ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE MICRO E
PEQUENA EMPRESA, REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2021 ÁS 10H, VIA
SISTEMA ZOOM
PRESENÇAS: Presidente da ACMinas José Anchieta da Silva, Edvar Dias
Campos, Marcos Brafman, Luís Paulo da Costa, Luís Itamar Saldanha, Izabel
Mendes, Adriana Avellar, Edna Lúcia, Geraldo Lima, Adélia Galantini, Carolina
Armond, Otávio Elísio Alves de Brito, Silvio Antônio Soares Nazaré e Sarah
Oliveira/Comunicação ACMinaS
ABERTURA – O Presidente da ACMinas José Anchieta da Silva, deu início aos
trabalhos, agradecendo a presença de todos, especial ao Marcos Brafman,
José Epiphânio aniversariante de hoje, ao Otávio Elísio que sempre prestigia
as reuniões dos Conselhos e ao Edvar e os membros do Conselho, que vem
dedicando um excelente trabalho no Conselho e aos nossos associados,
orientando e mostrando como suportar este momento de pandemia, assim
como o Conselho de Saúde e de Economia que vem atuando muito bem na
condução de auxiliar e apoiar as empresas. Agradeço também o trabalho que
vem sendo realizado pelo Luís Paulo e pela Carla junto ao Sebrae, com a
parceria muito importante para este momento que estamos vivendo.
Vice-presidente e Coordenador Conselhos Empresariais Marcos Brafman
– iniciou agradecendo o apoio, incentivo e orientação que vem recebendo do
presidente José Anchieta na coordenação dos Conselhos Empresariais.
Parabenizou o Presidente Edvar pelo trabalho dedicado que realiza a frente
deste Conselho, tão importante nesses tempos de pandemia e fundamental
para a grande maioria dos nossos Associados formada por micro e pequenas
empresas. Nessa pandemia, as empresas estão sendo as maiores
prejudicadas e quem efetivamente está pagando a conta são as empresas e os
funcionários do setor privado. Orientar e apoiar pode fazer toda a diferença
para a sobrevivência de uma empresa. Muito importante este Conselho
divulgar o material que está sendo produzido pelos nossos Conselhos de
Economia e Saúde. Agradeceu e parabenizou ao Superintendente Luis Paulo e
a Carla – responsável pelo relacionamento com os Associados - pelo empenho
e excelente trabalho que estão realizando a partir da nossa parceria com o
Sebrae, tão bem arquitetada pelo nosso Vice-presidente José Epiphanio.
Agradeceu a presença de todos, mais uma vez parabenizando e agradecendo
ao Edvar e aos conselheiros pelo importante trabalho voluntário que
desenvolvem nesta Casa.
Presidente Edvar Dias Campos – Tenha certeza Presidente Anchieta que
tanto eu como os Conselheiros tem grande satisfação de fazer o nosso
trabalho.

Sarah Oliveira – Comunicação ACMinas – Quero informar a todos, que
durante a Licença Maternidade da Gabriela, eu e a Catherina seremos
responsáveis pela publicação e alimentação dos Blogs dos Conselhos. Quero
falar da importância dos artigos, como o da Izabel e do Itamar, que
divulgaremos em breve. Estamos á disposição e agradecemos desde já a
contribuição de todos vocês. Obrigada!
Edna Lúcia – Recebemos da Nair, artigo da FGV sobre os Impactos da
Pandemia de corona vírus nos pequenos negócios, fiz um diagnóstico da
situação e acredito que a ACMinas poderá nos ajudar para viabilizar resultados
práticos. Com a pandemia, tivemos nas pequenas empresas uma redução de
pessoal; venda zero no carnaval; restrição de aberturas do comércio; linhas de
crédito e auxílio emergencial dados pelo governo. É sabido, que mesmo com o
final da pandemia, nada voltará ao normal, isto gerou um impacto permanente.
As empresas aprenderam a se adequar á nova realidade. No geral, as Médias
Empresas tiveram uma redução de registro de novas empresas e as pequenas
empresas tiveram um aumento do produto nos segmentos das Holdings,
construção, serviços gerais. Das mais de 2 milhões de empresas, classificadas
como MEI, tiveram aumento de 8,2%. Em Minas Gerais, teve aumento de
19,2% (restaurante (delivery). Cabelereiros e comércio de bebidas. A geração
de empregos está sendo impactados e com a tecnologia da informação novas
práticas virão para ficar e temos que trabalhar muito bem a questão do
atendimento. A ACMinas poderá contribuir, levando informações aos
associados, sobre a internet das coisas, relacionamento pessoal, treinamento,
capacitação e modelagem de negócios. A transparência dos valores éticos e a
informação já é um fato e temos que preparar nossos empresários, quebrando
paradigmas. Não tem mais espaços para o jeitinho brasileiro.
Superintendente da ACMinas Luís Paulo Costa - Bom dia, sobre os
trabalhos que vimos realizando, avançamos muito e tudo graças á atuação de
nossa Diretoria nos apoiando. Nós reunimos com 8 conselhos para atender
uma solução mais assertiva de nossos associados e levar ao Sebrae o que foi
definido: Finanças, E-commerce-marketing digital, Vendas, Lideranças,
Planejamento de Gestão e Comportamento Empreendedor. Neste contexto, foi
criado junto ao Sebrae, um projeto que já está pronto, porém será apresentado
apenas em 22 de abril. Ele está de acordo com os produtos do portfólio do
Sebrae com um diferencial por ser nosso associado. Sobre a Modelagem dos
Negócios, citado pela Nair, já está em prática, com o projeto ALI - Agente
Local de Inovação, e, será avaliado a cada 3 meses. Realmente como disse a
Edna, as coisas voltarão de forma diferenciada, teremos o Lapidar no 2º
semestre que irá proporcionar aos nossos associados uma melhor retomada
aos negócios. Tudo será apresentado e lançado em 22 de abril. Obrigado
Presidente Edvar Dias Campos – questionou sobre a produção de vídeo do
Projeto ALI? Luís Paulo Costa – Estamos monitorando este assunto, mas o
momento ainda é precoce, com apenas 1 mês de atuação. A nossa

Comunicação achou melhor esperarmos um pouco mais para produzir os
vídeos com resultados.
Silvio Antônio Soares Nazaré – A minha fala na verdade será um convite ao
Edvar e ao seu Conselho, para fazermos uma reunião, conjunta, sobre as
vantagens e as oportunidades das Micro e Pequenas Empresas de
ingressarem no mercado do comércio exterior. Edvar Dias Campos –
Obrigado Silvio, vou te ligar para estudarmos esta possibilidade.
Adriana Avellar – Gostei da apresentação da Edna sobre a análise e sei que
futuramente valorizaremos mais o olho no olho e os abraços. O que ela disse,
foi exatamente o que aconteceu com meu vizinho que expandiu sua confeitaria
com muito sucesso, havendo até mesmo um engarrafamento para entrega dos
produtos. E sobre os empréstimos liberados pelo governo, me fica uma dúvida.
É para pagamento de dívidas ou para novos negócios? E Luís Paulo, fico á
disposição para colaborar e muito curioso para conhecer estes programas.
Sobre os questionamentos dos empréstimos, a Conselheira Nair informou que
é para manter os negócios e com o intuito de manter os empregos.
Izabel Mendes – Bom dia, informo que tenho mais dois artigos que em breve
encaminharei. Mas o direcionamento deles são sobre “Otimismo Simplificador”
pois os empresários precisam compreender que o otimismo é fundamental
neste momento.
Edvar Dias Campos – Agradeço o envio dos artigos e espero receber os
próximos. Sugeriu ao Vice-presidente, Marcos Brafman, que os conselheiros,
em primeira mão, escrevam seus casos de sucesso, para ser postado no blog
e em momento próximo colher casos dos outros conselhos e de associados. O
momento é muito difícil, mas mesmo assim há muitas empresas de sucesso,
pois parte dos empreendedores são otimistas. Marcos Brafman disse que
todos os artigos neste sentido, tem o apoio da ACMinas.
Carolina Armond – Sobre o Projeto ALI, nosso escritório de advocacia foi
selecionado pelo Sebrae e já estamos atuando. Tivemos 2 encontros
individuais e 1 coletivo com todas as empresas envolvidas e o Sebrae já
conseguiu pontuar 3 problemas. Acho muito especial este projeto e vejo com
bons olhos para os nossos negócios. Em breve relato a vocês a continuidade
destes encontros. Obrigada! Edvar Dias Campos – Solicito a você Carolina,
que faça um artigo sobre o assunto para que possamos levar esperanças as
empresas.
Adélia Galantini – Parabenizar a Edna pela apresentação, e sugiro falarmos
sobre Marketing Digital, que é o foco principal dos empresários. E falando em
vendas, estamos realizando a Feira Virtual de Jacutinga com vendas online. É
um trabalho muito importante e de bons resultados. Obrigada. Edna Lucia –
Bem como a Feira Rippe que está vendendo virtualmente.

Vice-presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos
Brafman, encerrou a reunião parabenizando a todos pelo trabalho voluntário
de grande importância. Destacou a importância da solicitação do Silvio Soares
Nazaré de atuação conjunta. Esperamos também que o comércio em BH seja
aberto o mais rápido possível. Obrigado a todos!
Edvar Dias Campos – Quero agradecer á Margareth Viegas, pelo trabalho e
apoio que vem dando ao nosso Conselho e através dela agradeço aos demais
da Equipe ACMinas. Obrigado também aos membros do Conselho.
ENCERRAMENTO – E por não haver mais assunto em pauta e pelo avançar
da hora, o Presidente Edvar Dias Campos deu por encerrada a reunião. Belo
Horizonte, 07 de abril de 2021

Presidente

