
PRIMEIRA REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO EMPRESARIAL DA MICRO E 
PEQUENA EMPRESA, REALIZADA E 10 DE MARÇO DE 2021 ÁS 176, VIA 
SISTENA ZOOM; 
 
 
PRESENÇAS: Presidente José Anchieta da Silva, o Coordenador de Conselhos, 
Marcos Brafman, o Presidente de Conselho Edvar Dias Campos, o Superintendente 
Luís Paulo Costa, a Assessora de Comunicação Gabriela Carvalho, e os membros 
do Conselho Adélia Galantini, Izabel Mendes, Adriana Avellar, Geraldo Lima, Nair 
Andrade, Luís Itamar Saldanha. 
 
ABERTURA: O Presidente do Conselho Empresarial de Micro e Pequena Empresa, 
deu início aos trabalhos, agradecendo a presença de todos e em seguida passou a 
palavra ao Presidente da ACMinas Dr. José Anchieta da Silva para as boas-vindas. 

Presidente José Anchieta da Silva.  Tenho dito e repito neste momento, é que o 
que mais nos anima é a vitalidade dos Conselhos. Com toda esta limitação, nos 
encontramos pelas lives, zoom e que capacita as nossas reuniões. Em nossa 
Plenária realizada ontem, informei que temos 8 grupos de trabalho para nossos 
projetos os mais diversos: Parceria ACMinas x Sebrae; o Conselho de Assuntos 
jurídicos com a realização da nova Cartilha – Nova Lei de Falência; BH 24 Horas, 
TJMG. As coisas estão acontecendo e a ACMinas está se tornando maior. Então, 
parabéns a este Conselho.  

Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman – Eu parabenizo o 
Edvar pelos trabalhos realizados á frete do Conselho. Conselho tão importante para 
nossos Associados. Terminamos o 2º mês desta Gestão com todos os Conselhos 
iniciando seus trabalhos. Parabenizo aqui o Luís Paulo e a Carla pelos trabalhos de 
nossa parceria com o Sebrae. Quero que contem comigo, como facilitador para 
realização destes trabalhos. Obrigado! 

Presidente do Conselho de Micro e Pequena Empresa Edvar Dias Campos – 
Agradeço a vocês pelas palavras, fomos prejudicados pela pandemia em 2020 e 
espero que possamos colher bons frutos agora em 2021.                                              
►Quero agradecer a todos aqui presente e comunicar que realizaremos nossas 
reuniões no início do mês, ás quartas-feiras sempre no horário de 10h. 

►Peço a todos os membros do Conselho, que contribuam com artigos para serem 
publicados em nosso Blog, assim como o artigo da Nair Andrade, que aqui 
parabenizo, foi muito bom. 

►Peço ao Presidente Anchieta, que mantenhamos junto aos pequenos 
empresários, uma relação mais humana devido as dificuldades que eles estão 
enfrentando nesta Pandemia.   

►Os membros do Conselho Izabel Mendes e Francisco se dispuseram a produzir 
um artigo sobre “Atendimento ao Cliente” e “Importância do Fluxo de Caixa” 
respectivamente. Importante ressaltar que o artigo deverá conter no máximo 2.500 
caracteres. 



►Sugestões de tema - Relações Humanas, Lucratividade, Impactos da Crise, 
Gestão, Formação de preço, Controle de Estoque.  

Superintendente da ACMinas Luis Paulo Costa – A ACMinas assinou uma 
parceria com o Sebrae que visa apoiar o desenvolvimento dos negócios. O 
Programa ALI – Agentes Locais de Inovação já está disponível para o associado. 
Nair Andrade reforçou a importância do grupo divulgar a iniciativa entre seus 
contatos. (aguardando material para divulgação). Para este ano, será pensado em 
uma nova edição do “Lapidar”. Reforço a importância da pesquisa que está sendo 
realizada junto aos associados, dando m norte e ajudando-o a escolher dentre os 
150 produtos oferecidos pelo Sebrae, qual o que mais lhe convém 

Geraldo Lima – Capacitar as pessoas, para melhorar a produção das empresas 
que estão sem um norte e trabalhando de forma individual. A ACMinas está 
trabalhando para facilitar que a informação chegue aos empresários de forma   
simples para um melhor entendimentos dos empresários dos pequenos negócios. 
Adendo de José Anchieta da Silva – “Ouvir e ser Ouvido”, é um projeto também da 
ACMinas, e, que está muito lento e temos que ajustar para ouvirmos nossos 
associados, compreendendo para melhor atendê-los. A diferença entre a ACMinas 
e outras instituições, é que somos uma Associação Geral, eclética o que aumenta 
ainda mais a nossa responsabilidade.  

Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman – Teremos nos 
próximos dias, uma reunião conjunta dos Conselhos de Saúde e de Economia – 
preservação da saúde e da economia. Tema tem a ver com o dito pelo Geraldo 
sobre a proposta de conter a pandemia que reduz a produtividade das empresas e 
das pessoas.  

Nair Andrade – Brasil Competitivo – ALI, os Conselhos podem ser contributivos 
para indicar as empresas com mais assertividade. 

Adélia Galantini – Trabalho com as Micro e Pequenas Empresas e percebo que o 
que tem impactado muito é o “Acesso ao Mercado” e o “Digital”. Sabemos que os 
produtos do Sebrae são excelentes, mas quem sabe introduzimos mais estes dois 
itens? 

Adriana Avellar – O que me preocupa nesta pandemia, é o fechamento das 
empresas. Tenho um artigo novas formas de vendas e também a presença 
orientadora ouvindo de perto o associado, para orientar no caminho a seguir.  

Francisco Mendes – Sou um credenciado do Sebrae, e só nesta pandemia orientei 
140 empresas com questões importantes sobre finanças e pude perceber àquelas 
que conseguiram se sair bem..  

Izabel Mendes – Atendimento de Cliente e tomada de decisão: artigos que atrevo 
a escrever. O fato é conseguirmos ajudar empresas e pessoas e por isto temos que 
trabalhar incansavelmente. O que vejo é que temos de traçar planos,.Na fala da 
Adélia que é o segmento da Moda e na fala da Adriana, trabalhar com conceitos 
acadêmicos. Na Federaminas acompanhamos as dores e soluções das empresas 
no interior. Já passamos pelo tsunami, agora é trabalharmos na limpeza. A saúde e 
economia não podem ser rivais. 



Superintendente Luís Paulo – Voltando a fala da Adélia, na questão da Moda, 
outra linha é conhecer nossos associados (E-Commerce) – acreditamos que este é 
um produto a trabalharmos junto ao Sebrae. 

Luís Itamar Saldanha – Eu atuo na área de construção civil e acredito na 
importância do relacionamento com o cliente. Sabermos o que temos nas mãos em 
termos de associado. Na minha empresa, nós trabalhamos os funcionários segundo 
a filosofia da empresa. Então: ►qual o cliente que a ACMinas tem? Traçar um perfil 
de modalidade, ajudando-os a chegar lá na frente com sucesso. 

 

ENCERRAMENTO – Por não haver mais assunto em pauta e pelo avançar da hora, 
o Presidente Edvar Dias Campos agradeceu a presença de todos, solicitando que 
agendasse conforme dito, que a próxima reunião será dia 07 de abril às 10h. Em 
seguida, deu-se por encerrada a reunião via ZOOM. Belo Horizonte, 10 de março 
de 2021 
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