
ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE 
MICRO E PEQUENA EMPRESA, REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 
2021 ÀS 10H, VIA SISTEMA ZOOM 

 

PRESENÇAS: Presidente da ACMinas José Anchieta da Silva, Edvar Dias 
Campos, Marcos Brafman, Izabel Mendes, Edna Lúcia, Adélia Galantini, Nair, 
Rowan Araújo, Rogério, Geraldo Abrão Salim, Nilza Dorothéa, Gilson Elesbão, 
Octávio Elíseo Alves de Brito, Jorge Souza, Stela, Neide, Daisy Stainer, 
Clarivaldo, Antú Sérgio, Cilene, Renato de Paula, Carlos Policarpo, Edna Lúcia, 
Gislaine, Luiz Lucena, Ângelo, Carmem e Wagner 

ABERTURA – o Presidente da ACMinas, Sr. José Anchieta da Silva, deu 
início aos trabalhos, agradecendo a presença de todos, bem como a contribuição 
dos membros do Conselho. O Brasil padece com a pandemia e isto é uma 
tendência mundial e temos que estabelecer um discurso. Ou falamos de direita 
ou falamos de esquerda. Mas a direita não tem sentido e da mesma forma a 
esquerda. Proponho discutirmos todos os temas sem a necessidade de ser da 
direita ou da esquerda porque não temos mais a figura do centro-direita e do 
centro-esquerda. Desejo uma ótima reunião a todos. 

Vice-presidente da ACMinas e Coordenador dos Conselhos Empresariais 
Marcos Brafman – Bom dia a todos, quero agradecer ao Presidente Anchieta 
pela sua presença e apoio em nossas reuniões dos Conselhos. Parabéns ao 
Presidente Edvar pelo trabalho realizado á frente do Conselho com temas 
importantes e voltados aos nossos associados, que são na maioria pequenas e 
médias empresas. Cumprimento os nossos Presidentes de Conselhos e 
Conselheiros aqui presentes.  Parabenizo a Denise por compartilhar conosco o 
seu trabalho e o seu empreendedorismo. Informo que estamos reiniciando em 
24/08/21 o nosso programa DNA Empreendedor. Os interessados, peço ligar 
para a Carla no setor de relacionamento da ACMinas, e façam suas inscrições. 
Quero parabenizar também o Luis Paulo, nosso Superintendente, e a Carla pela 
eficiente condução desta parceria da ACMinas x Sebrae, está dando muito certo. 
É um trabalho desenvolvido especialmente para os nossos associados, com 
temas importantíssimos, neste tempo de pandemia. 

Presidente do Conselho Empresarial de Micro e Pequenas Empresas Edvar 
Dias Campos – Bom dia a todos, fico feliz em poder contar com a presença de 
vários membros de nosso conselho. Quero divulgar e pedir a todos que façam o 
mesmo, referente ao Pronampe, os bancos estão nos ligando, oferecendo 
capital, com taxas bem menores dos habituais. Vamos divulgar informar aos 
nossos amigos, desta facilitação, para que possamos melhorar os nossos 
negócios. 

Conselheiro Antú Sérgio – Quero pedir desculpas ao Edvar por minha ausência 
no Conselho, mas agora como Presidente da INTEGRAR, fica realmente difícil 
estar presente em todas as reuniões. Mas gosto muito da ACMinas, dos 
Conselhos e vou voltar a participar mais ativamente. 



Apresentação Denise Lucena – “O Empreendedorismo e sua Experiência 
de Vida” - Bom dia, Dr. José Anchieta da Silva- Presidente da ACMinas- 
Associação Comercial e Empresarial de Minas. Bom dia, Sr. Edvar- Presidente 
do Conselho Empresarial de Micro e Pequenas Empresas da ACMinas.  Muito 
obrigada pelo convite. Bom dia, a todos aqui presentes nesta Reunião. Me 
chamo Denise Lucena. Diretora dos Produtos Lucenna, fabricante de temperos 
com especiarias. Sou diretora do Conselho Empresarial de Cultura desta 
respeitável instituição centenária. Sou imagem pública do Rotary Clube 
internacional e estudante do Curso de Gastronomia.  Resumidamente vou contar 
a minha trajetória de vida empreendedora desde aos meus 09 anos.  Havia uma 
unidade SENAI ao lado da minha residência. Me senti impulsionada, juntamente 
com meu irmão mais velho em fazer um curso de bolos por 06 meses. Conclui 
este curso com um diploma nas mãos. Já despertava um dom. Ou seja, uma 
aptidão para a culinária, que até então, não era chamada de Gastronomia. Com 
o curso natural da vida, fiz o grupo, o ensino médio e o científico, associado ao 
magistério.  Me formando em 03 anos.  Estava apta para lecionar somente para 
o grupo escolar- classe infantil. Fiquei sabendo que o Instituto de Educação 
ministrava o 4° período de magistério e o fazendo, teria autonomia para lecionar 
o ensino médio. Ou seja, de quinta série à oitava série do primeiro grau. Conclui 
mais um ano e lecionei por 03 anos aproximadamente. Fechei este novo ciclo 
em minha vida. Logo após, fui convidada para gerenciar uma grande loja no polo 
da moda. Atuei por 10 anos. Lá eu aprendi a lidar com o público 
diretamente.  Aprendi também a parte contábil e fiscal. Enfim, aprendi muito a 
parte comercial. Fechou- se mais um estágio de aprendizagem. Então, pensei: 
o que fazer agora?  Pensei em várias atividades naquele momento. E de repente, 
surgiu um insight! Quando criança, já consumia um tempero muito especial, 
muito saboroso em minha casa. Muitos amigos, vizinhos e familiares vinham de 
longe para comer a comida feita pela empregada, e pelas mãos de fada da minha 
mãe. Percebi que aquele tempero, cuja receita era tradicionalmente familiar, 
agregavam ingredientes diferenciados dos demais à época. Tive a iniciativa de 
fazer um mini " laboratório " - temperando alguns alimentos com este nosso 
tempero, e alguns, com outros temperos que não fora do nosso consumo 
habitual. Ao resultado final, os alimentos os quais nós temperamos com nosso 
tempero, teve uma vida útil maior.  Ou seja, a sua validade foi maior do que o 
outro usado, e  também para às condições de consumo. Curiosa, como sou, 
comecei a estudar todas as propriedades medicinais e terapêuticas das 
especiarias que compunham o nosso tempero. Então, de uma forma muito 
modesta, resolvi fracionar este tempero em pequenos potes, colocando-os em 
uma embalagem térmica, e os colocando à venda. Procurei meus amigos, 
parentes e pessoas às quais já me conheciam e conheciam a nossa comida. Os 
vendi todos, em uma manhã.  Retornei à minha residência, fabriquei uma 
quantidade maior, também os vendendo em sua totalidade. Já me sentia segura 
para criar novos temperos.  Criei temperos granulados, úmidos, secos.  E 
também molhos de pimenta com especiarias.  Hoje já fabricamos 14 produtos. 
Todos para pronta entrega.   Dentre estes prestamos uma homenagem à nossa 
família Lucena em Andaluzia - Espanha. A produção foi aumentando.  Vi que 
não era apenas lançar um produto! Teria que ter uma atraente rotulagem, código 
de barras, tabela nutricional. Enfim, todas as exigências higiênicas sanitárias 
para o consumo destes produtos. Já criando " um corpo comercial ", resolvi então 
registrar a marca Lucenna.  Hoje já estamos no 2° decênio de registro de marca. 
De posse do Brasão da família Lucenna, padronizei todas as rotulagens, cartões 



de visitas, e todos os materiais gráficos com relação à marca Lucenna. Iniciamos 
nossas atividades em 1995. Com muito esforço, garra, determinação, resiliência 
e foco, recebemos diversas premiações, dentre estes, " O Tempero mais 
completo do Brasil! Troféus, placas alusivas na Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, Assembleia legislativa de Belo Horizonte.  E também na ACMinas 
pelos nossos 19 anos de fundação. Sempre relato minha trajetória 
empreendedora com muito orgulho, e não, vaidade.  Vejo hoje que não foi 
fácil.  Em certos momentos, pensei em desistir.  No entanto, tive muitos 
incentivos e inspirações. Mas a minha história não para por aqui...há um ano e 
meio atrás, numa sociedade afligida pelo coronavírus, vislumbrei em um 
universo de possiblidades, e me reinventei, buscando maneiras de resgatar com 
os clientes uma relação de confiança e prazer.  Mudei meu foco de negócio para 
estar em evidência em meio à pandemia. Os pratos os quais eu ensinava, os 
coloquei nas mesas dos clientes, amigos e alunos. Criei o sistema Delivery 
comfort Food Lucenna. Baseados em comidas elaboradas artesanalmente com 
muito amor e carinho. Aproveitando a credibilidade de tantos anos de Produtos 
Lucenna. Sendo introduzidos com muita leveza, sutileza, sabores e saberes das 
especiarias. Mas para que tudo isto acontecesse, tive que ser ágil! A chave foi 
descobrir quais seriam as novas necessidades que surgiriam em tempos de 
quarentena. Foi um grande desafio! Tomei atitudes diferenciadas, e abusei da 
minha criatividade. Estudei o mercado de deliverys, suas características e 
tendências.  Me associei aos grupos destes, participando de lives, ensinando 
pratos simples, rápidos, dando dicas de usos, aplicações das ervas, que fazem 
a diferença nas refeições das famílias.  Descobri e despertei nos clientes quanto 
ao fato de que a comida que eles consomem faz a diferença no mundo que 
vivem. Sempre me preocupei com qualidade, e não, quantidade.  Pratico sempre 
o " encantamento ". As nossas entregas, são feitas com uma mensagem 
manuscrita para nosso cliente. Visto que mais do que vender, agora é hora de 
servir!   Ao mesmo tempo, resolvi prestar o vestibular para o curso de 
gastronomia.  Já havia feito todos os cursos técnicos.  A gastronomia não era 
credenciada perante ao MEC, no passado. Passei em 05 vestibulares em um 
período de um mês e meio. Pude ter escolhas.  E era mais um desejo para 
agregar ao meu segmento alimentício. Deixo aqui uma dica- investir no universo 
Online- é uma tendência.  A digitalização da economia propicia que as pessoas 
sem vínculo empregatício, consigam algum tipo de renda. Quem tiver a 
perspicácia e rapidez, entendendo a linguagem do cliente, a estratégia do serviço 
a ser oferecido com seus diferenciais, e praticar estes serviços com alma e 
coração, sairá na frente! Minha mensagem- Lute diante das coisas difíceis de 
sua vida com amor e sabedoria, para que um dia você possa olhar para trás e 
dizer- FOI DIFÍCIL, MAS VENCI! Muito obrigada a todos! Estou à disposição para 
quaisquer dúvidas e perguntas.  Tenham um excelente dia e espero ter sido 
inspiração para as pessoas que neste momento estejam com dificuldade em 
descobrir uma nova profissão. Obrigada! 
 

Presidente do Conselho Empresarial de Micro e Pequena Empresa Edvar 
Dias Campos – Parabéns Denise por sua história e luta. Já usei os seus 
produtos e sei que são muito bons e inclusive minha esposa gostou muito. Você 
começou só neste empreendimento, e hoje quantos empregados você tem? 
Denise Lucena – A nossa produção não é grande e ela é artesanal. Com esta 
pandemia, isolamento e protocolos tivemos que demitir temporariamente alguns 



funcionários e temos hoje apenas 2. Vice-presidente e Coordenador de 
Conselhos Marcos Brafman – Parabéns Denise, pelo trabalho, garra e 
resiliência. Você fez uma inovação para superar este momento.  Quais os três 
fatores que você considera  fundamentais para ter esta longevidade da sua 
empresa? Denise Lucena – Domínio do que se fabrica, quebrar paradigma e 
fidelidade com os clientes e com todos os ingredientes. Presidente do 
Conselho empresarial de Cultura Jorge Souza – Agradeço ao Edvar e a 
Denise pelo convite de estar aqui. Sou testemunho da qualidade dos Produtos 
Lucenna. Parabéns pela resiliência e seria importante você nos mostrar os 
canais de venda. Abraço e parabéns. Denise Lucenna – Temos uma nova 
modalidade de entrega dos nossos produtos e trabalhamos apenas varejo, pelas 
redes sociais, e entregamos em todo Brasil e em qualquer quantidade. Temos 
diariamente pedidos dos temperos e também do Delivery. Carlos Policarpo – 
Conheço e não consigo ficar sem estes temperos. Sugiro a todos que 
experimentem e sua refeição ficará muito mais gostosa e apetitosa. Gilson 
Elesbão – Conheço também os Produtos, e tenho um amigo, dono de 
restaurante e vou coloca-lo em contato com você, para que façam este 
entrosamento de negócios. Vamos começar apoiando os de Casa. Parabéns 
pelo esforço, constância e perseverança no que você se propõe. Presidente do 
Conselho Empresarial de Turismo Octávio Elísio Alves de Brito – 
Cumprimento pela maravilhosa experiência e é importante que isto seja um 
indicador de nossa cultura. O Turismo, com a comida mineira e os produtos 
especiais. Diretora-emérita Nilza Dorothéa da Cunha – Conheço a Denise, uso 
seus produtos e ela é uma vencedora. O caminho é este mesmo: estudar, 
aprender a trabalhar. Temos que ter a coragem e desejo tudo de bom e agora, 
com esta facilidade na entrega, será mais fácil eu consumir os Produtos Lucena. 
Conselheira Izabel Mendes – Sou prova viva de que os Produtos Lucena são 
maravilhosos. E é mais que um produto é o amor e o carinho que você coloca. 
É qualidade de vida e saúde. Parabéns. Edvar Dias Campos – A próxima 
apresentação será feita pela Izabel, para nos apresentar o seu negócio e 
aprendizado.  Quero dizer, que li em um artigo que o Governo de Minas quer 
uma maior participação das Micro e Pequenas Empresas nas licitações de 
compra que ele está fazendo. Vamos fazer esta divulgação também. Marcos 
Brafman – Mais uma vez, temos aqui o Conselho levando mensagem de 
otimismo e informações confiáveis, além de artigos muito importantes publicados 
no seu Blog. Cada Conselho da ACMinas tem o seu Blog e pode utilizá-lo para 
divulgação. Parabéns ao Edvar, que incentiva os Conselheiros na realização dos 
artigos. Parabéns Denise, desejo sucesso e com certeza este marketing de 
cuidado com os clientes é fundamental. Octávio Elísio Alves de Brito – Eu 
cumprimento o Edvar, a Marcos Brafman pela dinâmica de atuação dos 18 
Conselhos da Casa com o apoio do Presidente Anchieta. 

Encerramento – Presidente José Anchieta da Silva – Vejam só a riqueza da 
caminhada, aqui se viu a valorização da caminhada e parabenizo a caminhada 
da Denise e da Izabel, que hoje pode resultar em uma vitória, bem como a Nilza 
com os 42 anos de empresa. Vejam a importância da caminhada e como o 
Marcos Brafman diz, “Quem vive o presente olhando o passado, vive o futuro de 
costas”. Chamo atenção para a fala do Edvar sobre o valor da ACMinas e do 



coletivo, apesar de pensarmos diferentes. Vamos nos servir deste para em breve 
aumentarmos o número de associados. A ACMinas tem história, tradição e 
serviços e agradeço ao Edvar, Marcos Brafman, Otávio, Jorge e todos os 
presentes e declaro encerrada a reunião. Belo Horizonte, 04 de agosto de 2021. 
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