
ATA 007 DA REUNÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 10:00 
HORAS, VIA PLATAFORMA ZOOM 
 
PRESENÇAS: Claudio Motta, José Anchieta da Silva, Marcos Brafman, Miguel 
Ruiz; Adriana Avellar, Adriano Espechit, Adriano Neves, Angel Gonzalez, Arilda 
McClive, Arthur Pimentel, Carolina Prado, Christiano Oliveira, Cilene Hipertexto, 
Diogo Vianna,  Eduardo Miranda, Gerardo Noguez,  João Bosco Cançado,  Katja,  
Liborio Rauber, Marcelo Faria, Marcelo López, Marcio Favilla,  Marcos Santanna, 
Mauricio Lambiazi, Mercia Nagem ,  Nacib Hetti,  Nilza Dorothea,  Octávio Elísio, 
Paulo Március, Raquel Santos Garcia,  Silvio Soares Nazaré, Vitor Estanislau, 
Rodrigo Araújo 
 
ABERTURA: Marcos Brafman/Vice-presidente da ACMinas e Coordenador 
dos Conselhos Empresariais – Em nome do nosso Presidente José Anchieta, 
que não pode estar presente nesta abertura, transmito os cumprimentos ao 
Presidente Claudio Motta, aos seus Vice-Presidentes Luiz Guelman e Márcio 
Favilla, aos Conselheiros e convidados aqui presentes, em especial nosso 
palestrante Miguel Ruiz Luna. Parabenizo o presidente Claudio Motta por mais 
esta iniciativa tão importante para que os nossos Associados enxerguem, cada 
vez mais, a exportação e parcerias internacionais como alternativas para o 
crescimento dos seus negócios, em especial nos mercados com excepcionais 
oportunidades como certamente veremos agora nesta apresentação sobre o 
México. Renovo os agradecimentos ao Sr. Miguel Ruiz Luna, na expectativa de 
que ele também leve aos empresários mexicanos interessados em investir no 
Brasil, a informação de que Minas Gerais possui excelente ambiente de 
negócios, seja pela nossa infraestrutura, disponibilidade de mão de obra 
especializada, posição geográfica, recursos naturais, entre outros atributos que 
tornam Minas Gerais a porta de entrada para o Brasil como tão bem colocado 
em nossa publicação Minas Gerais Business Guide. Encerro aqui esta 
mensagem, agradecendo muito a presença, a participação de todos e por este 
importante trabalho voluntário que desenvolvem em nossa ACMinas, na certeza 
de que teremos uma ótima reunião. 
 
Claudio Motta/Presidente do Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais – Agradeço as palavras do Brafman e me resta apenas reiterar 
os agradecimentos ao Miguel Ruiz e também o Maurício Lambiazi, que colaborou 
conosco na organização deste encontro. “Cuidar das relações é um dos 
movimentos mais importantes que o ser humano pode e deve promover. Através 
do entendimento amplo construímos os melhores ambientes de convivência, de 
interação, de promoção de valores e sentidos maiores, de engajamento e de 
bem estar. Estar bem significa fechar as portas para atitudes menores e abrir 
todas as janelas do conhecimento e das oportunidades, para que todos possam 
usufruir destas ferramentas, para que o mundo se transforme em um complexo 
de múltiplos desejos e múltiplas alternativas. Integrar os povos só tem sentido 
se entendermos que a soma das partes é que faz o todo em que vivemos. 
Convidei hoje o Presidente Miguel Ruiz Luna para nos falar um pouco de 
oportunidades, de um país belíssimo, de um povo acolhedor e de uma economia 
pujante que precisa destas relações cada vez melhores. Carlos Fuentes, escritor 



mexicano, considerado um dos maiores romancistas em língua espanhola, na 
América Latina, faz uma reflexão importante que gostaria de compartilhar. Diz 
ele: "Somos nós, aqui, a ter a responsabilidade da mudança. Devemos começar 
por nós mesmos, aprendendo a não rejeitar antecipadamente o novo, o 
surpreendente, aquilo que parece radical. Isto significa afastar os destruidores 
de ideias, que apressadamente reprovam qualquer proposta nova como 
irracional". Que façamos diferente, unindo ideias, sonhos e propostas, abrindo 
caminhos e opções, cada vez mais, cada dia com maior intensidade”. Muito 
obrigado Maurício Lambiazi pela oportunidade de nos abrir esta conversa 
importante com o Miguel Ruiz. Obrigado a todos os demais que contribuíram e 
contribuem sempre para o sucesso das nossas iniciativas. Obrigado a todos os 
nossos convidados e que Brasil e México, México e Brasil, encontrem seus 
caminhos de prosperidade e união".  
 
Pronunciamento do palestrante Miguel Ruiz – Primeiramente, quero 
agradecer pela oportunidade de falar com os membros deste Conselho e com 
os empresários mineiros. Agradeço ao Presidente da ACMinas pela 
oportunidade, na certeza de que outras virão. Agradeço ao Maurício pela 
colaboração e organização deste encontro. Nesta pandemia, a certeza é de que 
teremos que nos acostumar a fazer negócios virtualmente. Durante o encontro, 
realizado no dia 13 de agosto de forma virtual, o presidente da Camebra 
apresentou números e dados que mostram como o mercado México-Minas pode 
ser proveitoso para ambos. A crise de relações internacionais que se apresenta 
entre os Estados Unidos e a China, os dois maiores mercados mundiais, pode 
abrir espaço para o crescimento de outros personagens no comércio 
internacional, como o próprio México. E, nesse panorama, Ruiz Luna apontou 
que a disrupção do abastecimento mundial, em função desse conflito, pode ter 
como efeito a alteração de custos e tempos logísticos. Outro fator que altera a 
ordem mundial de comércio é o Covid-19. “O mundo está muito complicado, com 
colapso de sistemas econômicos em função da pandemia. Além disso, há baixa 
confiança dos mercados, abertura intermitente do setor de turismo, transição do 
real para o virtual, conflitos sociais e tensões geopolíticas em diversas partes do 
mundo”, disse o presidente da Camebra.  presidente da Camebra foi além. 
Conhecedor da potencialidade de tecnologia, de capacidade produtiva e de 
comércio mineiro, ele defende que uma das alternativas é “de São Paulizar as 
relações”, fazendo referência ao protagonismo paulista no comércio exterior no 
Brasil. “Temos que diversificar onde o Brasil é forte, como setores de 
odontologia, energia eólica e outros produtos”. Ruiz Luna destacou que Minas e 
o Brasil têm muito a ganhar ao aproveitar, por exemplo, o México como 
plataforma de exportação para os Estados Unidos, tanto pela proximidade 
quanto pela força da relação comercial entre eles. Hoje, os norte-americanos são 
os maiores parceiros do México e representam 63,3% dos negócios. Nesse 
ranking, o Brasil está em quinto lugar, com 1,1% dos negócios. Como atrativos, 
o presidente da Camebra apresentou alguns fatores que chamou de guias de 
expectativas da economia mexicana, que são a integração em cadeias 
produtivas mundiais, relação do valor do peso mexicano em relação ao dólar 
americano, baixa inflação, aumento real de salário, diminuição da dívida pública 
(com estimativa de 51% em 2021), projetos de infraestrutura e confiança do 
investidor no México. 



Atualmente, a relação comercial do Brasil com o México está assim: 
Principais produtos exportados do México para o Brasil 
. Automóveis tipo turismo – 19,8% 
. Peças e acessórios de veículos – 18,2% 
. Veículos de carga – 3,5% 
. Equipamentos elétricos de telefonia ou telegrafia – 2,4% 
. Equipamentos elétricos de iluminação – 2,1% 
. Outros – 54% 
  
Principais produtos importados pelo México do Brasil 
. Produtos intermediários de ferro ou aço sem liga – 9,2% 
. Automóveis tipo turismo – 6,8% 
. Milho – 5,2% 
. Motores a gasolina – 4,9% 
. Favas de soja – 3,7% 
. Outros – 70,2% 
 
Olhando somente para o mercado mineiro, Miguel Ruiz listou oportunidades para 

produtos como café, vinhos, cachaça, madeira, lácteos, frutas, aço, móveis, 

pedras ornamentais, tecnologia petroleira, automóveis e autopeças, 

biotecnologia, helicópteros e peças. Outro ponto positivo citado por Luna é a 

similaridade cultural entre México e Brasil. Nesse cenário, a Camebra oferece o 

“softlanding”, inclusive para comércios com os Estados Unidos, busca de 
clientes, distribuidores, provedores, investidores, manejo de armazém, logística, 

aduana, rodas de negócios e apoio a empresas mineiras na aquisição de outras 

empresas e alianças estratégicas. O presidente do Conselho Empresarial de 

Relações Internacionais, Claudio Motta, avaliou o encontro como um ponto de 

partida importante para aumentar o relacionamento comercial do empresariado 

mineiro com o México. “Pudemos observar nesta reunião que as oportunidades 
de negócios com o México são muitas e podem auxiliar vários setores da nossa 

economia, inclusive agora para retomar as perdas causadas pelos impactos da 

pandemia”. . (Apresentação anexa a esta ata e disponibilizada no Blog do 

Conselho – Site da ACMinas) 

 
Presidente Claudio Motta – Agradeço ao Miguel Ruiz Luna pela apresentação 
e, ao abrir ao debate, quero pontuar 2 momentos: Temos que “desãopaulizar”, 
para usar a palavra do Miguel, e “Mineiralizar” mais, que é o termo que uso. 
Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil e precisamos fazer chegar ao 
mundo esta e outras informações importantes. Temos que transformar Minas 
Gerais. Não estamos sabendo fazer bem o dever de casa. A nossa tarefa é 
conjunta. 
 
Presidente José Anchieta da Silva – Eu quero me desculpar pelo atraso. 
Temos aqui a Raquel Garcia Ferreira, membro do Conselho, que mora no México 
e integra a ONU. Gostaria de ouvi-la a respeito.  Raquel Garcia Ferreira – 
Obrigado Presidente, bom dia a todos. Estou no México, morando lá há 2 anos. 
Tenho contato com brasileiros que estão começando a internacionalizar. O 



mercado consumidor do México é muito semelhante ao do Brasil. Ele é mais 
global e com tarifas menores. Vamos ter uma boa conexão com o mercado 
brasileiro e principalmente com o mercado mineiro. Sr. Miguel Ruiz – O México 
tem melhorado muito o ambiente de negócios internacionais. Presidente Claudio 
Motta – Raquel, muito obrigada pelas suas colocações, muito oportunas, pois 
você vivencia tudo o que foi falado pelo Miguel Ruiz. Tenha certeza de que 
vamos interceder para que as nossas relações internacionais com o México 
sejam cada vez melhores.  Presidente do Conselho de Mineração e 
Siderurgia, Adriano Espechit – Bom dia, tenho a honra de fazer parte da 
ACMinas, sendo também Presidente de um dos seus Conselhos. Como o México 
é um grande produtor de minerais, me coloco à disposição. Minas Gerais tem 
este nome devido a mineração e Belo Horizonte é a capital da Mineração 
Brasileira. Presidente do Conselho Empresarial de Turismo, Otávio Elísio 
Alves de Brito – Bom dia a todos, parabenizo o Sr. Miguel pela excelente 
apresentação. Podemos também colocar o Turismo Mineiro nestas relações, 
pelo que me coloco também à disposição. Marcelo Faria – Bom dia, aqui estou 
como representante do Estado de Minas Gerais. Fico feliz pela abertura dada 
pelo Miguel. O México é um grande exportador de produtos para o nosso Estado. 
O mercado foi aberto em junho de 2020, com exportação dos produtos lácteos e 
nós do Governo de Minas Gerais, estamos abertos para estes contatos, uma vez 
que há interesse em fomentar o comércio com o México. Vice-presidente do 
Conselho, Márcio Favila – Bom dia a todos, bom dia Presidente Anchieta, bom 
dia Presidente Miguel. Eu queria iniciar dando parabéns ao Miguel pela belíssima 
apresentação, saímos daqui com um conhecimento muito superior ao que 
tínhamos do México, mesmo sendo pessoas com grande exposição 
internacional. São muitos os pontos importantes que o Miguel tocou e eu queria 
mencionar um para enfatizar a colocação feita. Nós temos na nossa economia e 
na economia mexicana muita complementariedade, mas também temos muita 
concorrência em âmbito internacional. Isso deve ser visto como uma grande 
oportunidade para as empresas brasileiras e mexicanas trabalharem juntas, seja 
entre os países ou em um mercado terceiro. Está muito clara a oportunidade que 
o México apresenta para as empresas brasileiras entrarem no grande mercado 
americano, mas também no mercado asiático, com o qual o México tem acordo 
de livre comércio há muito tempo. O segundo comentário que gostaria de fazer 
é em relação ao turismo; o México é uma potência mundial e recebe anualmente 
(pre-pandemia) cerca de 32 a 34 milhões de visitantes anuais. Neste caso, 
porque não vemos uma grande presença de investidores no setor do turismo no 
Brasil, pois existem muitas empresas mexicanas grandes e fortes? Por fim, 
devemos estreitar as relações entre os governos brasileiros e mexicanos para 
fomentar o turismo interno e o turismo internacional.  
 
ENCERRAMENTO: E por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente José 
Anchieta da Silva, agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a 
reunião. Belo Horizonte, 13 de agosto de 2021 
 
 

Presidente 


