
ATA DA 11ª REUNÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 10H30 
HORAS VIA PLATAFORMA ZOOM 

 
PRESENÇAS: Claudio Motta, Coordenador dos Conselhos Empresariais 
Marcos Brafman, Vice-presidente José Epiphânio Camillo dos santos, Luiz 
Guelman, Hubert Cartaigne, Valéria Mattoso, Cristiano Jardim, Dan Kraft, Márcio 
Favilla, Genevieve Poulingue, Silvio Nazaré, Marcelo Mazoni e Rodrigo Araújo 
 
ABERTURA: Marcos Brafman/Vice-Presidente da ACMinas e Coordenador 
dos Conselhos Empresariais - Cumprimento a todos em nome do nosso 
Presidente José Anchieta que não pode comparecer hoje por motivo de viagem 
mas me pediu que trouxesse um forte abraço a cada um dos conselheiros e 
convidados aqui presentes. Cumprimento o Presidente Claudio Motta 
parabenizando pela iniciativa de mais esta importante reunião bem como aos 
Vice-Presidentes do Conselho Luiz Guelman e Marcio Favilla. Agradeço aos 
nossos Colaboradores da equipe ACMinas, Rodrigo, Margareth e Maxwell. Nós 
tivemos um ano de 2021 muito difícil com esta pandemia, mas extremamente 
produtivo no trabalho realizado pelos nossos Conselhos Empresariais com 
destaque especial para este Conselho, como certamente será demonstrado 
no relato do Presidente Claudio Motta. Acredito, Presidente Cláudio, que 
projetos teremos de sobra para o Conselho, neste novo ano. Estou confiante na 
recuperação pós-pandemia. É sempre bom lembrar que é a partir do 
empreendedorismo, inovação e busca de novos mercados que vem o progresso 
e desenvolvimento com a consequente melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. O Conselho Empresarial de Relações Internacionais tem um papel 
muito importante neste contexto e vem contribuindo de forma exemplar. Temos 
muito a ouvir nesta reunião de hoje que tenho absoluta certeza será de grande 
proveito. Agradeço, portanto, a presença e participação dos membros deste 
Conselho, pelo importante trabalho voluntário que desenvolvem nesta Casa, na 
certeza de que teremos um ano de 2022 com muitas realizações, desejando 
muito sucesso e saúde para todos. 

 Presidente Claudio Motta – Muito obrigado Marcos Brafman, mas nada seria 
possível se não fosse a valiosa contribuição de todos. Eu não sou, eu estou 
Presidente, graças à generosidade do Silvio Soares Nazaré, que me convidou a 
participar. Agradeço ao Márcio Favillha e ao Luiz Guelman pelo trabalho que eles 
realizaram quando estive viajando. Agradeço ao Rodrigo e à Margareth pelos 
trabalhos impecáveis, realizados sob a organização e ética do Marcos Brafman. 
Fico muito feliz com a presença de todos para fazermos uma pequena prestação 
de contas do que foi realizado em 2021 e o que faremos em 2022. Serei breve, 
para que todos fiquem liberados para atenderem suas agendas de fim de ano, 
que sei não ser fácil.  

Em 2021: realizamos 9 reuniões do Conselho; 4 reuniões com autoridades 
internacionais e confecção da nova versão do Minas Gerais Business Guide, que 
será lançado em 2022. Foram as seguintes as nossas reuniões em 2021: 
Apresentação do Presidente Claudio Motta; Plano de Metas para 2021; 



Fundamentos da Internacionalização dos Negócios das Empresas Brasileiras; 
Estímulo à relação comercial entre Minas Gerais e México; Mediação: 
Preservando Relações Comerciais no Comex, Oportunidades de Negócios em 
Portugal; Panorama do Comércio Internacional de Minas Gerais; Relações 
Comerciais entre Minas Gerais e Espanha; Câmara Israel x Minas Gerais – 
Infinitas Oportunidades 

Autoridades Internacionais: Visita do Conselheiro de Comércio e 
Investimentos do Paquistão, Sr. Waqas Alam; Reunião Remota com o Cônsul do 
Reino Unido, Sr. Lucas Brown; Visita do Embaixador do Chile, Sr. Fernando 
Schmidt; Visita do Embaixador da África do Sul, Sr. Vusi Mavimbela.  

Metas 2021: Estabelecer maior aproximação aos Consulados; focar nossas 
ações para benefício dos associados; ampliar as relações com o MRE, com os 
órgãos estaduais, municipais e instituições privadas ligadas à exportação e às 
relações internacionais; fomentar o interesse dos membros e associados para 
participarem das atividades do Conselho; definir ações específicas do Minas 
Guide para transformá-lo em uma plataforma que represente a ACMinas 
internacionalmente. Intensificar a participação de presidentes dos demais 
conselhos nas ações do nosso conselho; Criar um pequeno questionário, a ser 
disponibilizado aos associados, para que manifestem suas demandas em 
relação a questões como exportação, internacionalização de empresas e outros 
assuntos neste sentido; Reforçar a parceria com o SEBRAE; Reativar o 
INTERNACIONALIZA BH, uma marca forte, mas que precisa de apadrinhamento 
operacional e patrocinador específico; Trabalhar, em conjunto com o Conselho 
de Turismo, especificamente, para que Belo Horizonte e Minas Gerais estejam 
sempre na rota dos mercados internacionais de negócios. (apresentação 
inserida no Blog do Conselho) 

Presidente Claudio Motta – Agradeço a todos que gentilmente nos concederam 
sua presença e aos nossos Vice-presidentes, pois sem eles não poderiamos 
fazer nada. José Epiphânio Camillo dos Santos – Parabéns a todos. Com 
relação ao Minas Guide, estamos trabalhando na readequação para a plataforma 
digital que está sendo conduzida com toda a competência do Silvio Nazaré. Em 
breve apresentaremos o novo Portal Internacional da ACMinas. Agradeço a 
todos, bem como a organização do Marcos Brafman, desejando um 2022 de 
grandes sucessos. Luiz Guelman – Apenas para informar do evento realizado 
pela Tânia Reis, do Grupo Serpa, sobre o lançamento da plataforma com os 
produtos da China. Presidente Claudio Motta – A Tânia, bem como a Valéria, 
foi convidada para uma apresentação em nosso Conselho, mas por motivos de 
agenda ainda não foi possível, o que espero seja adequado em 2022. Valéria 
Mattoso – Agradeço a deferência do evento lançamento da Plataforma e vamos 
sim, apresentar o Grupo Serpa, abrindo oportunidades comerciais às empresas 
mineiras. Parabéns a todos. Foi um ano árduo e com muito trabalho, e participar 
deste Conselho, foi e sempre será muito importante. Eu faço meu “mea culpa” 
referente à apresentação no Conselho, mas em janeiro se Deus quiser 
honraremos o convite. Cristiano Jardim – Agradeço o apoio de todos e ao 
Claudio pelo interesse em apoiar o Desenvolvimento de Minas Gerais. O seu 
foco e a sua seriedade me causam a confiança de que 2022 será melhor ainda 



principalmente nos negócios. Obrigado! Presidente Claudio Motta – Na 
verdade, dentro do voluntariado, tento ajudar e ficamos atentos ao apoio das 
pessoas. A sua reciprocidade é admirável e ética. Foi muito generoso abrindo 
portas de seus relacionamentos. Cada vez mais conte comigo e cada vez mais 
precisamos de você. Conselheiro Silvio Soares Nazaré – Com prazer falo com 
todos e prazer maior ver o trabalho e realização do Claudio. Eu o indiquei pela 
sua competência e experiência dentro e fora da ACMinas. Parabéns. Uma das 
missões é continuar com o Minas Guide, e temos nos reunido para a realização 
do lançamento em 2022. Em referência à Genivieve e sobre o acordo Skema, de 
recebermos alunos franceses para conhecerem nossas empresas, não nos foi 
possível ainda realizar, devido ao momento crítico da pandemia. Parabéns 
Marcos Brafman pelo apoio e pela sutileza no tratamento a todos nós. Não fiz o 
máximo, mas com certeza fiz o meu melhor e neste final de ano, minhas palavras 
são só de agradecimentos. Desejo um feliz ano novo a todos. Obrigado. 
Presidente Claudio Motta – Agradeço a todos vocês e a cada um pessoalmente 
e desejo um Feliz Natal. Sinto-me honrado pela escolha e confiança e saibam 
que aqui estou só por causa de vocês. Muito obrigado, Feliz Natal e um ótimo 
Ano Novo, cheio de saúde e paz. 

Encerramento – E por não haver mais assunto em pauta, o Presidente Claudio 
Motta agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Belo 
horizonte, 17 de dezembro de 2021. 
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P/ Margareth Viegas 

 

 

 

 

 



 


