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REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE INOVAÇÃO E INDÚSTRIA CRIATIVA DA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 ÀS 09H00 VIA 
APLICATIVO ZOOM. 
 
PARTICIPARAM DA REUNIÃO: o Vice-Presidente em exercício, José Epiphânio Camillo dos Santos; o Vice-Presidente e 
Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman; a Presidente do Conselho Empresarial de Inovação e Indústria 
Criativa, Janayna Bhering; e os conselheiros: Fernando Santos, Francis Fernandes, Luciana Zanini Rocha e Túlio de Souza. 
Justificaram: Mauro Carrusca e Paulo Jelihovschi. 
 
O Vice-Presidente em exercício, José Epiphânio Camillo dos Santos saudou a todos em nome do Presidente, José Anchieta, 
que se encontra em viagem. Agradeceu a disponibilidade de todos e o empenho, que valoriza cada vez mais a ACMinas através 
dos conselhos. E desejou a todos um bom trabalho. 
 
Vice-Presidente e Coordenador do Conselhos Empresariais, Marcos Brafman: Cumprimentou a todos os presentes e agradeceu 
a Presidente do Conselho, Janayna Bhering pelo seu trabalho à frente desse Conselho, que é tão importante para os associados 
da entidade. E enfatizou que este conselho é de grande importância para orientar os associados de modo que saibam como e 
porque inovar, principalmente neste ambiente complexo em que vivemos, neste mundo pandêmico que acelerou muito as 
transformações. A forma que trabalhamos, disse ele, que produzimos, que comunicamos, que vendemos, hoje chamado de mundo 
bani, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, é importante mostrar aos associados os caminhos da 
inovação. Este é o objetivo deste conselho. E agradeceu a participação de todos e ressaltou a importância desse trabalho 
voluntário. 
 
A Presidente do Conselho, Janayna Bhering agradeceu ao Vice-Presidente em exercício, José Epiphânio e o apoio do 
Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman, e disse que todos tem se empenhando muito nesse processo, dentro 
de suas possibilidades.  E agradeceu aos membros do Conselho que sempre se prontificam a contribuir com suas competências, 
para que o grupo possa avançar. A última reunião foi muito produtiva, disse ela, e os responsáveis têm enviado suas atualizações 
pelo whatsapp e as coisas estão acontecendo. Em seguida os conselheiros fizeram um breve relato do andamento de cada ação. 
Mauro Carrusca, embora não estivesse presente a reunião, informou a Presidente do Conselho que já está preparando o painel 
sobre o tema Conceito ESG e o Certificado e também sobre o outro tema, a nova era de tecnologias IOSI, que se instala agora 
com o 5G. Ele está escrevendo um artigo e vai publicar para o grupo em breve. 
 
Renata Horta informou a Janayna que está desenvolvendo várias ações com foco na educação empreendedora, e está começando 
a escrever para o blog do conselho. E ressaltou a importância deles para enriquecer e ajudar os associados na hora de tomar suas 
decisões baseada em informações.  
 
Francis Fernandes: a economia não gira se a gente não tiver inovação, disse ela. E tem muita coisa boa nesta rede e quando a 
gente converge, acha-se o resultado. Da última reunião do Conselho, informou que já foram feitas três News letter. Esse News 
letter vai todas terças-feiras para os associados. Um deles com o tema “desmistificando inovação”, depois foi feito um glossário 
com definição de termos porque as pessoas acham que é complicado. Todos eles estão sendo trazidos de forma muito didática, 
para ajudar a conduzir os associados da ACMinas nesta jornada. E a Tropus também está contribuindo com conteúdos muito 
bons. E também futuramente pretende-se criar os pets de invocação. Agradeceu a todos que se voluntariaram a escrever os artigos 
e solicitou que continuem escrevendo e enviando artigos para coletânea do Conselho. Lembrando que primeiro está sendo 
introduzido o assunto e depois serão trabalhos temas mais específicos e cases. Aqueles que desejarem contribuir, foi criado um 
whats app só para receber estes artigos, que são publicados toda terça-feira. Francis também disse que espera na próxima reunião 
trazer os números de audiência. Na ocasião o Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman disse não ter recebido. 
E solicitou que a secretária do Conselho acompanhe este envio semanal. A presidente do Conselho, Janayna Bhering pediu que 
a Franz veja com a Comunicação da ACMinas se estes artigos não estão se perdendo, enviando junto com o envio “Semana 
ACMinas”. 
 
Como Renata Horta não pode participar da reunião, Francis Fernandes informou sobre o trabalho que a Tropus está fazendo, 
de atualização do guia de inovação. Disse também que o conselho continua fazendo as entrevistas semanais, para trazer cases de 
inovação. E todas as entrevistas estão disponíveis no blog do conselho. Elas já chegam a 53 entrevistas, dentro do Inovação em 
Pauta.  
 
Fernando Santos: informou que está vendo a possibilidade de trabalhar com pequenos negócios voltados para inovação e que 
até a outra semana acredita que já consegue apresentar uma proposta para o Conselho de um plano de ação, dentro do tema, 
inclusão voltada para inovação no pequeno negócio. Quanto a pesquisa precisa ser mais aprofundada. Segundo ele, só a pesquisa 
e o questionário não são suficientes para fazer algo relevante.  
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Túlio de Souza: trouxe ao conhecimento de todos a criação do Grupo de Trabalho criado pelo presidente da entidade, José 
Anchieta, sobre E-Commerce. E informou que irá encaminhar para alguns membros do Conselho, o calendário de reuniões 
semanais, conforme sugestão do Marcos Brafman. É uma oportunidade ímpar para a Associação, porque trata-se de um grupo 
de trabalho que tem interface com muitos outros grupos, como inovação, micro e pequenas empresas, assuntos jurídicos e por se 
tratar de um segmento que vem crescendo muito. Hoje em dia o E-Commerce cresce por ano 30%, o que é muita coisa. Por isso, 
a ACMinas tem que estar preparada para estar apoiando e entregando demandas desse setor, da mesma forma que a gente faz 
com o comércio tradicional. Janayna Bhering disse que irá apresentar ao grupo, uma empresa de startups que trabalha com a lei 
de proteção de dados, que se interessou a estar apoiando esse trabalho da entidade. 
 
Luciana Zanini: Junto com o Conselho da Mulher Empreendedora da ACMinas, Luciana disse que tem buscado identificar as 
necessidades dos associados e criar uma sinergia entre os dois conselhos. 
 
A Presidente do Conselho Janayna Bhering agradeceu a participação de todos e pediu que a Secretária do Conselho acompanhe 
essas demandas do Conselho junto com o setor de comunicação da entidade, para que as ações não se percam. 
 
Encerrando, o Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman agradeceu mais uma vez a Presidente do Conselho 
e a todos que participaram, trazendo suas contribuições voluntárias. Belo Horizonte 18 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pela Secretária Juliane Vidigal Maciel Viana 
 


