
ATA 003 DA REUNIÃO CONSELHO EMPRESARIAL DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021, ÁS 10H VIA 
SISTEMA ZOOM 

 

PRESENÇAS: Presidente do Conselho Silvio Soares Nazare, Presidente da 
ACMinas José Anchieta da Silva, Coordenador dos Conselhos Marcos Brafman, 
a Palestrante Irene Arantes, Cláudio Motta, José Epiphânio Camillo dos Santos, 
Cláudio Motta, Flávio Leite, Alessandra Alkmim, Paulo Marcus, Adriana Neves, 
Sérgio Abreu, Gilson Arantes, Adriana Avellar, Esterlino Luciano Medrado, Luís 
Guelman, Arthur Pimentel, Márcio Favilla, Otávio Elísio de Brito, Hernani de 
Castro, Valéria Matoso, Walter Marinho, Nacib Hetti, Gabriela Mandy 
/Embaixada da Hungria 

 

Abertura – O Presidente da ACMinas José Anchieta da Silva, agradeceu a 
presença de todos, informando que sempre que este Conselho se reúne, a 
Presidência faz questão de estar na 1ª fila.  Salientou da satisfação da atuação 
dos Conselhos da ACMinas mostrando a vitalidade da ACMinas. “Entramos em 
uma nova plataforma com as mídias e apresento de público, o estudo preliminar 
sobre a “Lei de Proteção de Dados” que contém 28 conceitos em linguagem 
simples para bom entendimento de todos os empresários. A nova lei, valoriza a 
pessoa do titular e trata da responsabilidade dos atores, código comum civil. Este 
estudo foi apresentado e aplaudido pelo Sebrae e que irá utilizar em seus meios. 
Foi também apresentado à Fiemg e à Federação. Desejando sucesso a esta 
reunião, passou a palavra ao Presidente Silvio Nazaré 

Presidente Silvio Soares Nazaré – Quero aqui agradecer a presença de todos, 
espero que se encontrem bem e quero informar que estamos com uma 
capilaridade internacional desta reunião, (Dan no Canadá, Marcio Favilla em 
Madri e Sherban no México).  A ACMinas participa dentro do conceito ESG, na 
parte social – A Alessandra - trabalhando com o empoderamento das mulheres;  
Otávio Elísio – trabalhando o Turismo responsável e o Adriano Espeschit, com o 
conceito da sustentabilidade da mineração. Realizamos no passado uma reunião 
com a FDC Sr. Haiko dizendo da necessidade de todas as empresas procederem 
ao conceito da ESG. E segundo uma mensagem que recebi do ex-presidente 
Aguinaldo e vou ler para vocês: “quem não abraçar o conceito ESG estará fora 
do mercado”. Eu passo a palavra para Irene Arantes, que irá nos falar sobre um 
tema muito importante e certamente sairemos daqui muito conhecedores do 
assunto. 

Palestrante Irene Arantes – “Compliance - Pilar fundamental para 
estruturação do Propósito ESG. – Bom dia, agradeço ao Presidente da 
ACMinas José Anchieta e ao Presidente do Conselho Silvio Nazaré, pelo convite, 
é um prazer estar aqui reunido com todos vocês para falar de um tema tão 
importante e necessário para as empresas.   

► O termo Compliance indica uma estrutura dentro da organização que consiga 
detectar e prevenir ilegalidades, promover uma cultura que incentive o 
cumprimento das normas e leis e, principalmente, uma conduta ética na 
instituição. O termo Environmental, Social and Governance (ESG) indica o 



conjunto de boas práticas empresariais relacionadas à sustentabilidade como 
meio estratégico de atratividade financeira e uma cultura íntegra de governança. 

► Tendencia Mundial – Quem seguir sobreviverá – A preocupação crescente dos 
pilares ambientais, sociais e de governança mudaram a rota dos negócios e as 
empresas que não se adaptarem a isto, ficarão para trás.  

► A visão de sustentabilidade é ambientalmente correta, Socialmente justa e 
Economicamente viável. ►Gerenciamento dos Fatores de Risco - Prevenir e 
evitar impactos negativos que recaem sobre o valor das ações para os 
investidores e associados. 

►Porque as empresas estão adotando ESG? – atrai investimentos, reduz riscos, 
aumenta a rentabilidade e a produtividade, menor risco para o investidor, 
marketing, resiliência, ambiente corporativo saudável, sustentabilidade. ► O 
papel de um Compliance Officer é gerenciar e operacionalizar o Programa, 
garantindo todos os pilares, recursos suficientes, rotina d empresa, supervisão 
adequada, apoio da alta administração e comprometimento de todos.  

► Gerenciamento de Riscos - Buscar compreender os riscos aos quais a 
empresa está submetida e suas possíveis implicações para poder mitigá-los 

►Monitoramento e melhoria contínua - Tem a finalidade de assegurar a 
manutenção e o aprimoramento do Programa. 
 
► O objetivo do Compliance não é a sustentabilidade, mas colaborar para que 
o negócio seja sustentável e ético.  

(apresentação anexa a esta ata, bem como inserida no Blog do Conselho – 
www.acminas.com.br/conselhos/conselhoempresarialderelacoesinternacionais 

 

Pronunciamento Silvio Soares Nazaré – Agradeço as ricas informações e 
parabenizo pelo presente de hoje, relatada com grande maestria.  

Presidente da ACMinas José Anchieta da Silva – Fico muito feliz em tornar 
muito fácil para os empresários a forma de apresentar a ética com a 
conformidade.  

O Conselheiro Luciano Medrado traz um contraponto ao que foi exposto na 
reunião, perguntando em que medida o propósito ESG pode ser considerado 
uma restrição não tarifária.  

A Palestrante Irene afirma que os valores do ESG são uma tendencia mundial 
e cada vez considerados mais importantes, se tornando um diferencial de 
competição entre as empresas no mercado financeiro.  

A Conselheira Alessandra Alckmin relaciona os pilares do Capitalismo 
Consciente com os pilares do ESG e pergunta se o capitalismo consciente 
conseguirá fortalecer esses pilares do ESG com governantes conscientes e 
boas práticas.  

A Palestrante Irene concorda com a afirmação e diz que é um caminho sem 
volta, os pilares ambientais, sociais e de governança possibilitam um negócio 

http://www.acminas.com.br/conselhos/conselhoempresarialderelacoesinternacionais


sustentável. Mas afirma que há uma necessidade de alinhamento dos 
interesses dos acionistas com o processo de gestão.  

Coordenador dos Conselhos Marcos Brafman – Questionando a palestrante 
sobre qual a mensagem que teria aos associados da ACMinas, foi informado 
que a mensagem aos associados, é de transformar desafios em oportunidades. 

O Conselheiro Marcio Favilla aborda sobre a agenda 2030 de 
desenvolvimento sustentável que, na sua visão, vai de encontro ao propósito 
ESG e pergunta sobre o passo a passo para que as empresas possam 
respeitas os pilares ESG, se existe algum prioritário, ou se é possível ir 
gradualmente se adaptando aos pilares ESG um de cada vez. 

A Palestrante Irene responde que o Compliance é o caminho ideal para se 
implantar os padrões ESG. Ela segue falando que a recomendação é de fazer 
um programa de compliance para cumprir toda a legislação e em seguida ir 
acrescentando os demais pilares(ambientais, sociais e econômicos). 

O Conselheiro Claudio Motta pergunta como que a sociedade civil pode 
pressionar o congresso nacional para que se posicione definitivamente sob as 
questões de redução do carbono na atmosfera.  

A Palestrante Irene mostra que já existe uma corrente para colocar o 
compliance no serviço público. No entanto, ela explica que falta muito caminho 
a ser percorrido e que as instituições tem que abraçar essa causa. Ela conta 
que as empresas privadas já estão neste movimento e afirma que todo 
processo vem de eventos que acontecem na sociedade e cita os escândalos 
de corrupção brasileiros como motor para promover uma gestão mais 
consciente. 

Encerramento – Após o debate, o Presidente Silvio Soares Nazaré agradeceu 
a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 31 de 
março de 2021 

 

 

 

Presidente 


