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REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE INOVAÇÃO E INDÚSTRIA CRIATIVA DA 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESAIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 26 DE 
OUTUBRO DE 2021 ÀS 11H00 VIA APLICATIVO ZOOM. 
 
PARTICIPARAM: o Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva; o Vice-Presidente e 
Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman; a Presidente do Conselho 
Empresarial de Inovação e Indústria Criativa, Janayna Bhering; o Presidente do Conselho 
Empresarial de Turismo, Octávio Elísio Alves de Brito; e os conselheiros: Fernando de Souza, 
Francis Fernanda, Kleber Vasconcelos, Luciana Zanini, Mauro Carrusca, Paulo Jelihosvichi, 
Renata Horta, e Tânia Mara Costa Leite. Justificou: o Vice-Presidente, José Epiphânio Camillo 
dos Santos. 
 
O Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva abriu a reunião dando as boas vindas e 
agradecendo a presidente do Conselho, Janayna Bhering. E disse que o que tem feito nestas 
reuniões dos conselhos, que são 18 e são todos operosos, é criar Grupos de Trabalho. Até o 
momento são 11 Grupos de Trabalho criados e cada um cumprindo a sua missão. Embora a 
pandemia está sendo muito difícil para todos, para nós da ACMinas, o vírus perdeu. Porque se 
espera que em fevereiro a pandemia esteja no passado. Nada obstante ao home office, este 
período foi de extraordinária riqueza, de extraordinária atividade para todos os conselhos 
empresariais e para os Grupos de Trabalho. E informou sobre as últimas realizações. Nos dias 
02 e 03 de fevereiro de 2022 a entidade irá realizar um grande evento no palácio das Artes para 
uma comemoração múltipla. Uma comemoração de 8 eventos acumulados e o mais importante, 
aos empresários que venceram a pandemia, e das empresas vitoriosas da terceira guerra 
mundial, disse ele. Também serão comemorados: os 300 anos de Minas, os 122 anos da 
ACMinas, o término da pandemia, o bicentenário da independência, o centenário da Semana de 
Artes Modernas, 60 anos do Palácio das Artes, 50 anos de criação do BDMG. Como palestrante 
teremos o Governador Romeu Zema, Modesto Araújo. Será um evento maiúsculo, ressaltou o 
presidente. E encerrou informando também que a pedido do Vice-Governador Paulo Brant, a 
ACMinas irá liderar a Casa do Café na Praça da Liberdade. 
 
Na ocasião o Presidente do Conselho Empresarial de Turismo, Octávio Elísio sugeriu que seja 
citado durante as comemorações, o Manifesto dos Mineiros. 
 
A Presidente do Conselho Empresarial de Inovação e Indústria Criativa, Janayna Bhering, citou 
os projetos que estão em andamento e que espera contar com a participação da ACMinas e do 
Conselho. São eles: 
- Grupo de trabalho criado pela Vice Governadoria para tratar do 5G e conectividade. Já 
participam várias instituições e empresas para a criação de uma proposta.  
-  BH Sempre Viva – Metrópole Inteligente e Humanizada. Estão sendo analisados projetos de 
outras metrópoles, mas toda contribuição será bem vinda. 
 
O Presidente da entidade, Dr. José Anchieta sugeriu para trazer essas informações para a 
Reunião da Diretoria e Associados que está sendo agendada para tratar sobre o 5G.   
 
O coordenador dos Conselhos Empresariais, Vice-Presidente Marcos Brafman  cumprimentou a 
todos e ressaltou a importância desse conselho para orientar os associados da Entidade para 
que eles saibam como e porque inovar é uma questão de sobrevivência. Ainda mais neste 
ambiente complexo de negócios em que vivemos. É através da inovação que vem o 
desenvolvimento, o progresso   com a consequente melhoria da qualidade de vida das pessoas, 
disse ele. Convidou a todos a conhecerem uma pesquisa divulgada pela Presidente do Conselho, 
Janayna Bhering, da CNI, que aponta, que 8 entre 10 indústrias inovaram e viram crescer a 
produtividade nos resultados financeiros durante a pandemia. Comentou sobre o relato da 
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Diretora da ACMinas, Isabel Mendes, durante a última reunião do Conselho de Micro e Pequena 
Empresa como ela conseguiu manter a sua empresa durante a pandemia inovando e fazendo 
crescer. E confirmando o que diz a pesquisa do CNI a chave do sucesso alcançado por ela foi a 
inovação. Ela mostrou como inovou em processos, produtos, vendas e como isso foi fundamental 
para enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia. É importante mostrar aos associados os 
caminhos da inovação. E encerrou sua fala agradecendo a participação de todos e o importante 
trabalho que todos conselheiros executam nesta casa. 
 
Segundo Janayna, a pesquisa citada pelo Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos 
Brafman, mostra quem está sobrevivendo e quem está inovando. Não outro caminho a não ser 
esse. Em seguida passou a palavra aos conselheiros para que cada um contasse um pouco das 
iniciativas que vem empreendendo em suas empresas, e que podem ser compartilhadas com os 
associados da entidade. 
 
Conselheiro, Kleber Vasconcelos: falou que tem prestado consultoria em certificação ISO 17025 
e dos protocolos de auditoria online. E como os benefícios podem ser oferecidos para nossos 
associados subsidiados pelo Sebrae Tec (80% pagos pelo Sebrae); e Programas já em 
andamento DNA Inovador e Lapidar.  
 
O Coordenador dos Conselhos, Marcos Brafman solicitou a Secretária que agende reunião com 
Luis Paulo, Superintendente da entidade e a Carla Cunha, Coordenadora do Lapidar juntamente 
com o Sebrae MG, para incluir esse conteúdo no DNA Empreendedor. 
 
Conselheiro, Mauro Carrusca: importante levar para os associados o conceito ESG e falou do 
impacto desse certificado para as empresas. A presidente do Conselho, Janayna Bhering 
solicitou que ele escreva um artigo para o Blog do Conselho e em segundo sugeriu que ele 
coordene um painel sobre o tema com as suas perspectivas e mais dois convidados ligados a 
alguma iniciativa privada que já tenha implementado o ESG para compartilhar esta experiência. 
 
Conselheira, Renata Horta: o foco da Tropus é educação empreendedora e desenvolvimento da 
cultura de inovação em grandes empresas e startups (pequenas empresas), disse ela; E sugeriu 
alguns temas possíveis de serem trabalhados e que a Tropus já realizou palestras: Adaptação 
ao trabalho remoto, comportamento empreendedor, pesquisa sobre saúde mental junto com 
UFMG. Artigos sobre o estudo. Falou também de alguns conteúdos do mês da inovação que são 
gratuitos. O coordenador dos Conselhos, Marcos Brafman, sugeriu a criação da segunda edição 
do e-book sobre habilidades para inovar.  
 
Conselheira, Francis Fernandes: sugeriu um canal que já vem sendo trabalhado, que é Inovação 
em pauta. É importante trabalhar a convergência da comunicação com educação por meio dos 
conteúdos qualificados. Trabalhar formatos diferentes e mais engajadores. E sugeriu criar no 
blog um ambiente de interação onde o associado pode colocar também suas principais dores. 
 
Conselheira, Tânia Mara Leite: vem trabalhando na formação e trabalhos no desenvolvimento 
da cultura da inovação; e recentemente o foco tem sido em mobilizar as lideranças para o tema. 
Segundo Tânia, ou as lideranças mudam ou as coisas não vão acontecer. Está trabalhando em 
um diagnóstico das dificuldades das lideranças e quais as dificuldades as pessoas enfrentam em 
aceitar as inovações e novas formas de atuação. E hoje seu trabalho não é com grande 
abordagem. E sim, micro abordagem, trabalhando com o líder para que as mudanças aconteçam. 
Porque acredita que a mudança só acontece quando as pessoas começam a ver as mudanças 
de cima para baixo. E não apenas discurso. Janayna convidou Tânia a escrever um artigo com 
uma provocação sobre o Dilema da Inovação. Até que ponto a alta gestão quer inovar? 
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Presidente do Conselho de Turismo, Octavio Elísio, disse que o Turismo e cultura estão unidos 
para promover o desenvolvimento. E é indispensável entender o processo e o envolvimento, e 
participação da comunidade, para que passe pela divulgação do enorme patrimônio de que 
dispomos. Falou também da necessidade de se desenvolver um turismo inovador. 
 
Conselheiro, Fernando Santos (Assespro): Ressaltou a importância de atuar de forma sinérgica 
com outras associações. Sugeriu criar canais de comunicação relevante e inclusivo 
desmistificando conceitos de inovação, não apenas para os associados, mas, para toda a 
sociedade. Outro tema importante a ser tratado e sugerido por ele, é como resolver as questões 
de falta de mão de obra e oportunidades de novos negócios. 
 
Antes de encerrar a reunião, a Presidente do Conselho solicitou aos demais que não tiveram a 
oportunidade de falar, que tragam seus comentários no grupo do whatsapp, de que forma 
desejem contribuir para o objetivo proposto.  
 
O Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva encerrou informando que o mandato da 
ACMinas é de dois anos. E o grande projeto da ACMinas é Metrópole Viva, Inteligente e 
Humanizada. E exatamente no início da posse da nova diretoria, veio a pandemia e o fechamento 
do comércio. E daí o nasceu o maior projeto da instituição, que é um projeto piloto, e ele tem 
absorvido de tudo que é falado neste conselho e nos demais, para que seja estudado o que é 
possível fazer para termos uma metrópole viva, inteligente e humanizada. Agradeceu pela rica 
reunião e disse que só tem a agradecer. Belo Horizonte, 26 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pela Secretária do Conselho Juliane Vidigal macie 
 
 
 
LINK GRAVAÇÃO REUNIÃO: https://youtu.be/1Z_lpQLman8 
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