
ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE ECONOMIA DA 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO 
DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 17H00 VIA APLICATIVO ZOOM. 
 
PRESENÇAS: Presidente da ACMinas José Anchieta da Silva, Coordenador dos 
Conselhos Marcos Brafman, Vice-presidente José Epiphânio Camillo dos 
Santos, Presidente Conselho Empresarial de Economia Guilherme Velloso Leão, 
Vice-presidente do Conselho Paulo Casaca, Palestrante Renato Mogis Silva 
(IPEAD-UFMG), Presidente Conselho de Turismo Octávio Elísio de Brito,  
Presidente Conselho de Comunicação Hélio Faria, Rowan Araújo, Rômulo 
Garcia, Mauro Sayar, Cintia Paes, Marcos Sant’anna, João Bosco Cançado, 
Silvio Soares Nazaré, Clóvis, Simone Porto, Nacib Hetti e o Superintendente da 
ACMinas Luís Paulo Costa 
ABERTURA: Dando início aos trabalhos, o Presidente José Anchieta da Silva, 
agradeceu a presença de todos, em especial o Coordenador dos Conselhos 
Marcos Brafman, o Vice-presidente José Epiphânio e o Presidente do Conselho 
Guilherme Leão, juntamente com seu Vice e demais membros do Conselho.  
Disse ainda, que a sua competência vem do brilhantismo do grupo. Informando 
que a ACMinas estará presente no Projeto apresentado por nosso Vice-
governador Paulo Brant em que faremos presença no Museu Café. Somos 
referência como os maiores produtores de Café e não temos uma divulgação 
adequada o qual faremos em breve neste lançamento. A palavra não me 
pertence e vamos ao que interessa a todos. Obrigado. Presidente Conselho 
Economia Guilherme Velloso – É o Projeto BH Sempre Viva ganhando corpo 
em todas as vertentes. 
O coordenador dos Conselhos Empresariais da ACMinas, Marcos Brafman, 
cumprimentou o Presidente Anchieta a quem agradeceu o apoio, incentivo e 
prestigio que traz aos Conselhos Empresariais com sua presença e orientação 
constantes; o Presidente Guilherme Leão a quem parabenizou pela iniciativa 
desta importante reunião e pelo trabalho que realiza a frente deste Conselho; o 
Professor Paulo Casaca – assessor econômico da ACMinas e vice-presidente 
deste Conselho, muito obrigado pelo seu excelente trabalho nas análises e 
publicações de economia que levamos aos nossos Associados.  Cumprimentou 
todos os conselheiros e convidados presentes, em especial o nosso palestrante 
Renato Mogiz Silva – Superintendente Geral da Fundação IPEAD UFMG. Disse 
ainda que, desde o início desta terrível crise provocada pela pandemia, nossos 
Conselhos Empresariais vem tendo papel importantíssimo na orientação aos 
Associados, nos mais diversos temas, através do trabalho voluntário dos nossos 
presidentes, vice-presidentes e conselheiros. Alguns Conselhos passaram 
inclusive a ter papel ainda mais relevante como é o caso deste Conselho de 
Economia. A pauta da reunião de hoje é uma demonstração de sua importância 
para o dia a dia dos nossos Associados. Fornecer orientação confiável e 
informação de fonte segura tem sido uma constante em nossas reuniões de 
Conselhos e um grande diferencial da nossa ACMinas. Nessa pandemia, quem 
efetivamente está pagando a conta são as empresas e os funcionários do setor 
privado. Orientação e apoio de qualidade podem fazer toda a diferença para a 
sobrevivência de uma empresa. Agradeceu a presença, a participação de todos 
e por este importante trabalho que desenvolvem na ACMinas, na certeza de que 
será uma ótima reunião. 
O presidente do Conselho Empresarial de Economia Guilherme Veloso 
Leão, agradeceu a presença de todos, solicitando que ao final desta 



apresentação o Vice-presidente Epiphânio fale sobre o Grupo Técnico de 
Energia.   Hoje nós prestaremos contas dos trabalhos realizados pelo Conselho 
neste período de pandemia. A Pandemia desestruturou bastante o planejamento 
do Conselho desde o ano 2020. Tivemos uma instabilidade muito grande no 
cenário econômico, e uma politização excessiva em temas que poderiam e 
deveriam ser discutidos apenas de forma técnica. Este quadro econômico, 
bastante volátil e incerto, e político, acabou me fazendo optar por esvaziar a 
pauta programada e apenas apoiar a ACMinas em pautas urgentes que iam 
surgindo no decorrer do ano. Portanto, a direção do Conselho foi apoiar os 
nossos associados e ficamos ao lado da Diretoria criando estudos, documentos 
e cartilhas de esclarecimentos para conhecimento de todos. Mas, sinto a falta de 
mais reuniões e até final do ano, reverteremos este cenário quem sabe voltando 
com reuniões presenciais. Destaco as seguintes atividades que tiveram a 
participação deste Conselho: 1-Elaboração de duas cartilhas com orientações 
aos associados em relação aos possíveis impactos da Pandemia sobre as 
empresas, recomendações para a gestão, e informações sobre as medidas 
tributárias, trabalhistas, previdenciárias e de crédito/financiamento em apoio às 
empresas. Entendo que gerou boa repercussão entre as associadas; 2- 
Realização de reunião conjunta com o Conselho de Assuntos Jurídicos para 
debater as propostas de reforma tributária em discussão no Congresso. Dessa 
reunião, onde não se chegou a um consenso sobre apoiar integralmente 
qualquer um destes Projetos, criou-se um Grupo de Trabalho da Reforma 
Tributária na ACMinas, do qual o Conselho Economia é partícipe e que tem como 
coordenadora a Jurista e Advogada tributarista Mizabel Derzi; 3- Realização de 
reunião conjunta com o Conselho de Saúde para desmistificar o antagonismo 
criado em muitos meios publicitários entre saúde e economia, onde defendemos 
a testagem e vacinação em massa, as políticas de distanciamento social e de 
restrição à mobilidade de pessoas. E, ao mesmo tempo, defendemos políticas 
fortes de apoio às empresas afetadas pela crise; 4- Foi destaque ainda a 
participação do Conselho de Economia, representando a ACMinas, em Grupo 
de Trabalho que atuou junto à Câmara dos Deputados, através do Dep Lincoln 
Portela, para conseguir reativar o Programa de Crédito PRONAMPE, inclusive 
para o refinanciamento de dívidas tomadas para honrar compromissos com 
fornecedores; 5- Ressalto também que o Conselho Economia está participando 
em dois outros GTs na ACMinas, além do GT Reforma Tributária: ►GT Crise 
Elétrica, ►GT BH 24 Horas de interesse a todos nos em prol de uma cidade viva 
e da internacionalização de BH, objetivando tornar BH a melhor cidade para se 
viver. Pensando em um projeto bem estruturado no sentido de preparação do 
Município e Estado, convidamos o IPEAD - UFMG para nos falar sobre como a 
Instituição pode auxiliar a ACMinas neste sentido. ►Além disso, identificamos 
nessa aproximação com o IPEAD uma oportunidade de agregar outros 
indicadores econômicos ao nosso Boletim Econômico, elaborado pela 
Assessoria Econômica da ACMinas, através do economista Paulo Casaca, que 
podem ser importantes e atrativos para os empresários associados da ACMinas. 
Vejo no IPEAD, um centro de excelência em economia e estatística, aqui de 
BH/MG/UFMG, tendo a certeza que uma possível parceria com esta Instituição 
permitirá construir mais uma ponte de aproximação com nossos associados, ao 
prover a estes informações e análises de indicadores econômicos e setoriais 
desenvolvidos pelo IPEAD que certamente tem impacto direto sobre a atividade 
econômica dos empresários. Enfim, o Conselho está vivo e aberto para 



propostas de trabalho em alinhamento com o Presidente José Anchieta e com o 
Coordenador dos Conselhos Marcos Brafman. 
Pronunciamento Vice-presidente do Conselho Empresarial de Economia 
Paulo Casaca – “Apresentação do Boletim de Conjuntura ACMinas”. 
Primeiramente quero agradecer o convite para atuar como Vice-presidente do 
Conselho, sei que não é fácil substituir o Professor Mauro Sayar, mas com apoio 
conseguiremos. Os trabalhos que temos desenvolvido no Departamento 
Econômico da ACMinas é o de qualificar as informações para os nossos 
associados. São dois documentos criado: 1º News Letter, boletim semanal, com 
finalidade de levar informações dos indicadores da semana anterior aos 
associados. Com o "Bom dia associado", a ACMinas começa o dia informando 
as principais notícias nas áreas de Direito e Economia. Agora às terças e 
quintas-feiras. 2º Boleim de Conjuntura Mensal – com informações simplificada, 
qualificada e objetiva com os destaques para: PIB brasileiro recua 0,1% no 
segundo trimestre e frustra as expectativas. Vendas do Varejo sobem 1,2% no 
Brasil e recuam 2,1%, em Minas Gerais. Serviços crescem no Brasil e em Minas, 
em julho, com redução de restrição à circulação. Produção industrial 
desacelera e recua 1,3% no Brasil e 2,6%, em Minas Gerais. Taxa de 
desemprego volta a recuar e chega a 14,1% no segundo trimestre de 2021. 
IPCA mantém ritmo de crescimento e se aproxima de 10% em agosto. Com 
inflação acelerada, juros e inadimplência aumentam em julho. (A Apresentação 
completa encontra-se anexada a esta ATA, bem como à disposição no Blog do 
Conselho). Presidente Guilherme Velloso Leão – Sempre procuramos no 
ponto político, identificar projetos que estão em debate no Congresso, que 
podem afetar a confiança, expectativa e decisões dos empresários. Como a 
Reforma Tributária, Reforma Administrativa, Reforma Eleitoral. Conforme 
“caminha” no Senado, traremos mais informações nos Boletins, em como estes 
dados podem impactar na economia futuramente. “Em termos econômicos, o 
que podemos extrair dos dados apresentados pelo Paulo Casaca é que Há um 
cenário de crescimento moderado na economia, mas com a inflação, os juros e 
o desemprego ainda elevados afetando a renda familiar”.  

Pronunciamento Renato Mogiz Silva – IPEAD – Boa tarde, agradeço pelo 
convite, ao Presidente Anchieta e a todos aqui presente e espero aproveitar este 
Fórum formado por uma liderança de gabarito. O IPEAD é uma entidade sem 
fins lucrativos, credenciada pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia como fundação de apoio à UFMG. Credenciada junto à 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI do estado do Rio de 
Janeiro como fundação de apoio à pesquisa e extensão no âmbito das 
instituições estaduais. Possui reconhecimento nacional pelo desenvolvimento 
de metodologias que atendem aos mais rigorosos padrões científicos, além 
de realizar pesquisas e produzir indicadores de acordo com critérios técnicos 
atualizados. Fundado em 1948 (73 anos). 
1º, sobre o Projeto BH 24 horas - foi fantástico o IPEAD ser lembrado e 
convidado para contribuir nestes estudos e na proposta da estruturação e 
governança deste Projeto. Afirmo, em nome do IPEAD, que temos interesse em 
participar e contribuir no diagnóstico da situação atual de BH e região e emitir 
nossas visões embasadas em estudos técnicos.  2º, sobre as Pesquisas e Dados 
do IPEAD em BH e Região – foi apresentado pelo Sr. Renato várias pesquisas 
de campo desenvolvidas pelo IPEAD que podem ser do interesse dos 
empresários associados, como os índices de confiança, pesquisa de preços na 



RMBH, indicadores de pretensão de compras em datas especiais do varejo, etc. 
Presidente Guilherme Velloso Leão – São pesquisas que ajudam os 
empresários na sua análise do cenário e tomada de decisão, mitigando riscos. 
Bom seu interesse no Projeto 24 Horas, precisamos de um maestro técnico para 
este projeto. Nós temos as ideias e precisamos pensar em como estrutura-las, 
definir prioridades, enfim como fazer para sair do papel. Presidente José 
Anchieta da Silva – O nome do projeto BH 24 Horas, foi criado no susto e foi 
reprovado em nossa diretoria, que agora definiu-se por Metrópole Viva, 
Inteligente e Humanizada. O IPEAD já está intimado a fazer o próximo capítulo. 
Superintendente Luis Paulo Costa – Obrigado Renato, creio que o IPEAD tem 
informações para este trabalho iniciado agora com o Paulo e o Rômulo. Vai 
enriquecer a qualidade das informações para nossos associados. Sr. Mauro – 
Fico muito satisfeito com esta aproximação e de antemão com o Renato para a 
coordenação. Ele é de extrema competência e tem a sensibilidade de 
compreender as necessidades na ponta dos empresários. Simone Porto – 
Prazer Anchieta e Guilherme. Já conhecemos a “mão de cada um”. Faz com 
competência e a IPEAD tem muito a contribuir para a ACMinas, pois já tem um 
trabalho de grande valia. O BH 24 horas do ponto de vista técnico, me coloco á 
disposição e se precisarem, é só me comunicar. Coordenador dos Conselhos 
Empresariais Marcos Brafman – Parabéns ao Guilherme e ao Paulo Casaca, 
é fantástico ver este trabalho para os nossos associados. O que estamos 
fazendo é exatamente levar a todos informações de qualidade e confiáveis. 
Presidente Guilherme Velloso Leão – Referente a pesquisas de índices, há 
uma dificuldade em verificar junto aos seus negócios, qual o momento para 
diminuir capital de giro, os estoques. Utilizar as informações do IPEAD para os 
associados em nossas News Letter, será muito importante. Vice-presidente 
Paulo Casaca – O suporte técnico está no IPEAD, vamos tornar mais robusta 
as informações regionais e ver como estreitar nossos relacionamentos 
qualificando cada vez mais os nossos associados. Diretor Emérito Silvio 
Soares Nazaré – Cumprimento Anchieta, Marcos Brafman, Paulo Casaca, 
Renato e Guilherme. Uma reunião com frutos e conteúdo, abrindo portas. Nós 
estamos retornando com o Minas Guide e com certeza precisaremos das 
informações para as atualizações de dados permanentes, principalmente na 
área de Economia. O Minas Guide é um veículo de promoção das 
potencialidades de Minas Gerais e como um berço de investimentos 
estrangeiros. Parabéns a todos! Presidente Guilherme Velloso Leão – 
Referente ao Projeto BH 24 Horas, passei ao Renato informalmente e creio ser 
mais interessante a ACMinas encaminhar a ele o Projeto completo para a 
construção da ideia de Governança de Projeto. E sobre as pesquisas, vamos 
aos poucos, construir com mais riqueza para os nossos associados. Renato 
Mogiz Silva – Agradeço a acolhida e sei que o Professor Fabrício, Presidente 
do IPEAD ficará feliz em saber que os nossos dados serão importantes. Estou à 
disposição para acesso aos conteúdos e outros, para um melhor uso. Obrigado! 
Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman – Reforço meus 
agradecimentos da sua Presidência frente ao Conselho e o Paulo Casaca na 
Vice-presidência, bem como a todos os membros do Conselho. Presidente José 
Anchieta da Silva – Quero aproveitar e informar a todos, que exatamente há 13 
minutos entramos no STF como amicus curiae em ADPF sobre contratos de 
locação mercantil evitando-se índices dolarizadores que são inclusive 
inflacionantes. Nosso agradecimento ao jurídico interno da ACMinas liderado 
pela Dra.  Rizza e à Dra. Maria de Lourdes Flexa de Lima (JASA pro bono). 



Obrigado ao IPEAD por aceitar em participar do Projeto BH. A ACMinas tem 18 
Conselhos, 10 Grupos Técnicos e agora, um trabalho para a Casa Café / BH/MG. 
Também queremos consultar este Conselho sobre a conveniência ou não de se 
instituir na Casa mais um Grupo Técnico para discutir o projeto da Reforma 
Administrativa, que é mais ampla. Fazermos uma reforma estruturante do 
Estado. Se ampliarmos muito o leque, podemos não conseguir realizar nada, 
então, submeto à reflexão e parecer deste Conselho sobre instituir mais este 
Grupo de Trabalho. Presidente Guilherme Velloso Leão – Este projeto em 
Brasília apresenta muitas falhas e vem sendo tratado de forma populista, 
caminhando numa direção que certamente não contribuirá para reduzir o 
tamanho do Estado na economia e suas despesas, já que não se avança na 
questão da dispensa de funcionários por baixa produtividade ou outros fatores, 
cria a estabilidade para várias categorias onde seria possível sua flexibilização 
e restringe bastante a possibilidade de contratações temporárias e terceirizadas 
no setor público. Penso que as entidades que defendem condições melhores 
para as empresas, terão que se posicionar diante deste tipo de projeto, pois em 
última instância tem impacto sobre a vida das empresas e pessoas. Penso, 
contudo, não ser necessário estruturar GT, esse assunto pode ser estudado pelo 
Conselho de Economia e emitido um parecer à diretoria executiva em relação ao 
tema. O Conselho Economia compromete-se a estudar o tema e emitir sua 
conclusão sobre a criação de GT ou não até a próxima sexta-feira, dia 01/10.  
ENCERRAMENTO: E por não haver mais assunto em pauta, o Presidente 
Guilherme Velloso Leão agradecendo a presença de todos bem como aos 
Conselheiros que têm sido operosos, deu por encerrada a reunião Zoom. Belo 
Horizonte27 de setembro de 2021 
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