a pandemia este evento não 
pode ser realizado. 

Em apoio às pessoas que cum-
priam o isolamento social, devido 
a pandemia causada pelo coro-
navírus, as diretoras do Conse-
lho, as Coordenadoras do Grupo 
Mulheres do Brasil Núcleo BH e 
participação especial da Luiza 
Trajano (Fundadora do Mulheres 
do Brasil e CEO do Magazine 
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Presidido por Guilherme Leão, 
que está a frente do conselho 
desde agosto de 2019, o Con-
selho Empresarial de Economia 
promoveu cinco reuniões: Em 
2019: Cenário econômico e pla-
nejamento do Conselho Empre-
sarial de Economia da ACMinas 
(agosto/18); Evento em conjunto 
com o Centro de Cidadania Fis-
cal – CCiF para discutir sobre a 
Reforma Tributária (PEC 45) e a 
simplificação da tributação sobre 
o consumo (10/2019). 

Já no ano de 2020, o Conselho 
promoveu uma live em conjunto 
com o Conselho Empresarial de 
Jovens abordando o tema: Impac-
tos econômicos da Pandemia e 
Políticas para acelerar a saída 

Conselho
Empresarial
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da crise; Live em conjunto com 
o Conselho Empresarial de As-
suntos Jurídicos para aprofundar 
análises críticas das propostas de 
reforma tributária para o Brasil 
em discussão no Congresso, com 
as presenças dos especialistas 
Dra. Mizabel Derzi e Dr. Everar-
do Maciel; Live em conjunto com 
o Conselho Empresarial de Assun-
tos Jurídicos para discutir sobre a 
reforma do Estado, como base 

para avançar numa reforma tribu-
tária de fato e a Live que abor-
dou as Perspectivas Econômicas e 
Políticas para 2021 e Recomen-
dações às Empresas  - este ainda 
segue em planejamento. 

O Conselho Empresarial de Eco-
nomia da ACMinas produziu duas 
cartilhas sobre os Impactos da 
COVID-19 sobre a economia e as 
empresas e recomendações às as-

sociadas. Em apoio a diretoria da 
ACMinas, foi preparado um do-
cumento com propostas direciona-
das aos Governos Federal, Esta-
dual e Municipal para superação 
da crise da COVID-19 sobre as 
famílias e empresas e produzido 
um material para suporte ao Presi-
dente em evento de inauguração 
do Aeroporto Industrial Tancredo 
Neves.
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As eleições 2020 movimentaram 
o cenário político em torno de 
todo o país, com disputas que 
pautaram demandas sociais, prin-
cipalmente em meio a maior pan-
demia da história recente, assim 
como pautas identitárias ligadas a 
gênero e representação racial. A 
ACMinas realizou durante os me-
ses de outubro e novembro Lives 
com mais de 10 dos 15 candi-
datos a prefeitura da capital com 
objetivo de conhecer e debater 
as propostas de governo com 

os membros da nossa diretoria e 
associados. Com 63,36% dos 
votos, o prefeito, agora reeleito, 
Alexandre Kalil (PSD) garantiu a 
prefeitura na capital mineira.

Manifestações políticas de movi-
mentos como o “Black Lives Mat-
ter” - em português “Vidas Negras 
Importam” - e as campanhas de 
voto feminino que se fizeram pre-
sentes na maioria das legendas 
políticas do país e não diferente 
na capital tiveram destaque nos re-

sultados. Com o número 3 vezes 
maior que no pleito anterior, 11 
mulheres foram eleitas para a câ-
mara dos vereadores na capital. 
O número, ainda tímido, represen-
ta a crescente de ocupação des-
ses postos que passam de 4 em 
2016 para 11 no ano de 2021. 

A maior bancada da Casa segue 
sendo a do PSD, partido do atual 
prefeito da cidade, no entanto a 
renovação da câmara alcançou 
a marca de 58% em comparação 

Renovação da 
Câmara e reeleição na 
prefeitura da capital

Eleições 2020

Eleições em meio a pandemia da COVID-19 
apresentam novos nomes a câmara dos vereadores e 
confirma a reeleição do prefeito Alexandre Kalil (PSD)
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aos 56% em 2016. Dos 41 ve-
readores apenas 17 conseguiram 
alcançar a reeleição. Sendo que, 
dos partidos que legislam nos 
próximos anos, 23 são novos na 
casa.

Uma novidade nas eleições deste 
ano foi à eleição da vereadora 
Duda Salabert (PDT), a primeira 
vereadora transsexual da capital e 
também a mais votada com mais 
de 60 mil votos. Duda, que é pro-
fessora e vem de uma trajetória 
política recente, teve destaque nas 
eleições de 2016 quando galgou 
o senado tendo uma votação ex-
pressiva no estado. Em uma cam-
panha que pautou as questões 
LGBTQIA+ e principalmente as 
questões ambientais na cidade de 
Belo Horizonte, alcançou vitória 
com larga vantagem em compara-
ção ao segundo colocado. 

Para compreendermos o quadro 
formado no pleito de 2020 o Jor-
nal ACMinas conversou com a 
cientista política e professora da 
UFMG Mara Telles sobre as pers-
pectivas desses novos quadros 
para a capital mineira:

Qual o perfil do eleitor da
capital mineira? 

É muito complicado pensar esse 
perfil da cidade de Belo Horizon-
te porque na verdade o perfil vai 
mudando, pouco a pouco, desde 
1992 até 2016. A cidade de Belo 
Horizonte foi governada sempre 
por partidos de centro-esquerda 
em uma coalizão entre PT (Partido 
dos Trabalhadores) e PSB (Partido 
Socialista Brasileiro) que se alter-
navam. Tanto o PT participou das 
administrações do PSB, quanto o 
PSB também participou das ad-
ministrações do PT. Esse ciclo de 
centro-esquerda só foi interrompi-
do nas eleições de 2016 com a 
vitória do Kalil que fez um discur-
so antipolítica e antissistema. No 
interior das operações lava a jato 
que naquele momento associava 
muito a esquerda e o petismo à 
corrupção. Obviamente toda essa 
narrativa antipolítica e antissiste-
ma e após o afastamento da pre-
sidente Dilma acabou afastando o 
eleitorado do PT que naquele mo-
mento teve índices de preferências 
muito baixos na capital. Então o 
eleitor de Belo Horizonte até onde 
eu medi por pesquisas de opinião 

era o eleitor como o todo do Brasil 
situado ao centro, mas havia um 
percentual ai de mais ou menos 
20 a 30 por cento que sempre vo-
tavam com a esquerda, até mais, 
haja visto que a esquerda conse-
guiu ganhar muitos votos e muitas 
administrações em Belo Horizonte. 
A partir do lavajatismo, desse es-
cândalo de corrupção, sendo o PT 
corrupto ou não - não estou discu-
tindo aqui se era corrupto ou não 
- acabou sendo associado a ele 
essa corrupção, que acabou pau-
latinamente perdendo preferência 
e em 2016 ganhou um candidato 
antipolítica que surfou nessa onda 
do lavajatismo. Hoje eu colocaria 
a cidade de Belo Horizonte mais 
para um centro direita. 
 
Quais as principais diferenças 
entre os eleitos de 2016 e de 
agora em 2020?

As principais diferenças na câmara 
de Belo Horizonte entre os eleitos 
de 2016 e os eleitos de 2020 
são as seguintes: nós tivemos um 
aumento do número significativo 
de mulheres, foram eleitas 11 mu-
lheres na câmara dos vereadores, 
e isso é um ponto muito positivo, 
porque a representatividade de 
gênero no Brasil é muito peque-
na e neste ano em todo o Brasil 
o número de mulheres cresceu e 
cresceu substantivamente. Em Belo 
Horizonte com mulheres de todos 
os espectros ideológicos. Do ponto 
de vista mais geral da câmara, do 
ponto de vista mais ideológico não 
houve grandes mudanças. A coali-
zão liderada por Kalil manteve um 
grande número de parlamentares 
em pequenos, médios e grandes 
partidos. Portanto o Kalil venceu na 
prefeitura e conseguiu também ter 
uma enorme bancada na câmara 
dos vereadores que varia do centro 
a direita, tanto evangélicos quanto 
trans nessa chapa dele eleita. 
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Em relação a esquerda ela diminui 
na câmara dos vereadores, tinham 
5 parlamentares, um do PCdoB, 
dois PSol e dois do PT e agora 
diminuiu com o aumento de pe-
quenos partidos tanto indefinidos 
quanto de direita, uma vez que a 
coalisão do prefeito Kalil se orga-
nizou tanto a direita quanto centro 
direita na cidade e na câmara dos 
vereadores. Um ponto positivo a 
ser destacado é que mesmo que 
a esquerda tenha ficado menor 
ela conseguiu eleger nomes bas-
tante vinculados as pautas de mo-
vimentos populares como a Sônia 
Lansky (PT) que representa bastan-
te a pauta da saúde, a Macaé 
Evaristo (PT) que representa a pau-
ta da educação e do movimento 
negro, a Isis Lourenço (PSol) que 
é metroviaria e a Bela Gonçalves 
(PSol) na pauta ai das ocupações.

Na esquerda houve uma renova-
ção de candidatos que são mais 
próximos dos movimentos popula-
res, mais do que pessoas que eram 
quadros partidários tanto é que o 
PT perdeu dois nomes mas em seu 
lugar entraram pessoas envolvidas 
com saúde e com educação por-
que eram temas muito importantes 
para a cidade, muito mais que o 
tema da corrupção, que não pe-
gou nessa campanha muito mais 
em função do próprio desuso e des-
monte da operação lava a jato de 
uma certa desmoralização dessa 
operação também. Eram dois ho-
mens no PT e entraram duas mulhe-
res. Gênero e Raça atuaram bem 
na eleição da esquerda. A Macaé 
a mais votada da esquerda é uma 
mulher e negra, do ponto de vista 
do centro direita houve poucas mu-
danças do ponto de vista inclusive 
da bancada religiosa, a bancada 
da fé e da família, que segue bas-
tante representativa na câmara dos 
vereadores. 

Como o novo quadro pode 
vir a influenciar nas medidas 

de contenção da covid-19 na 
capital? 

O prefeito Kalil sempre se colocou 
mais ao lado da ciência do que 
ao lado do negacionismo. No 
entanto, é importante dizer que o 
prefeito durante a campanha nada 
ou pouco esclareceu sobre as me-
didas para a pandemia que serão 
tomadas durante o seu segundo 
mandato. Ao contrário, muitos pre-
feitos, tanto o prefeito Kalil quanto 
o prefeito Bruno Covas (PSDB/
SP) estão sendo muito criticados 
porque flexibilizaram bastante na 
época da eleição e em seguida 
alguns dias depois apareceram as 
revelações de que os números de 
infectados ou mesmo mortos esta-
vam bastante elevados. Portanto, 
a prefeitura não colocou um plano 
claro de combate ou uma discus-
são sobre o que faria durante a 
campanha. 

Do meu ponto de vista isso de 
ocultar ou não a disseminação ou 
a expansão da pandemia durante 
a campanha e também pouco fis-
calizar as inúmeras aglomerações 
que ocorreram na campanha tan-
to por atos políticos quanto pela 
própria população que se sentiu 
liberada para aglomerar nos ba-
res, uma vez que não houve fis-
calização. Me parece que houve 
um sentido bastante eleitoreiro, 
ou seja, não vamos discutir essa 
pauta agora porque isso discutir 
se controlar a pandemia ou se 
flexibiliza poderia vir a colocar o 
prefeito em uma fronteira sobre o 
que fazer. O candidato se recusou 
a participar de debates e se recu-
sou a debater esse tema durante a 
pandemia.

Me leva a crer que a ausência des-
se tema na campanha do prefeito 
eleito que, ele não quis se posi-
cionar imediatamente e após o fim 
da campanha ele responsabiliza 
única e exclusivamente a popula-

ção, chama aqueles que se aglo-
meram de baderneiros, mas ora é 
o poder público que estabelece os 
limites da fiscalização e das aglo-
merações. Então você responsabi-
lizar apenas a população, muito 
embora a população tenha des-
respeitado, sem fiscalizar é como 
se o poder público se colocasse 
a mercê da própria pandemia 
durante as eleições com medo de 
tomar posicionamento que pudes-
sem retirar seus votos. 

Eu acho que o prefeito Kalil não é 
um negacionista da pandemia, no 
início da pandemia agiu de modo 
a controlar a situação, mas lavou 
as mãos durante a campanha e 
uma vez eleito ele passa a res-
ponsabilizar a população como 
se não fosse função das adminis-
trações públicas criar políticas de 
saúde e de controle da própria 
mobilidade, então vamos ver se o 
prefeito vai sair dessa ambiguida-
de que foi criada por ele mesmo. 

Belo Horizonte se junta ao 
grupo de cidades que elegeram 
seus primeiros representantes 
da comunidade trans, o que po-
demos esperar dessa mudança 
para a capital?

Belo Horizonte se junta às cidades 
que elegeram trans e LGBTQIA+, as 
pautas identitárias não foram suficien-
te para eleger prefeitos no país, mas 
elas foram suficientes para ter um 
crescimento, ainda que modesto, em 
todo o país. O fato de termos uma 
vereadora trans pode vir a significar 
que essa pessoa levante bandeiras 
para a comunidade LGBTQIA+, no 
entanto até então me parece que a 
eleita Duda Salabert vai dialogar 
mais com pautas ambientalistas. 
Até então ela se posicionou mais 
nos nicho dos ambientalistas do que 
propriamente no sentido de ter ban-
deiras ligadas a pautas LGBTQIA+.  
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Capitalismo Consciente 
norteia debate na 
ACMinas

Webinar

O Capitalismo Consciente foi o 
tema do evento on-line promovi-
do, pelos Conselhos Empresariais 
de Recursos Humanos e da Mulher 
Empreendedora da ACMinas. O 
movimento que se propõe a trazer 
uma nova abordagem para as re-
lações entre os negócios e as pes-
soas, aproximando o propósito 
e o potencial de mudança social 
dos empreendedores trouxe as di-
ficuldades e ensinamentos deixa-
dos pela pandemia de Covid-19 
de forma a trazer inspirações e 
ferramentas para empresários e 
empresas de todos os portes e se-
tores.

O primeiro painel “Capitalismo 
Consciente” foi mediado pela 
presidente do jornal Diário do Co-
mércio, Adriana Muls, com a par-
ticipação do presidente da ACMi-
nas, Aguinaldo Diniz Filho, e do 
diretor-geral do Capitalismo Cons-
ciente Brasil, Dario Neto. Para os 
participantes, entender o conceito 
de Capitalismo Consciente e o 
que ele tem a ver com os resulta-
dos e propósitos das empresas é 

uma premissa básica para a cons-
cientização.

“O Capitalismo Consciente é um 
movimento global, uma expres-
são de como podemos enxergar 
a economia do planeta, pensan-
do a longo prazo, para toda a 
cadeia de valor, e não só para o 
acionista. Penso que precisamos 
desenhar as soluções de manei-
ra interdependente. Não entendo 
por que organizações que querem 
que o mundo vá para o mesmo 
lado não atuam de maneira con-
junta. Por que fazem isoladamen-
te sobrepondo esforços? A gran-
de contribuição do Capitalismo 
Consciente é trazer para perto 
duas coisas que pareciam inconci-
liáveis: capitalismo e consciência. 
Devemos construir relações entre 
instituições para que sejamos ami-
gos do ‘e’ e não do ‘ou’”, explicou 
Dario Neto.

“Acredito que está dentro das 
pessoas a ideia do Capitalismo 
Consciente, mas é preciso desen-
volvê-la. Precisamos universalizar 

que a consequência do lucro é 
o bem da sociedade. Sinto que 
essa consciência existe, mas está 
adormecida. Falo por vivência 
própria. Existe uma semente da 
consciência coletiva. A empresa 
precisa olhar o futuro. Temos que 
conversar com as empresas, as 
entidades de classe, os órgãos 
do governo, para discutir qual o 
trabalho importante para a longe-
vidade da empresa. A ACMinas 
está aberta para esse trabalho, 
para que tenhamos uma socieda-
de mais justa, com mobilidade so-
cial. Temos que manter essa cha-
ma acesa para que a sociedade 
perceba que a longevidade da 
empresa está no seu propósito de 
se horizontalizar”, afirmou o presi-
dente da ACMinas.

Já o papel da liderança foi o des-
taque do segundo painel mediado 
pela embaixadora do Movimento 
Capitalismo Consciente Minas 
Gerais, multiplicadora do Siste-
ma B e membro do Conselho de 
Recursos Humanos da ACMinas, 
Francine Póvoa.
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Para a presidente do Conselho 
Empresarial de Recursos Huma-
nos da ACMinas, Eliane Ramos, 
a liderança consciente precisa ser 
efetiva e afetiva. “Por que não fa-
lar de amor nas organizações? O 
amor está ligado à saúde, que é 
um estado completo de bem-estar 
físico, mental, espiritual e emocio-
nal. Quando um líder consegue 
cuidar de si mesmo, ele vai conse-
guir cuidar do outro. A Covid-19 
veio a acelerar várias vivências, 
inclusive a percepção de que não 
dá para ser feliz sozinho. A gente 
nunca tem o perfil perfeito, mas 
podemos montar um time perfeito, 
com complementaridade. É papel 
da liderança entender a melhor 
versão de cada colaborador. Não 
existe mais o líder herói. Precisa-
mos ter segurança psicológica 
para não termos medo de expor 
as nossas fragilidades”, pontuou 
Elaine Ramos.

No mesmo sentido a vice-presi-
dente da ACMinas e presidente 
do Conselho Empresarial da Mu-
lher Empreendedora da ACMinas, 
Alessandra Alkmim, falou sobre a 
necessidade de equilíbrio entre as 
forças masculina e feminina para 
a construção de líderes capazes 
de capitanear uma mudança de 
cultura em favor da consciência 
organizacional por meio da lide-
rança Shakti. 

“O poder da liderança é ineren-
te ao ser humano e não faz mais 
sentido sobrepormos as caracterís-
ticas masculinas às femininas. A 
liderança Shakti propõe um equi-
líbrio entre o feminino, ligado ao 
início da vida, e o masculino, da 
força e assertividade. A liderança 
Shakti veio para aprofundar o Ca-
pitalismo Consciente, em que os 
líderes conseguem enxergar seus 
ambientes como de cura e transfor-
mação das pessoas. Especialmen-

te agora, precisamos trazer a em-
patia, a paciência, dar abertura 
para entender as vulnerabilidades 
dos colaboradores. E, ao mesmo 
tempo a força para mostrar que 
vamos sair dessa crise”, apontou 
Alessandra Alkmim.

Esse painel contou ainda com a 
participação do presidente da 
ACMinas Jovem, Bernardo Almei-
da, do vice-presidente Cledorvino 
Belini e de Paul Ferreira da Funda-
ção Dom Cabral. 

O último painel “Um chamado à 
consciência contou com a pales-
tra do diretor de Inovação e Ten-
dências em Educação do Grupo 
Ânima, Rafael Ávila, que por meio 
da cultura do Yoga, o professor 
chamou a atenção para a ne-
cessidade do autoconhecimento 
e da autoaceitação também no 
ambiente empresarial. “Não há 
liderança que possa prescindir de 
estar presente. Devemos resgatar 
quem somos e ter compaixão de 
nós mesmos. Reestabelecer cone-
xão com nossos instintos, intuições 
e emoções. As mudanças aconte-
cem em todos os aspectos da vida 
ao mesmo tempo e por isso é im-
portante ressignificarmos as ideias 
de foco e tempo”, afirmou Ávila. 

A velocidade do contemporâneo 
tem levado a decisões inconsisten-
tes. “Nem tudo precisa ser ágil. 
Nesse mundo ambíguo e volátil, 
só a consciência permitirá dizer o 
que é apropriado para cada situ-
ação. A gestão consciente é uma 
meta-skill. Está acima de todas as 
skills. Gestão consciente é exami-
nar nossos pensamentos, nossas 
assinaturas emocionais, nossos 
hábitos mentais. Esse exame nos 
dá maturidade, tirando o excesso 
de otimismo ou de pessimismo, ou 
seja, criando equilíbrio”, comple-
tou Ávila.
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Advogado José 
Anchieta é eleito 41º 
presidente da ACMinas

Eleições ACMinas

Eleita por aclamação chapa única assume 
mandato para o biênio 2021/2022

Presidida pelo advogado e vice-
presidente da ACMinas José An-
chieta da Silva, foi eleita em 3 
dezembro, durante assembleia ge-
ral extraordinária eleitoral da As-
sociação Comercial e Empresarial 
de Minas,v a chapa da nova dire-
toria da entidade que terá o man-
dato de 06 de janeiro de 2021 a 
05 de janeiro de 2023.

Mestre em Direito Comercial pela 
UFMG, doutorando em Ciências 
Jurídico-Empresariais pela Facul-
dade de Direito da Universidade 
de Lisboa, José Anchieta da Silva 
é professor concursado de Direito 
Comercial da UFMG e docente na 
Faculdade de Direito Milton Cam-
pos. Exerceu o cargo de Secretá-
rio Geral da Escola de Advocacia 
da OAB/MG e presidiu o Instituto 
dos Advogados de Minas Gerais. 
Atuou ainda como Delegado da 

Comissão de Relações Interna-
cionais do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
junto ao Mercosul. É membro do 
Instituto Histórico e Geográfico de 
Minas Gerais e das Academias 
Municipalista e Marianense de Le-
tras. Atua como árbitro integrante 
da CAMINAS e da CAMARB. É 
presidente da Academia Mineira 
de Letras Jurídicas - AMLJ e titular 
de José Anchieta da Silva Advo-
cacia.

Durante a assembleia o atual pre-
sidente da ACMinas, Aguinaldo 
Diniz Filho, ressaltou que no biê-
nio que presidiu teve cooperação 
e participação de todos. “Nesse 
biênio tive a cooperação e par-
ticipação de todos, presidimos 
juntos. Tudo que fiz nesses dois 
últimos anos foi com o apoio de 
todos os vice-presidentes, diretoria 

plena, presidentes de conselhos, 
colaboradores, etc.” Acrescentou 
também que foi uma honra pre-
sidir essa centenária entidade. 
“Referência por sua reputação na 
sociedade. A ACMinas faz com 
que sejamos vistos como entidade 
ética, transparente e que busca o 
melhor para nossa sociedade”.

Em seu discurso Anchieta agrade-
ceu a confiança depositada pelos 
membros da instituição e declarou 
“A chapa única ‘Aguinaldo Diniz 
– segundo tempo’ assume, a partir 
de agora, a responsabilidade de 
conduzir os destinos de nossa cen-
tenária Associação Comercial e 
Empresarial de Minas, no manda-
to que compreende os exercícios 
sociais de 2021 e 2023. Todos 
nós temos consciência da grande-
za dessa missão em face da gran-
deza da própria instituição, mas, 
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principalmente, em face do quan-
to realizou a gestão cujo mandato 
findará com este dezembro cor-
rente, capitaneada por Aguinaldo 
Diniz.”. 

Na ocasião o presidente eleito 
apresentou também suas propos-
tas para a instituição. Os princi-
pais projetos são: 

- Projeto pauta comum: que busca 
em alinhamento com instituições-
-pares adquirir apoio para reali-
zação de projetos que sejam de 
grande valor para ambas as par-
tes. 

- Pregão invertido: uma espécie 
de pregão negativo, propiciando 
aos associados conhecer, previa-
mente, num banco de fornecedo-
res de seus produtos, aqueles que 

pratiquem preços mais baratos em 
relação aos praticados no merca-
do tradicional.

- Ouvir-e-ser-ouvido: iniciativa a 
partir da própria diretoria, no 
sentido de ouvir a todos os asso-
ciados, deles colhendo críticas, 
sugestões e, sobretudo, participa-
ção nas atividades da instituição. 

- Revogaço: queremos retomar 
aquele ‘revogaço’ mineiro, pro-
pondo um ‘revogaço’ nacional. 
Com isto, o que se pretende é a 
desobstrução em benefício dos 
empresários, de todos os empeci-
lhos desnecessários que oneram a 
ação da empresa.

- Fortalecimento da Câmara de 
Mediação Empresarial (CAME-
AC): está na ideia de celebração 

de um convênio, no âmbito do 
Poder Judiciário de Minas Gerais, 
criando um programa de aproxi-
mação entre devedores e credores 
que tiverem títulos apontados a 
protesto, evitando-se a judicializa-
ção das cobranças. 

- Revitalização do Centro de Belo 
Horizonte: propõe-se a aproxima-
ção com o governo da cidade de 
Belo Horizonte, no sentido de res-
taurar e revitalizar o centro antigo 
de Belo Horizonte.

A posse dos eleitos, estatutariamen-
te prevista para o mês de janeiro, 
será apenas a posse administrativa. 
Com a intenção de serem realiza-
das as apropriadas comemorações 
em dezembro do próximo ano, cele-
brando os 120 anos da ACMinas e 
os 300 anos de Minas Gerais.
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