
ATA 006 DA REUNÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2021, VIA 
PLATAFORMA ZOOM 

 

PRESENÇAS: Claudio Motta, José Anchieta da Silva, Marcos Brafman, 
Aguinaldo Diniz Filho, Otávio Elísio Alves de Brito, Alessandra Alckmin, Hélio 
Faria, Maurício Lambiasi, Walter Marinho, João Bosco Cansado, Adriana Avellar, 
Tânia Reis, Tharik Maluf, Jussara Machado, João Carlos Amaral, Maurício 
Manfre, Valéria Mattoso, Silvio Soares Nazaré, Silvio Musman, Mariana Bahia, 
Márcio Favilla, Cláudio Agostini, Leonardo Rozzetto, Fernanda Lana, Hernani 
Castro, Arthur Pimentel, Maria Auxiliadora, Xyko Pontello, Raquel Silva, Rodrigo 
Araújo, Rayssa Damásio, Paulo Mark, Paula Sadi, Francisco Fontello.  

 

ABERTURA: O Presidente da ACMinas, Sr. José Anchieta da Silva, deu 
início aos trabalhos, salientando que a pandemia foi insuficiente para parar os 
trabalhos da Entidade, tendo em vista a realização de cerca de 3 a 4 semanais. 
É muita alegria, ver este Conselho de Relações Internacionais muito operoso, no 
momento 30 convidados presentes. Estamos assistindo ao que ninguém se 
preocupa que é a situação científica. Isto é um avanço da inteligência da 
humanidade. Gostei muito da temática de hoje, que nos mostrará que existe um 
caminho com fundamento. Agradeço a todos e um bom trabalho. 

Claudio Motta/Presidente do Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais – Fico feliz com as considerações do Anchieta. E endosso sobre 
o que fala sobre fundamentação e por isto convidei o Maurício Manfre, para nos 
falar sobre o assunto. 

Marcos Brafman/Vice-presidente da ACMinas e Coordenador dos 
Conselhos Empresariais – Meus Cumprimentos ao Presidente José Anchieta 
a quem sempre faço questão de agradecer o incentivo e prestigio que traz aos 
Conselhos Empresariais com sua presença e apoio constantes, ao Presidente 
do Conselho de Relações Internacionais Cláudio Motta, a quem agradeço pelo 
entusiasmo na liderança deste importante Conselho. Também cumprimentando 
e agradecendo os Vice-Presidentes do Conselho Luiz Guelman e Marcio Favilla, 
os Conselheiros e convidados aqui presentes, em especial nosso palestrante 
Mauricio Manfré. Minha mensagem, Presidente Claudio Motta, será rápida, 
apenas para ressaltar a excelência do plano elaborado pelo Conselho, todas as 
metas muito importantes, e te peço licença para enfatizar alguns itens que 
considero fundamentais para os nossos associados, razão maior de ser da nossa 
ACMinas: 

1)  Mostrar quais são os “caminhos das pedras” para a exportação, que já 
começa de forma brilhante com a palestra de hoje; 

2) A divulgação de Belo Horizonte e Minas Gerais através dos Consulados 
e Embaixadas contando com uma ferramenta excelente - o Minas Guide, 
que agora está disponível em nosso site, poderá ser atualizado em tempo 



real, e principalmente contando com a competente coordenação do Silvio 
Soares Nazaré;  

3) Promover a tão importante e produtiva integração entre este e os demais 
17 Conselhos Empresariais, gerando sinergia e consequentemente 
maiores benefícios aos nossos Associados; 

4) E utilizar ao máximo a ótima parceria que temos com o Sebrae, uma vez 
que a grande maioria dos nossos Associados é composta de micro e 
pequenas empresas, ansiosas por crescerem o seu mercado através da 
exportação.  

Tenho convicção Presidente Anchieta de que este Conselho, formado por 
pessoas tão comprometidas e conhecedoras do tema, conduzirão com maestria 
as ações previstas no Plano de Metas. Encerro aqui esta mensagem, 
agradecendo muito a presença, a participação de todos e por este importante 
trabalho voluntário que desenvolvem em nossa ACMinas. Caro Presidente 
Claudio Motta, parabéns e conte sempre comigo como facilitador das ações do 
Conselho. 

Claudio Motta/Presidente do Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais – Agradeço as palavras do Brafman e me sinto lisonjeado por 
todos os conselheiros. Aos meus Vices Márcio Favilla e Luis Guelman, pelo 
trabalho que estão realizando de compilação de todos os conselheiros 
associados. Trazer o fundamento para nossas reuniões, que sempre terá esta 
tônica. Convidei e estão presentes a esta reunião, várias pessoas para nos 
prestigiar e cito aqui o Silvio Gusman, Cônsul de Israel, representando o corpo 
consular.  Finalizou com a seguinte citação: 

“O mundo mudou e continua mudando em uma velocidade impressionante, ele 
nos levou ao fundo do posso ou centro da célula. Chegamos a respirar por 
aparelhos, tudo depende da nossa visão. Certo é que as transformações se 
operam com a velocidade de múltiplas ferramentas, muitas do bem, outras nem 
tanto. Ferramentas da tecnologia que inova, da criatividade que mobiliza, da 
visão maior que amplia os horizontes de quem deseja avançar em direção a 
mensagem que recebemos como oportunidade de reflexão. Nada ficou e nada 
ficará sem revisão, porque os caminhos se cruzaram e as ideias também. No 
recolhimento dos nossos lares e nos momentos mais difíceis percebemos que a 
conexão nos trouxe a esperança, nos fez descobrir que não é preciso estar 
presente a tudo, todo tempo e todo instante, mas que é fundamental o 
engajamento. A palavra mais escrita e o pensamento mais presente neste 
momento. Engajar é o verbo que comanda a nova era, se você cria, conserta ou 
cuida de pessoas, não ficará sem emprego, jamais ficará sozinho. Despertar a 
criatividade é a mais importante habilidade desse novo tempo, porque nos 
prepara para a crise para a crítica e para a decisão. E a pior crise é a da ausência 
de imaginação, há um excesso de soluções obvias, mas são as soluções não 
obvias que estamos a procura, porque trazem a intuição as ideias e os talentos 
e os pensamentos generativos. Essa nova era quer conhecer os valores dos 
outros, enaltecer as suas presenças, homenagear a presença e a importância 
de cada um. A nova era não pede desculpas, pede participação, porque o futuro 
não é uma extensão do presente, o futuro não tem a ver com o tempo, tem a ver 



com gente que pensa. Desculpem a citação da marca, mas a Uber tem apenas 
10 anos, mas vale mais de 50bilhões de dólares, muito mais que instituições 
tradicionais que nós temos no brasil como o Itaú, Bradesco, Vale e tantas outras. 
O meio empresarial está entretido com seus negócios, preocupado com seus 
problemas mas os empresários não falam uns com os outros. Precisamos falar 
com os concorrentes, com quem faz diferente de nós, com quem tem boas ideias 
com quem propõe oportunidades e novas visões. Precisamos nos abrir porque 
os encontros estão cada vez menores, mais escassos e mais inconstantes. 
Steve Jobs tinha sócios por todos os lados. Como eu, Steve Jobs ao nascer foi 
entregue a adoção, eu também sou um filho adotivo, eu sei o que isso significa. 
Vegetariano, zen budista, usuário de LSD, Steve Jobs largou a faculdade e foi 
procurar um emprego na Atari. Arrogante extremo foi peregrinar na Índia pois 
ninguém aguentava viver com ele. Com o outro Steve, Wozniak, fundou a Apple 
e aos 25 anos já era milionário. É dele a frase que eu carrego comigo, “todo dia 
eu preciso conhecer alguém novo, conhecer outras pessoas, crescer com as 
novas ideias”. Estamos prontos para 2030? Não sei, está aí a nossa meta de 
alçar um voo compartilhado, que inclui cada parte, que soma inteligências e 
valores, e que se propõe a trazer a cada reunião uma proposta diferente, gente 
diferente, gente de valor, gente que agrega, por isso eu trouxe até o conselho 
pessoas das mais diferentes áreas, para que agreguem valor, para que estejam 
conosco, para que conheçam a Associação Comercial de Minas Gerais e 
principalmente, que sejam partes de um todo dessas soluções que precisam 
dar.” 

Maurício Manfre – Apresentação: “Fundamentos da Internacionalização 
dos Negócios das Empresas Brasileiras” – Agradeço ao Claudio pelas 
palavras e ao Presidente Anchieta, pela oportunidade de estar aqui e falar de um 
tema que gosto muito para diletas pessoas. Estou há 30 anos no comércio 
internacional, trilhando por diversos países.  Durante sua apresentação, 
Maurício Miguel Manfré, dividiu sua palestra em quatro focos distintos, sendo 
eles:  

► Planejamento com foco comercial 

► Elaboração do Plano Comercial 

►Conquista de clientes no exterior 

►Garantia de Segurança nos negócios 

 

Claudio Motta/Presidente do Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais – Agradeço ao Maurício e pela bela apresentação, tendo em 
vista a difícil missão que lhe dei para apresentação em pouco tempo. Foi rápida 
e muito objetiva. 

Tânia Reis – Fala sobre um projeto chamado U2CN, uma plataforma vitrine no 
qual o provável comprador chines entra em contato com o provável exportador 



brasileiro e caso eles queiram a consultoria do Grupo Serpa, estará disponível. 
É uma nova ferramenta de venda, sem pressionar, mas como uma alternativa. 

 

Claudio Motta/Presidente do Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais – O Conselho está aberto a pessoa novas, com ideias claras e 
objetivas. O Minas Guide, fruto de um trabalho na gestão do Silvio Nazaré, está 
sendo relançado na plataforma site da ACMinas e convido a todos para visita-lo.  

Pronunciamento Ex-presidente Aguinaldo Diniz Filho – É sempre um prazer 
muito grande em participar das reuniões da ACMinas. Esta apresentação é muito 
importante e oportuna. O fomento, gerando conhecimento promovido pela 
ACMinas é fundamental para as Micro e Pequenas Empresas associadas da 
Entidade, para que possam avançar nos negócios de exportação. 

Palavras Hélio Faria – Parabéns ao Maurício pela excelente palestra. Mais um 
aprendizado e acho muito importante a divulgação no Blog do Conselho como 
também o texto final do Presidente Claudio Motta 

Silvio Soares Nazaré – Cumprimento ao Claudio Motta pela performance, pela 
liderança e pelos conselheiros competentes e ativo. Parabéns ao Maurício pela 
didática e clareza da apresentação. 

ENCERRAMENTO: E por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente 
Claudio Motta agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião e 
informando que a apresentação em breve estará disponível no Blog do 
Conselho, no site da ACMinas. Belo Horizonte, 16 de julho de 2021 

 

 

Presidente 

 


