
ATA DA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE 
MICRO E PEQUENA EMPRESA, REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO 
DE 2021 ÀS 10H, VIA SISTEMA ZOOM 

 

PRESENÇAS: Presidente Edvar Dias Campos, Presidente da ACMinas José 
Anchieta da Silva, Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman, 
Izabel Mendes, Adélia Galantini, Nair Andrade, Denise Lucena, Adriana Avellar, 
Cintia Paes, Denise Lucena, Rowan Araújo, Otávio Elísio Alves de Brito, Pedro 
Parreira, Lucienne Cenízio, Maria Cristina Neves, Cleider Gomes Figueirôa, 
Rodrigo, Luciana Zanini, João Bosco Cançado, Luiz Itamar Saldanha, Cintia 
Paes, Rodrigo,   

ABERTURA – Bom dia a todos, Edvar, parabéns a todos e ao Conselho tão 
realizador e agradeço e desejo melhoras ao nosso Coordenador Marcos 
Brafman que fez uma cirurgia. Mas o que eu quero parabenizar é o tema de hoje 
e a pessoa escolhida, que é exatamente a experiência de vida e Empresarial, da 
nossa querida Izabel Mendes que de fato este Conselho da Micro e Pequena 
Empresa, tão realizador que é, não poderia ter uma escolha mais feliz. Izabel 
Mendes que lidera o Grupo Belpa, vai contar para nós, como foi, como está 
sendo esta travessia. A ACMinas fica muito feliz em ouvir uma das suas líderes, 
uma de suas leoas. É assim meu caro Edvar que eu quero declarar aberta esta 
reunião para ouvir os 36 anos de experiência da Izabel Mendes e devolvo a 
palavra ao Presidente Edvar Campos. Presidente Edvar Dias Campos – 
Obrigado Anchieta pela presença e apoio ao nosso Conselho. Agradeço aos 
membros do Conselhos, Presidentes de Conselhos aqui presente. Não vou 
delongar, para dar mais tempo à nossa Palestrante de Hoje, Izabel Mendes. 
Antes passo a palavra ao nosso Coordenador de Conselhos. Obrigado a todos!  
Vice-Presidente da ACMinas e Coordenador dos Conselhos Empresariais 
Marcos Brafman, Bom dia a todos, meus cumprimentos ao Presidente Anchieta 
pela presença e pelo prestígio em nossos Conselhos com sua presença. 
Obrigado ao Edvar pelo trabalho dedicado à frente de nosso Conselho, tão 
importante e necessário aos nossos associados, especialmente neste período 
de pandemia. Ao Presidente do Conselho de Turismo, Otávio Elísio, sempre 
presente em nossas reuniões. A Izabel Mendes, empresária de sucesso, a quem 
agradeço pela generosidade por compartilhar conosco a sua experiência e 
empreendedorismo e sua experiência de vida e empresarial. Gostaria de dizer 
que o compartilhamento de experiência, é um grande benefício que recebemos 
através do associativismo e em especial, participando de uma Entidade 
Centenária, reconhecida por sua reputação, credibilidade e participação sempre 
ativa na construção de um mundo melhor para os associados e para a sociedade 
em geral. Ao criar este espaço, para conhecimento e reconhecimento de nossos 
empreendedores, o Conselho da Micro e Pequena Empresa, demonstra sua total 
sinergia com os melhores propósitos da nossa ACMinas. Sabemos que não é 
fácil ser empreendedor no Brasil, onde o ambiente de negócio é extremamente 
complexo e os erros ainda são considerados como fracasso e não como 
experiência para alcançar o sucesso em novos empreendimentos. A 
oportunidade de ouvir o Presidente Edvar e o Presidente Anchieta, 



empreendedores, compartilhando as suas experiências, certamente contribuirão 
e muito para enfrentarmos os desafios e para reforçarmos a percepção de que 
o aprendizado, inclusive com os erros nos tornam mais fortes e mais preparados 
para a atividade empreendedora. Unidos, juntos, seremos sempre mais fortes. 
Encerro agradecendo a participação de todos por este importante trabalho 
voluntário que os conselheiros desenvolvem nesta Casa, parabenizando mais 
uma vez o Presidente Edvar pela iniciativa, a Izabel por estar conosco aqui, 
generosamente apresentando a sua história e devolvo ao Presidente Edvar a 
palavra. Muito Obrigado!  

Apresentação Izabel Mendes Carvalho – Grupo Belpa - “Experiência de 
Vida e Empresarial” – Obrigada Presidente Edvar, cumprimento a todos os 
diretores, membros do Conselho, Presidentes dos demais Conselhos na pessoa 
do Dr. Anchieta, a quem agradeço a generosidade absurda dele estar aqui 
ouvindo a minha história. É um prazer e uma honra para eu tê-lo aqui. Foi um 
grande desafio, pois nunca tinha feito um retrospecto e fazer esta apresentação 
para vocês, foi bem emocionante para mim, pois consegui ver alguns detalhes 
que tinha esquecido no tempo. Sou de Belo Horizonte, casada e tenho dois 
filhos, um advogado de 27 anos e uma filha de 15 anos. Trabalhei em um banco 
que foi meu primeiro emprego e a época, um cliente tinha um desafio, pois 
precisava levar uns sapatos para uma feira na Europa de pele de animais 
exóticos, que não poderia embarcar em caixas de sapatos e me pediu a entender 
onde conseguir estas embalagens, comecei a desenhar e criei um saco com 
visor transparente, para que as pessoas na feira de Milão, olhar os sapatos sem 
precisar tocá-los. E os sapatos foram um sucesso, mas as embalagens foi mais 
ainda. Foi então que recebi uma ligação do diretor do Grupo Fiat na Itália, 
querendo uma embalagem para lançamento do Alfa-romeu no Brasil. Convidei 
um amigo Paulo, para entrar em sociedade, onde ele recusou, mas me ajudou 
muito. Mas passei por 2 grandes obstáculos: 1º meu sócio que era homem, não 
era meu marido, ele era casado, eu era jovem e branca e ele jovem e negro. Isto 
há 36 anos. E sofri todos os preconceitos, tanto no meio familiar e da sociedade 
em geral. Viajávamos com pouquíssimo dinheiro. Chegando a dormir no mesmo 
quarto, pois não tínhamos como pagar dois quartos em um mesmo hotel. E assim 
fomos vencendo nossos desafios com apoio substancial do meu marido bem 
como da esposa do meu sócio. Com 15 anos de empresa, minha irmã (médica) 
viu um jornal informando de um programa da Fundação Dom Cabral e não podia, 
pois não tinha tempo, pois o pequeno empresário é ele por ele só. Mas, acabou 
que me inscrevi e ganhei uma mentoria da FDC e ele me disse que foi uma 
sociedade de longos anos, mas que precisávamos de uma graduação. E aos 50 
anos eu e meu sócio voltamos a estudar (finanças e administração). Graduamos 
e nós fomos honra acadêmica em nossas Faculdades. Participei também de um 
prêmio de práticas sustentáveis e ganhei com um produto papel de seda com 
tinta ecológica e daí para frente, ampliamos a empresa e começamos a exportar. 
Recebi do Professor Emerson, que levo sempre comigo “Plantando Carvalho” 
uma árvore com raízes profundas e diz neste livro que na vida não existe limite 
para aquele que acredita e que uma Organização sempre será fruto da 
imaginação e da vontade das pessoas que a compõe. Hoje a Belpa tem 2 
galpões e estamos ampliando 4 andares em dois deles e assim que as obras 



estiverem prontas, eu compartilho com vocês. A Belpa tem 29.700 marcas, 
375.000 embalagens hoje atendo 8 países. Não construí esta história sozinha e 
tenho 4 gerações na Belpa (vó, tia, neto, sobrinho). E em um mundo azul, me 
deparo em um mundo em pandemia e meu sócio vai para o CTI e fica entubado 
por 35 dias e fiquei completamente órfã dele. E como ficaria o varejo, atacado e 
o digital e nesta hora percebi que os meus funcionários diretos e indiretos 
estiveram sempre ao meu lado, me segurando no colo até o restabelecimento 
do meu sócio. Temos como foco, realizar negócios por meio do equilíbrio entre 
a proteção ambiental, a responsabilidade social e o crescimento econômico. 
Esta é a forma de como definimos a Sustentabilidade. E fui convidada pela 
Yorany com lojas no mundo inteiro me convidou a participarmos de uma 
campanha “vai ficar tudo bem” liderada por uma ONG, Fraternidade sem 
Fronteiras, nacionalmente e tornou-se internacional para conscientizar a todos, 
que iria ficar tudo bem e valeu muito para mim, como pessoa, como empresa, 
visibilidade e ajudamos mais de 1296 famílias no Brasil e na África. Inicialmente, 
não me desesperei e contei com apoio de minha equipe e iniciei o e-commerce. 
Todos os anos, no 1º dia útil, pego todos os meus funcionários e ficamos por 10 
minutos do lado de fora, para que todos saibam que aquele monte de tijolos só 
funciona por causa deles. E faço também, toda primeira sexta-feira do mês, um 
café especial, com todos os funcionários e alguns clientes e convidados também. 
Ganhei em tudo, em sabedoria e em comprometimento dos meus filhos e 
funcionários e este café, na quarentena eu fiz em minha casa e mandei entregar 
a cada um deles, para que entendessem que eles fazem parte de tudo isto. 
Recebi várias informações e o Valor Econômico publicou que o Brasileiro fez a 
primeira compra digital em 2020 e foi quando criei esta nova linha de trabalho. E 
mais de 50.000 lojas foram criadas online durante a pandemia. (Gravação e 
vídeo anexados no Blog do Conselho de Micro e Pequenas Empresas).  

Palavra aberta: Presidente Edvar Campos – Parabéns Izabel, não sabia de 
tantos produtos produzidos por vocês. Fiquei realmente encantado, parabéns!  

Presidente José Anchieta da Silva – Quero me pronunciar e o faço em nome 
de toda a Instituição, da Diretoria, dos Conselhos e de seus Grupos de Trabalho. 
Ouvi e anotei as preciosidades. Primeiro a frase símbolo, condutora de sua 
história empresarial: “Vai ficar tudo bem!“ De alguma forma, queremos 
sequestrar a sua frase para levar com sua permissão para o Projeto BH Sempre 
Viva Metrópole Inteligente e Humanizada. E em segundo, veja que há uma 
sinergia entre os Conselhos. O CEJ, lançou um projeto que é gravar e levar a 
texto, produzir repassando os cases de sucesso. Eles já estão gravando e faço 
questão que dentre os cases que estão gravando, o “Case Belpa” para ser 
gravado e que seja imediatamente o número um. Gostaria imensamente que 
você Izabel traduzisse tudo que estava em sua apresentação em um Capítulo 
para o book que estamos fazendo para nosso Belo Horizonte Metropolitana, 
Cidade Viva Metrópole Inteligente e Humanizada. Este viva, inteligente e 
humanizada na sessão de hoje, nós aprendemos que não é só verdade, é uma 
realidade que está dentro de nós que se chama Izabel Mendes. Parabéns Izabel! 
Izabel Mendes – Ouvir estas palavras, deixa meu coração muito feliz. 
Capitalismo Consciente para mim, sempre existiu e eu não sabia. Tive a 
experiência de que nosso resultado até meados de setembro foi de 42% de 2019 



e isto é prova de o quanto estamos engajados e não sou nada sem meus 
colaboradores. Obrigado a todos pelo carinho. Vice-presidente e Coordenador 
os Conselhos Empresariais Marcos Brafman – O Presidente Anchieta foi 
muito feliz em seus comentários desta história belíssima da Izabel que é 
exatamente o que falamos inicialmente, que é trazer esta mensagem tão 
importante neste momento que estamos vivendo de que: o que é mais importante 
dentro de uma empresa, chama-se gente e achei espetacular o que você faz em 
sua empresa, sensacional. E outro ponto também muito importante, é a inovação 
de como você conseguiu em sua empresa e seguir em frente. Sei que teve que 
trabalhar muito e evitou colocar aqui os muitos percalços que você teve para 
chegar onde chegou. Isto é natural do empreendedor e foi muito generosa de 
nos mostrar isto de forma mais light e temos a certeza de que por trás houve 
muito trabalho, muita luta e enfrentamento de questões complexas e difíceis que 
é o dia-a-dia do empreendedor. Parabéns Edvar, pela iniciativa e parabéns a 
Izabel por nos mostrar com generosidade a sua trajetória de vida e empresarial 
que certamente motivará muitas pessoas no momento de dificuldades e de 
menor otimismo ver a sua história e enxergar que tem saída, tem solução. Você 
vai fazer com que muitas pessoas sejam motivadas e inspiradas com sua 
história. Parabéns a você e ao Grupo Belpa. Eu sabia que você é uma pessoa 
batalhadora, empresária de grande qualidade, mas conhecer mais o que está 
por detrás disto é muito importante e agradeço muito este momento de sabedoria 
e de inspiração. Muito obrigado! 

Encerramento – Após mensagens de parabéns, sucesso e inspiração á 
palestrante Izabel Mendes, por sua experiência de vida e empresa pelos 
membros do Conselho e por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente 
Edvar Dias Campos agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a 
reunião. Finalizou, informando que a próxima reunião será o Case da 
Conselheira Adriana Avellar. Belo Horizonte, 20 de outubro de 2021. 
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