
   

ATA 009 DA REUNÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2021, ÀS 16 HORAS 
VIA PLATAFORMA ZOOM 
 
PRESENÇAS: Claudio Motta, Marcos Brafman, Marcos Souza, Dan Kraft, Marcos 
André, Fernanda Lana, Arthur, Hernani Castro, Carlos César de Lima, Adriana 
Avellar, Adriano Espechit, José Epiphânio Camillo dos Santos, Walter Marinho, 
Rowan Araújo, Cintia Paes, Rodrigo Araújo, Alessandra Alkmim, Caio Rodrigues 
Caldeira, Marcelo Faria, Júlio Cesar Parente, Cristina Neves, Luciano Medrado, 
Guilherme Veloso, Sílvio Soares Nazaré,  Otávio Elísio Alves de Brito, João Bosco 
Cançado, Hudson Navarro e Fernando Souza,  
 
ABERTURA: Marcos Brafman/Vice-Presidente da ACMinas e Coordenador 
dos Conselhos Empresariais – Quero justificar a ausência do Presidente José 
Anchieta que está em um compromisso no momento; meus cumprimentos ao 
Presidente Claudio Motta, aos seus Vice-Presidentes Luiz Guelman e Márcio 
Favilla, aos Conselheiros e convidados aqui presentes, aos Diretores e Vice-
Presidentes da ACMinas, em especial aos nossos palestrantes, Marcos André e 
Fernanda Lana. 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, especialmente em mercados com excepcionais oportunidades 
como certamente veremos agora nesta apresentação sobre Portugal.  E que, por 
outro lado, Minas Gerais seja considerada pelos empresários portugueses como a 
porta de entrada para o Brasil trazendo os seus investimentos para o nosso Estado.  
Encerro 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 de Relações Internacionais – Obrigado 
Marcos Brafman por suas palavras. Agradeço, em especial, aos Vice-Presidentes 
Luis Guelman e Márcio Favilla, aos nossos conselheiros e convidados. Agradeço, 
também, a presença dos Presidentes dos demais Conselhos da Casa. Gosto de 
iniciar as reuniões com uma mensagem especial, e hoje não seria diferente: 
 
“EMPREENDER É UM EXERCÍCIO PERMANENTE DO PRAZER DE REALIZAR” 
 
Particularmente acompanho e oriento pessoas há muitos anos, na complexa e 
motivadora tarefa de empreender, de buscar novos caminhos e de fazer algo 
diferente. Percebo cada gesto e compreendo cada um daqueles que me procuram 
com a ansiedade natural de quem espera mudar de vida e seguir por uma outra 
estrada. Em quase todos existe um desejo latente de sair de onde estão, de se 
libertarem, muitas vezes, do “lugar comum” e da rotina repetitiva e entediante. São 
momentos tensos de decisão. Mudar dói, machuca e incomoda. Mudar mexe com 
o ego, com a cabeça e com a visão. Mas, por onde começar e o que fazer? Quais 
são os primeiros passos, a atitude adequada que, efetivamente, vai impulsionar 
aquele velho motor acostumado a girar sempre do mesmo jeito? Não há segredos 
nem fórmulas mágicas. O que precisa existir é pura inspiração, vontade 



   

incondicional e prazer intenso de realizar. Nada é fácil e o sucesso não chega antes 
de muita determinação e persistência. Parece óbvio, mas a grande maioria das 
pessoas desiste no meio do caminho ou nem mesmo inicia a caminhada, por medo 
ou covardia, mas acima de tudo por falta do PRAZER que move tudo, que 
ultrapassa barreiras e que nos leva à realização dos nossos objetivos. Sem o prazer 
da realização não há cor nem brilho, não há chama que se mantenha acesa nem 
luz que ilumine o novo rumo que pretendemos trilhar. O prazer de fazer, de 
empreender o novo e de seguir em frente é o aditivo que muda tudo e que faz toda 
a diferença. Sonhe intensamente, planeje com seriedade e FAÇA COM PRAZER! 
 
Convidei hoje dois grandes advogados para nos falar sobre oportunidades de 
negócios em Portugal, com a atitude necessária para não errar, mas com a 
segurança de que se houverem erros é sempre possível corrigir. Falar de Portugal 
e de suas oportunidades é um prazer para mim e gostaria de que também fosse 
um prazer para todos vocês que nos honraram com as suas presenças importantes. 
Muito obrigado FERNANDA LANA e MARCOS ANDRÉ pela gentileza e 
disponibilidade.  
 
Pronunciamento da Dra. Fernanda Lana – “Oportunidades de Negócios em 
Portugal – O que o empresário precisa saber e como se preparar para o 
mercado” - Muito obrigada pelo convite. Agradeço ao Claudio Motta e sua equipe. 
Portugal tem 16 mil milhões de euros para o Plano de Recuperação e Resiliência - 
PPR. É um instrumento estratégico de mitigação do impacto econômico e social da 
crise, capaz de promover a convergência econômica e a resiliência, contribuindo 
para assegurar o crescimento sustentável de longo prazo e para responder aos 
desafios da transição para uma sociedade mais ecológica e digital. O Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) reúne uma visão estratégia, reformas e 
investimentos estruturantes a implementar até 2026, de forma a promover uma 
recuperação transformativa, duradoura, justa, sustentável e inclusiva e evoluir para 
um país mais sustentável e mais digital. O PRR é um plano de investimentos para 
todos os portugueses, que vai preparar o país para o futuro. Este valor será 
distribuído em três segmentos: Resiliência, Transição Climática e Transição Digital.  
►Janelas de oportunidades para os empresários brasileiros em Portugal: Acordo 
UE-Mercosul é publicado por Bruxelas e Brasília. Iniciativa sinaliza que pendências 
foram resolvidas, mas a assinatura não é esperada para este ano. Tratado entre os 
dois blocos eliminará tarifas de importação sobre 90% dos produtos 
comercializados. 
►Como se preparar aqui no Brasil para as janelas de oportunidades que irão 
surgir? Controle x Cultura - você está preparado para enfrentar todos estes riscos 
no seu negócio? “O programa de Compliance se traduz, assim, como o meio-
conjunto de ferramentas, sistemas, políticas e ações, compreendidos em um 
programa, que tem como fim o Compliance da Organização, ou seja, sua 
conformidade às regras aplicáveis ao seu negócio, garantindo, em última análise, 
a integridade e a resiliência como elementos norteadores da sua atividade.” 
►Quais são as melhores práticas internacionais na implantação de programas de 
compliance/mecanismos de integridade? Situação de conflitos de interesses 
deverão ser evitadas; Deve se criar procedimentos para se evitar os conflitos de 
interesses; A Alta Administração deverá aprovar o Código de Conduta da 
Organização; Corrupção e propina são incompatíveis com a governança e com a 



   

criação de cultura de valor dentro da Organização; Os empregados deverão 
entender as regras da Organização; A Organização deverá ter Canais de 
Denúncias que assegurem o anonimato, a confiabilidade e ausência de retaliação 
para a delação de potencial, suspeita ou efetiva infração do Código de Conduta.  
Termino com a frase de Warren Buffet -  “Procurando pessoas para contratar,  você 
busca três qualidades: Integridade, Inteligência e Energia. E se elas não têm a 
primeira, as outras duas matarão você”. (Apresentação anexa a esta ata e 
disponível no Site da ACMinas – Blog do Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais) 
 
 
Palavras do Claudio Motta – Obrigada Fernanda pela brilhante apresentação. 
Realmente há muito dinheiro disponível, o que falta, realmente, são bons projetos. 
Vamos agora à apresentação do Marcos André, que complementará a esta que foi 
apresentada.  
 
Palestrante Marcos André – Boa tarde a todos, obrigado pelas presenças e pelo 
convite. Em continuidade à palestra da Fernanda, quero destacar a Lei 83 para 
tratar de uma questão que é densa, com 183 artigos.  
►Os objetivos da Lei, não são somente combater à LDFT, mas trazer para o 
cenário o envolvimento de todos. – Pessoa singular + coletiva – como verdadeiros 
agentes fiscalizadores/denunciantes. Na prática, as entidades obrigadas tem o 
dever e a obrigação de buscar a identificação das partes no negócio, a fiscalização 
e a avaliação. 
►Lógica Tradicional do Combate à LDFT: consequências gravosas aos agentes 
envolvidos. LÓGICA DA LEI: preventiva / acautelatória / Adoção de boas práticas. 
(Apresentação anexa a esta Ata, bem como no Site da ACMinas – Blog do 
Conselho de Relações Internacionais). 
  
Palavras do Claudio Motta – Extraordinária apresentação, com ótima visão do tema, 
que é bem consistente. Tenho percebido a necessidade de uma luz diferenciada. 
Não temos critérios na hora de negociar e de exportar. Temos que nos preparar 
para um Brasil melhor, onde haja compromisso, ética e plena responsabilidade.  
 
Presidente do Conselho Empresarial de Economia, Guilherme Veloso Leão – 
Parabenizou os palestrantes pela aula de governança e de Compliance e indagou 
para onde as empresas devem caminhar para ter acesso a estes investimentos. 
Enfatizou que é uma porta aberta para o imenso mercado europeu. Ressaltou que 
poderá fazer um canal de contato entre os palestrantes e a Federação das 
Indústrias, para também fazerem lá esta apresentação.  Sr. Marcos André 
informou que o primeiro passo é aguardar o lançamento da licitação para a 
infraestrutura, o concurso público que poderá viabilizar o projeto, com identificação 
das especificações técnicas necessárias. Nas questões técnicas, os engenheiros 
farão esta avaliação. Nas questões jurídicas, a grosso modo, o sistema é bem 
parecido com o do Brasil. Carlos César – Tenho informações de que estes 
procedimentos em Portugal são muito mais rigorosos que no Brasil. Esta 
informação procede? Marcos André – As contratações com os órgãos do governo 
são bem difíceis no mundo inteiro. Mas, o brasileiro é bem visto nas áreas de 
construção civil, por trabalhar muito bem. Há uma grande demanda de mão de obra, 



   

pois está se construindo muito em Portugal. Concordo que não é fácil, mas usando 
Entidades, Embaixadas e a tenacidade do brasileiro, as barreiras cairão. Carlos 
César – Este problema nós podemos contornar, mas o medo é o patrão, o governo 
que não paga no dia certo e nem mesmo o combinado. Marcos André –Para os 
problemas existentes, de entidades públicas ou privadas, existe o caderno de 
informações, onde devem ser bem registradas as situações, o que dá garantia às 
operações. No ato do contrato é fundamental que se estabeleçam, realmente, todas 
as situações que realmente ocorrem, para que o documento possa ser devidamente 
acompanhado. 
 
Palavras de Claudio Motta – Reitero meus agradecimentos a todos, 
especialmente à Fernanda Lana e ao Marcos André, e já os convido para 
participarem efetivamente do nosso Conselho e da ACMinas como associados. Em 
seguida, o Presidente apresentou um vídeo do “Descaminhos – Estrada Real – 
Salve Minas Gerais, Salve Portugal. Ressaltou que este evento será promovido 
pelas entidades de Minas Gerais e de Portugal, com o apoio do Governo de Minas 
Gerais, para coroar as comemorações do Bicentenário da nossa Independência. 
Fernando Lana e Souza (pai da Dra. Fernanda Lana) – cumprimento a todos, ao 
Otávio Elísio, ao Epiphânio, meus amigos, e espero que a Fernanda se integre à 
ACMnas, fato que será muito importante para todos nós.  
 
Palavras do Marcos Brafman – Quero agradecer e parabenizar a Fernanda e ao 
Marcos pelas excelentes apresentações. Que inveja boa deste plano “basuca”, uma 
vez que nos faz muita falta aqui um planejamento como este. Portugal está de 
parabéns. Além do Programa Compliance, o mais importante foi a mensagem 
deixada, onde as pessoas estão em primeiro lugar. Sobre a questão da corrupção, 
nós vimos bem os danos que tivemos aqui no Brasil. Agradeço a todos pela 
presença e pelo trabalho voluntário que este Conselho faz. Foi uma reunião rica de 
ensinamentos e aprendizado. Muito obrigado! 
 
ENCERRAMENTO: E por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente Claudio 
Motta agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Belo 
Horizonte, 27 de agosto de 2021 
 
 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 

Por: Margareth Viegas – Secretaria Geral 


