
Reunião do Conselho Empresarial de Inovação e Indústria Criativa da 

Associação Comercial e Empresarial de Minas, realizada no dia 11 de março 

de 2021 às 11h00, via aplicativo zoom. 

Participaram da reunião: o Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva; o 
Vice-Presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais da ACMinas, Marcos 
Brafman; a Presidente do Conselho Empresarial de Inovação e Indústria Criativa, 
Janayna Bhering; o Vice-Presidente da ACMinas,  José Epiphanio Camillo dos 
Santos; e demais conselheiros e convidados: Fabi Soares, Fernando Santos, 
Francis Fernandes, Juliana Crepaldi, Lethicia, Luis Paulo Costa, Mauro Carrusca, 
Octávio Elísio Alves de Brito, Renata Horta, Tânia Mara Costa Leite. Justificou: 
Paulo Jelihosvschi. 

O Presidente da ACMinas, Dr. José Anchieta da Silva abriu a reunião apresentando 
aos novos integrantes os 18 conselhos empresariais da entidade que estão em 
atividade e em plena vitalidade. Lembrou que logo que a Diretoria e ele foram 
empossados, foram surpreendidos com o fechamento do comércio da capital, e 
com isso nasceu o projeto com o nome provisório “BH 24 horas - fechamento nunca 
mais”. Foi criado um grupo de trabalho, que está em franco desenvolvimento, para 
oferecer a Belo Horizonte um projeto a ser copiado pelas demais capitais do Brasil, 
proporcionando a manutenção das atividades durante as 24 horas, para que a 
despeito da pandemia e de outros males, não tenhamos que padecer, ou ir à 
falência, devido ao fechamento das atividades. Este é o projeto que a Diretoria da 
ACMinas quer deixar como legado. Trazer para Belo Horizonte algo novo, novo em 
termos de funcionamento. Para isso já foram feitas visitas a PMMG que está 
apoiando totalmente o projeto e disse que quanto a segurança, não haverá 
problemas. É necessário alteração num artigo da CLT para efeito de remuneração, 
para que o trabalho noturno se equipare ao trabalho diurno, somente essa mudança 
irá propiciar uma economia para o empregador de 30%. Chamo a atenção de todos 
para necessidade de mudança de postura do estado brasileiro, um estado que 
todos queremos e que não está sendo executado, não está sendo cumprido. É 
factível um modelo vertical de funcionamento. Belo Horizonte precisa chamar a 
atenção de seus belorizontinos para esta postura. Esse projeto nasce na centenária 
ACMinas, mas não nos pertencerá. Ele pertencerá a todas as cidades 
metropolitanas, e a todas instituições. Nomeamos por meio de Ato, 8 grupos de 
trabalho: - Com o Tribunal de Justiça 4 projetos em andamento. - Com a Junta 
Comercial há um projeto – “A Cartilha do Não”, para que o empresário saiba o que 
ele “Não” tem que fazer. - Parceria com o Sebrae que levará aos associados da 
ACMinas todas as oportunidades que o Sebrae disponibiliza para o empresário. 
Firmamos também, um convênio com a Fundação Clóvis Salgado para fazer um 
evento comemorativo dos 300 anos de Minas e outro os 121 anos da ACMinas e 
sobretudo, para comemorarmos a celebração da vitória dessa terceira guerra 
mundial. 

A Presidente do Conselho, Janayna Bhering fez um breve relato da última 
reunião, quando foram apresentadas propostas e algumas ações. Desejou boas 
vindas aos novos membros do conselho que migraram da fusão do desativado 



Conselho Empresarial da Moda para o Conselho Empresarial de Inovação e 
Indústria Criativa. E ressaltou a importância de colocar essas propostas em um 
plano de ação e fora do papel. Gostaríamos de saber do Presidente qual a sua 
expectativa em relação ao Conselho, de apoio ao Projetos da entidade? E 
respondendo, o Presidente disse que o Conselho de Inovação e Indústria Criativa 
em relação aos demais conselhos, tem uma responsabilidade ainda maior porque 
o abrange todos os segmentos. E para fazer esse projeto de uma cidade 
verticalizada, não será possível fazer isso sem inovação. “Temos que inovar”. Se a 
ACMinas entregar esse projeto para outros protagonistas e não assumir 
paternidade, ele criará raízes.  

O Coordenador dos Conselhos Empresariais da ACMinas, Marcos Brafman 
fez três comentários: O papel deste conselho para o desenvolvimento da cidade é 
enorme, ressaltou. Há um espaço enorme para se inovar, segundo estudos sobre 
inovação da Falconi, as pequenas e médias empresas ainda são muito carentes de 
em saber como fazer inovação. E sugeriu que a Cartilha de Inovação seja 
republicada. Sugeriu também, que o Conselho participe das discussões sobre a 
implantação do 5G no Brasil. Finalizando, convidou a todos para reunião conjunta 
dos Conselhos de Saúde e de Economia, hoje, às 16h00 com o título Preservação 
da Vida e da Economia – Reflexões e sugestões. O Objetivo é analisar o quadro da 
epidemia em Belo Horizonte e seus possíveis impacto sobre a economia e 
propostas para conter o avanço em nossa cidade e reduzir seus efeitos sobre as 
empresas e sobre as pessoas. E também convidou a todos em seguida participar 
da reunião do Conselho de RH, quando o conselho deseja ouvir os associados da 
entidade sobre suas demandas e temas relevantes na área de recursos humanos. 

O Superintendente da ACMinas, Luis Paulo Costa apresentou o projeto em 
parceria com o Sebrae-MG. O Superintendente da ACMinas informou que essa 
parceria se iniciou ainda na gestão do Presidente Aguinaldo Diniz Filho e que tem 
o apoio do Presidente, Dr. José Anchieta. Fruto dessa iniciativa surgiu o produto 
ALI – Agente Local de Inovação. Trata-se de um programa a custo zero para as 
empresas interessadas, em identificar oportunidades de inovação em suas 
empresas. Também estão sendo escolhidos entre os diversos produtos do Sebrae, 
alguns que melhor atendam aos associados da ACMinas, além do projeto Lapidar, 
que já teve início ano passado.  

Plano de ação 2021 – Próximos passos – Francis Fernandes sugeriu a geração 
de canais de campanhas para que as pessoas entendam mais sobre essa Belo 
Horizonte verticalizada. Saber quais são os atores, agendar com eles e formalizar 
um combinado de convergência de assuntos e fazer uma agenda de eventos de 
conteúdo de informação, como work shopping e outros. Janayna Bhering solicitou 
que ela lidere esse mapeamento com outros conselheiros. Fabiana Soares 
lembrou que é necessário mapear junto aos associados e montar um calendário de 
conteúdos e temáticas, assuntos que vão atrair a ajudar nesse momento. Janayna 
informou que foi feito uma pesquisa ano passado com os associados, mas 
detectou-se que era necessário dar um passo atrás. Por isso foi criada a Cartilha 
de Inovação.  Mas agora é preciso dar um passo à frente, disse ela.  Renata Horta 



acha que pode ser uma estratégia importante identificar casos de inovação que 
estão acontecendo durante a pandemia e apresentar aos associados. O que eles 
têm feito e como tem conseguido como resultado e divulgar. Janayna sugeriu a 
participação do Fernando Santos. Juliana Crepaldi lembrou para segunda fase 
que esse mapeamento de demandas não é uma atividade trivial, principalmente 
quando se pensa em empresas que não tem a tecnologia muito presente em suas 
empresas. Sugeriu que o grupo estude um programa feito pela Fiemg sobre 
mapeamento de inovação tecnológica, que chama Pronit. Mauro Carrusca disse 
que o ponto que lhe preocupa é que o nível de maturidade de inovação das 
empresas de Minas Gerais. O ponto que vê de dificuldade é que a demanda de 
inovação varia muito de seguimento para seguimento e da cabeça de quem está à 
frente. E no seu conceito todos tem que ter a mesma demanda e entender que 
inovação não é só tecnologia. Esse é um ponto que pode ser comum a todos e 
depois identificar demandas mais específicas. A primeira pergunta é: onde eu 
começo? Tânia Mara disse que esse é um momento de arrumar a casa. Melhorar 
processos. Não podemos perder o grande agente de inovação que é o Sebrae, 
lembrou ela. O empresário está desmotivado e é momento de incentivá-lo a arrumar 
a casa. Para ela não é momento de perguntar o que ele quer, porque ele não sabe 
o que quer. É momento de oferecer o que podemos oferecer. Mostrar para ele o 
nosso trabalho e ver a possibilidade de encaixar isso ao seu dia a dia. Fabiana 

Soares sugeriu fazer um trabalho mais efetivo, ligando para alguns empresários e 
conversar com eles para sentir sua necessidade. Marcos Brafman sugeriu utilizar 
a estratégia do Conselho de Recursos Humanos que programou uma reunião para 
ouvir os associados e suas demandas na área de RH.  

BH Sempre Viva – Metrópole inteligente e humanizada – Francis Fernandes 
pensando nas cidades inteligentes, lembrou do contato que tiveram em um painel 
ano passado na frente de engenharia, com uma equipe de Santa Rita de Sapucaí 
e um time da UFMG, sugeriu trazer as universidades para colaborar com estes 
estudos, para fazer um análise crítica.  

Encerrando, a Presidente do Conselho Empresarial de Inovação e Indústria 
Criativa, Janayna Bhering agradeceu a participação de todos e deu por encerrada 
a reunião. Belo Horizonte, 11 de março de 2021. 

 

Pela Secretária, Juliane Vidigal Maciel Viana 

 

 

 


