
ATA DA 10ª REUNÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 17 
HORAS VIA PLATAFORMA ZOOM 
 
PRESENÇAS: Claudio Motta, Marcos Brafman, José Epiphânio Camillo dos 
Santos, Marcello Faria, Adriana Avellar, Aguinaldo Nogueira, Alípio José 
Miranda, Aloisio Neves, Ana Correa, Arthur Pimentel, Barbara Botega, Bruno SC, 
Caio Moura, Carlos Alberto Lopes, Charles, Cintia Paes, Diego Jardim, Edmara 
Fonseca, Eneila, Felipe Abraão, Hudson, Márcio Favilla, Jairo Cambraia Jr. Laís 
Fagundes, Leonardo Rozzeto, Luciana Martins Lemos Motta, Luiz Guelmam, 
Marcos Sant’anna, Maurício Lambiazi, Raul, Rayssa Damásio, Rodrigo Araújo, 
Rosely, Rowan Araújo, Sílvio Soares Nazaré, Túlio de Souza, Valéria Mattoso, 
Vinicius Silva, Vitor Estanislau, Wagner, Walter Marinho, Rodrigo Araújo, Victor 
Roque, Daniel 
 

ABERTURA: Marcos Brafman/Vice-Presidente da ACMinas e Coordenador 
dos Conselhos Empresariais – Cumprimento a todos em nome do nosso 
Presidente José Anchieta que não pode comparecer hoje por motivo profissional, 
mas me pediu que trouxesse um forte abraço a cada um dos conselheiros e 
convidados aqui presentes. Caro Presidente Claudio Motta - nossos parabéns 
pela iniciativa deste importante reunião! Também cumprimentando e 
agradecendo os Vice-Presidentes do Conselho Luiz Guelman e Marcio Favilla. 
Cumprimento os Conselheiros e convidados aqui presentes, em especial nossa 
palestrante Marcello Faria – Diretor de Promoção de Exportações na Secretária 
Estadual de Desenvolvimento Econômico. 
Minha mensagem será rápida, saudando e agradecendo nosso palestrante 
convidado Marcello Faria pela generosidade em compartilhar conosco o atual 
contexto  do comércio internacional de Minas Gerais.  
Vou deixar para o presidente Claudio Motta apresentar curriculum do nosso 
palestrante, porém registro a nossa imensa satisfação em receber o Marcello – 
profissional que prestou um belíssimo trabalho aqui na ACMinas - já 
demonstrando, naquela época, a sua capacidade profissional, intelectual e o 
futuro brilhante que iria trilhar - como verdadeiramente está trilhando.  
Parabéns Marcello e muito obrigado! Aproveito para lembrar a todos que já 
reiniciamos o nosso Programa DNA Empreendedor que realizamos em parceira 
com o SEBRAE-MG. Teremos no próximo dia 21 de setembro uma palestra 
excelente e muito importante para o comércio internacional - “Descomplicando o 
digital em seu negócio”, ainda dá tempo para se inscrever! Detalhes em nosso 
site ou com a Carla – gerente de relacionamento da ACMinas. 
Mas como costuma dizer o nosso Presidente Anchieta, a palavra não me 
pertence. Temos muito a ouvir nesta reunião de hoje que tenho absoluta certeza 
será de grande proveito. Portanto, em nome do nosso Presidente José Anchieta, 
encerro agradecendo muito a presença de todos, agradecendo ao Marcelo e 
equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais uma vez 
parabenizando e agradecendo aos membros do Conselho pelo importante 
trabalho voluntário que desenvolvem nesta Casa. 
Muito obrigado e te retorno a palavra meu Caro Cláudio Motta 
 
Claudio Motta / Presidente do Conselho de Relações Internacionais – 
Obrigado Marcos Brafman por suas palavras que só enaltecem os nossos 



encontros. Agradeço, em especial, aos Vice-Presidentes Luis Guelman e Márcio 
Favilla, aos nossos conselheiros e convidados. Minas é mais e merece estar no 
contexto internacional, razão pela qual convidamos o Marcello para nos falar 
sobre o tema e para nos mostrar Minas. Obrigado Marcello, a palavra agora é 
sua.  
 
Pronunciamento Marcello Faria – Diretor de promoção e Exportações da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – “Panorama do 
Comércio Internacional de Minas Gerais. O Atual contexto e 
sustentabilidade do comércio internacional do Estado, uma análise da 
pauta exportadora, dos parceiros Comerciais e da Conectividade 
internacional dos municípios mineiros” – “Obrigado pelo convite. Sinto-me 
honrado com a responsabilidade desta apresentação a esta elite do Comércio 
Internacional. Em sua apresentação, Marcello discorre sobre os gargalos do 
comércio internacional do estado, para evidenciar os setores que podem ser 
explorados e promover uma reflexão em relação ao estágio como do comércio 
internacional de Minas Gerais. Além disso, mostrou as exportações, importações 
e a balança comercial de Minas Gerais numa perspectiva mensal, comparando 
2020 com 2021, e evidenciando o aumento significativo das exportações e 
importações em relação ao mesmo mês do ano anterior. “A nossa diretriz é 
trabalhar a internacionalização por meio do fortalecimento de suas ações e 
qualificando os setores. As Embaixadas são como um braço do Comércio 
Internacional de MG. É nosso propósito entregar um trabalho qualificado e 
gratuito às grandes, pequenas e médias empresas. Minas Gerais é o 2º maior 
exportador e o 7º maior importador e com isto, o nosso Estado se torna 
fundamental para manter o Brasil na liderança das exportações, uma vez que 
representa 13% das exportações do país. Minas Gerais tem 853 Municípios e 
1/3 realiza negócios internacionais com crescimento bastante significativo.” Em 
seguida, Marcello faz um panorama de diversas regiões do mundo e suas 
carências de produtos que Minas Gerais produz, mostrando grandes mercados 
consumidores que o Estado tem potencial de suprir a demanda.  Por fim, 
Marcello discorre em relação aos produtos que Minas Gerais produz e os 
principais municípios exportadores, mostrando dados estatísticos do fluxo de 
comercio internacional das principais cidades de Minas Gerais.  
 
Presidente Claudio Motta – Obrigado Marcello, você sempre pontual e objetivo, 
trouxe uma visão ampla do que fazemos e o que podemos fazer. Trouxe, na 
verdade, o que o governo pode facilitar para que os empresários exportem; um 
trabalho brilhante.  Está na hora de centralizarmos medidas de exportações para 
que tenhamos uma só palavra. Precisamos colocar para o mundo, que o 
empresário mineiro trabalha com responsabilidade. Carlos Alberto Lopes – 
Obrigado pelo convite. Na Câmara Portuguesa damos as mãos e temos muitas 
oportunidades a explorar.  A Câmara portuguesa está em Minas Gerais e o 
desafio é caminharmos juntos. Estamos em um movimento forte em Portugal. 
Pretendemos fazer um evento no próximo ano, para criarmos as sinergias de 
relações entre Minas e Portugal, que deverá ser realizado em março ou abril de 
2022. Vinicius Silva (Aeroporto Internacional de BH) - O Governo está 
operando e nos auxiliando nas exportações e o Cristiano, que representa o INDI, 
está em Portugal, atuando no sentido de abrir portas para os empresários 
mineiros. Precisamos de suporte na parte de infraestrutura, no que diz respeito 



a exportação de frutas. Diretor Emérito Sílvio Soares Nazaré – Boa tarde 
amigos e colegas; parabéns Marcello pela apresentação com informações 
nítidas e atuais sobre o Comércio Exterior de Minas Gerais. Já falei algumas 
vezes e novamente retorno, precisamos enfatizar o valor e o sabor de nosso café 
de forma efetiva. Sugiro colocarmos um letreiro luminoso no Aeroporto 
Internacional de Belo Horizonte, ressaltando a liderança de produção de café em 
nível nacional, mas também dos nossos outros produtos, como o queijo.  
Claudio Motta – Vamos, certamente, persistir e transformar o nosso Estado. 
Vamos pensar neste letreiro luminoso e em outras medidas para mostrar que 
mineiros não trabalham em silêncio. Daniel – Temos duas frentes: importação e 
exportação. Precisamos alinhar nossas ações para que os países possam 
reconhecer nossos valores e nossos produtos. Aloísio Neves – Boa tarde a 
todos. Temos que fazer algo para a apresentação ao Exterior de outro produto 
também mineiro, a nossa cachaça. Claudio Motta – Realmente o tema 
apresentado hoje é de alta complexidade e interesse. Podemos e devemos fazer 
outros encontros como este. Vice-presidente Luis Guelman - Parabéns ao 
Marcello pela apresentação. Nós pecamos muito em marketing de apresentação 
de nossos produtos que não estão no conhecimento internacional. O Minas 
Guide pode usufruir este ambiente de divulgação dos produtos mineiros e ser 
uma importante ferramenta neste sentido.  
 
Encerramento pelo Vice-presidente e Coordenador dos Conselhos 
Empresariais, Marcos Brafman – Parabéns ao Conselho por mais esta 
iniciativa. O Marcello nos trouxe informações importantes. Este assunto pode se 
estender para outras reuniões do Conselho. Peço ao Marcello que fique à 
vontade em sugerir ações que a ACMinas pode realizar em prol dos Negócios 
Internacionais de Minas Gerais. Em nome do Presidente Anchieta eu agradeço 
a todos e parabenizo aos membros do Conselho pelo importante trabalho 
voluntário que realizam para a nossa entidade. 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, 17 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Presidente 
 

 
 
 
 
Por Margareth Viegas 


