
ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE 
MICRO E PEQUENA EMPRESA, REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 
2021 ÀS 10H, VIA SISTEMA ZOOM 

 

PRESENÇAS: Presidente da ACMinas José Anchieta da Silva, Edvar Dias 

Campos, Marcos Brafman, Izabel Mendes, Adriana Avellar, Edna Lúcia, Adélia 

Galantini, Cleider Figueiroa, Nair, Marcos Sant’anna, Esterlino Luciano Medrado, 
Sandra Mara, Carolina Armond, Luara Rodrigues, Waltermir, Caio Márcio, 

ABERTURA – o Presidente da ACMinas, Sr. José Anchieta da Silva, deu 

início aos trabalhos, agradecendo a presença de todos, justificando ter que sair 

antecipadamente, para uma outra reunião em seu escritório, sobre o 

“Lançamento do Manifesto dos Mineiros – O que fazer coletivamente para as 

mudanças estruturais”. Mas o nosso Coordenador Marcos Brafman ficará e fará 
minha voz.  

Presidente Conselho Empresarial de Micro e Pequena Empresa Edvar Dias 
Campos – Agradeço a presença de todos e informo que hoje teremos com pauta 

a presença do Sr. Caio Becker o Conselho de Produtividade, para apresentação 

do Projeto Prêmio ACMinas. Teremos também palestra do Sr. Pedro Parreira, 

que nos falará sobre precificação. Mas antes, quero agradecer á Izabel Mendes, 

pelo belo artigo, que já se encontra em nosso Blog e chamo a todos para uma 

leitura e seria muito bom, repassa aos nossos colegas e empresários.  

Caio Becker – Membro do Conselho Empresarial de Produtividade – Agradeço 

o convite para participar desta reunião e apresentar um projeto que o Conselho 

está idealizando e que se tornará um Projeto da ACMinas.  Nossa preocupação 

é a produtividade das empresas brasileiras que se encontram em uma posição 

desagradável. Não existe uma ferramenta, mas uma boa gestão é fundamental 

para atingir a produtividade. Todos os associados, participarão como 

concorrentes a este prêmio, com objetivo de reconhecer as empresas que se 

destacam em sua gestão. Promoveremos também uma avaliação (consultoria) 

na gestão das empresas, indicando os pontos fortes. Nosso foco será as micro 

e pequenas empresas e vamos trabalhar sobre critérios e para cada critério, 

formularemos 5 perguntas que darão 14 oportunidades de respostas, que 

comporá o relatório da empresa a qual faremos uma análise. Faremos uma visita 

presencial a estas empresas, para uma correta avaliação. E a cerimônia de 

entrega do Prêmio será no auditório da ACMinas onde colocaremos estas 

empresas no pódio. Vamos organizar e estudar esta premiação agora em 2021 

e em 2022, teremos esta premiação. Para tanto, convido o Edvar para que nos 

auxiliem neste propósito com sugestões e ideias, que serão muito bem vindas.  

Izabel Mendes – Fico encantada com este projeto. E com sua apresentação, 

participei de uma premiação do Sebrae no passado, e sugiro fazer uma boa 

divulgação de mídia, com pequenos vídeos dos Presidentes de Conselhos, 

convidando os empresários e associados a participar, falando da importância do 

Prêmio. Sugiro também, distribuir o Prêmio em categorias: inovação, comércio, 

economia circular como sub-prêmios. Caio Becker – Referente a divulgação, 



entraremos em contato cm setor de comunicação da ACMinas, mas se pudermos 

contar cm os demais conselhos, será ótimo. Sobre as categorias, ainda estamos 

montando e organizando o projeto, e o ideal é premiar todas. Vamos considerar 

suas ideias Izabel. Edvar Dias Campos – Primeiro vamos pensar no como? 

Quem serão os avaliadores? Caio Becker – Em princípio, utilizaremos os 

membros do Conselho de Produtividade que já tem experiência. Mas, na 

necessidade, buscaremos auxílio de outros que componham os Conselhos da 

Casa. Edvar Dias Campos – Obrigado Caio pela sua apresentação e solicito 

aos membros do Conselho que façam suas sugestões e vamos participar. A 

questão das categorias, achei muito importante, mas poderemos estudar esta 

possibilidade mais à frente. Peço a todos que leiam o projeto e vamos colaborar 

na organização deste Projeto. Marcos Brafman – Gostaria de colocar duas 

questões. 1º referente a Comunicação que é fundamental e futuramente vamos 

apresentar em todos os Conselhos para que façam os seus vídeos; 2º A questão 

dos avaliadores, enfatizo que contamos com as generosas contribuições 

voluntárias.  

Apresentação Sr. Pedro Parreiras – “Precificação” - Agradeço o convite do  
Edvar, bem como a oportunidade de falar de um tema que gosto muito 
(Planejamento, projetos, preços). As Micro e Pequenas não praticam uma gestão 
moderna e a tarefa de precificar é de muita responsabilidade. A BOA NOVA: 
Economia está reagindo - alguns indicadores positivos: Inflação e juros sob 
controle; Agronegócio em alta; Indústria e outros segmentos voltaram a 
apresentar crescimento e a Balança comercial positiva. A NOTÍCIA NÃO TÃO 
NOVA - Grande parte das empresas, principalmente as Micro e Pequenas 
Empresas, ainda não praticam uma gestão moderna do resultado! As estatísticas 
do SEBRAE nos mostram essa realidade! Em meus quase 50 anos na área de 
planejamento eu lhes afirmo que a tarefa de precificar é de tamanha 
responsabilidade que assim, como no futebol, o pênalti deveria ser batido pelo 
presidente do clube e o preço de venda deveria ser estabelecido pelo presidente 
da empresa. Já foi época em que o empresário ficava quase todo tempo no 
operacional. Hoje a empresa ganha dinheiro é no estratégico (planejamento). 
Antes de formar seus preços é importante que a empresa esteja alinhada com 
os fatores fundamentais que fazem, de fato, os lucros da organização: Se 
qualquer um desses fatores não estiver alinhados, o resultado vai ser 
prejudicado: Gestão de Custos, Gestão Financeira, Gestão da Força de Vendas, 
Gestão de Preços, Lucros e Resultados. Dois demonstrativos são VITAIS na 
gestão de resultados de uma empresa: DRE – Demonstrativo do Resultado do 
Período (lucro ou prejuízo) e Fluxo de Caixa (superávit ou déficit) (Apresentação 
anexa a esta ata) 
 
Palavra Livre – Edvar Dias Campos – Agradeço ao Pedro pela apresentação e  
solicito que faça um artigo provocativo e sugestivo para os empresários sobre o  
tema, para inserirmos em nosso Blog. Agradeço a presença de todos, da Adélia  
e Edna pelas contribuições para o projeto da ACMinas BH Sempre Viva. 
Agradeço o artigo da Izabel e reforço á Adriana que nos enviem seu artigo 
também. Adriana Avellar – Sobre o artigo Edvar, eu lhe enviei um e-mail 
informando que não estava achando bom meu artigo e resolvi fazer um outro 



que demandará um pouco de tempo: “Porquê as Micro e Pequenas Empresas 
não podem morrer” 
 

Pronunciamento Marcos Brafman – Eu agradeço e parabenizo a todos os 
Conselheiros pelo trabalho dedicado, principalmente neste período de pandemia. 
Parabéns ao Pedro Parreiras por compartilhar conosco esta rica apresentação do 
conhecimento da precificação. Fico feliz de termos 2 Conselhos unidos para uma 
reunião, pois isto nos mostra a sinergia. Agradeço a apresentação do Caio Becker 
que visa a premiação das empresas, especificamente nossos associados que não 
apenas auxiliá-las, vamos também a colocar em destaque. Agradeço a todos pela 
presença e por este trabalho voluntário que vocês nos oferecem. 

 

ENCERRAMENTO – E por não haver mais assuntos em pauta e pelo avançar 

da hora, o Presidente do Conselho Empresarial da Micro e Pequenas Empresas 

agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 

07 de junho de 2021 

 

 

 

Presidente 

 

 

 

 

p/  Margareth Viegas – Secretaria Geral 

 


