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José Anchieta da Silva
Presidente da ACMinas

Editorial

Na guerra se tem a presença de 
um inimigo comum, indomável. 
Vencerá aquele que for mais forte. 
A humanidade, desde o reveillon 
de 2019/2020, convive com a 
Covid-19, declarado pela acredi-
tada OMS como pandemia. De-
flagrada estava a terceira guerra 
mundial. Não se ganha guerra 
com discursos políticos e nem com 
notícias desencontradas, fazendo 
o jogo do adversário: o vírus. Exér-
cito algum terá sucesso na guerra 
sem a necessária disciplina. Se o 
adversário é apenas o vírus, é de-
ver de cada general, assim como 
de toda tropa, reconhecer que as 
batalhas, todas, se darão com obe-
diência a um mínimo de organiza-
ção. Portanto, a Brasília o que é de 
Brasília, aos estados o que é dos 
estados e aos municípios o que é 
dos municípios. É preciso debelar a 
pandemia. Discurso e desinteligên-
cia entre autoridades não expulsa 
o coronavírus de nossas campanas 
(de nossos lares).

Nessa batalha sem trégua, é in-
dispensável que cada um de nós, 
soldados compulsoriamente recru-
tados para a luta, nos recolhamos 
às trincheiras de nossos lares. É 
preciso lavar as mãos e ter sem-
pre à mão um “cantil” de álcool 
em gel ou outro desinfetante. Esse 
comportamento será uma contri-
buição e tanto. É tempo de home 
office. Sair de casa e participar 
de aglomerações é ato de deser-
ção, é fazer o jogo do perigoso 
adversário, tornando-se vítima fá-
cil. Nas aglomerações está a pra-
ça de guerra de preferência desse 
insidioso adversário que, com sua 

guerra, de guerrilha, quer a todos 
contaminar. 

O exército de pessoas de bem 
tem uma tarefa a mais: convencer 
os negacionistas, informando-lhes 
que o seu proceder retarda a vitó-
ria sobre o adversário, porque re-
tarda a vacinação e diminui a sua 
capacidade de imunização, enca-
rece a guerra e aumenta o número 
de vítimas. O vírus não conhece 
ideologias e nem perde tempo 
com esse tipo de coisa; pelo con-
trário, sabe como ninguém tirar 
partido da pregação desses arau-
tos do apocalipse. Sentido não 
tem desdenhar a ciência, respon-
sável pela descoberta de vacinas 
(que já se demonstram exitosas) e 
da cura que virá. Na mistura de 
política com ciência, quem se ridi-
culariza é a primeira.

Especialmente quanto à ação do 
Estado (União, estados e municí-
pios), não é aceitável que se cogi-
te outra prioridade que não o de-
belar definitivamente a Covid-19.      
Nessa guerra, a atenção do Esta-
do deve voltar-se para as pessoas 
e deve, nesse cuidado, incluir o 
bem organizado “sistema de em-
presas brasileiro”. São essas que, 
funcionando, geram empregos 
e impostos, assegurando a exis-
tência (subsistência) do próprio 
Estado. As autoridades precisam, 
na busca de soluções, ouvir os 
segmentos produtivos. O simples 
fechamento (lockdown) de esta-
belecimentos é modelo que ou já 
se esgotou ou demonstrou que as 
suas desvantagens acabam sendo 
maiores do que as vantagens que 

dele pudesse decorrer, pelo me-
nos em termos empresariais.

O inimigo comum ainda não bateu 
em retirada e nem dá sinais de fa-
diga; portanto, é urgente, indispen-
sável um mutirão em torno da va-
cinação de cada brasileiro. Será 
com a vacina que nascerá um ou-
tro Brasil, uma outra sociedade, um 
outro Estado, mais real, mais justo, 
mais organizado, mais ético. É fun-
damental que se unam servidores 
públicos, autoridades, empresários 
e povo, todos despidos de privilé-
gios. A Revolução Francesa colo-
cou no horizonte da humanidade 
três valores excepcionais: liberda-
de, fraternidade e igualdade. Do 
primeiro cuidou a Constituição de 
Ulisses. Do segundo tem cuidado 
a moral religiosa. Falta bem cuidar 
do valor, da igualdade. O fosso 
da desigualdade está aumentan-
do. Através do diálogo, num gran-
de “pacto”, será possível construir 
um Brasil de verdade. Um Brasil 
com direito de sonhar com o futuro.

Há, para fechamentos, soluções 
intermediárias mais inteligentes e 
que, não propiciando aglomera-
ções, proporcionarão funciona-
mento integrado de vários fazeres 
diários. O Brasil é um país tropical 
e é preciso oferecer à sociedade 
um projeto de funcionamento de 
nossas metrópoles durante vinte e 
quatro horas por dia. O êxito des-
se projeto proporcionará a certeza 
de um “fechamento nunca mais”. A 
Associação Comercial e Empresa-
rial de Minas já está trabalhando 
nesse projeto que, brevemente, ofe-
recerá à sociedade brasileira.    

A terceira guerra mundial
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Presidente do Conselho Empresarial de Economia 
da ACMinas expõe as principais expectativas para 
o mercado brasileiro

Entrevista

A pandemia da Covid-19 impôs 
entraves para o desenvolvimento 
da economia no Brasil e no mun-
do. A chegada de uma segunda 
onda no País e a especulação do 
início de uma terceira no exterior 
geram incertezas quanto à recupe-
ração das economias. “Com um 
avanço ainda tímido da vacinação 
e os sucessivos fechamentos e rea-
berturas, o Brasil teve um ano de 
2020 difícil. Alta de preços dos ali-
mentos, aumento do desemprego, 
fim do auxílio emergencial para a 
parcela mais vulnerável da popu-
lação e queda do investimento es-
trangeiro preocupam o mercado”, 
avaliou Guilherme Velloso Leão, 
presidente do Conselho Empresa-
rial de Economia da ACMinas. 

Segundo ele, não se pode espe-
rar muito dos investimentos es-
trangeiros em 2021. “O mundo 
todo continua numa recuperação 
gradual, atrasada, mais uma vez, 
pelo novo surto da Covid-19 nes-
te primeiro trimestre e pelo fato de 
que a frágil situação fiscal (e insti-
tucional) do Brasil eleva a insegu-
rança em investir no País.” Velloso 
é mestre em Economia de Empre-
sas, MBA em Finanças Ibmec, es-
pecialista em Previdência Priv ada 
e  economista pela PUC Minas. 
Atualmente é diretor-presidente da 
Mais Previdência, fundo de pen-
são do Sistema FIEMG, por vários 
mandatos (atual, mandato 2019 – 
2021) e Presidente do ICSS – Ins-
tituto de Certificação Institucional 

Recuperação 
econômica gradual no 
Brasil e no mundo

e dos Profissionais de Seguridade 
Social, empresa do Grupo Abra-
pp (mandato 2019 – 2021). 

Após o primeiro ano da pande-
mia da Covid-19, quais as pers-
pectivas para o desenvolvimen-
to do País em 2021?

Acredito que 2021 será um ano 
de recuperação econômica gra-
dual, no mundo e no Brasil. A 
velocidade a intensidade dessa 
recuperação dependerão da ca-
pacidade de controle da pande-
mia, do avanço na cobertura da 
vacinação sobre a população e 
da capacidade fiscal e efetivi-
dade das medidas de estímulo 

Foto: Freepik
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à atividade econômica de cada 
país. No Brasil, o que temos vis-
to é um processo de vacinação 
lento, provocado pelo atraso nas 
negociações junto a organismos 
internacionais, governos e indús-
trias farmacêuticas, o que tende 
a retardar o processo de alcan-
ce da imunidade de rebanho na 
população (quando 70% a 80% 
da população está vacinada), 
e a possibilidade da volta mais 
rápida da normalidade nas ativi-
dades econômicas. Acredito que 
ainda veremos muita volatilidade 
e atividade fraca na economia 
brasileira no primeiro semestre, 
explicadas por este atraso no 
controle da pandemia e na va-
cinação e também em função 
de fatores como o fim do auxílio 
emergencial e a inflação pressio-
nada, ambos afetando a capaci-
dade de consumo da população, 
além da frágil situação fiscal do 
País, que não dá muita margem 
para o governo implementar no-
vas medidas de estímulos fiscais. 
Estimo um crescimento do PIB pró-
ximo de 3% no ano de 2021, o 
que significa que não vamos re-
cuperar o tombo de 2020. Ou 
seja, um país de renda média 
com muitos problemas sociais, in-
felizmente, estará um pouco mais 
pobre ao final de 2021.

A implementação do auxílio 
emergencial influenciou no de-
sempenho da economia no últi-
mo ano, e a sua retirada deixa 
um prognóstico preocupante 
para 2021. A retomada do au-
xílio é uma estratégia viável 
para o ano?

Sem dúvida alguma, o auxílio 
emergencial teve importância es-
tratégica para reduzir o impacto 
social da pandemia sobre a po-
pulação menos favorecida e redu-

zir seus efeitos sobre a economia. 
Afinal de contas, foram injetados 
na economia, de forma pulveriza-
da, mais de R$ 300 bilhões, um 

foram destinados ao consumo, 
principal variável impulsionadora 
do PIB, não tenho dúvida de que 
o auxílio emergencial teve grande 
importância para amenizar os im-
pactos da pandemia sobre a eco-
nomia. Foi uma decisão acertada 
do governo, e acredito que sua 
continuidade, ao menos no pri-
meiro semestre, deveria ser estu-
dada sob condições muito rígidas 
de respeito ao equilíbrio fiscal e 
ao teto de gastos. Como dito 
anteriormente, aproximadamente 
70% do crescimento (ou queda) 
do PIB brasileiro é explicado pelo 
componente Consumo. Sabemos 
que o desemprego formal está 
muito alto, em torno de 14% da 
força de trabalho, num processo 
de recuperação lenta, e que o 
trabalho informal ainda não se re-
cuperou. Fomentar o consumo da 
população e estimular o emprego 
são as melhores formas de estimu-
lar a rápida recuperação econô-
mica. Não podemos abrir mão, 
entretanto, do equilíbrio fiscal, as-
sim, novas medidas de estímulos 
fiscais para a população têm de 
ser precedida de contrapartidas 
nos gastos públicos, ou seja, de 
cortes, e não de aumento de or-
çamento e impostos.  

Com a queda de investimento 
estrangeiro no País, quais estra-
tégias podem ser adotadas para 
reverter essa situação?

De fato, acredito que não pode-
mos esperar muito dos investimen-
tos estrangeiros em 2021. Seja 
porque o mundo todo continua 
numa recuperação gradual, atra-
sada mais uma vez pelo novo 
surto da Covid-19 neste primeiro 
trimestre,  seja pelo fato de que 
a frágil situação fiscal (e institu-
cional) do Brasil eleva a insegu-
rança em investir no País. Como 

montante equivalente a quase 5% 
do PIB brasileiro. Considerando 
que grande parte desses recursos 

Fomentar o consumo 
da população 
e estimular o 

emprego são as 
melhores formas 
de alcançar a 

rápida recuperação 
econômica. Não 
podemos abrir 

mão, entretanto, 
do equilíbrio 
fiscal, assim, 

novas medidas de 
estímulos fiscais para 
a população têm de 
ser acompanhadas 
de contrapartidas 

nos gastos públicos, 
ou seja, de cortes, 
e não de aumento 
de orçamento e 

impostos.

“

“
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destacado na questão anterior, 
assumindo que não podemos 
contar muito com os investimentos 
estrangeiros, ainda que as expor-
tações venham a crescer, penso 
que a política monetária precisa 
continuar expansionista (baixas 
taxas de juros) e ainda precisare-
mos contar com estímulos fiscais. 
Ao mesmo tempo, pensar em po-
líticas para estimular o emprego 
é importante, ainda que a única 
solução concreta para a redução 
do desemprego numa economia 
seja a retomada da atividade, 
especialmente nos setores do co-
mércio e serviços. Por outro lado, 
não podemos nos esquecer da 
importância de o governo conse-
guir um melhor alinhamento com 
o Legislativo federal a fim de via-
bilizar o avanço das reformas es-
tratégicas para o País, dando ao 
mercado sinalizações efetivas de 
segurança e viabilidade na reto-
mada dos investimentos. 

A pandemia, por mais estragos 
e tragédia que tenha causado, 
é passageira, já as decisões em-
presariais podem causar estragos 
irreversíveis para um país. Não 
haverá retomada forte de inves-
timentos no Brasil enquanto não 
houver um horizonte claro em re-
lação à solvência fiscal do País, 
estabilidade de regras e viabi-
lidade/atratividade econômica 
vis à vis outros países. A decisão 
recente da Ford de encerrar as 
atividades no País, gerando um 
desemprego direto e indireto de 
mais de 50 mil postos de traba-
lho, é muito clara nesse sentido. 
Ainda não temos no Brasil um ho-
rizonte claro, uma perspectiva de 
médio e longo prazo em relação 
ao seu futuro fiscal, inflação, ju-
ros, segurança jurídica, em rela-
ção aos altos custos tributários e 
trabalhistas, na estabilidade das 

políticas e preços energéticos, na 
questão logística etc. Ou seja, 
além dos custos elevados de se 
produzir no Brasil, acima de ou-
tros países, há muitas incertezas 
no horizonte legislativo, em fato-
res estratégicos para as empre-
sas, o que torna o futuro muito 
incerto e fragiliza as decisões de 
investimento.

inflação saiu um pouco do con-
trole em 2020 e, quando se olha 
para o futuro, ainda se veem sinais 
de pressão advindos do câmbio, 
gastos públicos (risco fiscal), com-
bustíveis, e outros fatores como os 
preços no atacado (indústria). Pelo 
indicador acumulado em 12 me-
ses, o IPCA acelerou para 4,56% 
em janeiro, acima dos 4,52% 
alcançados em 2020 e também 
acima do centro da meta da infla-
ção estabelecida pelo Bacen, de 
3,75% para 2021. Diante desses 
fatos, acredito que o Bacen inicia 
um processo de elevação da taxa 
básica de juros já na próxima 
reunião do Copom, prevista para 
março/21. O mercado financeiro 
está projetando, no último Relató-
rio Focus (08/02), uma Selic de 
3,50% ao final de 2021. Consi-
derando que o mesmo relatório 
projeta a inflação (IPCA) fechando 
o ano de 2021 em 3,60%, conti-
nuaremos tendo uma taxa de juros 
atrativa aos investimentos e ao fo-
mento do crédito e consumo.    

Em Belo Horizonte, os números 
da Covid-19 tiveram grande im-
pacto na economia influenciado 
pelos sucessivos fechamentos do 
comércio. Temos perspectivas 
para a recuperação econômica 
da cidade?

Sim. BH não se diferencia do res-
tante do Brasil e acompanhará 
a recuperação gradual da eco-
nomia que veremos no País. As 
grandes metrópoles brasileiras 
são essencialmente baseadas nos 
setores de serviços e comércio, 
que foram muito afetados pela 
pandemia e que ainda não apre-
sentaram uma recuperação firme. 
Veremos uma recuperação mais 
clara desses segmentos e das me-
trópoles brasileiras no segundo 
semestre de 2021.

O Copom começou o ano man-
tendo a taxa de juros a 2%; 
quais expectativas podemos ter 
em relação à taxa em 2021?

Quando se faz a leitura das últi-
mas atas do Copom nota-se que 
a autoridade monetária está pre-
ocupada com pressões diversas 
sobre a inflação, indica que a 

Acredito que
ainda veremos

muita volatilidade
e atividade fraca

na economia
brasileira no

primeiro semestre,
explicadas por este
atraso no controle
da pandemia e

na vacinação da
população.

“

“
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Distanciamento, uso de máscara, álcool em gel e a 
chegada da vacina, como manter os cuidados com 
a Covid-19 em meio ao desgaste da pandemia 

Saúde

A pandemia do coronavírus segue 
impondo grandes desafios para 
todos, principalmente nos grandes 
centros urbanos, que lutam para 
manter as atividades econômicas 
em curso e a segurança e saúde 
da população. No momento em 
que a capital mineira acaba de 
passar por seu segundo fechamen-
to e transiciona uma reabertura 
controlada, é necessário falarmos 
sobre os riscos do vírus que ainda 
assola a tranquilidade de todos. 
E, principalmente, da importância 
dos cuidados para seguir a redu-
ção dos níveis de contaminação. 

Após um fechamento abrupto em 
algumas capitais brasileiras, in-
cluindo Belo Horizonte, decorrente 
das aglomerações com as festas 
de final de ano, aumentou o alerta 
para a necessidade de se mante-
rem os cuidados de convívio em 
meio à pandemia e, mais do que 
nunca, a necessidade de ficar em 
casa. O Brasil chegou à marca 
de 9.834.513 casos confirmados 
e 239.245 mortos até o mês de 
fevereiro, em dados divulgados 
pelo Ministério da Saúde. Man-
te-se uma média móvel superior a 
1000 óbitos por 25 dias seguidos 
até a redação desta matéria. 

Em conversa com a presidente do 
Conselho Empresarial de Saúde, 

Isis Oliveira, ouvimos sobre a con-
juntura que levou ao novo fecha-
mento da capital: “O que gerou a 
necessidade do fechamento nova-
mente pelo aumento exponencial 
do número de casos foi o compor-
tamento da população e de mui-
tos estabelecimentos comerciais. 
Já sabemos quais são as medidas 
necessárias para evitar o contágio 
e não promover aglomerações, 
além do uso de máscaras, que é 
essencial. O que vimos no fim de 
ano, tanto durante as festas, quan-
to no período que as antecedeu, 
foram aglomerações em todos os 
cantos da cidade e também em 
festas particulares e, clandestina-
mente, em alguns estabelecimen-
tos comerciais”. 

Em meio aos impactos do aumen-
to da Covid-19, indicando uma 
segunda onda no País, e ao que 
muitos cientistas suspeitam já ser 
uma terceira no mundo, é neces-
sário reforçar o uso das medidas 
de prevenção. Para o empresaria-
do isso significa, “uso obrigatório 
de máscara não só dentro dos 
estabelecimentos mas também na 
rua - na rua cheia, ao cruzar com 
alguém contaminado, a chance 
de contrair o vírus é grande caso 
a pessoa esteja desprotegida. Evi-
tar aglomeração é essencial, por 
isso as regras de quantidade de 

1 ano de pandemia: 
como manter os cuidados

pessoas e de distanciamento são 
importantes dentro dos estabeleci-
mentos. Fundamental lembrar que 
não adianta estar de máscara e 
abraçado com pessoas, a regra é 
máscara + distanciamento”, refor-
çou Isis. 

Com o início da vacinação, mes-
mo que tímida, a população se 
depara com uma nova esperança 
no enfrentamento da pandemia. 
No entanto, infelizmente, para a 
maioria das pessoas as chances 
de vacinação ainda parecem dis-
tantes. Nesse cenário, Isis pontua 
que “é importante ressaltar que a 
vacinação, no momento, depende 
de o governo federal negociar e 
enviar doses. O que na minha opi-
nião foi falho e ficamos atrasados. 
A cidade tem uma rede de vacina-
ção eficiente, aliás o SUS tem um 
programa de vacinação eficiente, 
então aplicar não será um proble-
ma, basta que as doses cheguem. 
Só teremos reflexo na redução da 
circulação do vírus após 70% da 
população vacinada, o que ima-
gino que só aconteça no fim do 
ano. Portanto, manter as medidas 
de cuidados será importante até 
lá. Vale lembrar que ainda não sa-
bemos quanto tempo a imunidade 
induzida pela vacina dura, então, 
até sabermos isso, as medidas são 
importantes”.
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Movimento Unidos 
pela Vacina 
A empresária Luiza Helena Tra-
jano, presidente do Conselho 
do Magazine Luiza  propôs que 
o empresariado se una ao Movi-
mento “Unidos pela Vacina”, com 
o objetivo de imunizar todos os 
brasileiros contra a Covid-19 até 
setembro. O grupo se prontificou 
a contribuir para que não haja en-
traves na distribuição e transporte 
da vacina para todos os cantos do 
País.

A ACMinas apoia o movimento 
“Unidos pela Vacina” e acredita 
na união da sociedade civil para 
viabilizar a vacinação de todos os 
brasileiros. ACMinas se une ao movimento na busca pela viabilidade da vacina para todos
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ACMinas Live debate projeto 
que derruba “supersalários”

ACMinas Live

Deputado federal Rubens Bueno (Cidadania) 
pede apoio para aprovação

A aprovação das reformas estru-
turais é considerada fundamen-
tal para que o Brasil volte a ter 
recursos financeiros para fazer 
investimentos, gerando empre-
gos e desenvolvimento. Um dos 
desafios, também considerado 
essencial, é o combate aos super-
salários, último tema debatido no 
Ciclo de Debates da ACMinas 
– A Reforma do Estado, realiza-
do durante a live que recebeu o 
deputado federal Rubens Bueno 
(Cidadania), relator do projeto (PL 
6726/2016) que regulamenta o 
teto salarial no serviço público 
para barrar os chamados super-
salários. 

O projeto normatiza as regras 
para o pagamento das verbas e 
gratificações que ultrapassem o 
limite constitucional, que é o sa-
lário dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), hoje fixado 
em R$ 39.293,32. O projeto, 
já aprovado pelo Senado, em 
2018, aguarda votação na Câ-
mara dos Deputados. A econo-
mia anual com a aprovação do 
projeto está estimada em cerca 
de R$ 2,3 bilhões. 

O evento contou com os vice-pre-
sidentes da ACMinas, Ruy Araujo 
e Marcos Brafman, e o profes-
sor da Fundação Dom Cabral, 
Humberto Falcão Martins, como 
debatedores que questionaram o 
impacto dessas medidas e a im-

portância de sua aprovação an-
tes da reforma tributária.  

De acordo com o deputado fede-
ral, a aprovação do projeto antes 
das reformas, inclusive a tributá-

ria, é importante por ele permitir 
calcular o tamanho do Estado e 
dos gastos, contribuindo para 
uma reforma tributária adequada. 
“Quando falamos de reforma tri-
butária, antes dela é preciso dis-

Deputado Federal Rubens Bueno relator da PL 6726/2016.
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cutir o tamanho do Estado brasi-
leiro. Isso é o que mais queremos 
saber para que, nas políticas pú-
blicas, possamos identificar onde 
o Estado pode intervir, dentro da 
sua função, saber quanto custa 
e de onde vai sair esse dinhei-
ro para pagar. Essa reforma do 
Estado é muito importante para 
que possamos fazer a reforma tri-
butária. Se fizermos uma reforma 
do Estado e sabendo quanto vai 
custar, na reforma tributária vai se 
dizer de onde sairão os recursos 
financeiros para arcar e sustentar 
esse Estado brasileiro capenga e 
cheio de problemas de toda or-
dem, no qual faltam recursos e 
dinheiro para investimentos.”

Bueno explicou ainda que, antes 
das reformas, estruturais é impor-
tante fazer justiça. De acordo com 
a Constituição do Brasil, ninguém 
no serviço público pode receber 
mais que os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). No en-
tanto, ao longo do tempo, foram 
instituídos penduricalhos em todas 
as instâncias, fazendo com que 
hoje tenhamos muitos funcionários 
recebendo valores altíssimos.

“Com a instituição de penduri-
calhos em todas as instâncias, 
temos, hoje, milhares e milhares, 
na estrutura do serviço público, 
de apaniguados imoralmente re-
cebendo mais do que manda a 
Constituição. Cito, por exemplo, 
os juízes e promotores. O juiz 

tem o papel de aplicar a lei, e o 
promotor, de fiscalizar a correta 
aplicação. No entanto, são os 
mais beneficiados dessa imorali-
dade que são os supersalários no 
Brasil. Alguns com remunerações 
de R$ 70 mil, R$ 80 mil, R$ 100 
mil, R$ 200 mil. Outros recebem 
de R$ 500 mil a R$ 1 milhão de 
quando em quando. Isso tem que 
acabar.”

Apoio para 
aprovação
As expectativas em relação à 
aprovação são positivas, princi-
palmente após a inclusão do tema 
na lista de prioridades do gover-
no federal, no início do mês. O 
deputado federal ressaltou que, 

segundo cálculos da Consultoria 
de Orçamento da Câmara, a esti-
mativa mínima de economia anu-
al com a aprovação do projeto é 
de R$ 2,3 bilhões, e pediu apoio 
e mobilização para que o Projeto 
de Lei Nº 6.726 seja aprovado.

O presidente da ACMinas, José 
Anchieta da Silva, ressaltou que a 
entidade irá contribuir para que as 
reformas sejam aprovadas e apoia 
o projeto para o combate aos su-
persalários. “A ACMinas elegeu 
como tarefas trabalhar e participar 
na reforma do Estado brasileiro. E, 
para isso, são necessárias as re-
formas administrativa, tributária e 
política. O Projeto PL 6726 é um 
bom começo. É preciso que o Es-
tado caiba no orçamento, e não o 
contrário”, destacou. 

ACMinas debateu a importância da aprovação da PL 6726/2016 para 
dimensionar o tamanho do Estado.
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Presidente José Anchieta da Silva apresenta, durante 
evento de posse, os projetos da gestão 2021/2022

Posse

O advogado José Anchieta da 
Silva, eleito em dezembro para 
presidir a Associação Comercial 
e Empresarial de Minas - ACMi-
nas, juntamente com a diretoria 
executiva, plena e emérita, tomou 
posse em janeiro, em cerimônia 
realizada de forma remota pelo 
aplicativo zoom, seguindo as 
normas sanitárias de cuidados 
da pandemia da Covid-19. An-
chieta analisou, em seu discurso, 
os cenários econômico, político, 
social e institucional do Brasil, e 
especialmente de Belo Horizonte, 
além de destacar o papel da AC-
Minas no processo de retomada 
do desenvolvimento econômico 
pós-pandemia.  A solenidade, 
conduzida pelo presidente que 
deixava o cargo, Aguinaldo Diniz 
Filho, teve um momento de silên-
cio logo na abertura para lembrar 
as vitimas da Covid-19. 

Durante a abertura, parabeni-
zou-se a ACMinas por seus 120 
anos de atividades ininterruptas. 
“Foi uma honra presidir esta enti-
dade centenária e tão importante 
para Belo Horizonte. Ao deixar a 
presidência ressalto a importân-

cia da ACMinas como parceira 
dos governos municipal, estadual 
e federal, das entidades empre-
sariais e dos cidadãos na busca 
pelo desenvolvimento. Parabeni-
zo os meus antecessores pela sua 
condução até os dias de hoje. E 
me despeço com o sentimento de 
dever cumprido”, comentou Agui-
naldo Diniz Filho.

Os empossados, diretoria exe-
cutiva, plena e emérita, assu-
mem as atividades para o biênio 
2021/2022. Durante o evento, 
o presidente eleito apresentou as 
propostas e seus principais proje-
tos: 

- Projeto pauta comum: busca 
alinhamento com instituições a 
fim de angariar apoio para re-
alização de projetos que sejam 
de grande valor para ambas as 
partes;  

- 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 
mercado tradicional; 

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

- Revogaço: retomar o “revoga-
ço” mineiro, propondo um “revo-
gaço” nacional desobstruindo, 
em benefício dos empresários, 
de, todos os empecilhos que one-
ram 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 Ge-
rais, criando um programa de 
aproximação entre devedores e 
credores que tiverem títulos apon-
tados a protesto, evitando-se a 
judicialização das cobranças; 

- Revitalização do Centro de 
Belo Horizonte: propõe-se a 
aproximação com o governo da 
cidade de Belo Horizonte, no 

Nova diretoria toma 
posse na ACMinas
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sentido de restaurar e revitalizar o 
centro antigo.

Quem é o novo 
presidente: 
José Anchieta da Silva é mes-
tre em Direito Comercial pela 
UFMG, doutorando em Ciências 
Jurídico-Empresariais pela Facul-
dade de Direito da Universidade 
de Lisboa  professor concursado 
de Direito Comercial da UFMG e 
docente na Faculdade de Direito 
Milton Campos. Exerceu o cargo 
de secretário geral da Escola de 
Advocacia da OAB/MG e presi-
diu o Instituto dos Advogados de 
Minas Gerais. Atuou ainda como 
delegado da Comissão de Rela-
ções Internacionais do Conselho 
Federal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil junto ao Mercosul. 
É membro do Instituto Histórico e 
Geográfico de Minas Gerais e 
das Academias Municipalista e 
Marianense de Letras. Atua como 
árbitro e é presidente da Acade-
mia Mineira de Letras Jurídicas - 
AMLJ e titular de José Anchieta da 
Silva Advocacia. 

Quem é quem 
Conheça os novos membros da 
Diretoria Executiva. 

Janayna Bhering Cardoso Ricardo Mascarenhas Lopes
Cançado Diniz

Cofounder SafeTest Diagnósticos, 
executiva de negócios Fundep, 
diretora Foinder Institute Minas 
Gerais. Engenheira de formação, 
mestre em Ciência e Tecnologia, 
especialista em estatística aplica-
da a processos, Six Sigma Black 
Belt. Atua no ecossistema de ino-
vação há mais de 15 anos, o que 
permitiu estruturar uma grande 
rede de conexões e parceiros es-
tratégicos que vão desde governo, 
agentes financiadores, empresas 
e ICTs, buscando catalisar o elo 
entre as mesmas. Principal espe-
cialidade é transformar ideias em 
negócios a partir de uma gestão 
estratégica dos recursos para ino-
vação. Já captou cerca de R$1 
bilhão para projetos inovadores e 
consegue fazer a ponte entre di-
ferentes atores do ecossistema de 
inovação de forma a gerar valor 
para as partes envolvidas.

Formado em Contabilidade e Di-
reito. Pós-graduado em Direito da 
Empresa pela FGV e em Direito 
do Estado e da Regulamentação 
também pela FGV. Possui cursos 
de Parceria para o Desenvolvi-
mento do Acionista; Finanças 
Corporativas e de Governanças 
Corporativas, os 3 pela Funda-
ção Dom Cabral. Possui também 
o Curso Global Management 
Programme da Universitas Tele-
fónica, em Barcelona. Trabalhou 
no Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Belo Horizonte e no 
Conselho de Assuntos Legislativos 
da CNI. Atualmente é executivo 
de Relações Internacionais para 
os estados de RJ, ES, MG, TO, 
DF, GO, MS, MT, RO e AC de 
empresa multinacional.
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Confira a íntegra do discurso do 
presidente empossado. 

Pronunciamento na posse da 
presidência da ACMinas, em 
06/01/2021, às 17h

Senhoras e Senhores,

Nesta sessão fechada, em trans-
missão virtual em face da pande-
mia da Covid-19, que se abate 
sobre toda a humanidade, o Co-
ronavírus (Covid-19), assumimos 
a presidência da nossa mais do 
que centenária Associação Co-
mercial e Empresarial de Minas. 
O responsável primeiro por essa 
condução é o presidente Aguinal-
do Diniz (aqui presente), a quem, 
com um sublinhado agradecimen-
to, rendemos nossas homenagens. 
Não é sem razão que a gestão 
que assume o comando da AC-
Minas a partir de agora adota o 
título de “Aguinaldo Diniz, segun-
do tempo”, com o compromisso 
de “construir pontes”. Trata-se de 

uma identidade de propósitos em 
si autoexplicativa.

A nossa diretoria toma assento 
nos seus postos no momento em 
que a pandemia do Coronavírus 
crava, só no Brasil, o número trá-
gico, melancólico, deprimente, 
assustador, de duzentos mil mor-
tos. Todos vitimados do Covid-19. 
Numa prática, acredita-se, univer-
sal, costuma-se homenagear os 
mortos, em sessões cívico-sociais, 
com um “minuto de silêncio”. 
Vamos quebrar essa tradição, 
respeitando-a embora. Vamos 
substituir esse “minuto de silêncio” 
por um “grito”, grito coletivo, a 
todos os pulmões, chamando a 
atenção de todas as autoridades 
no sentido de que se respeite a 
“Vida Humana”; que dirijam, as 
autoridades, todas, os esforços, 
também todos, com os seus plan-
téis intelectuais, físicos, morais, 
sociais, orçamentários, para de-
belar esse mal, salvando-se to-
das as vidas possíveis. Este é o 

comando, externado ou não, de 
todas as proclamações da vida, 
em todos os tempos. Espaço não 
há para tratar de questão dessa 
relevância fundante, com olhos 
voltados para interesses menores. 
Registre-se, todos os demais in-
teresses em relação à pandemia 
instalada são interesses menores. 
Este é o grito.

Empresar é 
construir porque 
todo empresário 
é construtor de 
uma renovação 

da sociedade em 
movimento.

“

“

Ao deixar a presidência Aguinaldo Diniz Filho ressaltou a importância da ACMinas 
como parceira dos governos municipal,estadual e federal, das entidades empresariais 
e dos cidadãos na busca pelo desenvolvimento.

Tiremos, todavia, a primeira das 
conclusões positivas desse estado 
pandêmico em que se vive. Da 
combinação da ciência com a 
atividade empresarial é que nas-
cem os caminhos novos da vaci-
nação e da cura. Os cientistas 
exercitam sua atividade pesqui-
sadora em centros de pesquisa 
e em laboratórios. Ambos são 
empresas. A indústria farmacêu-
tica dos insumos, dos fármacos, 
o armazenamento, o transporte e 
o suporte da atividade de vaci-
nação, de medicação e de trata-
mento são, todas, sem exceção, 
atividades ao abrigo daquilo que 
se considera, numa alça maior, 
atividade empresarial. É dizer, a 
erradicação da pandemia da Co-
vid-19 não se dará sem a ação 
plena de um plexo de atividades 
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empresariais que, inclusive, estão 
compreendidas no Estatuto Social 
da ACMinas.

Feita essa necessária considera-
ção introdutória, é preciso ainda 
chamar a atenção do Estado na 
sua obrigação de dar proteção, 
também, para esse outro cidadão: 
a sociedade empresária. O Esta-
do brasileiro deve essa atenção 
à atividade empresarial, e isso 
compõe, com grau de prioridade, 
a plêiade de enfrentamentos que 
serão objeto de incansável serviço 
no curso de nossa gestão no âmbi-
to da ACMinas.

Empresar é construir porque todo 
empresário é construtor de uma 
renovação da sociedade em mo-

vimento. No nosso programa de 
ação estão projetos que reputa-
mos relevantes e dentre os quais 
se destacam:

- Pauta Comum: As instituições pri-
vadas precisam dialogar entre si 
para, noutro plano, dialogarem, 
harmonicamente, com as autorida-
des. O exercício das parcerias é 
sempre útil e saudável porque par-
cerias são multiplicadores. Aves 
da mesma plumagem voam juntas.

- Bom dia, Associado: Se se pro-
põe dialogar porta a fora, em pri-
meiro lugar é preciso plantar esse 
diálogo internamente. Toda asso-
ciação tem existência em função 
da existência de seus associados. 
Portanto, todos os dias, em siste-

ma on-line, a ACMinas levará a 
sua palavra, a novidade da hora, 
a cada um de seus associados.

- Ouvir e ser ouvido: combina-
do com os projetos anteriores, a 
ACMinas conversará, telefoni-
camente (não se trata, aqui, de 
conversar apenas com o dedo e 
com a telinha), todos os dias, com 
número razoável de associados, 
ouvindo-os antes de se fazer ouvir, 
e é essa conversa que alimentará 
o comando da instituição.

- Pregão negativo: cogita-se da 
criação de um sistema informativo 
com a função de, para seleciona-
dos itens (itens comuns), informar 
permanentemente aos associados 
onde adquirir insumos, matéria-pri-
mas e implementos pelos menores 
preços. Antecipamos que compre-
endemos o desafio que a emprei-
tada representa.

- Ampliação do Revogaço: com o 
registro de que esse projeto não 
é originalmente da ACMinas, por-
que é do atual governo do estado 
de Minas Gerais; com o registro, 
também, de que alguma coisa nes-
se sentido já se fez com a edição 
da Lei de Liberdade Econômica 
(Lei nº 13.874/2019); o que se 
pretende é dar visibilidade a essas 
acontecências, ampliando os seus 
efeitos e criando o que poderá ser 
um desejável Revogaço nacional.

- Sem protesto:  cogita-se, em par-
ceria com o Tribunal de Justiça do 

Seguindo as normas sanitárias de cuidados da pandemia da Covid-19, os 
associados, diretores e demais convidados participaram do evento de posse de 
forma virtual. 
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do, e a ACMinas acompanhará 
cada um de seus associados junto 
à instituição, a fim de facilitar o 
atendimento. Esta parceria já está 
apalavrada.

- Vitrine – apresente sua empresa: 
a pretensão é criar um programa 
de apresentação, idividual ou por 
grupo de atividades, das empre-
sas dos associados para a comu-
nidade.

- Café Parlamentar: trata-se de pro-
grama antigo ao qual se pretende 
dar uma roupagem nova. O que 
se almeja é colocar a ACMinas e 
instituições parceiras levantando o 
discurso das empresas (no interes-
se do Brasil, dos brasileiros e das 
empresas) quanto às reformas que 
o país tanto anseia: a reforma tra-
balhista (que ainda não se deu), 
a reforma tributária, a reforma 
política (na verdade uma reforma 
dos poderes), em síntese, uma re-
forma do Estado com a necessária 
reforma constitucional. Vamos fa-
zer, para o Brasil, oportunamente, 
uma Constituição de verdade. É 
preciso reacender a ideia do “Pac-
to das Instituições” na construção 
de alicerces de um Brasil melhor 
(um Brasil viável). Embora essa 
tenha sido, desde sempre, uma 
pregação desta presidência (que 
entende a Constituição brasileira 
uma Constituição antônima de si 
mesma), registramos a advertên-
cia de grande número de pessoas 
amigas, grandes pensadores, nos 
dedicam, dizendo que, com a al-
gazarra na qual se meteu o Brasil, 
essa pregação acaba represen-
tando um perigo. Correta a asser-
tiva, mas Roma não foi feita num 
só dia. Continuaremos pregando 
uma ‘revolução das ideias’.

“Senhoras e Senhores,

A Revolução Francesa, na travessia 
do século XVIII para o século XIX 
colocou, no horizonte da Huma-

nidade, três valores: a Liberdade, 
a Igualdade, a Fraternidade. Do 
primeiro, o constitucionalismo mo-
derno tomou conta. A Constituição 
brasileira capturou – e bem – o va-
lor da liberdade. O terceiro valor, 
a fraternidade, foi capturado pela 
moral religiosa e tem sido condu-
zido de modo razoável, afinal to-
das as religiões e crenças pregam 
o valor da fraternidade. O segun-
do dos valores, no entanto, o da 
igualdade, continua sem merecer 
os devidos cuidados. A humanida-
de deve a si própria o trato devido 
à igualdade entre cidadãos, dimi-
nuindo as diferenças e, portanto, 
ampliando as oportunidades. Tam-
bém essa tarefa está a cargo das 
empresas com a construção de um 
mundo novo, numa nova leitura de 
um capitalismo que valorize a figu-
ra humana. Também isto está no rol 
de nossos muitos fazeres, também 
este é um propósito da ACMinas.

Anunciamos, desde logo, que a 
festa que a pandemia nos obrigou 
a adiar ocorrerá em dezembro 
deste nascente 2021, quando ce-
lebraremos, numa só efeméride, 
o sucesso das empresas mineiras 
pós-pandemia, o encerramento do 
centésimo vigésimo ano da ACMi-
nas e tricentésimo ano de Minas 
Gerais, tudo numa festa digna dos 
que souberam fazer as melhores 
sedições e a mais relevante das in-
confidências. Todas as vezes que 
Minas tomou a seu cargo a condu-
ção dos destinos do Brasil, o País 
caminhou para frente e ocupou lu-
gar de destaque no concerto das 
nações. Consultem a história, a do 
Brasil e a de Minas. Portanto, caros 
confrades e confreiras desta cente-
nária confraria, Minas precisa, ur-
gentemente, voltar a ser Minas. É o 
que esperam de todos nós.

Ao trabalho, e um frutífero ano de 
2021.

José Anchieta da Silva”

Estado de Minas Gerais e com os 
Cartórios de Protesto, da criação 
de um “sistema de alerta” com 
a informação, em tempo real, a 
cada devedor com título apontado 
a protesto, com a finalidade de 
aproximação das partes devedora 
e credora, evitando-se o protesto 
e eventual execução judicial com 
todos os seus inconvenientes. Este 
projeto carrega um outro projeto 
que lhe torna adjecto: a animação 
da Câmara de Mediação e Con-
ciliação Francisco Américo Mattos 
de Paiva, criada no âmbito desta 
ACMinas.

- Revitalização dos centros antigos 
de Belo Horizonte (pode não ser 
um só): é pretensão da ACMinas 
viabilizar, junto ao governo do mu-
nicípio de Belo Horizonte, essas 
revitalizações. Todas as metrópo-
les do mundo que desenvolveram 
esse tipo de revitalização colheram 
dividendos empresariais, sociais e 
ambientais (Buenos Aires e Barce-
lona são exemplos). A atividade 
empresarial sabe, e bem, ocupar 
espaços. É, todavia, indispensável 
que eles existam e que o Estado 
faça a sua parte com relação à 
limpeza, acessibilidade e seguran-
ça no ir e vir.

- Visitante ilustre: preferencialmen-
te em conjunto com outras institui-
ções, pretendemos criar o diploma 
“visitante ilustre” para as figuras 
nacionais e internacionais que por 
aqui passarem em missões oficiais. 
Com esse projeto se criará mundo 
afora uma extraordinária rede de 
embaixadores de Belo Horizonte e 
de Minas Gerais.

- De braços dados com o Sebrae: 
essa extraordinária organização 
tem um cardápio de 135 (cento e 
trinta e cinco) oportunidades, em 
sentidos vários, disponibilizadas 
ao mundo empresarial. O que se 
pretende é criar um caderno de 
informações para cada associa-
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Ex-presidente da ACMinas faleceu em janeiro

Memória

Nascido em Corumbá (MS), Char-
les Lotfi , aos 10 anos de idade, 
junto com os pais, foi viver no 
Líbano, onde estudou línguas es-
trangeiras e literatura francesa. 
Casou-se no Rio de Janeiro e teve 
três filhos. Era muito querido por 
todos que o conheciam pelo diálo-
go fácil, disposição e dedicação 
em prol da cultura e educação. 
Destacava-se também o fino trato 
em suas relações pessoais, com 
extrema gentileza, generosidade 
e ética. Charles Lotfi faleceu em 
janeiro, aos 91 anos. 

Tornou-se diretor da Associação 
Comercial de Minas em 1975, 
sendo reeleito até 1993. No ano 
seguinte, recebeu o título de dire-
tor emérito da entidade. Lotfi foi 
ex-presidente da Fuliban (Funda-
ção Libanesa de Minas Gerais), 
da Confederação das Entidades 
Líbano-Brasileiras, entidade que 
fundou, e da Associação Comer-
cial e Empresarial de Minas – AC-
Minas nos anos de 2007/2010. 

Lotfi recebeu diversos prêmios e 
era muito respeitado e influente no 
estado de Minas Gerais. Recebeu 
o título de cidadão honorário de 
Minas Gerais em 2009. Entre as 
condecorações já recebidas por 
ele estão as medalhas da Ordem 
Nacional do Cedro, do gover-
no do Líbano; da Ordem do Rio 
Branco, do governo brasileiro; e 
da Inconfidência, do governo do 
estado Minas Gerais.

Em sua homenagem, o presiden-
te da ACMinas, José Anchieta da 
Silva, e o diretor emérito, Nacib 
Hetti, escreveram uma carta cada. 

Confira!

Despedida
José Anchieta da Silva – presiden-
te da ACMinas

Presidia eu o Instituto dos Advoga-
dos de Minas Gerais (IAMG), en-

tão quase centenário (criado em 
1915), e a já também centenária 
Associação Comercial e Empresa-
rial de Minas (ACMinas), quando 
nos conhecemos. A iniciativa foi 
dele. Havia eu convocado coleti-
va para apresentar os projetos e 
as caminhadas por rumos novos 
de nosso IAMG. Lá apareceu 
Charles Lotfi, e o resultado desse 
encontro, a partir de um fecundo 
aperto de mãos, foi a celebração 
de uma extraordinária parceria. 
Nossas instituições realizaram, 
juntas, três projetos: “Conspiração 
Mineira pela Educação” (projeto 
idealizado e liderado pelo profes-
sor Evandro Neiva)”; um memorá-
vel “Seminário sobre segurança 
pública” (em cuja sessão final foi 
apresentada à sociedade de Mi-
nas Gerais, em “avant première”, 
a “tornozeleira eletrônica”, que 
logo mais viria a ser adotada 
como forma de desafogar presí-
dios inclusive; e, ao fim, o projeto 
“Descriminalização da atividade 
empresária”, que resultou numa 

Homenagem a
Charles Lotfi
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edição especial da tradicional Re-
vista do IAMG. Mal sabia eu que, 
pelas mãos de Charles Lotfi, esta-
ria sendo pavimentada uma longa 
jornada que me conduziria à pre-
sidência da nossa ACMinas, (pas-
sando, antes, por seu  Conselho 
de Assuntos Jurídicos, sua diretoria 
plena, vice-presidência), o que se 
deu em 2021, exatamente o ano 
em que ele nos deixou.

A figura de Charles Lotfi, Char-
les Lord (Charles Gentleman), era 
encantadora. Vestia-se britanica-
mente, trajes londrinos. Portador 
de sorriso permanente e de olhar 
doce, embora determinado, era 
dono de um ouvido que sabia es-
cutar como poucos. Era incapaz 
de interromper o seu interlocutor. 
Dotado de vasta cultura, não tinha 
pressa de dizer aos circunstantes 
o quanto sabia a respeito do tema 
em debate. Esperava a sua vez 
e, com suavidade, conduzia reu-
niões, debates e celebrações. A 
conversa com Charles Lotfi podia 
durar hora e meia; a sensação 
que se tinha era a de que, durante 
todo o tempo, estava ele a cum-
primentar e a receber seus pares, 
introduzindo-os no diálogo e deles 
retirando o melhor proveito. Sua-
ve no trato, aquele sorriso, aquele 
olhar, aquela paciência, aquele 
caminhar, conquanto lento, trazia 
a firmeza de líder que sabia tudo 
sobre os caminhos e sobre as pe-
dras do caminho. Timoneiro expe-
riente, Charles Lotfi era um homem 
rico de ideias e de fazeres, solidá-
rio e atento às coisas do mundo; 
todas.

Pessoas da estatura moral, intelec-
tual, empresarial e cidadã como 
a de Charles Lotfi são como ‘flor 
de lótus’: só se colhe uma a cada 
século. Mas a natureza sabe os 
segredos da vida e do mundo. 
Quem conviveu e bem apreendeu 
as lições amenas deixadas por ele 
colheu matéria-prima para semear 

um mundo melhor pela próxima 
centúria. Esta é a lição que reco-
lhi da liderança de nosso ex-pre-
sidente Charles Lotfi: construir um 
mundo melhor, solidário e turista, 
realizador e comprometido com a 
felicidade do outro.

Nosso Amigo 
Charles
Nacib Hetti- diretor emérito da 
ACMinas 

Quando eu digo que o Charles 
Lotfi foi meu amigo, na verdade 
eu estou dizendo que ele foi ami-
go de todos, foi amigo do mun-
do. Após a morte de meu pai, eu 
me desliguei do ambiente forma-
do pela colônia libanesa de Belo 
Horizonte e pensei que seria uma 
ruptura definitiva. Mas lá na frente 
havia uma pessoa diferente, que 
me fez voltar para o meio do qual 

não poderia abdicar. Ao desfrutar 
da amável figura do meu amigo 
Charles, eu retomei meu interesse 
pelo Líbano e suas circunstâncias 
e, ao seu chamamento, passei a 
integrar os diversos eventos e ins-
tituições que envolvem o Líbano.

A postura amena do Charles, 
amiga e cordial, sempre prevale-
ceu sobre os outros seus valores. 
Mesmo tendo suas raízes no Bra-
sil, onde viveu desde sempre, foi 
um apaixonado pelo Líbano, seja 
representando o país nas entida-
des que dirigiu, ou vivendo o co-
tidiano de libanês, exercitando o 
idioma, a cultura e a história. Foi 
assim na Câmara de Comércio 
Líbano-Brasileira de MG, na Fun-
dação Libanesa de MG - Fuliban 
e na Confederação Nacional das 
Entidades Líbano-Brasileiras. Nes-
ses últimos 20 anos, passamos a 
conviver mais estreitamente com a 
colônia, fazendo crescer meu inte-
resse pelos assuntos libaneses.

Muito querido por todos Charles Lotfi recebeu o amigo e então vice-presidente 
da República José Alencar e o torna presidente de Honra da ACMinas. 
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Seus cuidados também não podem parar

Previna-se. Não é por um, é por todos.

A pandemia ainda não acabou. E a temporada de 
chuvas e altas temperaturas já começou, trazendo 
com ela a dengue, a zika e a chikungunya. Por 
isso, precisamos manter os cuidados
com a COVID-19 e incluir na nossa rotina atitudes 
que previnam a proliferação do mosquito.
São pequenos gestos que geram grandes 
resultados para você e para quem está à sua volta.

Guarde as garrafas 
PET e de vidro viradas 

para baixo.

Descarte o lixo, 
eliminando tudo que 
pode acumular água.

Use repelentes e 
inseticidas autorizados 

pela Anvisa.

Retire os pratinhos dos 
vasos de plantas ou
encha-os com areia.

Acesse unimedbh.com.br e saiba mais.

Dois fatos políticos fortaleceram 
minha admiração e respeito pelo 
Charles, quando ele se manifes-
tou publicamente em duas peças 
discursivas impecáveis. A primeira 
na solenidade em que recebeu 
o título de cidadão mineiro, na 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, e a segunda quando dis-
cursou na passagem da presidên-
cia da Associação Comercial e 
Empresarial de Minas. Ali e aqui, 
ele deixou clara sua preocupação 
com o futuro do país e da humani-
dade. Aproveitou brilhantemente a 
oportunidade para lançar o ótimo 
trabalho denominado “O Brasil e 
a Nova Década”, constando de 
uma coletânea de artigos escritos 
por eminentes políticos e cientistas 
brasileiros, todos seus amigos, pre-

ocupados com o desenvolvimento 
econômico e social.

Nos trabalhos coordenados, com-
pilados e publicados pelo Charles, 
alguns fatos chamaram a atenção 
do leitor. Um deles diz respeito 
asua grande preocupação, a edu-
cação, que permeia o trabalho. 
Fica sua certeza de que a quali-
dade do ensino é fundamental e 
indispensável para receber todo 
um processo econômico como o 
alicerce para suportar um novo 
mundo cibernético. No cotidiano, 
ele comentava o grande investi-
mento feito pelo País na formação 
dos nossos jovens, que, induzidos 
por condições melhores, se voltam  
para o mercado de trabalhos no 
exterior. O resultado é que o Bra-
sil depende, a cada dia mais, de 

produtos com tecnologia agrega-
da e que são importados.

A vida e o trabalho do Charles 
são uma cartilha para aqueles 
que tiveram a oportunidade de 
trabalhar com ele. É ingrediente 
para orientar a formação de uma 
consciência coletiva e criar con-
dições para formar um grupo de 
pressão consistente, empurrando 
nossos governantes em direção a 
uma política lógica, coerente com 
os novos tempos visualizados por 
ele. A nós, resta criar condições 
institucionais para acompanhar as 
preocupações e propor soluções. 
Não basta ser apenas otimista. 
Temos a obrigação de participar. 
Cada um com a ferramenta que 
tiver às mãos, com fazia o nosso 
amigo Charles.
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Jardin 

A Jardin desenvolve uma moda 
autoral e, ao mesmo tempo, atual, 
traduzindo conceito e individuali-
dade em peças versáteis e cheias 
de personalidade. Uma moda ins-
pirada na mulher contemporânea. 
A marca nasceu em fevereiro de 
2010. Ao longo desses anos, a 
Jardin manteve seu conceito es-
tético e o propósito em fazer “a 
moda do futuro” apostando na 
“slowfashion”, com produção, 
com tecidos nacionais de fibras 
naturais, muitos deles sustentáveis, 
com um excelente corte e acaba-
mento. Peças duráveis e feitas de 
forma ética, com mão de obra lo-
cal e dentro do próprio ateliê. 

Eu, Associado
ACMinas

Conheça alguns de nossos associados que 
atuam nos mais diversos serviços do comércio, 
indústria e serviços. 

Lugar e Espaço
Uma empresa especializada em 
locações de espaços e guarda 
-volumes para quem necessita de 
um espaço extra com segurança 
para guardar seus bens próprios, 
comercializáveis e estocáveis 
como complemento da sua casa 
ou seu escritório.  Associada des-
de 2014, a empresa conta com 
duas modalidades: Autoarmaze-
namento - depósitos amigáveis, 
privativos, individuais, bem sinali-
zados e muito seguros que podem 
ser locados por qualquer período, 
uma semana, uma quinzena ou 
até mensalmente - e Delivery - con-
tainers metálicos desmontáveis e a 
caixa de ferramentas metálicas.
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Sirius Escritórios 
Compartilhados
Fundada em 2002 e associada da 
ACMinas há 10 anos, atua no seg-
mento de consultoria, em especial 
na área tributária. A Sirius Escritó-
rios Compartilhados é o escritório 
compartilhado mais premiado de 
Minas Gerais. Surgiu da neces-
sidade de auxiliar as pequenas 
empresas a abrir um negócio e 
se registrar. O espaço em forma-
to coworking oferece uma estrutu-
ra completa e moderna, a fim de 
atender às necessidades do empre-
endedor, reduzindo em até 70% o 
gasto anual da empresa.  

Namastê
Calçados 
No mercado há 32 anos, a Na-
mastê surgiu do trabalho da fun-
dadora, Maria Imaculada Morato 
Amaral, artesã mineira, que aos 
poucos, foi ganhando o mercado. 
Criada por mulheres, atua na pro-
moção do conforto e na valoriza-
ção da individualidade feminina. 
Está presente em todo País, ofere-
cendo aos lojistas calçados origi-
nais e modernos. 
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Nair Aparecida de Andrade
Economista; mestra e doutoranda em 
Administração e membro do Conselho 
Empresarial de Micro e Pequenas Empresas 
da ACMinas

Artigo

É inegável a relevância dos pe-
quenos negócios para a economia 
brasileira, mesmo em tempos de 
crise, como a que se vivencia atu-
almente. Os empreendimentos de 
pequeno porte representam, apro-
ximadamente, 98% do total de 
empresas existentes no Brasil, de 
acordo com informações extraídas 
da Receita Federal do Brasil (RFB). 
Segundo dados da FGV/Sebrae, 
os pequenos negócios respondem 
por cerca de 30% da produção 
de riqueza e são responsáveis por 
51% do emprego gerado no País. 

Conforme dados do Cartão CNPJ 
da RFB, disponibilizados pelo 
Sebrae, em 2020, mesmo con-
siderando o caos causado pela 
pandemia do coronavírus, foram 
registrados 626.883 novos negó-
cios de pequeno porte no Brasil, 
os quais, se comparados ao ano 
de 2019, apresentam uma leve 
regressão de 0,5%. Se considerar-
mos os dados desagregados, as 
microempresas foram mais pena-
lizadas com a pandemia, já que 
sofreram uma queda de 2% no nú-
mero de negócios. Por outro lado, 
as empresas de pequeno porte 
tiveram uma taxa de crescimento 
de 9,5%. As atividades que mais 
tiveram microempresas abertas em 
2020 foram as de corretagem na 

compra, venda e avaliação de 
imóveis; suporte técnico, manuten-
ção e outros serviços de tecnolo-
gia da informação e consultoria 
em gestão empresarial. Os peque-
nos negócios mais formalizados 
em 2020 foram os de holdings 
de instituições não financeiras; 
atividades de intermediação e 
atendimento de serviços em geral; 
comércio varejista de material de 
construção e comércio varejista 
de produtos farmacêuticos, sem 
manipulação de fórmulas, coeren-
temente ligadas às necessidades 
advindas com os desafios provo-
cados pela crise sanitária e de 
saúde. 

De outra forma, as atividades 
das Micro e Pequenas Empresas 
(MPEs) mais impactadas negati-
vamente pela pandemia foram as 
relacionadas a lanchonetes, casas 
de chá, sucos e similares e bares 
e restaurantes.

Abordando especificamente as 
atividades dos microempreende-
dores individuais (MEIs), pode-se 
notar que o ano de 2020 foi o 
que apresentou, em termos ab-
solutos, o maior número de for-
malizações, considerando uma 
análise da série histórica 2015-
2020. No Brasil, foram abertos 

2.659.798 de atividades classi-
ficadas como MEI, representando 
um avanço de 8,2% em relação 
ao ano de 2019. No estado de 
Minas Gerais, houve um cresci-
mento de 19,2% desses empre-
endimentos.  Dentre outras, as 
atividades que mais cresceram 
estão relacionadas a restaurante 
e similares; fornecimento de ali-
mentos preparados preponderan-
temente para consumo familiar e 
comércio varejista de bebidas. 
Contudo, embora historicamente 
positivos, os números de MEIs 
ligados às atividades de cabe-
leireiros, manicure e pedicure so-
freram uma retração de 18% em 
relação a 2019, reflexo do perío-
do em que tiveram que se manter 
fechados devido à pandemia.  

Em relação à geração de empre-
gos, dados disponibilizados pelo 
Ministério da Economia, e anali-
sados pelo Sebrae, demonstram 
que as MPEs fecharam o ano 
de 2020 com uma geração de 
293,2 mil novos empregos, ao 
passo que as médias e grandes 
empresas extinguiram 193,6 mil 
postos de trabalho. Desse modo, 
no geral, em função das MPEs, o 
país fechou 2020 com 142,7 mil 
novos postos de trabalho.  

A importância dos pequenos 
negócios no incentivo ao 
empreendedorismo
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