
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE        
PRODUTIVIDADE, REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2021, ÁS         
17HORAS VIA ZOOM. 
 
Presenças – Presidente José Anchieta da Silva, Coordenador de         
Conselhos Marcos Brafman, Presidente do Conselho Carlos Alberto        
Villefort, Vice-presidente Gilvam Ferreira, Roberto Nogueira, George Liu,        
Paulo Jelihovsc, Caio Márcio, Rodrigo Werneck; Justificaram os membros         
do conselho Ronaldo Fernandes e Cristiane Miranda 
 
Abertura – O Presidente do Conselho Empresarial de Produtividade Sr. Carlos          
Alberto Villefort, deu início ao trabalhos, agradecendo pela participação de          
todos os Conselheiros, informando da solicitação da Cristiane em se desligar           
do grupo, por ter assumido outra função na Faculdade, inviabilizando o tempo.            
Em seguida confirmou a seguinte pauta: 
 
1)- Confirmo o calendário de nossas reuniões, sempre na última terça-feira ás            
17h via Zoom, devido pandemia e informado pelo Coordenador de Conselhos           
Marcos Brafman que ainda não seria possível presencial até estabilizar a           
pandemia. 
 
 2) Plano de Trabalho – vamos focar nos projetos da ACMinas como o Lapidar              
que em 2020 não foi possível efetivar nossa parceria. Vamos fazer um novo             
programa agora virtual. 
 
Roberto Nogueira– Sugeriu fazer uma pesquisa entre os Associados da          
ACMinas sobre Maturidade de Gestão de Produtividade. Não sabemos da          
disponibilidade do empresário em atender á pesquisa, mas em havendo          
possibilidade, pensei em perguntas baseadas no MEG – Processo / Estratégia/           
Pessoas / Resultado – após pesquisa, elaborando 5 perguntas nestes temas           
fazendo uma média do setor. Disse ainda que na última reunião, colocou suas             
experiências á disposição. 
 
Carlos Alberto – O momento é realmente muito delicado e inclusive o Caio             
está me representando neste momento, em uma reunião com o Presidente           
Anchieta para discutirem justamente a situação do Comércio de Belo          
Horizonte. Mas creio que haja sim, empresários querendo debater sobre          
momento de suas empresas e talvez se dispõem sim a responder esta            
pesquisa.  
Roberto Nogueira – Se lançarmos ideias voltadas para o empresário, no           
momento em que estão preocupados com a sobrevivência de sua empresa,           
pode ser interessante. 
 
Gilvam Ferreira – Nossa missão é fazer com que a sociedade se interesse             
pela produtividade e temos os recursos para tratarmos do assunto. Hoje os            
empresários são bombardeados por pesquisa, ma se fzermos com que          
entendam que esta pesquisa é uma ferramenta, pode sim ter um retorno a ser              
compartilhado. 
 



Carlos Alberto Villefort – Se despertarmos o interesse dos empresáris, a           
resposta virá espontaneamente. 
 
George Liu – Acho cabível a proposta do Gilvam e quanto a proposta do              
Roberto também cabível, poderemos adequar para chamar a atenção.         
Sabemos que em relação das empresas, uma parte está muito assustada, mas            
se mostrarmos uma saída ele terá interesse. Em uma segunda parte, podemos            
fazer um Bank marketing. 
 
Caio Márcio – Pediu desculpas pelo atraso, mas disse ter saído neste            
momento da reunião com o Presidente Anchieta e Presidente dos Conselhos e            
a Diretoria para um evento denominado – Belo Horizonte 24 Horas. A ideia e a               
proposta é fazer com que BH funcione 24 horas por dias, tal qual Nova York.               
Foi muito discutida e a conclusão é que o projeto é de melhorias e desafio para                
o futuro. Cada Conselho vai apresentar nos próximos 10 dias, um paper de 3 a               
6 folhas dizendo o que o Conselho pode dizer sobre o BH-24 Horas; O              
propósito é não permitir que haja mais fechamentos como estes que           
complicaram a vida dos empresários. 
→ levantar a motivação para erguer as empresas 
→ insisto em dizer que esta melhoria tem que acontecer na forma de como o               
empresário conduz o seu negócio 
→sobre a pesquisa, pode ser que afugente o empresário e prefiro darmos            
suporte para que ele incremente a empresa melhorando a produtividade 
→ O Conselho de Produtividade tem que apresentar este paper – vou fazê-lo e              
encaminhar a todos os membros do grupo, para que possam acrescentar algo            
para transformar BH a nível da cidade de Nova York. 
 
Carlos Alberto Villefort – gradeço ao Caio pela disponibilidade em          
representar-me nesta reunião e vamos enquanto Conselho, trabalhar a         
plataforma. 
 
Presidente José Anchieta da Silva – Boa tarde a todos, eu agradeço a             
participação do Caio na reunião. Queremos uma coisa grande, original e           
definitiva. Ao fechar o comércio pla 1ª vez, o mundo e a nação voltaram os               
olhos para nós em aplausos, mas 11 meses depois fazer um novo            
fechamento? Será que não se aprendeu nada com isto. Quem paga a conta é a               
riqueza gerada pelo empresário. Vamos trabalhar, pois quero uma BH modelo           
para 24 Horas. Peço ao Marcos Brafman que me ajude com as informações. 
 
Coordenador dos Conselhos Marcos Brafman – O Presidente já disse o           
essencial. O desenvolvimento econômico de BH é o que preocupa. Estamos           
falando em ter a cidade trabalhando/funcionando 24 horas por dia e assim            
estaremos gerando empregos e renda. Sei que este Conselho pode colaborar           
muito com a questão da produtividade. 
 
Carlos Alberto Villefort – O Roberto sugeriu uma pesquisa para vermos a            
questão da produtividade nas empresas e este assunto já foi ponderado pelo            
Gilvam e pelo Caio. Vamos trabalhar melhor esta informação para facilitar esta            
pesquisa de forma institucional tendo a ACMinas como mentora. 



 
Coordenador dos Conselhos Marcos Brafman – Um trabalho importante e          
podemos ainda considerar quais os pontos e gargalos que impedem as           
empresas de produzirem; Ele ainda tem que preocupar com as burocracias da            
empresa. Excelente ideia e parabenizo pela iniciativa. 
 
Carlos Alberto Villefort – Vamos formatar e levaremos a vocês para avaliação            
e dizer se o momento é viável. 
 
Presidente José Anchieta – O Projeto transcende a pandemia, temos que           
fazer algo para o futuro 
 
Carlos Alberto Villefort – Conforme informações da Carla/Relacionamentos        
da ACMinas, se o Lapidar realmente acontecer será no 2º semestre. Em 2019,             
devido a pandemia o próprio Sebrae realizou de forma virtual. Vamos aguardar            
o próximo semestre.  
 
Coordenador dos Conselhos Marcos Brafman - O Luis Paulo nosso          
Superintendente está formatando e sugiro ao Carlos que alinhe com ele os            
pontos interessantes ao Conselho. 
 
Presidente José Anchieta – Foi uma reunião produtiva. A parceria do Sebrae            
com a ACMinas será via o Lapidar, mas existe outros projetos que estamos             
viabilizando.  

→ Estamos fechando parceria ACMinas/Sebrae – Abrir portas do Sebrae numa           
linha direta com nossos associados;  

→Celebração de Parceria com a Junta Comercial: Trabalhar a Lei Geral de            
Proteção de Dados para reativarmos o Revogaço tornando-o Nacional;  

→Retomar os Cafés Parlamentares, o reavivamento da Câmara de Mediação e           
o Projeto Vitrine.  

→ Realizamos uma parceria com a Fundação Clóvis Salgado, com sua           
Presidente Eliane Parreiras, para realização de dois megaeventos        
empresariais. Um permanente e outro pontual com uma interação antes nunca           
vista. Aguardem! 

Carlos Alberto Villefort – Vamos estudar e ver qual a propota que o Conselho              
tem para cada projeto. Peço ao Presidente que nos fale sobre a reunião de              
Presidentes de Conselho; 

 

Presidente Joé Anchieta – Falamos sobre os 120 anos da ACminas;           
Presidente Aguinaldo não deu continuidade e dei o nome de “Gestão Aguinaldo            
2º tempo – construir pontes. Em reunião com o CDL para encontro com o              
Prefeito, deparei com uma pauta agressiva. Informei, que embora assinado a           
pauta, não tinha ainda me reunido com meus Vice-presidentes e que não tinha             



uma posição, mas que a pauta me preocupava. Pois tratava-se de um            
confronto, o que a ACMinas não aprova. Não me reuni com esta pauta de              
confronto. Mas me reuni com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, fizemos            
uma pauta propositiva com o Secretário e pessoalmente com o Prefeito Kalil,            
que nos disse que a reivindicação feita pela ACMinas seriam implantadas.  

 

Coordenador de Conselhos Marcos Brafman – Relatou a necessidade de          
alimentar o blog, e de reuniões conjuntas com os demais Conselhos. Disse de             
um Ofício enviado aos Diretores Eméritos convidando-os a atuarem junto aos           
Conselhos e que já está sendo finalizado pela Secretaria Geral e em breve os              
Presidentes de Conselhos deverão entrar em contato, formalizando o convite. 

 
Encerramento – O Presidente agradeceu a presença de todos dando por          
encerrada a reunião Virtual via ZOOM.  Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2021 
 
 
 
  

Carlos Alberto Passos Villefort 
Presidente 
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