
Ano XL - Nº 1216

Março/Abril de 2021

Jornal

Pág. 12

Preservação da vida e da 
economia

Conscientização da população é apontada como 
fundamental na luta contra o vírus e a retomada das 

atividades Pág. 05

Relatório Econômico
ACMinas

Economista Paulo Casaca analisa os principais
indicadores do primeiro semestre de 2021 Pág. 20

LGPD – O impacto nas 
empresas e organizações



2

Expediente
Presidente
José Anchieta da Silva

Presidente de Honra
José Alencar Gomes
(in memorian)

Vice-presidentes
Alessandra Alkmin Costa

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
Cledorvino Belini
Fábio Guerra Lages
Hudson Lídio de Navarro
Janayna Bhering Cardoso
Epiphânio Camillo dos Santos
Marcos Brafman
Modesto de Araújo Neto
Ricardo Mascarenhas Diniz
Ruy Barbosa de Araújo Filho
Sérgio Bruno Zech Coelho
Wagner Furtado Veloso
Wilson Nelio Brumer

Editora Responsável
Gabriela Carvalho
Reg. Prof.: MG 13549 JP

Projeto Gráfico e
Diagramação
João Victor Morato

Publicidade
José Carlos Cruz
31 3048-9566 (9560)
publicidade@acminas.com.br

Fotos
Fábio Ortolan
 
Colaboradoras:
Catherina Dias 
Sarah Oliveira 

Estagiaária:
Lethícia Pechim

Redação
Avenida Afonso Pena, 

372 - Centro - Belo 
Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30130-001

Publicação da 
Associação Comercial 
e Empresarial de Minas
Registro no 647 no 
Cartório de Registro 
Civil de Pessoas 
Jurídicas da Comarca 
de Belo Horizonte

Telefone
31 3048 - 9566 (0715)

E-mail
gabriela.carvalho@
acminas.com.br

Sumário

03 Amanhã será outro dia
Editorial

15 Conselhos Empresariais 
apresentam suas 
atividades

Conselhos Empresariais

07 LGPD e os novos
desafios da ACMinas

Plenária

12 LGPD – O impacto nas 
empresas e organizações

Capa

23

27

Solidariedade em tempos 
de pandemia

O paraíso não está 
perdido

Doações

Artigo

10

20

24

19

50 Anos em 5 atos

Relatório Econômico
ACMinas

Eu, associado

Informar para resistir

Clóvis Salgado

Boletim

Networking

05 Preservação da vida 
e da economia

Saúde e Economia

ACMinas



3

José Anchieta da Silva
Presidente da ACMinas

Editorial

Ninguém duvida, o empresaria-
do é a categoria mais castigada 
pela pandemia do coronavírus. Im-
pedidos ou limitados no exercício 
de suas atividades, desprovidos 
de capitais e com as obrigações 
próprias de seus fazeres, empre-
sar passou a ser sinônimo de um 
exercício de resistência, de heroís-
mo. A pandemia impõe cuidados 
quanto à higiene e comportamento 
pessoal: lavar as mãos, usar más-
cara e álcool em gel, não aglome-
rar. A chegada das vacinas foi um 
alento, e a retomada das ativida-
des é algo que se impõe cercada 
de cuidados.

No período, a ACMinas (sua dire-
ção, seu corpo de colaboradores, 
seus conselhos) não ficou de bra-
ços cruzados. A diretoria acolheu 
e apoiou todas as propostas, pro-
gramas e iniciativas que, de algu-
ma forma, abrigavam algum tipo 

de mitigação do mal; todas muito 
bem intencionadas e, por isso, re-
levantes. Afinal, ninguém, no mun-
do das empresas, é especialista 
na pandemia da Covid-19.

Para facilitar o diálogo, no âmbi-
to interno, foram criados grupos 
de WhatsApp, para as Diretorias,  
os Conselhos, criando-se, ainda, 
um grupo ‘Pleno’ com a inclusão 
de todos os Associados. A gestão 
da Casa passou a dar-se, assim, 
em tempo real. Tem sido, esse sis-
tema de comunicação, um continu-
ado aprendizado, proporcionan-
do uma convivência nova, em que 
todos podem falar, trazendo suas 
ideias e contribuições. É relevante 
provocar esse encontro de diferen-
ças, num discurso sempre elegante 
das ideias. É importante ouvir aque-
les que pensam diferente, com res-
peito, todavia. Não se pode aban-
donar aquela máxima segundo a 

qual a maneira de dar rumos novos 
às instituições começa por respeitá-
-las. A ACMinas, afinal, construiu 
sua história fazendo-se uma orga-
nização plural, uma instituição cujo 
compromisso é com o empresaria-
do, e não com as opções políti-
cas de seus associados. Faz par-
te do nosso programa recuperar a
ACMinas como trincheira avança-
da de ideias, e o requisito para 
dessa tribuna fazer uso é um só: a 
lhaneza de trato.

Os 18 Conselhos da Instituição 
não pararam, e as reuniões, numa 
proporção de 3 por semana, pas-
saram a ocorrer pela plataforma 
zoom com excelentes resultados. 
O mesmo sistema foi adotado 
para as reuniões da Diretoria, exe-
cutiva e plena.

Em que pese o reconhecido qua-
dro de dificuldades, várias foram 

Amanhã será
outro dia
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as audiências com as autoridades 
municipais e estaduais. Algumas 
medidas, no plano da relação 
com as autoridades, já foram im-
plementadas, e outras, em breve, 
certamente, o serão.

Quanto aos projetos com os quais 
a gestão havia se comprometido, 
alguns já se tornaram realidade, 
merecendo destaque: os resultan-
tes de convênio celebrado com o 
SEBRAE/MG, a autorização ob-
tida pela ACMinas como institui-
ção certificadora e de registro, a 
entrega a cada associado de um 
texto orientador relacionado às 
exigências da Lei Geral de Pro-
teção de Dados. Estão constituí-
dos vários grupos de trabalho a 
cuidar, por exemplo, da parceria 
com a Junta Comercial do Esta-
do de Minas Gerais (com a fina-
lidade de se criar a ‘cartilha do 
não’: com base no programa go-
vernamental de desoneração do 
empresário, da Lei de Liberdade 
Econômica e da própria Lei Ge-
ral de Proteção de Dados [o em-
presário – sua empresa – preci-
sa saber daquilo que mais não 
precisa fazer]); com a Fundação 
Clovis Salgado para desenvolvi-
mento de projetos comuns; para 
apoiar projeto já em andamento 
denominado ‘Furnas cota 762’, 
de extraordinário valor para o tu-
rismo mineiro, além de outros. Os 
Conselhos e os Grupos de Tra-

balho estão operando de modo 
integrado.

Com a certeza da necessidade 
de se construir um novo tempo, 
cuidou-se da constituição de dois 
grupos de trabalho muito espe-
ciais para cuidar de dois projetos 
estruturantes e de longo prazo: 
um deles, com o nome provisório 
de BELO HORIZONTE SEMPRE 
VIVA, cidade humanizada (nome 
provisório, é possível), cuida da 
elaboração de um projeto para 
a região metropolitana de Belo 
Horizonte, considerando sua vo-
cação, sua localização estraté-
gica, sua história, todos os seus 
serviços e os fazeres de sua gen-
te. Pretende-se um projeto de inte-
gração capaz de devolver nossa 
‘Belo Horizonte Cidade Jardim’ 
ao concerto das cidades-expoen-
tes de um mundo novo. O segun-
do projeto, arrojado, oferecerá 
ao Brasil um estudo relaciona-
do com a reforma tributária (um 
dos ramos da desejada reforma 
do Estado brasileiro). O projeto 
tem sua originalidade: coleciona-
rá todos os projetos de reforma 
dos quais se tem conhecimento, 
agrupando-os, em exercício de 
superposição e de joeiramento, 
fazendo-o nas três instâncias de 
Estado: o Município (tomando a 
cidade de Belo Horizonte como 
paradigma); o Estado (tomando 
o estado de Minas Gerais como 

paradigma) e a União. A partir 
deste projeto, retomar-se-á, espe-
ramos, aquela ideia de um gran-
de ‘pacto’ nacional. Não é tare-
fa fácil, mas à altura da tradição 
e dos desafios que a ACMinas 
bem conhece. Na sua rica histó-
ria está a sua contribuição quan-
do do nascimento da Usiminas, 
quando da não separação da 
região do Triângulo, quando da 
implantação da Fiat Automóveis e 
quando da viabilização do Aero-
porto de Confins como aeroporto 
internacional.

Há muito o que ser feito, e a
ACMinas não baixará as armas 
enquanto vencido não for, defini-
tivamente, este mal que se aba-
te sobre toda a Humanidade: a 
pandemia do coronavírus. Uma 
das lições que se retira dessa cri-
se pandêmica está no conceito 
novo que passa a ser adotado 
para o verbete ‘empresa’. Nem o 
Direito, nem a Economia e nem 
as ciências afins conseguiram es-
tabelecer os contornos conceitu-
ais definitivos do que seja ‘em-
presa’. O coronavírus deixa mais 
este legado: ‘empresa’, na verda-
de, é um pretexto juridicamente 
legitimado para indicar a ‘soma 
de pessoas’, a ‘soma de gente’ 
na realização de todas as coisas, 
aproveitando-se de todos os sa-
beres. O sol há de brilhar nova-
mente. Amanhã será outro dia.
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Conscientização da população é apontada como 
fundamental na luta contra o vírus e a retomada das 
atividades

Saúde e Economia

O cenário da pandemia tem colo-
cado a saúde e a economia como 
foco de todos os debates no país  
e, com o novo desafio do fecha-
mento da capital como contenção 
da proliferação da Covid-19 e 
suas variações, foi realizada a reu-
nião conjunta entre os Conselhos 
Empresariais de Saúde e Economia 
da ACMinas que pontuou a falsa 
dicotomia entre os setores. 

Durante sua exposição, a presi-
dente do Conselho Empresarial de 
Saúde da ACMinas, Ísis Sant’An-
na, contribuiu com a opinião téc-
nica e informações advindas de 
profissionais que estão na linha de 
frente no combate ao coronavírus. 
“Estamos vivendo o pior momento 
da pandemia, desde março do 
ano passado”, afirmou a médica 
ao indicar sobre a P1 e P2, novas 
variantes presentes no Brasil. “A P1 
é uma variante que tem potencial 
súbito e rápido, é uma variante que 
tem potencial contaminante maior.” 
Em seguida, explicou que não há 
estudos sobre a taxa de gravidade 
dos casos em relação a ela, mas 
que, na prática, os profissionais 
apontam uma diferença ao tratá-
-la. “O aumento de casos, mesmo 
os casos leves e assintomáticos, 
são problemáticos, pois o vírus se 
multiplica e fica mais esperto. An-
tes tínhamos um quadro em que 
idosos eram mais acometidos e, 

demia no país, a presidente afir-
mou: “É possível fazer previsões 
com base em dados científicos, 
nesse momento nós dependemos 
da população. Impossível prever. 
Nossos picos aconteceram em 
média de duas a três semanas 
após feriados. As pessoas ainda 
não entenderam a gravidade da 
situação, e o apoio da população 
nesse momento é fundamental. 
Enquanto o negacionismo continu-
ar, continuaremos nessa situação. 
As vacinas vão demorar e são a 
saída - o tratamento profilático é 
usado, mas sem comprovação. O 
distanciamento social precisa ser 
pensado de forma melhor, apesar 
de ser o ponto mais difícil de ser 
tratado.” 

Na oportunidade, a presidente do 
Conselho lembrou que no Brasil 
ainda não existiu um lockdown, 
apenas um fechamento do comér-
cio para tirar as pessoas da rua, 
já que os casos estão subindo ao 
ponto de atingir uma porcentagem 
preocupante de leitos para o siste-
ma de saúde do país. “Enquanto a 
população não assumir a sua par-
cela de responsabilidade no con-
trole da doença, a gente não vai 
ter uma efetividade”, alertou a mé-
dica que concluiu dizendo: “Não 
é preciso ficar com tudo fechado, 
a gente pode lidar com a doença 
e aproveitar a economia. Desde 

Preservação da vida 
e da economia

neste momento, o vírus consegue 
atingir, de forma letal, os jovens. 
Quanto maior a multiplicação vi-
ral, mais chances de surgirem no-
vas variantes” disse, a médica ao 
alertar sobre o comportamento da 
população em relação às variantes 
e aumento dos casos. 

Em relação aos números apresen-
tados pelo Ministério da Saúde, 
ela enfatizou a veracidade, res-
saltando que podem sofrer alte-
rações. Os números de curados 
estão relacionados a todos os pa-
cientes que tiveram alta hospitalar, 
porém, com base em um estudo 
apresentado na reunião, 25% dos 
pacientes que saem do CTI Covid 
evoluem para óbito nos meses sub-
sequentes, em funnção das compli-
cações decorrentes da doença, e 
não entram para a estatística de 
morte, pois morrem pela sequela 
causada. 

Sobre a abertura de leitos, a médi-
ca enfatizou que não é uma ação 
fácil, tendo em vista a quantidade 
de profissionais de que um CTI 
Covid necessita para funcionar 
adequadamente. Na ocasião, en-
fatizou que hospital de campanha 
não atende os casos graves e que 
a saída seria criar uma campanha 
para educar a população quanto 
à prevenção do vírus. Quando 
questionada sobre o fim da pan-
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que eu chegue na porta de um 
restaurante lotado, por exemplo, e 
não fique no estabelecimento por-
que ali não tem espaço pra mim. E, 
atualmente não é o que acontece.” 

Sob a ótica da economia, Guilher-
me Leão, presidente do Conselho 
Empresarial de Economia da AC-
Minas, apresentou um diagnóstico 
feito a partir dos dados da Prefei-
tura de Belo Horizonte em relação 
à saúde e economia que foram 
disponibilizados no portal da pre-
feitura no início do mês de março. 
Segundo o presidente, com base 
nesses dados obtidos por meio 
dos últimos boletins epidemiológi-
cos da PBH, não há outra alterna-
tiva, de curto prazo, que não seja 
decretar medidas a fim de restrin-
gir a movimentação de pessoas.

Sobre as medidas de restrição, 
o economista afirmou que “isso 
atinge a atividade econômica”, 
mas ressaltou a importância dessa 
decisão, afirmando não existir um 
antagonismo em relação à econo-
mia e à saúde. “Diante de uma cri-
se sanitária e econômica, ambos 
os  setores precisam atuar em con-
junto, pois o crescimento econômi-
co e os ganhos de produtividade 
dependem de uma população 
saudável.” Foi apresentado pelo 
presidente o quadro atual econô-
mico, em que a atividade econô-
mica se encontra fragilizada, em 
especial o setor de comércio e ser-
viços. Uma alta no desemprego 
seja ele formal ou informal. Uma 
alta do desemprego sem perspec-
tiva de queda a curto prazo. A in-
flação pressionada, que afeta di-
retamente a renda da população. 
“Identificamos também uma alta 
de juros em que a própria taxa de 
juros ao crédito já mostra cresci-
mento. Isso leva à recessão do cré-
dito”, afirmou. Guilherme ressaltou 
que a ação necessária do gover-
no perante a fragilidade fiscal tem 
amenizado a crise junto às empre-

sas desde o ano passado. Neste 
quadro apresentado, também fo-
ram citados a desvalorização do 
câmbio, a instabilidade política e 
baixos índices de confiança. 

“Tudo indica que a retomada será 
lenta, instável e só virá no segundo 
semestre de 2021. O fato é que 
temos uma crise ainda na saúde 
e um quadro econômico frágil“, 
pontuou o economista ao dar iní-
cio à apresentação das propostas 
criadas pelo Conselho de Econo-
mia para a ACMinas na retoma-
da da economia. As propostas 
apresentadas foram separadas  
em três blocos: Propostas para 
saúde e logística - Reforço e 
rapidez na distribuição das 
vacinas, tanto pelo gover-
no do estado quanto pelo 
município; Ação integrada 
entre a região metropolita-
na de Belo Horizonte no 
combate à aglomeração 
e fiscalização; Disponi-
bilização de 100% da 
frota de transporte públi-
co; Negociação com 
sindicatos e empresas 
para adoção de tur-
nos diferenciados de 
atividades em setores 
intensivos de mão de 
obra. Ações na Eco-
nomia - Criação de 
um programa de 
amortização de 
precatórios no go-
verno estadual; 
Programa 

Emergencial de Capital de Giro 
às micro, pequenas e médias em-
presas em condições especiais e 
facilitadas. Pessoas: proteção ao 
trabalho e renda - Retomada ime-
diata do Programa de Redução 
de Salários e Contratos de Traba-
lho; Apoio ao Programa de Auxí-
lio Emergencial.

 

Tenha acesso às
propostas no site: 
www.acminas.com.br

ACMinas debate o agravamento da pandemia e a necessidade de uma saída 
conjunta para a recuperação.
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Novos projetos da entidade são apresentados na 
primeira Reunião Plenária de 2021

A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), ou Lei 14709/2018, afe-
ta diretamente a vida de qualquer 
empresa instalada sobre o território 
brasileiro. Complexa e abrangen-
te, ela vem sendo bem trabalhada 
por grandes empresas e também 
pelas mais estruturadas do ponto 
de vista da tecnologia. As meno-
res, porém, ainda encontram mui-
tas dificuldades e, por isso, a Asso-
ciação Comercial e Empresarial de 
Minas (ACMinas) trouxe, na primei-
ra Reunião Plenária da ACMinas 
em 2021, o tema.  

Os advogados Ana Carolina 
Bahia e Mateus Nicácio esclare-
ceram detalhes pertinentes sobre 
a LGPD. Aprovada em agosto de 
2018 e com vigência desde agos-
to de 2020, a lei  é incipiente e 
ainda é objeto de debate pela 
comunidade jurídica. Para Ana 

Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados. 

Durante a exposição, os advoga-
dos expuseram que os agentes 
de tratamento, operador e con-
trolador, devem adotar medidas 
de segurança técnica e admi-
nistrativas com a finalidade de 
proteger os dados pessoais de 
acessos não autorizados. A lei 
autoriza que os agentes de trata-
mento possam formalizar regras 
de boas práticas de governança 
na empresa a fim de flexibilizar a 
rotina corporativa para o cumpri-
mento das obrigações e deveres 
trazidos pela LGPD. A lei enume-
ra tipos de sanções aplicáveis 
ao descumprimento da mesma, 
uma delas é a responsabilidade 
da empresa em ressarcir o titular 
(detentor dos dados pessoais) por 
eventuais danos causados - com 

LGPD e os novos
desafios da ACMinas

Carolina, a finalidade da lei sur-
ge da necessidade de as pessoas  
privarem seus dados pessoais do 
uso indiscriminado das empresas, 
tendo em vista que esses dados, 
ao longo do século XXI, foram 
apontados como o principal recur-
so econômico de empresas. 

A lei identifica quatro figuras para 
a manutenção dos dados, que fo-
ram citadas pelo advogado Ma-
teus Nicacio:  titular - pessoa natu-
ral ou jurídica a quem se referem 
os dados; controlador - a quem 
competem as decisões referentes 
ao tratamento de dados pessoais; 
operador - que realiza o tratamen-
to de dados pessoais em nome do 
controlador; e encarregado - pes-
soa indicada por controlador e 
operador para atuar como canal 
de comunicação entre o controla-
dor e os titulares dos dados e a 

Plenária
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base na comprovação da culpa 
da empresa, além da multa que 
será aplicada na proporção do 
negócio, descartando assim a 
inviabilidade empresarial e sua 
atividade econômica. 

Estudo
preliminar
Após o debate durante a Plená-
ria, a ACMinas desenvolveu o seu 
guia, o Estudo Preliminar sobre a 
LGPD, que foi enviado e está dis-
ponível para todos os associados 
no site da entidade.

O objetivo, segundo o presidente 
da ACMinas, José Anchieta da 
Silva, é facilitar o cotidiano do 
empresário, oferecendo um passo 
a passo. “Nesses tempos de pan-

demia, tudo se tornou ainda mais 
urgente e complexo. No caso da 
LGPD, as grandes empresas têm 
departamentos para cuidar disso, 
mas as menores não têm estrutura. 
Foi um trabalho exaustivo traduzir 
a lei para a linguagem dos em-
presários, mas acreditamos que 
essa cartilha será um material de 
referência, que poderá ser consul-
tado sempre que houver dúvidas”, 
explica Silva.

A lei estabelece o que seja, no 
âmbito interno, a proteção de da-
dos, tratando, em termos gerais, 
o armazenamento e a utilização 
de dados pessoais de terceiros 
na lida diária de cada atividade 
empresarial e social, abrangendo, 
portanto, todas as pessoas envol-
vidas, independentemente de seus 
objetivos sociais.

O estudo trata da matéria no âm-
bito das instituições privadas e 
públicas. A primeira parte destrin-
cha os conceitos nos campos do 
Direito Constitucional, Civil, do 
Administrativo, Mercantil, Econô-
mico e avança, ainda, por con-
ceitos que dizem respeito à tec-
nologia.

A publicação avança pelos prin-
cípios, alguns gerais e outros 
próprios: jurídicos, econômicos 
e cibernéticos. Discorre sobre o 
“tratamento de dados” e caminha 
até a figura do titular.

“O titular é dono dos dados. A lei 
tratou caprichosamente dele. O 
ponto mais importante é a respon-
sabilidade de cada um. Quem 
fizer errado será punido. E o in-
teressante é que nesse ponto a lei 
não é um bicho-papão e manda 
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a responsabilidade para o códi-
go civil”, pontua.

Capacitação 
O estudo se torna ainda mais prá-
tico ao oferecer aos empresários 
ferramentas para treinamento das 
equipes em LGPD: quadro de sli-
des para apresentação do tema, 
roteiro de rotinas, texto padrão 
para ser inserido em contratos; 
para quando o acordo não for 
celebrado por meio de contrato, 
um termo de entrada e de saída; 
cópia da Lei e da portaria de re-
gulamentação.

“É um passo a passo. O grande 
ativo das empresas modernas é a 
informação. O mundo inteiro está 
preocupado com isso, e o Brasil 
desenvolveu a LGPD. Temos que 
entender a Lei para não correr o 
risco de punições e tratar melhor 
os nossos negócios”, completa o 
presidente da ACMinas.

Projetos e
parcerias 
Durante a plenária, novos projetos 
foram apresentados, em especial 
e com exclusividade o “BH SEM-
PRE VIVA, Metrópole Inteligente 
e Humanizada” - esse projeto 
almeja que Belo Horizonte seja 
reconhecida internacionalmente 
como uma metrópole que valoriza 
a diversidade, integrando compe-
tência e promovendo o desenvolvi-
mento sustentável para seus diver-
sos públicos. O projeto foi exposto 
pelo professor Adão Conrado, 
que apresentou a identidade insti-
tucional, os valores, os propósitos, 
a visão estratégica e a estratégia 
de atuação. 

Adão está à frente do projeto 
como coordenador e, junto com 

a ACMinas, é o responsável por 
moldá-lo às necessidades da ca-
pital. “O projeto foi idealizado a 
partir de valiosas colaborações”,  
disse o professor, apresentando 
o projeto que objetiva posicionar   
Belo Horizonte como metrópole 
de verdade e influente, promoven-
do soluções inovadoras para uma 
sociedade justa e sustentável. 

Na ocasião, o presidente registrou 
que, ao longo dos dois meses ini-
ciais do seu mandato, deu sequên-
cia a oito grupos de trabalho que 
realizarão dez projetos próprios e 
dois projetos com adesão da en-
tidade.

Projetos da
ACMinas
A parceria com o Sebrae está tra-
balhando a viabilização dos 150 
produtos para a comunidade de 
associados da ACMinas. Com a 
Junta Comercial de Minas Gerais, 
JUCEMG, o projeto é dar apoio 
ao Revogaço – ação que trabalha-
rá a Lei de Liberdade Econômica 
e LGPD -  e terá como resultado a 
Cartilha do Não, que indicará ao 
empresários quais decisões não 
competem mais à classe; com a 
Fundação Clóvis Salgado, o obje-

tivo é viabilizar dois serviços: uma 
celebração, que tem sido chama-
da pelo presidente de Celebração 
da Vitória da Terceira Guerra Mun-
dial, e um projeto para os micro e 
pequenos empresários que fazem 
exposição dominical na Feira Hi-
ppie da Avenida Afonso Pena. 

A Comissão da Reforma Tributária 
terá na presidência Misabel Der-
zi e será dividida em três etapas: 
tributação municipal, tributação 
estadual e tributação federal. O 
projeto Cota 762 - com relação 
à  Represa de Furnas, visa prote-
ger o turismo na região. O Comer-
ciante sem protesto é uma forma 
de viabilizar o entendimento antes 
de o comerciante ser protestado, 
e a  ACMinas prestaria apoio aos 
dois lados - devedor e credor. Vir-
tualização dos processos e, por 
último, a reedição da cartilha em 
relação às falências e recupera-
ções judiciais tendo em vista que 
a lei foi modificada. 

Apoio ACMinas - a ACMinas dará 
apoio a outros dois projetos: Vaci-
na Já, que viabiliza vacinação, e   
Destrava Minas, que tem como fi-
nalidade o destravamento judicial 
de obras e serviços que estejam 
impedidos de prosseguir.

Primeira plenária de 2021 debate mudanças que entram em vigor com a nova Lei de 
Proteção de Dados.
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Marco arquitetônico e cultural da cidade de Belo Horizonte, 
Palácio das Artes comemora 50 anos em 2021 

No coração da capital mineira, 
junto ao Parque Municipal, o Pa-
lácio das Artes comemora os seus 
50 anos no ano de 2021. Todos 
esperávamos que, quando essa 
data chegasse, tudo estivesse dife-
rente. Mas, mesmo em meio à Co-
vid-19, o show tem que continuar. 
Com uma programação on-line, 
“50 anos em 5 atos” revisita as his-
tórias dos palcos e exposições do 
espaço cultural que, durante muito 
tempo, foi o mais relevante de Belo 
Horizonte. 

A presidente da Fundação Clovis 
Salgado (FCS), Eliane Parreiras, 
comentou: “Neste momento de ce-
lebração, buscamos resgatar nosso 
DNA, nossas origens e vocações. 
Mas também refletir sobre o nosso 
futuro, desafios e missões a desem-
penhar. Assim, destacamos temas 
importantes que permitem fazer 
um balanço dessa trajetória e, ao 
mesmo tempo, pensar e investigar 
o que podemos deixar de legado 
para os próximos 50 anos.” 

que inspiram; Ato III: Ciclo de deba-
tes ‘Prata da Casa vale Ouro’; Ato 
IV: Série de Podcasts ‘Ecos do Tem-
po’; Ato V: Minidocumentário ‘Ecos 
do Tempo’.  

Os espectadores também farão 
parte das homenagens ao centro 
cultural. “O público frequentador do 
Palácio das Artes, também protago-
nista dessa trajetória, participará 
através do projeto Palacianas - his-
tórias que inspiram, nos enviando 
áudios e vídeos de sua relação com 
o espaço. Ainda, por meio de ciclo 
de debates, o público vai conhecer 
mais sobre os bastidores do Palácio 
das Artes, seus funcionários e suas 
atividades”, destaca Eliane.    

Toda a programação está dispo-
nível nos canais de comunicação 
do Palácio das Artes: site (www.
fcs.mg.gov.br), Instagram (@fcs.
palaciodasartes), Facebook (fun-
dacaoclovissalgado), Youtube 
(palaciodasartesmg) e plataforma 
de streaming cineHumbertoMau-
roMais (www.cinehumbertomauro-
mais.com).

50 Anos em 5 atos

O edifício teve seu projeto inicia-
do ao longo do governo do então 
prefeito de Belo Horizonte, Jusceli-
no Kubitschek, em 1940. Juscelino 
tinha o sonho de um centro cultural 
no coração da cidade. O Palácio 
das Artes foi inaugurado quase 30 
anos depois, em 14 de março de 
1971. Ao longo de sua história, 
abrigou grandes nomes das artes, 
teatro, música, dança e performan-
ce, nacionais e internacionais.  

Eliane Parreiras conta que, para 
para dar nnome à programação 
de aniversário do cinquentenário 
da fundação, se inspiraram no fa-
moso e ousado slogan de Juscelino 
Kubitschek para a presidência da 
República em 1954: 50 anos em 
5. “Os 50 anos do Palácio das Ar-
tes serão celebrados durante todo 
o ano de 2021, com o programa 
‘50 ANOS EM 5 ATOS’”, explica 
a presidente.   

Os cinco eixos que norteiam as co-
memorações são: Ato I: Exposição 
interativa-imersiva 50 Anos em 5 
Atos; Ato II: Palacianas – Histórias 

Clóvis Salgado
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A Unimed-BH é reconhecida , pelo oitavo ano consecutivo, 
como a melhor entre as maiores operadoras de planos 
de saúde do Brasil, segundo a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

E por  três anos seguidos , conquistamos a nota máxima 
no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar  – IDSS. 
 Neste ano, somos a única operadora do país a receber 
nota máxima  em três dimensões avaliadas: Qualidade em 
Atenção à Saúde, Sustentabilidade  no Mercado e Gestão 
de Processos de Regulação.

Em um cenário tão desafi ador, esse resultado refl ete o nosso 
compromisso  de oferecer o melhor cuidado aos clientes. 
Tudo isso só  foi possível pela dedicação  de médicos 
cooperados, colaboradores e parceiros da Unimed-BH, que 
seguem incansáveis no cuidado com a vida.

Seguimos perto de você para cuidar sempre.

Unimed-BH.
A melhor entre as maiores, 
quando mais precisamos ser.

Nota 

máxim
a

no ID
SS.

Programação
Festa das Artes

ATO I - EXPOSIÇÃO 50 ANOS 
EM 5 ATOS 

Período: maio a julho 

ATO II - PALACIANAS – HISTÓ-
RIAS QUE INSPIRAM 

Período: abril a dezembro  

Acesso: páginas da FCS no Insta-
gram e no Facebook 

ATO III - LIVES – PRATA DA CASA 
VALE OURO 

Período de exibição: abril a de-
zembro de 2021 

Exibição: canal da Fundação Cló-
vis Salgado 
 

ATO IV - PODCASTS ECOS DO 
TEMPO 

Lançamento: a partir do mês de 
maio de 2021 
 

ATO V - MINIDOCS ECOS DO 
TEMPO 

Lançamento: a partir do mês de 
junho de 2021 

Informações para o público: (31) 
3236-7400
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Capa

A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), ou Lei 14709/2018, 
tem como principal objetivo re-
gulamentar o tratamento de infor-
mações de clientes por parte de 
empresas públicas e privadas. 
Ela trouxe diversas mudanças às 
às forma como as empresas lidam 
com dados e passou a exigir uma 
série de adequações das compa-
nhias. A fim de facilitar o aces-
so a essas mudanças e adequa-
ções, a Associação Comercial e 
Empresarial de Minas - ACMinas 
lançará o Estudo Preliminar sobre 
a LGPD. 

O material que será distribuído 
aos seus associados aborda o 
tema no âmbito das instituições 
públicas e privadas. A primeira 
parte destrincha os conceitos dos 
campos do Direito Constitucional, 
Civil, do Administrativo, Mercan-
til, Econômico e avança, ainda, 
por conceitos que dizem respeito 
à tecnologia. A publicação avan-
ça pelos princípios, alguns gerais 
e outros próprios: jurídicos, eco-
nômicos e cibernéticos. Além de 
abordar o “tratamento de dados” 
e caminhar até a figura do titular. 

Conheça os 
principais pontos 
abordados no 
Estudo:
• A implementação da LGPD no 
Brasil se deu por influência direta 
da General Data Protection Re-
gulation (GDPR), lei de proteção 
de dados no âmbito da União 
Europeia, representando, assim, 
a tentativa de alinhamento do 
ordenamento jurídico brasileiro 
com as práticas globais de tra-
tamento de dados. No Brasil, os 
debates acerca do tema, que de 
fato reclamava alguma regula-
mentação legal, iniciaram-se em 
2010, mas foi no ano de 2012 
que passou a tramitar na Câmara 
dos Deputados o Projeto de Lei 
nº 4060/2012, transformado, 
posteriormente, na Lei Brasilei-
ra de Proteção de Dados (Lei nº 
13.709/2018, de 18 de setem-
bro de 2018). 
  
• A LGPD, cujo objeto é regular 
o tratamento de dados pesso-

LGPD – O impacto nas 
empresas e organizações

O material reunido se torna 
ainda mais prático ao oferecer 
aos empresários ferramentas 
para treinamento das equipes 
em LGPD com quadro de slides 
para apresentação do tema, 
roteiro de rotinas, texto padrão 
para ser inserido em contratos; 
para quando o acordo não for 
celebrado por meio de contrato, 
um termo de entrada e de saída; 
cópia da Lei e da portaria de re-
gulamentação. 

Segundo o presidente da ACMi-
nas, José Anchieta da Silva, o 
objetivo do Estudo é facilitar o 
cotidiano do empresário, ofere-
cendo um passo a passo. “Nes-
ses tempos de pandemia, tudo 
se tornou ainda mais urgente e 
complexo. No caso da LGPD, 
as grandes empresas têm depar-
tamentos para cuidar disso, mas 
as menores não têm estrutura. 
Foi um trabalho exaustivo tradu-
zir a lei para a linguagem dos 
empresários, mas acreditamos 
que essa cartilha será um mate-
rial de referência, que poderá 
ser consultado sempre que hou-
ver dúvidas”, explica Silva.
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ais, é aplicável a qualquer ope-
ração que envolva a coleta e o 
tratamento de dados pessoais em 
território brasileiro. Ao regular o 
tratamento desses dados, a lei o 
faz da seguinte forma: dos requi-
sitos para o tratamento de dados 
pessoais; do tratamento de dados 
pessoais sensíveis; e do tratamen-
to de dados pessoais de crianças 
e adolescentes.  

biométrico, quando vinculado a 
uma pessoa natural.    

• O texto da LGPD restringe as 
hipóteses nas quais se dará o tra-
tamento de dados pessoais, sendo 
os seguintes os seus requisitos: o 
consentimento do titular (ou pelo 
titular); o cumprimento de obriga-
ção legal ou regulatória pelo con-
trolador de dados; a intervenção 
da administração pública desde 
que para tratamento de uso com-
partilhado de dados necessários 
à execução de políticas públicas, 
incluindo-se os convênios e instru-
mentos congêneres, na forma da 
lei; a realização de estudos por ór-
gãos de pesquisa, garantida sem-
pre que possível a anonimização 
dos dados; diante da necessidade 
para execução de contrato ou de 
procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato qualquer que 
seja o titular, a pedido do titular 
dos dados; no exercício regular 
de direitos em processo judicial, 
administrativo ou arbitral; na pro-
teção da vida ou da integridade 
física do titular ou de terceiro; na 
tutela da saúde, exclusivamente 
em procedimento realizado por 
profissionais da saúde, serviços 
de saúde ou autoridade sanitária; 
diante da necessidade de interes-
ses legítimos do controlador ou 
de terceiro, exceto no caso de 
prevalecerem direitos e liberdades 
fundamentais do titular que exijam 
a proteção dos dados pessoais ou 
para proteção do crédito, inclusi-
ve quanto ao disposto na legisla-
ção própria.   

• A lei também se dedicou a re-
gular as hipóteses em que o tra-
tamento de dados pessoais sensí-
veis poderá ser realizado, assim 
enumeradas: quando o titular ou 
seu responsável legal consentir, 
de forma específica e destacada, 
para finalidades específicas; sem 
fornecimento de consentimento 
do titular, quando a ação for in-

dispensável para cumprimento de 
obrigação legal ou regulatória 
pelo controlador; quando do tra-
tamento compartilhado de dados 
necessários à execução, pela ad-
ministração pública, de políticas 
públicas previstas em lei ou regula-
mentos; quando da realização de 
estudos por órgãos de pesquisa, 
garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais 
sensíveis; quando do exercício re-
gular de direitos, inclusive em con-
trato e em processo judicial, ad-
ministrativo e nos procedimentos 
arbitrais; quando da proteção da 
vida ou da integridade física do ti-
tular ou de terceiro; quando da tu-
tela da saúde, mas; exclusivamen-
te em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços 
de saúde ou autoridade sanitária; 
quando da garantia da prevenção 
à fraude e à segurança do titular, 
nos processos de identificação e 
autenticação de cadastro em sis-
temas eletrônicos, resguardados 
os direitos em lei assegurados, 
com as exceções comportáveis no 
caso de prevalecerem direitos e 
liberdades fundamentais do titular 
de modo a exigir a proteção dos 
dados pessoais.    

• A lei veda a comunicação ou o 
uso compartilhado entre controla-
dores de dados pessoais sensíveis 
referentes à saúde com objetivo 
de obter vantagem econômica, 
exceto nas hipóteses relativas à 
prestação de serviços de saúde, 
de assistência farmacêutica e de 
assistência à saúde, incluídos os 
serviços auxiliares de diagnose e 
terapia, em benefício dos interes-
ses dos titulares de dados e para 
permitir a portabilidade de dados 
quando solicitada pelo titular ou 
as transações financeiras e ad-
ministrativas resultantes do uso e 
da prestação dos serviços. A lei 
veda, ainda, às operadoras de 
planos privados de assistência à 
saúde o tratamento de dados de 

 
• A lei promove uma diferencia-
ção entre os dados pessoais, 
classificando-os como sensíveis 
ou não. Dados pessoais são 
todo o conjunto de informações 
relacionadas; a pessoa natural 
identificada ou identificável, tais 
como nome, apelido, data de 
nascimento, nacionalidade, profis-
são, endereço residencial, dados 
cadastrais, dentre outros. Dados 
pessoais sensíveis, por seu turno, 
são aqueles que dizem respeito à 
origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação 
a sindicato ou a organização de 
caráter religioso, filosófico ou po-
lítico, dado referente à saúde ou 
à vida sexual, dado genético ou 

“
No caso da 

LGPD, as grandes 
empresas têm 
departamentos 

para cuidar disso, 
mas as menores 

não têm estrutura.

“
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saúde para a prática de seleção 
de riscos na contratação de qual-
quer modalidade, assim como na 
contratação e exclusão de benefi-
ciários.    

• Considere-se que alguns dos 
requisitos elencados para o tra-
tamento de dados pessoais e de 
dados pessoais sensíveis são em si 
autoexplicativos, outros, no entan-
to, remetem a outras leis ou depen-
derão de interpretação diante de 
casos vivenciados. Especialmente 
com relação ao chamado consen-
timento, a lei exige que seja es-
pecífico, por escrito ou por outro 
meio que demonstre a manifesta-
ção de vontade do titular, sendo 
nulas as autorizações genéricas. 
É, portanto, relevante estar atento 
para os limites ou especificações 
que as cláusulas contratuais e os 
termos de adesão sejam expres-
sos, constituindo-se prerrogativa 
do titular revogar o consentimen-
to dado a qualquer tempo e in-
dependentemente de qualquer 
motivação. É preciso estar atento 
também ao fato de que a mudan-
ça da finalidade do tratamento de 
dados pelo controlador enseja a 
necessária obtenção de novo con-
sentimento expresso por parte do 
titular.    

• A lei dedica seção especial a 
regular o tratamento de dados pes-
soais de crianças e adolescentes, 
que deverá ser realizado em seu 
melhor interesse, mediante con-
sentimento específico e destaca-
do por parte de pelo menos um 
dos pais ou responsável legal. A 
exceção se dará quando a cole-
ta se fizer necessária para conta-
tar os pais ou responsável legal, 
sem armazenamento do dado, 
todavia. Outra exceção se dará 
quando da necessária proteção 
do infante. De todo modo, os da-
dos não poderão ser repassados 
a terceiros sem o consentimento 
do responsável. Para o efeito, os 

controladores deverão manter pú-
blica a informação sobre os tipos 
de dados coletados, a forma de 
sua utilização e os procedimentos 
para o exercício dos direitos legal-
mente assegurados. Em todos os 
casos, as informações referentes 
ao tratamento de dados deverão 
ser fornecidas de maneira simples, 
clara, acessível, consideradas as 
características físico-motoras, per-
ceptivas, sensoriais, intelectuais 
e mentais do usuário, com uso 
de recursos audiovisuais quando 
adequado, proporcionando a in-
formação necessária aos pais ou 
ao responsável legal e adequada 
ao entendimento da criança.    

• Referidas penalidades serão 
aplicadas de acordo com a gra-
duação que a própria lei estabe-
lece: advertência, com indicação 
de prazo para adoção de medi-
das corretivas; multa simples, de 
até dois por cento do faturamen-
to da pessoa jurídica de direito 
privado, grupo ou conglomerado 
no Brasil, no seu último exercício, 
excluídos os tributos, mas limita-
da no total de cinquenta milhões 
de reais por infração; multa diá-
ria, observado esse mesmo limite; 
publicização da infração após 
devidamente apurada e confirma-
da a sua ocorrência; bloqueio de 
dados pessoais a que se refere a 
infração até a sua regularização; 
eliminação dos dados pessoais a 
que se refere a infração; suspen-
são parcial do funcionamento do 
banco de dados a que se refere a 
infração pelo período máximo de 
seis meses, prorrogável por igual 
período, até a regularização da 
atividade de tratamento pelo con-
trolador; suspensão do exercício 
da atividade de tratamento dos 
dados pessoais a que se refere a 
infração pelo período máximo de 
seis meses, prorrogável por igual 
período; proibição parcial ou total 
do exercício de atividades relacio-
nadas a tratamento de dados.     

• O capítulo que trata das sanções 
administrativas ainda não está em 
vigor. O próprio texto legal conce-
de período para que as empresas 
se moldem às exigências da lei, 
de forma que as penalidades ad-
ministrativas somente passarão a 
ser aplicadas por parte da ANPD 
a partir de 01/08/2021. Em 
todo caso, o infrator não se libera 
de obrigações exigíveis nas ações 
e meios que sejam próprios, seja 
no âmbito do Poder Judiciário, 
seja no âmbito do Código de De-
fesa do Consumidor.

• A fiscalização a respeito do 
cumprimento da lei fica a cargo 
da Agência Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD), órgão de go-
verno ainda em fase de estrutura-
ção. É de sua competência, por-
tanto, a aplicação de penalidades 
de natureza administrativa aos 
agentes de tratamento de dados, 
nas hipóteses em que o tratamento 
de dados pessoais for realizado 
em inobservância aos preceitos 
estatuídos na lei.    

“
As penalidades 
administrativas 

somente passarão 
a ser aplicadas 
por parte da 

ANPD a partir de 
01/08/2021.

“
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Conselhos Empresariais

Conselho Empresarial de Comu-
nicação tem trabalhado no incen-
tivo e difusão na aplicação do Re-
gime Especial de Tributação, lei 
já aprovada que oferece às em-
presas que contratarem as agên-
cias e empresas de comunicação 
no estado mineiro um benefício tri-
butário. A campanha de valoriza-
ção do setor é planejada junto a 
outras entidades de comunicação 
que compõem o segmento. A par-
ticipação na iniciativa  mobilizou 
várias entidades, que foram ao Se-
nado Federal para impedir a lei 
que eliminava 20% da negocia-
ção das agências.  

O Conselho tem apoiado iniciati-
vas como a criação do acervo do 
Museu da Comunicação, a cria-
ção do Conselho Estadual de Co-
municação do Governo de MG, 
criação de fóruns de discussão 
para debater a retomada dos in-

vestimentos na indústria da comu-
nicação  pós-pandemia, apoio 
aos profissionais com menor remu-
neração, neste momento de Pan-
demia, além do apoio ao gover-
no de Minas Gerais em diversas 
pautas. De Campanha a ACMi-
nas BH sempre viva: metrópole in-
teligente e humanizada e a união 
por meio do estado mineiro com o 
Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, 
Santa Catarina e Paraná nos mol-
des do Conselho Empresarial de 
Comunicação da ACMinas.   

Conselho Empresarial de Inova-
ção buscando cumprir sua missão 
de apoiar o protagonismo dos 
associados e do ecossistema de 
inovação na busca de competitivi-
dade e sustentabilidade dos seus 
negócios, priorizou as seguin-
tes ações para o ano de 2021:  
parceria Sebrae-MG (Programa 
Lapidar, ALI – Agente Local de 
Inovação, Sebraetec), apoio na 
elaboração do Projeto BH sem-
pre viva: metrópole inteligente e 
humanizada, geração de conteú-
do (palestras, workshops, painéis 
temáticos em parceria com outros 
conselhos, publicação de nova 
versão da Cartilha Inovação, pu-
blicação de artigos) e o mapea-
mento das principais necessida-

Conselhos Empresariais 
apresentam suas atividades:
Conheça as atividades desenvolvidas pelos Conselhos 
Empresariais da ACMinas e seus respectivos planejamentos 
de atuação no ano de 2021

Conselho
Empresarial de
Comunicação

Conselho Empresarial de Cultura 
trabalha no projeto de um grande 
seminário com exposições parale-
las de artes visuais, apresentações 
de espetáculos de música, teatro 
e dança e outras atividades artís-
ticas em comemoração aos 100 
anos da Semana de Arte Moder-
na de 1922; apoia o projeto Por-

Conselho
Empresarial
de Cultura

Conselho
Empresarial
de Inovação

tal da Economia Criativa, da Se-
cretaria de Estado de Cultura e 
Turismo, e o projeto Rua da Litera-
tura, dentre outros. 
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des dos associados e dos cases 
de sucesso de implementação de 
inovações 

Conselho Empresarial de Minera-
ção e Siderurgia sendo a Mine-
ração e a Siderurgia atividades 
essenciais, o Conselho tem man-
tido as atividades promovendo 
debates e eventos e participando 
de outros, em parceria na elabo-
ração de reuniões conjuntas, a 
fim de colaborar com os nossos 
associados. 

Conselho
Empresarial de
Mineração e
Siderurgia 

Conselho Empresarial de Recur-
sos Humanos atua com o objeti-
vo de cuidar do Capital Humano 
das organizações. A pandemia 
acelerou a mudança na forma de 
conexão, relacionamento e pro-
dução.  O Conselho tem atuado 
reforçando que são as pessoas 
que fazem os negócios funciona-

rem e que toda liderança precisa 
entender de gente, caso contrá-
rio, não entenderá do negócio.  
Em 2021, debates, lives e reuni-
ões são realizados para troca de 
experiências e vivências, pois o 
grande desafio é manter o enga-
jamento dos colaboradores, cui-
dando da saúde mental, fazen-
do com que os resultados sejam 
cada vez mais sustentáveis e pro-
dutivos. Por fim, o trabalho resulta 
na inspiração dos executivos ao 
fortalecerem uma liderança mais 
consciente, em sintonia com os 
objetivos da empresa e com to-
dos os seus stakeholders. 

Conselho
Empresarial
de Recursos
Humanos

Conselho Empresarial de Segu-
ros segue atento à importância 
do Mercado de Seguros para mi-
nimizar os riscos à vida, à saú-
de e às propriedades da popula-
ção e dos mais diversos setores 
da economia neste momento de 
grave crise mundial. Identificando 
os riscos, discutindo, debatendo 
e ressaltando as opções de prote-
ção através do gerenciamento e 
transferência de riscos. 

Conselho Empresarial de Saúde 
tem atuado com a implantação de 
uma pesquisa junto aos associa-
dos para identificação das dificul-
dades destes em relação à saúde 
física e mental por causa da pan-
demia a fim de dar início ao pla-
nejamento das ações específicas. 
Uma parceria com o Sebrae tem 
sido desenhada após uma primei-
ra conversa a respeito para cria-
ção de cursos de capacitação em 
gestão para os profissionais de 
saúde. Além dessas ações, uma 
série de lives com temas sugeri-
dos pelos próprios associados, 
no Instagram da ACMinas. 

Conselho
Empresarial
de Seguros

Conselho
Empresarial
de Saúde

Conselho Empresarial da Micro 
e Pequena Empresa aprovou jun-
to aos seus conselheiros um ca-
lendário de reunião para o ano 
de 2021. A produção de artigos 
sobre relações humanas, fluxo de 

Conselho
Empresarial 
de Micro e 
Pequena 
Empresa
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caixa, lucratividade, crise,  preci-
ficação, atendimento ao cliente 
e controle de estoque foi incenti-
vada entre os membros, havendo 
dois textos já publicados. Conse-
lho Empresarial de Relações In-
ternacionais trabalha no plane-
jamento e coleta de dados para 
construção e publicação do próxi-
mo Minas Gerais Business Guide, 
na realização de importantes we-
binars de conteúdos de interesse 
internacional e projeção do esta-
do de Minas Gerais e em ativi-
dades com foco no desenvolvi-
mento da cultura internacionalista 
das pequenas e médias empresas 
mineiras.  

Conselho Empresarial de Educa-
ção tem realizado ações junto aos 
jovens com potencial a descobrir 
no Projeto “Jovens no Caminho 
Certo” com os egressos do sistema 
prisional no Projeto “Uma chance 
honesta”; com as escolas públicas 
nos Projetos “Fóruns com Educado-
res e alunos” e a troca de melho-
res práticas no “Prêmio anual Dr. 
Charles Lotfi”.    

em Gestão e Inovação.  Conse-
lho Empresarial de Economia, no 
mês de março, realizou a reunião 
conjunta Conselhos Economia e 
Saúde abordando a pandemia e 
seus reflexos na economia. Para 
o mês de abril/2021 o Conse-
lho tem programada a participa-
ção em reunião com o deputado 
Lincoln Portela e lideranças de 
outras entidades de classe, repre-
sentando a ACMinas, em defe-
sa da alteração no PRONAMPE 
para facilitar o acesso das MPEs 
ao crédito. Já no mês de maio, 
será realizada a reunião de pla-
nejamento do Conselho para 
2021, envolvendo a reestrutura-
ção do Conselho para focar suas 
atividades em reuniões e traba-
lhos voltados a análises de proje-
tos de lei com impactos sobre a 
atividade empresarial. Conselho 
Empresarial de Sustentabilidade 
realizou, em parceria com a So-
ciedade Mineira do Engenheiros,  
um grande debate sobre a gestão 
das enchentes urbanas recorren-
tes na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte. Os resultados es-
tão sendo processados para se-
rem levados ao poder público e 
à Câmara Municipal de Belo Ho-
rizonte. Ainda nesse semestre, o 
Conselho pretende desenvolver 
um encontro sobre economia cir-
cular, que visa aprimorar as me-
didas para o desenvolvimento 
sustentável. 

Conselho
Empresarial
da Mulher
Empreendedora

Conselho Empresarial da Mulher 
Empreendedora após o webinar 
do Mês da Mulher, as próximos 
eventos serão on-line (lives com 
diretoras e convidadas, webinar), 
produção de conteúdo para as 
redes sociais, projeto de mento-
rias para associadas (resgatando 
o projeto de sucesso em 2019) 
e ações voltadas para atrair no-
vas associadas. Dentre os eventos 
on-line, o Conselho trabalha em 
um projeto mais amplo – rodada 
de negócios entre Minas Gerais 
e Chile no mercado de vinhos e 
quais as mulheres protagonistas 
desse mercado – este com a par-
ceria do Conselho de Relações 
Internacionais, Conselho Empre-
sarial de Jovens, Sebrae, Sebrae 
Delas, IBREI (Instituto Brasileiro de 
Relações Internacionais), Câmara 
de Comércio Chile Brasil, Organi-

Conselho
Empresarial
de Educação

zação das Mulheres Empresárias 
do Chile (OMECH) e Pro-Chile.  

Conselho
Empresarial de
Produtividade

Conselho
Empresarial
de Assuntos
Jurídicos

Conselho Empresarial de Pro-
dutividade planeja dar início à 
criação e desenvolvimento de um 
GUIA PRÁTICO, de trabalho re-
moto (home office), com o apoio 
de outros conselhos da entidade. 
O Conselho pretende formatar o 
Prêmio ACMinas de Excelência 
em Gestão - a ideia é lançar as 
bases do programa em 2021 e 
realizá-lo no final de 2022. Além 
disso, almeja-se a criação da Bi-
blioteca Virtual, que visa tornar 
disponível para as empresas e 
demais associados textos, arti-
gos, informações sobre gestão 
empresarial e outros temas perti-
nentes. Como suporte ao projeto 
Lapidar, o Conselho estará foca-
do no tema “transformação digi-
tal“, ainda em parceria com o Se-
brae, e auxiliará no Diagnostico 

Conselho Empresarial de Assun-
tos Jurídicos pretende realizar a 
celebração de Convênio com o 
TJMG visando à virtualização dos 
processos judiciais, à implanta-
ção do projeto Empresário sem 
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Protestos e à incrementação da 
mediação nos processos judiciais. 
Projetos como reforma tributária, 
parcelamentos e anistias, reforma 
da lei de recuperação judicial são 
pautas a serem realizadas ao lon-
go do ano. O entrosamento com 
outros Conselhos é parte do plane-
jamento, bem como a divulgação 
da Cartilha LGPD.  

café, queijos, doces, cachaça e 
toda sua produção artesanal que 
envolve a população local e turis-
mo religioso. Uma alternativa ide-
al, apontada pelo presidente do 
Conselho para o pós-pandemia é 
o compromisso com FURNAS. 

– SBCoaching com data para o 
início do mês de maio; diagnós-
ticos de processos das empresas 
com nossos parceiros da F5 Ges-
tão (individuais e remotos); Even-
to Enjoy: Harmonização de café, 
também para início do mês de 
maio, com Café Utopia BH, Ca-
fés da Coxxupe e pães de queijo 
do associado A Pão de Queijaria 
e a criação de comitês estratégi-
cos: encontros (virtuais ou on-line) 
entre membros do conselho jovem 
de segmentos diferentes para 
avaliar e aconselhar sobre desa-
fios enfrentados. Ainda no primei-
ro trimestre de 2021, o Conselho 
produziu workshops e participou 
de evento conjunto ao Conselho 
Empresarial da Mulher Empreen-
dedora. Conecta ACMinas Jovem 
também esteve entre as ativida-
des realizadas. 

Para o pós-pandemia, o Conselho 
pretende visitar empresas associa-
das e estreitar relacionamentos. 

Conselho
Empresarial 
de Turismo

Conselho Empresarial de Turismo 
como atividades de 2021, preten-
de-se valorizar a riqueza do patri-
mônio cultural, natural e histórico 
no turismo de Minas para Minas, 
Minas para Brasil. Evidencia Belo 
Horizonte como entrada do turismo 
internacional. Inserir Minas Gerais 
em roteiros gastronômicos como 

Conselho Empresarial de Jovens 
planeja construir redes para o fu-
turo: projeto de vídeos com ca-
ses de sucesso de empresas mi-
neiras e seus herdeiros; anuário 
do ACMinas Jovem: 30 anos do 
Conselho Empresarial de Jovens; 
relatório trimestral de transpa-
rência financeira dos gastos do 
Conselho; workshop virtual com 
o parceiro SBCoaching: Sucesso 
Pessoal com Alexandre Loureiro 

Conselho
Empresarial
de Jovens 
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Encontro de Negócios ACMinas reúne empresários em ambiente de networking digital.

ACMinas tem 1º encontro de 
negócios de 2021 

Networking

A ACMinas realizou em Março o 
primeiro Encontro de Negócios de 
2021, no formato on-line. Voltado 
para empresas de todos os portes, 
o evento teve como objetivo viabili-
zar as relações comerciais a troca 
de informação entre as empresas. 
“A informação é tudo principal-
mente neste momento que estamos 
vivendo”, relatou a gerente de Re-
lacionamento da ACMinas, Carla 
Cunha. O encontro contou com 
21 empresas participantes, que 
tiveram a oportunidade de apre-
sentar suas empresas e modelos 
de negócios, trocar experiências e 
contatos para uma possível parce-
ria e efetivação de negócios.

“O primeiro de muitos Encontros 
de Negócios on-line que realiza-
remos este ano”, ressaltou o presi-
dente da ACMinas, José Anchieta 
da Silva. O presidente também 
citou que, neste momento que es-
tamos vivendo, a postura tomada 
pelos governantes “não é certa 
nem errada, mas cruelmente ne-
cessária”. Ele acrescentou que 
a ACMinas não prega a ruptura 
com as autoridades, prega o di-
álogo.

De acordo com o diretor da em-
presa A2R Tecnologia, Rondinelli 
Fernandes, este evento em tempo 
de pandemia é de extrema impor-

tância para a sobrevivência da 
empresa no mercado. “Já realizei 
vários negócios por meio dos even-
tos de negócios da ACMinas, no 
último Encontro foram 5, que já es-
tão finalizados e entregues e ainda 
tenho alguns em andamento”, con-
tou Rondinelli Fernandes. Ele acres-
centou que teve um crescimento 
pessoal muito grande com os even-
tos. “O nível dos participantes e a 
qualidade das empresas que par-
ticipam sempre me surpreendem,” 
ressaltou.

Já para a sócia da Ambiens Con-
sultoria, Ronara Adorno, é preciso 
quebrar o paradigma do ambiente 
digital para eventos de negócio. 

“Eu tinha muita curiosidade sobre o 
evento, pois nunca tinha participa-
do, achei muito bem organizado. 
Nós, empresários, temos que que-
brar o paradigma do ambiente digi-
tal. O evento foi  diversificado e rico 
em conteúdos e empresas. Eram 
pessoas que estão realmente envol-
vidas com o negócio”, concluiu.

Para Maria Helena, diretora de co-
municação da Ephata Produções 
Ltda, a empresa que não se abre 
para o digital e não se relaciona 
com este meio está fadada a ser 
extinta. “Já participei de vários En-
contros, e eles sempre me propor-
cionam parcerias e possibilidade 
de novos negócios.”

Informar para
resistir
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Economista Paulo Casaca 
analisa os principais indicadores 
do primeiro semestre de 2021  

Boletim

O início de ano foi marcado pelo 
recrudescimento da pandemia, 
após as confraternizações de final 
de ano e carnaval que pressiona-
ram os índices de contaminação 
e sobrecarregaram os sistemas de 
saúde em todo o país. Em meio 
a tal cenário, fica cada vez mais 
evidente que não é possível a re-
cuperação da economia sem o 
controle da pandemia no Brasil.

Em um primeiro trimestre marcado 
pelo recorde de desempregados, 
em 14,2% em janeiro, e a pers-
pectiva de uma nova queda do 
PIB pelos economistas, a pande-
mia segue sendo o maior desafio 
para a retomada das atividades 
econômicas no país. Com a apro-
vação da nova medida de auxílio 
emergencial de R$150,00 e a re-
novação do programa de suspen-
são e redução de jornadas pelo 
governo federal, a expectativa é 
que as mesmas tenham efeito de 

contenção de danos na economia 
ao longo dos próximos meses. No 
entanto, em meio a tantas adversi-
dades, Minas Gerais apresentou 
um desempenho acima da média 
nacional em 11,9% no setor de 
comércio.

A ACMinas conversou com o 
economista Paulo Casaca, que 
analisou os principais destaques 
econômicos do primeiro semestre 
de 2021 do Relatório Econômico 
ACMinas, que já está disponível 
em nosso site.   

A aprovação de um auxílio 
emergencial aquém do espera-
do poderá surtir o mesmo efeito 
da implantação da medida no 
último ano?

Não. Além do valor nominal ser 
menor, o auxílio perdeu valor real 
por conta da aceleração da infla-
ção nos últimos meses, com des-

taque para os produtos alimentí-
cios e combustível.

O que contribuiu para o desem-
penho acima da média do co-
mércio em Minas Gerais?

Minas Gerais é um estado bastan-
te estratégico para o país, e mui-
tos empreendedores têm vislum-
brado oportunidades no estado, 
para explorar as potencialidades 
do país. Além disso, apesar de 
Minas Gerais estar sofrendo forte-
mente com as consequências da 
pandemia, temos tido um desem-
penho melhor que a média do 
país. Sobretudo Belo Horizonte e 
a região metropolitana. Esse re-
sultado reflete no desempenho do 
comércio no estado.

A pressão da inflação tem mina-
do o poder de compra do minei-
ro. Como será possível reverter 
essa situação?

Relatório
Econômico
ACMinas
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Este problema é estrutural e de-
pende mais de ações relaciona-
das ao país do que ao estado. O 
foco atual deve ser evitar novas 
ondas de contaminação da Co-
vid e acelerar a vacinação da 
população. Com isso, o tempo 
para a recuperação econômica 
será mais breve, e os problemas 
inflacionários serão administra-
dos mais facilmente.

Com a desvalorização cambial 
aquecendo a exportação, como 
é possível ter benefícios em tal 
conjuntura?

Essa situação fortalece nossas em-
presas exportadoras, que podem 
decidir reinvestir e expandir seus 

negócios. Isso traria um grande 
benefício para nossa atividade 
econômica. Todavia, precisamos 
ter um bom e estável ambiente de 
negócios, para que esses benefí-
cios possam ser colhidos no nos-
so estado e nossas empresas se 
tornem cada vez mais competiti-
vas internacionalmente.

Quais as principais oportunida-
des de negócios para o ano de 
2021?

A pandemia alterou profunda-
mente a dinâmica dos negócios, 
sobretudo para os setores de co-
mércio e serviços. Essa nova con-
figuração de trabalho a distância, 
em que quase todos os processos 

são por meio eletrônico, deve ser 
mantida parcialmente. Mesmo 
que a pandemia acabe, essa mu-
dança não terá sido totalmente 
assimilada por todos. Portanto, 
vejo que dessa transformação 
vão surgir muitos negócios. Quan-
to antes nos adaptarmos a essa 
nova realidade, mais rápido en-
contraremos oportunidades para 
esse novo mundo.

Além disso, precisamos estar pre-
parados para o futuro próximo, 
em que estaremos vacinados e de 
volta à convivência. Precisamos 
nos adaptar a essa volta, pois 
teremos forte recuperação da ati-
vidade econômica, que também 
trará muitas oportunidades. 

JURÍDICA EMPRESARIAL

 

EXCELÊNCIA EM ASSESSORIA
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Doações

Solidariedade em 
tempos de pandemia
ACMinas apoia projeto Unindo Forças BH 

Estamos hoje diante de uma cri-
se sanitária e socioeconômica de 
extrema gravidade. O avanço da 
COVID-19 aumentou ainda mais 
o risco de milhares de famílias 
mineiras vulneráveis e com pou-
ca ou nenhuma renda. Nomeada 
como Embaixadora, a ACMi-
nas apoiou a campanha “Unindo 
Forças BH’’. O movimento, lança-

do no dia 23 de março,  reuniu 
instituições, empresas e projetos 
sociais para colocar comida na 
mesa de quem precisa. A meta 
era arrecadar 1 milhão de reais 
para comprar 15 mil cestas bási-
cas, que serão direcionadas para 
as comunidades mais vulneráveis 
de Belo Horizonte e Região Me-
tropolitana.

Com a ajuda dos nossos colabora-
dores, diretoria, associados e pre-
sidentes de Conselhos Empresa-
rias, alcançamos R$ 27.475,00 
em doações. A todos que colabo-
raram o nosso muito obrigada! 

Juntos contra
a fome!
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Eu, Associado
ACMinas

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

Monte Sião
Com 24 anos de história, a 
MONTE SIÃO é uma empresa 
de contabilidade 100% mineira, 
especializada na prestação de 
serviços para pequenas, médias e 
microempresas. Ela oferece servi-
ços inovadores, com alto grau de 
especialidade técnica, soluções 
contábeis modernas e eficientes. 
Associada há 3 anos, a MONTE 
SIÃO contém uma equipe madu-
ra e altamente especializada nas 
áreas contábil, tributária, trabalhis-
ta e societária. Trabalhando com 
foco na gestão dos negócios de 
seus clientes, no mês de junho de 
2020 a MONTE SIÃO abriu um 
novo escritório no bairro Castelo, 
na região da Pampulha, em Belo 
Horizonte e, em breve, faz seu 
primeiro aniversário. Ela não abre 

acreditando que a contabilidade 
é uma poderosa bússola para os 
negócios de sucesso.

CEMAE
Associada desde 2010, a CEMAE 
é uma empresa prestadora de ser-
viços, atuando há mais de três dé-
cadas com assessoria e consultoria 
empresarial. Sua atuação é focada 
em resultados das empresas clien-
tes com atuação integrada entre os 
diversos departamentos, com es-
pecialização nos serviços de TUR-
NAROUND E BPO (reestruturação 
de empresas, recuperação, geren-
ciamento do endividamento e BPO 
financeiro).

mão da tradição do bom aten-
dimento e mantém os olhos nos 
avanços e mudanças do mercado, 

Monte Sião

CEMAE
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A pão de queijaria 
Com. e Ind. Ltda

Nascida com o objetivo de resga-
tar as receitas originais do legíti-
mo pão de queijo mineiro, para 
eles era inaceitável que, na “ca-
pital mundial do pão de queijo,” 
fosse tão difícil encontrar um pão 
de queijo feito com ingredientes 
de qualidade e seguindo as re-
ceitas tradicionais das fazendas 
mineiras. Registrada em 2013 
e associada desde 2016,  teve 
sua primeira loja inaugurada em 
2014. A empresa é apaixonada 
por pão de queijo, e tudo o que 
faz gira em torno do universo des-
te ícone da gastronomia mineira. 
No ano de sua fundação, foram 
eleitos pela Revista Veja como o 
Melhor Pão de Queijo de BH - 
prêmio que era concedido há 10 
anos seguidos a uma grande rede 
de supermercados. Desde então, 

ganharam o prêmio em todas as 
edições em que ele aconteceu.

Dorna e Marques 
Sociedade de
Advogados
Planejada quando as associadas 
ainda estavam na faculdade de 

A Pão de Queijaria

Dorna e Marques Sociedade de Advogados

direito, o negócio existe há 3 anos 
e é associada à ACMinas há 01 
ano e 05 meses. A empresa é um 
escritório jurídico de advogadas 
que busca, além de um atendimen-
to de qualidade e personalizado, 
um atendimento humanizado e sis-
têmico. O acolhimento e a orienta-
ção buscam fazer com que o clien-
te possa se ver como protagonista 
do que está acontecendo na vida 
dele, feito fundamental para reso-
lução dos conflitos de forma mais 
assertiva e concreta. Um escritório 
generalista,  com o atendimento fo-
cado no direito de empresa. Busca 
com esse olhar abraçar todos os 
aspectos envolvidos em uma em-
presa, seja trabalhista, societário, 
contratual, tributário e outros. Com-
posto por uma equipe completa 
para atender seus clientes, a, é um 
escritório jovem e com pensamento 
no futuro.
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Eliane Ramos
Presidente do Conselho Empresarial de Recursos 
Humanos da ACMinas e da ABRH-MG

Artigo

Fica impossível viver sem um ins-
tante de dificuldade em controlar 
emoções fortes e difíceis neste 
momento. O impacto das perdas, 
seja de entes queridos ou dos  em-
pregos , o medo do contágio e o  
efeito do distanciamento social.

E isso acarreta um problema 
maior: as pessoas estão colapsan-
do mentalmente. A organização 
Mundial  da Saúde nos diz que, 
após o termino da grande epide-
mia do coronavirus, o impacto na 
saúde  mental  de milhões de indi-
víduos terá efeitos de três anos . 

Vamos sentir “com as pessoas”. 
Sejamos mais empáticos, caracte-
rística muito bem definida pela es-
critora Brené Brown como  a capa-
cidade de assumir a perspectiva 
de outra pessoa, de afastar-se do 
julgamento, de reconhecer a emo-
ção nos outros e de comunicá-la. 
Trata-se de uma escolha vulnerá-
vel,porque requer que uma pessoa 
toque em algo pessoal que a faça 
se identificar com a luta de outra 
pessoa e, então, crie uma cone-
xão.

Conexão para cuidar da vida e 
do amor. Uma das mais lindas de-
finições de amor: Amor é dar a al-
guém o poder de destruir a nossa 
vida, com a confiança de que ele 
jamais irá usá-lo.
 
As evidências determinam que 
precisamos ser mais líderes das 

nossas próprias vidas, sem nos es-
quecer de que a responsabilidade 
pelo próximo é um dever social, 
no sentido mesmo daquilo que 
aperta o coração. 

Entretanto, algumas competências 
não saem de moda. Uma das mais 
admiradas e necessárias nos gran-
des líderes é a capacidade de to-
mar decisões, principalmente sob 
pressão e em momentos de crise.  
E passar pelos momentos de turbu-
lência, caindo e levantando, mas 
se adaptando e caminhando em 
frente, juntos.

O grande herói da vida real é, 
antes de tudo, o líder consciente, 
porque ele, como canta o poeta, 
é o grande motivador, muito mais 
que um amigo, parte indissociável 
do caminho, aquele que nos en-
sina o jogo da vida e por quem 
nunca vamos ficar mudos pra falar 
de amor.

E os tantos outros líderes da nos-
sa existência, que se dedicam  a 
nos ajudar, por que fazem isso? 
Certamente, porque nós faríamos 
a mesma coisa por eles, em uma 
troca de confiança, respeito e co-
operação. 

Então, para a boa construção de 
um relacionamento saudável, a 
confiança é fundamental. É uma 
crença edificada aos poucos e 
conquistada por meio dos nossos 
comportamentos e ações.  Após 

10 anos de estudo, a Google 
concluiu que as equipes de alta  
performance não são fruto somen-
te da pressão por resultados, mas,  
notadamente, da segurança psi-
cológica. 

“Conhece-te a ti mesmo”: Cuide 
melhor da sua agenda e foque o 
que é prioritário e indispensável. 

É a lição de Comte-Sponville, 
mais atual ainda em tempos de 
incertezas: Que cada um seja o 
seu próprio mestre, como convém, 
e seu juiz, para ser humano, mais 
forte e doce. 

Vale dizer, à frente ou por trás das 
inovações, como origem ou desti-
no de toda e qualquer transforma-
ção, estão as pessoas e suas co-
nexões. Conforme advertiu Simon 
Sinek, ”se você não entender de 
gente, está  perdido”. 

Então, neste mês de março, em 
que celebramos o “Dia Internacio-
nal da Mulher”, aquela que tão 
bem sabe cuidar e fazer as co-
nexões do amor, cabe relembrar 
a verdadeira origem histórica da 
data, marcada notadamente pela 
luta heroica das mulheres contra 
o patriarcado e o sistema capita-
lista. Todos devemos nos irmanar 
em torno de uma nova postura 
em relação ao próximo porque, 
se não para que, somente se não 
fizermos a conexão com o outro, 
o paraíso está perdido!

O paraíso não está perdido
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