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Editorial

“A energia que
mina as energias
dos empresários.
O governo precisa
perceber e agir”
José Anchieta da Silva
Presidente da ACMinas

Todos nós estamos nos adaptando à
alta de preços nos produtos mais básicos para nossa sobrevivência. Cada
ida ao supermercado mostra a volta
de uma realidade que já tinha sido
superada, como a hiperinflação dos
anos 1980. Alimentos como arroz e
feijão, fundamentais no prato do brasileiro, estão quase impagáveis. A carne é um artigo de luxo.
É fundamental que se fale, à exaustão, da situação crítica pela qual a
população brasileira passa. É fundamental que se lute para que seja
garantido o mínimo de sobrevivência
com dignidade.
Mas essa crise que atravessamos afeta também os empresários, que precisam equilibrar muitas variáveis para se
manterem de portas abertas. Eles precisam ajustar os custos, que sobem de
forma descontrolada, como a energia
e o combustível, por exemplo, sem repassar para o cliente final e, assim,
garantir a venda. Ainda, precisam
manter a equipe. Empresários ativos e
população empregada é que pagam
imposto e consomem.

O que se vê é a roda da economia
girar ao contrário. Custos cada vez
mais altos, resultando em uma produção cara. Que, por sua vez, afeta
o preço, diminui as vendas e, assim,
estrangula os negócios, o que acaba
por levar à dispensa de colaboradores. E por aí vai.
Não existe negócio que sobreviva a
uma sequência de alta de custos como
a atual. O subsídio que o governo federal havia oferecido para as indústrias reduzirem o consumo de energia
elétrica foi suspenso, mesmo sem qualquer recuo no preço, que continua na
bandeira tarifária vermelha patamar
2, criada neste ano justamente para
se adequar ao momento crítico.
A escassez hídrica que se vive não
conhece precedentes. Mas ela expôs a vulnerabilidade do sistema de
geração de energia, majoritariamente hidrelétrico. Até hoje, não existem
políticas públicas eficientes para o
setor energético. O Brasil já deveria
estar posicionado internacionalmente como uma potência de energia
sustentável, como a solar e a eólica.

Os pífios investimentos estão concentrados na energia hidrelétrica e
termelétrica, que já se sabe serem
poluentes e insustentáveis.
Não é justo que o custo de incompetência de anos, décadas, caia no
colo da população e do empresariado. O empresário está preocupado
com metodologias de governança,
expansão dos negócios, e-commerce. O preço da energia e a falta de
uma política consistente, transparente
e orientadora têm sido um entrave.
Na reorganização da economia,
nela compreendidos todos os fazeres
do empresariado, é preciso que as
ações das autoridades governamentais sejam mais claras, previsíveis,
orientadoras. A falta de uma política
segura e clara no trato da energia
tem consumido as energias de quem
empreende, e isso reflete em todas
as ações empresariais. Governo e
empresariado hão de ser parceiros.
Não existe alternativa. Os empresários e a população consumidora não
podem conviver com tanta incerteza
e com tanta improvisação.
3
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Meio Ambiente

Aos pés da serra
Exatamente há 20 anos, no centenário da ACMinas, a entidade
organizou, além dos eventos internos, um externo de cunho ambiental. Sob a presidência de Arthur Lopes e com a coordenação
do então vice-presidente Eduardo
Bernis, a entidade deixou sua modesta contribuição com um ato símbolo junto à Serra do Curral, cartão-postal da capital, plantando
uma minifloresta aos pés da serra.
Cada membro da diretoria, familiares e autoridades convidadas
plantaram árvores. Foram mais de
200 mudas de diversas espécies.
Patrocinadores, Prefeitura de Belo
Horizonte e Governo Estadual
apoiaram a iniciativa e enviaram
representantes. Hoje, 20 anos depois, está formada uma pequena
floresta com árvores de até 10 metros de altura.

Entrada do parque Praça Estado de Israel

O local escolhido para o plantio
estava deserto de vegetação. Fica
no fim da Avenida José de Patrocínio, que liga o Parque das Mangabeiras à Praça Estado de Israel,
onde está a entrada do parque
que leva para um ponto mais alto
da serra, que é acessível. É exatamente no entorno desta praça que
está o pequeno bosque plantado
pela ACMinas. Hoje, no mesmo
local, as árvores plantadas formam uma pequena alameda para
a entrada ao parque e orientação
dos caminhantes.
A iniciativa de então poderia ter
sido transformada em um programa continuado, com plantios anuais sistemáticos, com a apoio ins-

Avenida José de Patrocínio a 50 m da praça
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titucional da ACMinas, da PBH e
com participação de empresários,
para legitimar BH como “cidade
jardim”, designação consagrada
em tempos pretéritos. Um evento
de baixo custo, mas de grande
valor cultural e ambiental. Além da
Serra do Curral, símbolo de BH,
outras regiões da capital poderiam receber campanhas periódi-

NH com plantio ACMinas ao fundo
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cas para a recuperação florística.
Importante é que o plantio promovido pela ACMinas proporcionou
o surgimento de um sub-bosque,
sombreando parte da paisagem
local. São quase 9.000m contemplados, com forte sentido simbólico. Nas fotografias de hoje,
comparadas com a paisagem de

então, pode-se observar o valor
da iniciativa. Foi uma forma de
agradecimento da entidade à
Cidade de Minas, primeiro nome
de Belo Horizonte e que compõe,
também, o nome ACMinas - Associação Comercial e Empresarial
de Minas.

Nacib Hetti

Vista frontal do plantio ACMinas

Negócios

Visita ao BiotechTown

O presidente da ACMinas, José
Anchieta da Silva, acompanhadodo superintende Luís Paulo
Costa, dos presidentes dos Conselhos Empresariais de Seguros,
Jovens e Economia, Sérgio Frade,
Marco Túlio e Guilherme Leão,
respectivamente, e do diretor do
Conselho Empresarial de Jovens,
Gustavo Figueiroa, foi recebido
pelo CEO da Biotechtown, Bruno
Andrade, e pela assessora institucional, Angélica Salles, para conhecer as instalações da empresa.
O BiotechTown é um hub de inovação voltado exclusivamente

para o desenvolvimento de empresas, produtos e negócios nas áreas de Biotecnologia e Ciências
da Vida. Criado em 2018, o hub
se apoia em conhecimento científico, tecnológico e de mercado
para viabilizar conexões que impulsionam startups e empresas de
todos os portes.
Para fomentar a criação de soluções, o BiotechTown investe e
acelera startups do ecossistema,
fazendo com que elas cheguem ao
mercado com sucesso e estabilidade. Desde 2018, o hub já investiu
em 23 startups, somando R$6.9

milhões aplicados no ecossistema.
Considerado um hub de inovação
completo, o BiotechTown conta com o Open Lab, laboratório
compartilhado de 363m² que possibilita o aluguel de equipamentos
e estrutura, produção de ensaios
ou experimentos e elaboração e
execução de PD&I. A infraestrutura do BiotechTown ainda conta
com o CMO (Contract Manufacturing Organization), planta de
produção de 495m² criada para
desenvolver lotes-piloto e lotes comerciais de produtos para a saúde, de forma exclusiva e customizada em escala industrial.
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Parcerias

Secult e ACMinas assinam
acordo de cooperação
Parceria com a ACMinas vai oferecer capacitação
e qualificação gratuitas

As ações de retomada do turismo em
Minas Gerais também passam por
questões que envolvem a sustentabilidade e a capacitação do setor. No
âmbito do Programa Reviva Turismo,
a Secretaria de Estado de Cultura e
Turismo (Secult) e a ACMinas assinaram um Acordo de Cooperação
com o objetivo de oferecer ações
de capacitação de profissionais do
turismo visando à profissionalização
do setor. A formação é destinada
a ações ligadas ao Marketing de
Destino para a promoção de Minas
Gerais como roteiro turístico.
O acordo firmado entre as duas
entidades contempla, entre outras
ações, a promoção e a capacitação de empresários a respeito da
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concessão de incentivo fiscal destinado a projetos artísticos-culturais
no estado; realização de rodada
de negócios para o setor da cultura;
e a aproximação dos profissionais
da área com potenciais empresas
incentivadoras.
Além disso, por meio dessa parceria
com a ACMinas, também serão oferecidos, gratuitamente, aos associados e micro e pequenas empresas,
palestras, minicursos e treinamentos
voltados para os temas de gestão
empresarial, inovação, e-commerce e marketing digital por meio
dos programas de capacitação da
ACMinas, “DNA Empreendedor”
e “Lapidar”, ambos realizados em
parceria com o Sebrae-MG, bem

como consultorias específicas em
Marketing e Finanças.
Para o superintendente da ACMinas,
Luís Paulo Costa, a iniciativa vem auxiliar na promoção da retomada e
do fomento do turismo. “O turismo é
um importante agente transformador
de economias e sociedades, promove inclusão social, gera oportunidades de emprego e renda. E será
através de cursos de capacitação,
em parceria com o Sebrae-MG e
outras iniciativas apoiadas e promovidas pelo Conselho Empresarial de
Turismo da ACMinas, que nós pretendemos colaborar para mitigar os
efeitos negativos causados no setor,
em decorrência da pandemia da
Covid-19.”

Energia Limpa
Na ocasião da assinatura do Termo de Cooperação, a Secult também anunciou a parceria com a
Cemig Sim. Por meio dessa iniciativa, empreendedores do turismo no
estado terão condições facilitadas
para adquirir energia solar, um recurso mais renovável e sustentável.
A comercialização será feita pela
Cemig Sim, empresa do grupo
Cemig que pratica preços mais
competitivos no mercado. Com a
consolidação dessa parceria, a
cadeia produtiva do turismo terá
acesso a melhores condições de
aquisição e descontos.
De acordo com a subsecretária
de turismo, Milena Pedrosa, essa
iniciativa é extremamente importante para estimular tanto a oferta
quando a demanda turística em
Minas Gerais, que tem se destacado como destino neste contexto de
retomada das atividades no país.
Para Milena, o apoio de outros setores é um catalisador de indicadores e mais uma ação efetiva para
que o turismo no estado continue
colhendo bons resultados.

Essa cooperação técnica entre a
Secult e a Cemig Sim vai beneficiar uma rede enorme, composta
por hotéis, pousadas, restaurantes,
entre outros empreendimentos. Dessa forma, vamos contribuir para a
reestruturação e a reabertura do
trade turístico em nosso estado”,
destaca Milena Pedrosa.
O presidente da Cemig Sim, Diogo Gusmão, destaca que a assinatura do acordo auxiliará, ainda
mais, na recuperação econômica
do setor de turismo. “Poder contribuir com a cultura e o turismo do
estado, nesse momento de reabertura responsável dessas atividades,
ofertando energia limpa e sustentável, beneficiará não só o setor, mas
toda a economia mineira. Com o
auxílio da energia solar da Cemig
Sim, os empreendedores de Minas
passam a ter mais uma alternativa
para reduzir o impacto do custo
com a conta de luz, por meio do
acesso à energia solar produzida
em nossas usinas solares”, afirma.

Reviva Turismo
A retomada do turismo em Minas
Gerais tem gerado resultados sólidos desde que o Programa Reviva
Turismo foi implantado. Segundo dados do Observatório do Turismo de
Minas Gerais (OTMG), desde junho
deste ano, mais de 12 mil novas
vagas de emprego foram preenchidas. Em agosto, por exemplo, foram
registrados mais de 5 mil postos de
trabalho ocupados no setor do turismo no estado.
O programa Reviva Turismo colocou
como meta o aumento de 100 mil
empregos na área em 15 meses.
Em três, o estado já alcançou, portanto, 12% desse montante. Outro
indicador que ganha destaque nesse cenário é o de movimentação
nos aeroportos. Em Belo Horizonte,
por exemplo, o fluxo de viajantes no
mês de agosto superou os 670 mil
turistas, como aponta o OTMG, que
também indica mais de 2 milhões de
viajantes pelo estado no mesmo mês.

“Cada vez mais, o coletivo tem feito a diferença no setor turístico do
estado, e a cada parceria ou acordo firmado, somos capazes de impulsionar e fortalecer nossas ações
para a retomada das atividades.
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Capa

Mar de Minas
Lagos de Furnas e Peixoto ganham
aliados na preservação

O mar de Minas pede socorro.
O complexo formado pelos lagos
de Furnas e de Peixoto, no sul e
sudeste do estado, tem um espelho d’água quatro vezes maior do
que a baía de Guanabara e atinge mais de 3 milhões de pessoas.
Sua importância está não só na
geração de energia hidrelétrica,
razão de sua construção, mas também no turismo e na economia da
região.
Dois fatores principais têm colocado a manutenção de Furnas e
Peixoto em risco: mudanças climáticas, que têm gerado escassez de
chuva, e a falta de investimento público na preservação do espelho
d’água e do entorno.
Capitólio, uma das cidades mais
importantes banhadas por Furnas,
sabe bem como é viver do turismo que o lago proporciona. Hoje
10

é destino de lazer de brasileiros
e estrangeiros, que aproveitam a
beleza natural e as águas para esportes náuticos e passeios.
Mas a vida fora da geração de
energia para as usinas de Furnas e
Mascarenhas de Moraes (Peixoto)
está ameaçada se não for garantida uma cota mínima do nível de
água dos reservatórios. Movimentos sociais e empresariais pedem a
manutenção de 762m como cota
mínima no nível de água em Furnas e 663m em Peixoto.
Diante do desafio, a ACMinas
criou, em março deste ano, o Grupo de Trabalho de Furnas, que
levantou as questões mais importantes na discussão pela preservação. O resultado da primeira fase
foi apresentado ao presidente da
entidade, José Anchieta da Silva,
no início de novembro.

“

ACMinas e
Federaminas entram
no STF como ‘amicus
curiae’ em ação
impetrada pela União
contra o estado de
Minas Gerais. As
entidades defendem
o governo estadual e
pedem a manutenção
do tombamento do
lago de Furnas.

“

GT
O grupo foi formado com Maria Elizabeth Marques Ribeiro, diretora da
ACMinas; Octávio Elísio Alves de
Brito, atual presidente do Conselho
Empresarial de Turismo da ACMinas; Isabel Castro Pereira, presidente da Federação das Associações
Comerciais e Empresariais de Minas
Gerais (Federaminas); o jornalista e
ex-presidente da Empresa de Turismo
de Belo Horizonte (Belotur), Mauro
Werkema; e a empresária Maria
Elisa Ordones de Oliveira, coordenadora do Movimento Pró-Furnas 762.
“Essa é uma tarefa muito importante
para a ACMinas por duas razões.
Primeiro, porque Minas não tem
presença nas grandes entidades
que discutem e definem políticas de
um lago como o Furnas. E, segundo, porque o lago, não estando em
um nível adequado, compromete

as atividades desses municípios”,
explicou Octávio Elísio. “O lago foi
criado por Juscelino Kubitschek, que
buscava um espaço não só de geração de energia, mas de atividades
agrícolas, além de ser um belíssimo
espaço de lazer”, completou.

Resultados
A primeira fase de discussões gerou um relatório com ações a serem
buscadas pela ACMinas, sendo a
entrada da entidade, junto como a
Federaminas, no Supremo Tribunal
Federal (STF) como na figura jurídica
“amicus curiae” - amigo da corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) impetrada pela União
contra o estado de Minas Gerais no
tombamento do lago de Furnas. O
tombamento foi aprovado em 2020
pela Assembleia Legislativa, mas
ainda tem que ser confirmado pelo
Instituto Estadual do Patrimônio His-

tórico e Artístico (Iepha). Esse último
processo começou em setembro.
Além disso, a ACMinas vai acompanhar de perto as votações de projetos e emendas à Constituição (PEC)
que estiverem em votação tanto na
Câmara Federal quanto no Senado.
O comprometimento, segundo Octávio Elísio, é com a preservação do
completo de Furnas e Peixoto e com
o desenvolvimento de todas as atividades econômicas na região.
O Jornal ACMinas conversou com
Maria Elisa Ordones, do Movimento
Pró-Furnas 762.
Os lagos de Furnas e de Peixoto já são patrimônio natural de Minas. O que falta para
que eles sejam efetivamente
protegidos como patrimônio?
Os lagos de Furnas e de Peixoto foram
tombados como patrimônio natural e

MARKETING DIGITAL - CONTEÚDO DIGITAL - COMUNICAÇÃO
INTERNA - GESTÃO E GERENCIAMENTO DE CRISES
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paisagístico de Minas Gerais, para
fins de conservação, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
em 4 de dezembro de 2020, através
da Emenda Constitucional 106. O
nível da água deve ser mantido, respectivamente, em, no mínimo, 762m
e 663m acima do nível do mar, de
modo a assegurar o uso múltiplo das
águas, notadamente para o turismo,
a agricultura e a piscicultura. Para
ser efetivamente protegido como patrimônio, o governo de Minas Gerais
deve proceder ao seu tombamento
administrativo, através do Iepha, que
deve elaborar um amplo dossiê com
as diretrizes inerentes ao processo,
em articulação com os entes diretamente envolvidos e interessados,
para depois submeter ao Conselho
Estadual de Patrimônio Cultural de
Minas (Conep), que dará respaldo
final ao processo, afim de garantir
as cotas mínimas para os lagos e o
desenvolvimento das atividades econômicas que desaparecem com a
baixa sistemática de seu nível.
É inegável o valor dos lagos de
Furnas e Peixoto como reservatório de geração de energia
hidrelétrica. Mas esse valor vai
além da questão energética. O
que podemos destacar?
A UHE Furnas (Lago de Furnas, para
nós, mineiros) foi construída no período de 1958 a 1963, para geração de energia elétrica unicamente,
na visão dos órgãos e agências
reguladoras do sistema. Entretanto,
os 1.457,48 km² de área alagada
eram os terrenos mais férteis do estado. Sua orla tem 3.500 km, sendo
que a do Brasil é de 7.500 km –
quase metade da costa brasileira, e
sendo um dos maiores lagos artificiais do mundo. A população ficou
sem saber com o que trabalhar, adquiriu novas habilidades com a chegada da água e, agora, se vê sem
12

trabalho e renda novamente, com o
esvaziamento provocado do Lago
de Furnas - e após esta contribuição
de Minas para o desenvolvimento
do país, com geração elétrica por
mais de 60 anos.
Foram inúmeros empreendimentos
em 41 municípios no entorno dos
lagos de Furnas e Peixoto, respectivamente, que se viram sem condições de operação. São hotéis,
pousadas, restaurantes, bares, marinas, produtores rurais, agricultores,
clubes, condomínios, parques aquícolas, transportes aquaviários, além
de toda a cadeia do comércio e
mão de obra especializada; enfim,
todos perderam com o impacto da
baixa das águas de Furnas.
A soberania de Minas Gerais precisa ser respeitada, com o atendimento ao uso múltiplo das águas. No
turismo, apenas como exemplo, o
Lago de Furnas abriga a maior marina de água doce da América Latina
em Capitólio. Conforme dados da
Marinha do Brasil, são 5 mil embarcações e, segundo a Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS), 5 mil
empreendimentos e 20 mil empregos formais foram impactados. O

direito ao uso múltiplo das águas é
reivindicado por inúmeros movimentos, como o Pró-Furnas e Pró-Peixoto,
através da mudança das outorgas
dos lagos para as cotas mínimas em
relação ao nível do mar. Após anos
de luta, encontramos na ACMinas o
parceiro ideal, pois, como protagonista de inúmeras conquistas para o
desenvolvimento de Minas, abraçou
a causa em prol do Lago de Furnas
e, tão logo tomou conhecimento,
convidou também a Federaminas
para esse importante papel.
Qual foi o resultado mais importante do Grupo de Trabalho?
Sem dúvida, a elaboração do relatório da 1ª fase da luta se destaca
como importante fator de entrega
de resultados para as autoridades
federais e estaduais, buscando a
articulação política e a implementação de ações para a retomada da
recuperação dos níveis dos Lagos
de Furnas e Peixoto. Mas a ação
objetiva de maior relevância realmente se concentra no papel que
a ACMinas e a Federaminas irão
desempenhar como “amicus curiae”
em defesa de Minas Gerais na Adin
proposta pela União junto ao STF.
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Capacitação

Projeto Lapidar:
toda interação com
o público é venda

“Tudo é venda.” O especialista em
marketing digital, inovação e empreendedorismo Jony Lan, que também
é analista do Sebrae-MG, usou esse
foco na palestra “Vendas ativas com
ferramentas digitais”, no primeiro
módulo do Projeto Lapidar 2021. O
evento, ocorrido no dia 19 de outubro, reuniu empresários e comerciantes de vários ramos. O palestrante
mostrou como comunicação e divulgação são palavras-chave para o
sucesso nas vendas.
A palestra interativa de Jony Lan
contou com exercícios para mostrar, na prática, ferramentas gratuitas
que estão à disposição na internet.
“Venda é um processo. Você precisa fazer a prospecção de clientes,
apresentação, proposta e orçamen-
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to, negociação, acompanhamento,
fechamento e pós-venda”, explicou.

Black Friday
Novembro é o mês da já tradicional
“Black Friday”, campanha que, neste ano, será realizada no dia 26 de
novembro, mas que já tem durado
cinco dias com super promoções.
E essa data é bastante trabalhada
no comércio, principalmente, sendo
que as vendas on-line já superam as
feitas nas lojas físicas.
Outra data no mesmo mês também
tem chamado a atenção e já gera
uma quantidade maior de vendas:
o Singles Day, celebrado no dia 11
de novembro. Em um dia somente

de liquidações, o volume de vendas
foi maior do que o registrado em
toda a campanha da Black Friday
nos últimos anos.
Outro exemplo dado na palestra foi
o seriado sul-coreano “Round 6”, o
maior sucesso da Netflix. Com os
números impressionantes de buscas
pela série - 2,2 bilhões de compartilhamentos da #round6 e 43,1
bilhões de compartilhamentos da
#squidgame (nome em inglês do
seriado) - é possível usar metáforas
para levar o seu produto para esse
público. “Como a série tem uns biscoitos com imagens, várias confeitarias começaram a oferecer o mesmo
produto. Com isso, ganharam muito
mais seguidores e conseguiram fazer muitas vendas”, explicou.

“O mundo tem se tornado cada vez
mais figital - que é a mistura do físico com o digital. Então, é preciso
pensar estratégias que unam os dois
meios. Um exemplo é o Ray Ban Stories, óculos criados pela Ray Ban,
que são um smartglasses. Usando
os óculos, você consegue fazer uma
foto e postar diretamente no Facebook, sem precisar usar o celular
para isso”, mostrou Jony Lan.

Ferramentas
O especialista mostrou que as ferramentas mais simples podem ser
usadas para vendas, mesmo que
pareçam antiquadas diante de
tantas opções mais “modernas”.
O e-mail, por exemplo, pode e
deve ser usado. “Todo mundo tem
e-mail. Você confirma vários serviços por e-mail. Administra suas senhas no e-mail. Por que você não
pode usar o e-mail para vender
seu produto?”, ponderou.
Em uma atividade interativa, Lan
propôs que os participantes preenchessem um formulário básico feito em uma plataforma do Google
através da leitura de um QR Code.

Esses dados geraram, automaticamente, uma planilha. “Com uma
ação simples como essa, você
reúne várias informações dos seus
clientes. E, com essas informações,
você trabalha a venda”, mostrou.
Lan ainda apresentou várias outras
ferramentas que podem ser usadas
para vendas. E terminou com uma
provocação. “Todo negócio é uma
empresa de comunicação. E todo
celular é uma empresa de comunicação. Aprenda a comunicar”, disse.
O segundo módulo do Projeto
Lapidar 2021 terá como tema o
mercado de oportunidades para
empresas de turismo e cultura.

Reinventando seu
negócio
• Entenda quem é o público com
quem você conversa para que ele
se transforme em cliente;
• Defina o perfil do seu cliente: crie
personas. Cada persona representa um perfil. Com essa informação,
crie estratégias específicas para
cada uma delas;

• Mantenha um cadastro completo e
atualizado de todos os seus clientes;
• Converse com 100% das pessoas
que fizerem contato com seu negócio pelas redes sociais;
• Motive seu vendedor, sempre que
possível, com premiações;
• Acompanhe a experiência pós-venda com seus clientes e os fidelize.

O que disseram os
associados
Premia Pão
A empresária Monique Cabral
abriu em Belo Horizonte, há quatro meses, uma franquia da Premia
Pão, rede que oferece comunicação e propaganda em sacos de
pão e ainda tem consultoria para
redes sociais. Ela e o sócio, Gabriel Fernandes, assistiram à palestra do Lapidar e elogiaram o conteúdo. “O palestrante é muito bom.
As coisas que ele mostrou fazem
muito sentido. Então, foi um ensinamento muito bom e esperamos que
a ACMinas ofereça outras oportunidades como essa”, disse Monique.
Sirius Office
O diretor-presidente da Sirius Office, Bruno Campo, compartilha da
mesma opinião. Ele contou que ficou tão impactado pela palestra
que já começou a implantar algumas das ideias mostradas por Jony
Lan e conseguiu, em poucos dias,
ampliar o número de seguidores
nas redes sociais. “A gente usava
muito pouco o Whatsapp. O sistema era formalizado para ter a
comunicação com os clientes pelo
e-mail. E, agora, estou vendo que
vou ter que deixar o e-mail pra trás
e investir mais no uso do Whatsapp, por exemplo. Esse éé um caminho sem volta”, comentou.
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ACMinas

Eu, Associado
Conheça alguns de nossos associados, que
atuam nos mais diversos segmentos do
comércio, indústria e serviços

Xexéu Queijos e
Doces
Um lugar que reúne algumas das
delícias mineiras mais tradicionais.
A Xexéu Queijos e Doces, empresa familiar que existe desde 1992,
começou como uma loja pequena
de queijos, doces e outros produtos da tradição culinária de Minas Gerais. O dono, conhecido
como Xexéu, viu a oportunidade
de crescimento como fornecedor
desses produtos para mercados e
começou a expandir a empresa. O
negócio cresceu tanto que sua mulher, Eva Mendes, deixou o emprego de secretária executiva e, com
sua formação em administração,
foi trabalhar para o marido, organizando e profissionalizando a empresa, que já tinha se transformado
em distribuidora atacadista nesse
momento. Hoje, a Xexéu Queijos e
Doces atende supermercados, res-

taurantes, empórios, churrascarias
e pizzarias em praticamente todas

as cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

ARH Terceirização
de Depto Pessoal

diadas no Brasil, Canadá e Estados
Unidos. A ARH também presta serviço para hospitais e entidades filantrópicas. A empresa tem certificação
ISO 9001, que trata da gestão da
qualidade e tem, dentre as especificações, a documentação do cliente.
Além disso, oferece consultoria sobre
a recente Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD). A sede da ARH fica
no Shopping Barroca, região Oeste
de Belo Horizonte, e conta com cerca de 20 funcionários.

Há 27 anos, Oswaldo Bismarque viu
uma oportunidade: fornecer o serviço de administração de departamento pessoal - hoje mais comumente
chamado de Recursos Humanos - e
auditoria trabalhista e previdenciária.
Atualmente, atende cerca de 35 empresas na área de construção pesada, indústria técnica e científica, se-
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Atlanta Viagens
Sob direção do empresário Túlio
de Barros Cambraia há quatro
anos e meio, a agência tem o foco
de negócio em viagens corporativas, atendendo, principalmente,
empresas da construção pesada,
fornecedores para mineradoras e
agronegócio. Dentre os serviços
prestados estão passagens aéreas, hotelaria e locação de veículos. As viagens em território nacional são as mais comuns, mas
a agência também opera para
destinos internacionais. Atualmente, o estado do Pará e outros do
Nordeste do Brasil são os mais
procurados pelos clientes corporativos por causa da mineração
e pelo crescimento da construção

civil na região. Mas atende também pessoas físicas que buscam
viagens de turismo para qualquer
lugar. No início da pandemia,

Túlio investiu na contratação de
mais pessoas e hoje verifica um
crescimento acima do patamar
pré-pandemia da Covid-19.

Aquae
A loja, que fica no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, trabalha
com produtos e serviços de instalações e manutenções hidráulicas
para a construção civil. Jaques Ferreira, um dos cinco sócios, explica que a loja trabalha com várias
marcas, mas é uma autorizada da
Deca Rowa, e os produtos da marca e manutenção representam as
vendas principais. A Aquae atende pessoas físicas, revendedores,
depósitos de construção e construtoras. Como clientes finais estão
hospitais e empresas. Jaques conta
que a pandemia afetou os negócios, principalmente nos primeiros
três meses. Mas que, depois desse
período, foi verificado um aumento
de serviços de construção civil, o
que intensificou as vendas. Hoje,
a loja tem um faturamento maior
do que o registrado pré-pandemia
da Covid-19, baseado principalmente no aumento dos preços. Para
o futuro, o objetivo é sempre expandir,
e a loja estuda alguns projetos.
18
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Economia

Crise energética:
a mudança do consumo
cabe a cada um

O ano de 2021 mostrou que a produção de energia elétrica no Brasil
e o consumo precisam mudar. As
alterações climáticas vistas em todo
o mundo demonstram que um sistema baseado, majoritariamente, em
geração hidrelétrica vai se tornar
cada vez mais vulnerável.
Além de políticas públicas de incentivos à geração de energia por
fontes limpas e sustentáveis - como a
eólica e a solar, comprovadamente
possíveis de serem instaladas em um
país de dimensão continental e alta
incidência de raios solares -, o consumo tem também que ser feito de
forma mais consciente e eficiente.
O professor do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas
Gerais (Cefet-MG) e doutor em
energia elétrica pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG),
Allan Fagner Cupertino, explica
que, historicamente, a geração de
energia no Brasil se baseou em
hidrelétricas em sistemas de represamento de água. Os reservatórios
garantiam o volume necessário em
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tempos de chuvas mais escassas.
“Com o passar do tempo, as hidrelétricas foram usando, também,
a geração de energia a fio d’água,
quando a usina usa a corrente do
próprio rio. E isso deixa todo o sistema mais vulnerável em épocas
de escassez hídrica, como estamos presenciando neste ano. Se
não chover, não tem como gerar.
E a previsão é que essa geração
caia cada vez mais”, comenta.
Atualmente, a energia solar é a
mais acessível, sendo contemplada até por incentivos fiscais
e financiamentos. Além disso, a
economia gerada paga o próprio investimento. “Uma casa com
consumo médio de 170 kwh por
mês de energia elétrica consegue
recuperar o investimento em 4 ou
5 anos, com um sistema que tem
validade de cerca de 20 anos”,
completa.
Para ajudar na economia do consumo de energia, o professor lista
uma série de dicas domésticas e
empresariais/industriais.

DICAS PARA REDUZIR O
CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA
EM CASA
Selo Procel: selo criado pelo Ministério de Minas e Energia que classifica
o consumo de energia de eletrodomésticos em categorias. A categoria
A é a eficiente, ou seja, com menor
consumo de energia e mesma potência, e a G, considerada a menos eficiente, ou seja, com maior consumo
de energia. Busque sempre eletrodomésticos com Selo Procel.

Chuveiro elétrico: é o vilão da
energia elétrica. Tome banhos mais
curtos e desligue quando for se ensaboar. Além disso, quanto mais
alta a temperatura da água, mais
energia vai gastar.

mas ainda assim é possível economizar. Quando for cozinhar, tente
planejar a refeição de forma a
usar, por exemplo, o descongelamento natural, sem usar o equipamento.

Ar condicionado: segundo vilão do
consumo doméstico. Para aumentar
a eficiência, mantenha portas e janelas fechadas. Quanto mais baixa
a temperatura, mais energia ele consome. Jamais ligue o ar condicionado muito tempo antes do uso. E
procure aparelhos com a tecnologia
“inverter”, que é um motor que funciona constantemente, e não ligando e desligando como os modelos
mais antigos. Dessa forma, ele não
tem picos de uso e pode reduzir em
até 30% o consumo de energia.

Televisão: desligue sempre que
não tiver ninguém assistindo e evite
dormir com o equipamento ligado.
Além disso, mesmo que muito pequeno, aparelhos como a TV que
possuem sistema de funcionamento
“stand by“ consomem um mínimo
de energia se ligados o tempo inteiro na tomada.

Geladeira: mesmo com modelos
bem modernos no mercado, é muito importante não ficar abrindo a
porta com frequência. Isso porque
o motor gasta mais energia toda
vez que tem entrada de ar mais
quente. E não guarde alimentos
ainda quentes na geladeira.

“

Eletrônicos: carregadores de bateria devem ser colocados na tomada somente quando forem usados.
Evite deixar equipamentos eletrônicos ligados na energia quando a
bateria estiver completa.
Iluminação: nunca deixe uma lâmpada acesa em um cômodo que
não esteja em uso. Dê preferência
a lâmpadas de LED, que consomem menos energia e possuem
preços cada vez mais acessíveis.
E, sempre que possível, aproveite
a iluminação natural.

“

A economia está
na lâmpada, mas
também está no
interruptor.

“
NA EMPRESA/INDÚSTRIA
Motores: busque sempre equipamentos com motores de alto rendimento. São aparelhos mais modernos e que consomem menos energia
com a mesma potência dos mais
tradicionais. Vários equipamentos
industriais usados em muitas atividades adotam esse tipo de motor.
Iluminação/ar condicionado: valem as mesmas dicas usadas para
ambientes domésticos.
Revezamento de equipes: medida
muito usada para evitar alto consumo em horários de pico. Isso

Geladeira não é
televisão, já dizia
minha avó.

“

Máquina de lavar: procure acumular uma quantidade de peças a
serem lavadas de forma a usar o ciclo na capacidade máxima. Assim,
será possível usar menos vezes.
Micro-ondas: os modelos mais recentes consomem pouca energia,
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porque, nos horários de pico, a
geração de energia hidrelétrica
nem sempre é suficiente. Então, o
governo aciona as termelétricas,
que têm alto custo e impactam diretamente a bandeira tarifária da
conta de energia.
A palavra de ordem é conscientização
O Grupo de Trabalho criado pela
ACMinas neste ano para verificar a situação de Minas Gerais
diante das crises hídrica e energética chegou à conclusão de que
a principal ação, no momento, é
conscientizar a população para o
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uso racional dos recursos. A entidade vai lançar ações com dicas
de como reduzir o consumo de
água e de energia.
Uma dessas ações será o lançamento de um e-book com explicações de como rotinas e pequenas
atitudes no dia a dia das famílias
podem contribuir, e muito, para o
uso consciente desses recursos.
Um dos pontos é o combate à cultura do desperdício. Em um país
onde a água é abundante, são
comuns cenas como as chamadas
“vassouras hidráulicas”, que é o
uso de água para lavar calçadas,

por exemplo. Esse espaço pode
ser limpo com varrição, com uso
de água muito esporádico.
Outro ponto de atenção são as
ligações clandestinas de água e
energia, conhecidas como “gatos”, que hoje se sabe existentes
em bairros nobres das cidades e,
portanto, regiões onde os consumidores podem, e devem, arcar
com esses custos.
O importante é fornecer informações
para que a população saiba como
enfrentar as crises hídrica e energética e estabelecer uma base sólida
para que ela seja passageira.

Artigo

Hub de Energia Limpa e
Renovável
Janayna Behring, presidente do Conselho Empresarial de Inovação e Indústria Criativa

O setor de energia no Brasil apresenta grandes oportunidades para pesquisa, desenvolvimento e inovação,
apesar de maduro e altamente regulamentado.
No cenário atual, e considerando
o enorme potencial de impacto de
uma articulação coordenada entre
os atores da Tripla Hélice, o Hub de
Inovação em Energia Limpa e Renovável, Verde Hub, nasce com o propósito de liderar a transição energética por meio de uma plataforma de
inovação, colaboração e sustentabilidade, já contando, desde o início,
com o apoio institucional de agentes
relevantes em P,D&I, atração de negócios, grandes empresas do setor
e representantes governamentais que
participaram ativamente da construção deste modelo, trazendo perspectivas e expertises complementares ao
processo. A Fundep, fundação de
apoio da UFMG de mais de 30 instituições de pesquisa nacionais, está
liderando este processo.
O hub tem o objetivo de potencializar o desenvolvimento tecnológico
do setor de Energia Limpa e Renová-

vel, facilitando, conectando e articulando com empresas, universidades
e governos para levar inovação de
alto impacto em energia verde para
o Brasil e o mundo, coordenando
uma agenda de desenvolvimento integrada e sustentável.
A atuação do Hub é norteada por
seus pilares estratégicos e pautada
por uma agenda com temas ligados
à Energia 4D (diversificada, descentralizada, descarbonizada e digital)
e Eficiência Energética somadas a
quatro temas técnicos como eficiência energética, geração de energia
verde, tecnologias de armazenamento, smart grid, gestão de redes e mobilidade elétrica. Temos, assim, uma
agenda de nove Eixos Temáticos
e 30 pautas. Essas pautas ditarão
os projetos e programas do Hub e
ainda deverão ser priorizadas para
compor os Fóruns de Discussão e planejamento ao longo do tempo.
Ao longo de três meses, foram realizados momentos de escuta ativa e
workshops para a definição das bases do Hub, unindo pesquisadores,
organizações públicas e privadas.

Empresas parceiras: Unicoba, Accenture, Detronic Energia, Bravo Motor
Company, Stellantis Latam, Omexom,
Alsol Energias Renováveis, Energisa e
CEMIG SIM.
APOIO INSTITUCIONAL: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG), Governo de Minas
Gerais, Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior (INDI),
BH-TEC e Plataforma Nacional de
Mobilidade Elétrica (PNME). O processo de consultoria na estruturação
do hub foi feito pelo IEBT inovação.
Ou seja, foi uma construção colaborativa buscando uma visão ampla e
integral da cadeia, na tentativa de
suprir as principais lacunas deste
ecossistema.
Uma das formas de se aumentar a
competitividade de toda uma cadeia
é por meio da inovação aberta, ou
seja, uso de fluxos de conhecimento
internos e externos para acelerar a
inovação e diminuir custos. As universidades desempenham papel fundamental neste processo, pelo enorme
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capital intelectual e conhecimento
que integra com sua base de pesquisadores, infraestrutura que pode
ser compartilhada, inclusive prática
estimulada pelo marco legal de ciência e tecnologia, além, claro, por
atuar na fronteira do conhecimento.
Neste contexto, colaboração é a
palavra de ordem, ou seja, iniciativa privada, universidades e governo pensando conjuntamente em
soluções para aumentar a competitividade nacional pautada na C,T&I.
Os benefícios do hub foram pensados para atender diretamente às
dores dos principais stakeholders
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do setor de Energia Limpa e Renovável. Com isso, pensamos na busca por soluções que atendam aos
principais problemas que afetam
diretamente a sociedade. Ao considerar a inovação aberta como pilar estruturante, grandes empresas,
startups e universidades poderão
gerar alianças estratégicas para o
codesenvolvimento de soluções tecnológicas. Dessa forma, podemos
contribuir ainda para ser uma fonte
alternativa de recursos para C,T&I,
perenizando a pesquisa nestas áreas temáticas, sem falar nas contribuições relacionadas à formação

de pessoal qualificado e retenção
de talentos no Brasil.
O lançamento oficial do Hub ocorrerá durante a Ampère, que está
em sua primeira edição mas, já é
considerada a maior feira de mobilidade elétrica e energia verde do
Brasil. O evento será em formato
híbrido e gratuito e será transmitido
pelo canal do youtube da Ampere.
As empresas interessadas em fazer parte do Hub devem entrar em
contato pelo e-mail: hubenergia@
fundep.com.br.
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