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José Anchieta da Silva
Presidente da ACMinas

Editorial

2021 foi um ano desafiador. En-
frentamos os piores momentos da 
pandemia da Covid-19 no Brasil, 
chegando a mais de 4 mil mortes 
por dia e uma crise econômica as-
sustadora. Terminamos, todavia, o 
ano com a certeza de que somos 
o país da superação. E a virada 
para 2022 deve ser encarada 
como um reinício. De saudável re-
tomada da economia revitalizada, 
o que só o criativo empresário bra-
sileiro sabe ter.

Belo Horizonte, nossa querida me-
trópole, sede da ACMinas, se des-
taca nesse contexto. A capital do 
bravo povo mineiro é também a ca-
pital do futuro, das oportunidades. 
Os setores mais afetados pelo iso-
lamento social, como o de turismo 
e de bares e restaurantes, já dão 
mostras de, mais do que recupera-
ção, crescimento.

É o momento de investir na ino-
vação e na indústria criativa. O 
projeto “BH Sempre Viva”, que a 
ACMinas tem lapidado sem pres-
sa e com muito cuidado, oferece 
esse olhar para a nossa metrópole. 
Transformar a cidade em um local 
mais  acolhedor, com muita oferta 
de entretenimento, conhecimento, 
história, lazer e inovação. BH deve 
ser a semente multiplicadora de 
novos usos dos equipamentos urba-

nos. E, assim, alçar novos patama-
res de desenvolvimento, tornando-
-se metrópole viva e humanizada. 

Localizada em região estratégica 
no país, entre as montanhas e a 
riqueza histórica de Minas, Belo 
Horizonte tem tudo para se tornar 
a capital do turismo de inovação, 
onde o visitante poderá vivenciar 
experiências únicas. A nosso favor, 
temos a melhor culinária do país. 
Como exemplo, exportamos festi-
vais como o “Comida di Buteco”. 
Somos celeiro de grandes desta-
ques culturais: Clube da Esquina, 
Grupo Corpo, Feira Hippie, Tea-
tro Giramundo e Orquestra Filar-
mônica. Mostramos como ocupar 
espaços urbanos com o festival 
Cura - que apresenta artes incríveis 
em prédios do centro da cidade. 
Temos a arquitetura de Oscar Nie-
meyer, com o Projeto da Pampulha, 
e belezas naturais, como a Serra 
do Curral. 

Uma infinidade de possibilidades 
podem ser reunidas no “BH Sempre 
Viva”. Está em nossas mãos mostrar 
Belo Horizonte ao mundo como: ci-
dade moderna, ativa, acolhedora 
e inovadora. É o que somos.

Dedicamos este ofício para ce-
lebrar os 40 anos do Jornal
ACMinas, publicação que vem, há 

4 décadas, apresentando novida-
des para o público fiel e consolida-
do como fonte de informação para 
empresários, empreendedores e 
para a sociedade belo-horizontina. 

Nesse período, fizemos como Belo 
Horizonte. Acompanhamos as tec-
nologias e as tendências mais mo-
dernas. Mudamos e nos forjamos 
à medida da evolução da capital. 
Assim, vamos continuar nossa ca-
minhada, sempre buscando as me-
lhores práticas e orientações para 
os nossos associados e para a co-
munidade empresarial.

2022 bate à porta com grandes 
desafios. Uma economia em recu-
peração, uma expectativa de me-
lhora na crise energética e hídrica 
e a volta das atividades econômi-
cas a patamares de antes da pan-
demia. 2022 é ano de eleições 
majoritárias importantíssimas, num 
já desenhado cenário de polariza-
ção política. É preciso levar a sério 
nosso compromisso eleitor, dedi-
cando os nossos votos a candida-
tos comprometidos com um país 
que necessita ser respeitado, que 
faça o povo brasileiro mais feliz e 
que coloque o Brasil em posição 
de destaque no contexto das na-
ções. Não se pode abdicar à es-
perança e, muito menos, negar  da 
comunidade a nossa colaboração.

O futuro e a BH 
Sempre Viva
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O momento é de recuperação 
para o turismo e para a gas-
tronomia. Duramente afetados 
pelas regras de isolamento e 
distanciamento social impostos 

pela pandemia da Covid-19 
desde março de 2020, no 
Brasil, os setores começam a 
respirar com o controle maior 
da crise sanitária. Neste novo 

cenário, o panorama em Belo 
Horizonte e Minas Gerais já 
permite otimismo, e as oportu-
nidades para ambos os setores 
são promissoras.

Lapidando o turismo 
e a gastronomia

Capa
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As oportunidades do turismo e da 
gastronomia foram discutidas no 
Lapidar, evento de capacitação 
promovido pela ACMinas, em 
parceria com o Sebrae-MG. No 
encontro virtual, o renomado chef 
de cozinha Edson Puiati, coorde-
nador da Frente da Gastronomia 
Mineira; André Bekerman, Foun-
der e CEO da Trull Hotéis, além 
de diretor do Conselho Empre-
sarial de Jovens da ACMinas; e 
Thiago Bicalho, fundador da Sen-
sações Turismo, falaram sobre as 
possibilidades de negócios nas 
áreas. A mediação foi feita pelo 
diretor de Políticas de Turismo e 

Inovação da Empresa de Turismo 
de Belo Horizonte (Belotur), Mar-
cos Boffa.

O vice-presidente da ACMinas 
Epiphânio Camillo dos Santos 
disse que um dos objetivos da en-
tidade é “usar o poder imanente 
do nome Minas, que não repre-
senta só o estado, mas tudo o que 
pode ser associado a ele. Está no 
minério de Minas, no queijo de 
Minas, no café de Minas”. “Nós 
temos muitas coisas para tratar 
nessa área. E nós podemos, de 
alguma maneira mais criativa, as-
sociar todas essas ideias que nos 
identificam”, acrescentou.

“A melhor 
gastronomia do 
mundo”
O chef Edson Puiati apresentou 
várias oportunidades para que 
tanto o setor de alimentos e gas-
tronomia, quanto o de turismo, 
aproveitem a retomada das ativi-
dades. Uma delas são duas rotas 
“Experiências do Brasil Rural” que 
Minas Gerais já tem. Apenas Mi-
nas e o Rio Grande do Sul ofe-
recem ainda esses roteiros com 
divulgação nacional e internacio-
nal. “São oportunidades de co-
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nhecer a produção de doces, ge-
leias, biscoitos, quitandas, tudo 
artesanal. Nós temos a melhor 
gastronomia do planeta e temos 
no DNA a hospitalidade. A gen-
te só precisa se organizar e se 
preparar para que esses destinos 
sejam explorados”, disse o chef. 

Puiati ainda destacou o cresci-
mento das produções de vinhos, 
azeites e derivados no estado. 
Outro destaque fica por conta 
dos festivais e circuitos gastronô-
micos, como o Comida di Buteco 
e o Fartura. O chef ainda ressal-
tou as feiras e mercados tradicio-
nais em todo o estado, queija-
rias, alambiques e produção de 
destilados. “Não podemos deixar 
de falar das hortas urbanas, que 
produzem, além de oportunida-
des de turismo, um conhecimento 
cultural e culinário muito importan-
te”, comentou.

O chef, porém, pediu atenção 
para o treinamento das equipes 
que recebem os turistas e ainda 
para a falta de investimentos nos 
acessos ao interior do estado por 
estradas e modais que estão em 
péssimo estado. 

Inovação é o
futuro do turismo
Em um mundo que acompanha um 
crescimento exponencial de star-
tups, as travel techs têm se mos-
trado cada vez mais relevantes e 

com oportunidades de negócios 
impressionantes. “Empresas como 
123 Milhas, MaxMilhas e a Air-
bnb são exemplos de players que 
encontraram soluções para  pro-
blemas em operações de turismo 
e que facilitaram o acesso a esse 
tipo de lazer”, disse André Beker-
man, founder e CEO da rede Trul 
Hotéis. 

Ele destacou que o público tem 
buscado um tipo novo de turismo, 
chamado de turismo fotográfico, 
em que o objetivo da viagem é 
a imagem perfeita, a busca por 
ambientes “instagramáveis”, para 
postar nas redes sociais. “Temos 
como exemplo o Beco do Bat-
man, em São Paulo, e a escada-
ria Selarón, no Rio de Janeiro”, 
enumerou. O empresário ainda 
citou o turismo esportivo, com o 
crescimento de atletas de corrida 

e triatlo, por exemplo, que viajam 
o mundo para participar de com-
petições. Outra oportunidade é o 
crescimento do glamping - tipo de 
camping com estrutura e conforto 
de hotel.

Para além da hospedagem, o se-
tor também tem investido em em-
preendimentos que misturam expe-
riência de hotel e moradia, em um 
formato chamado de moradia por 
assinatura. Os empreendimentos 
oferecem facilidades como bike 
stations, lounge, mercados “pick 
and go”, work space, carros com-
partilhados, scooter rental, recar-
ga de carros elétricos, pet place, 
serviços de alimentação, dentre 
outras. “Precisamos entender que 
hoje, à medida que o mercado 
tem mudado, temos desafios e 
oportunidade para o pequeno 
empresário que não está ligado 

Inovação aplicada ao turismo é o futuro do setor.
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DNA Empreendedor: Alessandra Alkmin destaca a importância de lideranças 
inclusivas, egocêntricas e éticas.

à operação direta de hotelaria, 
mas ao mercado que envolve to-
das essas atividades”, resumiu. 

Os desafios e a 
experiência de 
Beagá
O investimento em turismo passa 
por uma pergunta fundamental: 
como inovar em produtos turísti-
cos? O fundador da Sensações 
Turismo, Thiago Bicalho, levantou 
questionamentos sobre o merca-
do e disse que é necessário en-
tender a diferença entre produto e 
equipamento turístico - que é tudo 
o que compõe a estrutura, como 
hotéis, museus, restaurantes, es-
paços de lazer, atrações naturais, 
dentre outras coisas. Os produtos 
são feitos a partir desse conjunto 
de equipamentos, e unidos a ser-
viços e atrativos, como roteiros e 
guias turísticos. 

E, além de pensar apenas nas 
atrações e no receptivo dos turis-
tas, um ponto fundamental é a pre-
cificação dos serviços. “Ao longo 
dos anos, nós observamos uma 
desconexão entre a promoção 
do turismo e o preço. De acordo 

com o Ministério do Turismo, a es-
timativa é que 90% do setor seja 
formado por micro e pequenas 
empresas. São pequenas equipes 
com desafios muito grandes. E um 
deles é estabelecer um preço jus-
to e atraente”, disse.

Usando Belo Horizonte como 
exemplo, o empresário descreveu 
ações feitas na capital mineira 
que podem ser replicadas. Uma 
delas são os roteiros turísticos 
que unem história e experiência. 
Nesse formato, ele mostrou o 
“Prosas do Mercado”, que é um 
passeio feito entre o Mercado 
Central - ponto turístico de Belo 
Horizonte reconhecido nacional 
e internacionalmente - e o Merca-
do Novo - que tem despontado 
como um novo ponto de gastro-
nomia. Com dois quarteirões de 
diferença, a rota promove uma 
conversa entre funcionários dos 
dois lugares, contando histórias. 
Outro projeto foi no “Halloween 
de Bar em Bar”, que fez um tour 
por bares de Belo Horizonte linka-
do às lendas urbanas da cidade. 
“Quando se fala em inovação, se 
pensa em tecnologia. Mas nem 
sempre eles precisam estar liga-
dos. É possível inovar apenas na 
contação da história e promover 

uma experiência turística única”, 
pontuou. 

O turismo em
discussão
O guia de turismo Helder Primo, 
que tem uma empresa de serviços 
turísticos em Belo Horizonte, des-
tacou o grande potencial que a 
capital mineira tem para desen-
volver o setor. “Temos excelentes 
guias e bons equipamentos turís-
ticos. Estamos indo muito bem, 
mas podemos crescer muito mais. 
Belo Horizonte precisa se pergun-
tar se quer se tornar uma cidade 
turística. E aí sim avançar em me-
lhorias da infraestrutura, transpor-
te e no receptivo, principalmente 
de bares e restaurantes”, disse. 

Para Helder, a discussão propos-
ta pela ACMinas e pelo Sebrae-
-MG foi muito produtiva e mostra 
que ainda tem muito assunto a 
ser debatido envolvendo o setor 
turístico. “Vejo no dia a dia que 
alguns restaurantes, por exemplo, 
não estão preparados para rece-
ber turistas. Precisamos investir na 
qualificação desse atendimento. 
Outro ponto importante é a falta 
de uma regulamentação do turis-
mo para, até, definir estaciona-
mentos para veículos turísticos. 
Hoje, não consigo parar um ôni-
bus de turistas na Praça do Papa. 
Então, podemos melhorar ainda 
mais nosso serviço”, analisou.

O empresário Armando Siebler 
encontrou um nicho de mercado 
e dedica sua empresa, a A1 Tu-
rismo, para atendimento do pú-
blico LGBTIQA+. Para ele, Belo 
Horizonte e Minas Gerais ainda 
têm um grande potencial de cres-
cimento no setor. “Nós temos a 
gastronomia, temos o 3º melhor 
mercado do mundo [o Merca-
do Central, em Belo Horizonte], 
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nosso jeito de ser, nosso sotaque, 
que já são chamarizes naturais de 
turistas, para além das cidades 
históricas. Mas Minas não se re-
sume a isso, e temos um vasto ho-
rizonte para explorar. Devemos, 
por exemplo, investir na diversida-
de e trabalhar melhor a inclusão 
do público LGBTIQA+”, disse. 
“Eu acho muito bacana a ACMi-
nas participar desse movimento 
de desenvolvimento do setor. Se 
dispor para essas discussões já é 
70% do caminho andado”, ava-
liou. 

DNA
Empreendedor e
a liderança
do futuro
Uma reflexão sobre a liderança 
do futuro foi o tema da edição do 

programa DNA Empreendedor, 
realizado no dia 23 de novembro 
pela ACMinas em parceria com 
o Sebrae-MG. Na apresentação, 
a então presidente do Conselho 
da Mulher Empreendedora, Ales-
sandra Alkmim Costa, falou sobre 
a importância de se buscar o 
equilíbrio das energias masculi-
na e feminina para se tornar um 
líder. Esse novo líder precisa ser 
orientado por valores em quatro 
dimensões: cuidadora, inclusiva, 
ecocêntrica e ética.

“A velocidade com que o mun-
do tem avançado em todas as 
questões, principalmente a tecno-
logia, tem demandado também 
uma evolução no entendimen-
to dos papéis desempenhados 
dentro das organizações. E, nas 
posições de liderança, há até 
pouco tempo, o comandado ti-
nha predominância da energia 
masculina, muito voltada para a 

razão. Nesses papéis, as mulhe-
res líderes negligenciavam sua 
própria energia, em que sensi-
bilidade e cuidado falam mais 
alto”, disse.

Os teóricos, segundo Alessandra, 
dizem que a nova liderança deve 
ser verdadeira, transparente, em-
pática e inclusiva. Um exemplo 
de líder masculino nesse modelo 
é o ex-presidente de Israel, Reu-
ven Rivlin. Uma das muitas de 
suas ações era contar histórias 
para crianças pelo Youtube. No 
Brasil, Alessandra apontou a em-
presária Luíza Trajano como o 
maior exemplo de líder.

De origem hindu, o conceito 
da liderança Shakti equilibra as 
energias feminina e masculina. É 
o líder consciente, capaz de na-
vegar nas polaridades. Segundo 
Alessandra, neste momento de 
volta das atividades que ficaram 

DNA Empreendedor debate Liderança para o Futuro frente a desafios da Covid-19.
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suspensas pela pandemia da Co-
vid-19, mais do que nunca um 
líder Shakti se faz importante, 
porque é preciso acolher os lide-
rados que ficaram, por exemplo, 
em home office de volta ao traba-
lho presencial e administrar essa 
reconexão. 

Wander Fernandes, consultor 
comercial do Centro Integração 
Empresa-Escola (CIEE) e professor 
universitário, elogiou o conteúdo 
do último módulo do DNA Em-
preendedor deste ano. “A pales-
tra teve clareza na comunicação 
e foi dentro da realidade que a 
gente precisa. A Alessandra con-
seguiu pontuar alguns aspectos 
que deram reforço ao que a gen-
te vê na prática. Esse conteúdo 
que a ACMinas tem elaborado 
me ajuda tanto na minha ativida-
de de liderança quanto nas mi-
nhas aulas”, disse o professor da 
Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) de Contagem. 

Balanço
“Criar um ambiente favorável para 
os pequenos negócios.” A frase 
da gerente de Relacionamento da 
ACMinas, Carla Cunha, é uma 
síntese dos objetivos dos progra-
mas DNA Empreendedor e Lapi-
dar, realizados pela associação 
em parceria com o Sebrae-MG.

Os dois programas foram cria-
dos durante a pandemia da 
Covid-19 com o objetivo de 
oferecer apoio e capacitação, 
principalmente para micro e pe-
quenas empresas, que foram du-
ramente afetadas pela crise sa-
nitária. “O DNA Empreendedor 
foi criado para capacitar o em-
preendedor em assuntos que são 
a base para qualquer negócio, 
como a gestão e a liderança. Já 
o Lapidar propõe assuntos mais 
específicos e focados, como o 

de turismo e produtos gastronô-
micos”, explicou Carla. 

“Nós focamos assuntos que pre-
parassem os empreendedores 
para trabalhar no ambiente di-
gital. Então, discutimos gestão, 
controle financeiro, e-commerce 
e marketing digital. São assuntos 
que muitos podem achar comple-
xos, e o nosso objetivo foi des-
mitificar os temas”, acrescentou. 
“Usamos a expertise do Sebrae-
-MG, que é a entidade mais qua-
lificada para nos ajudar a montar 
esses treinamentos”, pontuou a 
gerente. 

O trabalho da ACMinas envolve 
representantes de todos os con-
selhos empresariais, que contri-
buem com informações e estudos 
do segmento de atuação de cada 
um. E os conselhos de Inovação 
e Indústria Criativa, de Recursos 
Humanos, de Produtividade, de 
Turismo e de Micro e Pequenas 
Empresas se destacam na partici-
pação. Somente em 2021, cerca 
de 450 micro e pequenas empre-
sas participaram dos eventos pro-
movidos pelos dois programas. 

O analista técnico do Sebrae-MG 
Anderson Freitas destaca como 
característica dos eventos a esco-
lha dos temas e como o conteúdo 
é levado ao público de uma forma 
leve, mas não menos qualificada. 
“São eventos curtos e objetivos, 
respeitando a agenda do empre-
endedor. E observo que a taxa 
de evasão de público durante os 
eventos é de menos de 10%, ou 
seja, conseguimos manter a esma-
gadora maioria dos participantes 
durante todo o evento. Isso mostra 
que estamos no caminho certo”, 
disse. Para ele, a ACMinas, enti-
dade centenária, tem trabalhado 
muito bem a bandeira de capa-
citação de seus associados. “O 
Sebrae e a ACMinas podem ter 
agendas individuais, mas unimos 

nossos esforços, sendo a ACMi-
nas a protagonista, e o Sebrae, o 
apoio”, acrescentou.

O futuro dos
programas
O superintendente da ACMinas, 
Luis Paulo Costa, disse que a ex-
pectativa para 2022 é “capaci-
tar mais empresas dentro dos dois 
programas e ajudá-las a se inseri-
rem nesse novo mercado digital”. 
“É um caminho ainda em evolu-
ção. Muita gente precisa se pre-
parar para isso, principalmente 
as micro e pequenas empresas. 
E a ACMinas quer ser o agente 
motivador, incentivador, para que 
elas se posicionem cada vez me-
lhor no mercado”, analisou Luis.

O diretor-superintendente do Se-
brae-MG, Afonso Rocha, desta-
cou o desafio que  empresários 
e empreendedores enfrentaram 
diante da pandemia da Co-
vid-19. “Em um tempo recorde, a 
maioria dos empreendedores pre-
cisou inovar em vários processos, 
principalmente para ingressar ou 
melhorar sua presença no am-
biente on-line e fazer frente aos 
impactos da crise no faturamento 
das empresas”, analisou.

E, nesse cenário, a parceria entre 
a ACMinas e o Sebrae-MG per-
mitiu que muitos deles entendes-
sem e se capacitassem para man-
ter e até expandir seus negócios. 
“Os resultados desta parceria em 
2021 são muito positivos: 450 
micro e pequenas empresas de 
diversos segmentos participaram 
dos dois programas. E nosso ob-
jetivo é seguir com essas ações 
em 2022, certos de que ainda 
há muitos desafios pela frente e  
de que a melhor forma de enfren-
tá-los é com conhecimento e uma 
gestão profissional”, disse Rocha.
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A última reunião plenária da AC-
Minas de 2021 foi um momento 
de reencontro e de conexão com 
o presente e com o futuro. Pela 
primeira vez, desde o início da 
pandemia da Covid-19, a sede 
da associação recebeu um evento 
totalmente presencial, cumprindo 
os protocolos sanitários que o mo-
mento impõe. E o conteúdo discu-
tido permitiu a construção de uma 
ponte com o futuro.

Além de celebrar o reencontro das 
presidência e vice-presidência, di-
retoria, presidentes de conselhos 
empresariais e convidados, a reu-
nião discutiu como o Aeroporto 
da Pampulha, que foi concedido 
à BH Airport neste ano, pode ser 
aproveitado. No evento, o CEO 
da empresa, Kleber Meira, apre-
sentou informações sobre o Aero-
porto Internacional de Belo Hori-
zonte, em Confins, a posição do 
terminal no mercado aeroviário 
nacional e internacional, e como 
ele pode se relacionar com o da 
Pampulha de forma que eles, em 

conjunto, levem a capital mineira 
a um outro patamar de desenvolvi-
mento econômico, o de hub logís-
tico multimodal.

“Nós queremos Belo Horizonte 
metropolitana, exemplo de metró-
pole, metrópole viva, metrópole 
engajada, metrópole humaniza-
da”, resumiu o presidente da AC-
Minas, José Anchieta da Silva. 

O executivo Kleber Meira desta-
cou que é preciso se pensar em 
uma agenda que faça com que os 

dois terminais cresçam de forma 
harmoniosa. “Pensar em desenvol-
ver na Pampulha as mesmas ativi-
dades que já existem em Confins 
é uma estratégia predatória. Não 
podemos pensar em ter dois aero-
portos na mesma cidade fazendo 
a mesma coisa. Então, o ideal é 
que Confins continue operando 
o que chamamos de rotas tron-
cais [voos para outros estados e
países] e a Pampulha faça as rotas 
alimentadoras [voos para cidades 
do interior do estado e cidades 
pequenas no Brasil]”, explicou o 
CEO do BH Airport.

Reunião plenária marca reencontro 
e conexão com o futuro

Plenária

Diretor-presidente da BH Airport, Kleber Meira, apresenta oportunidades de negócios a 
partir da concessão do aeroporto da Pampulha.
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Mas, enquanto o uso do Aeropor-
to da Pampulha está sendo pensa-
do e planejado, Confins se des-
taca entre os aeroportos do Brasil 
e do mundo em vários quesitos 
de qualidade e ainda se prepara 
para o futuro. 

“Um lugar de
conexão”
Kleber ressaltou que, desde 2013 
- data de sua concessão à BH Air-
port -, já foi feita uma estratégia 
“vencedora”, que foi a de concen-
trar os voos comerciais no terminal. 
Hoje, Confins se encontra em uma 
posição de destaque no mercado 
aeroportuário brasileiro e interna-
cional. “No Brasil, hoje, Confins 
está em terceiro lugar, perdendo 

apenas para Guarulhos (SP) e 
Viracopos (SP). Se compararmos 
com o Aeroporto Internacional 
do Galeão (RJ), hoje estamos 
com mais do dobro do número 
de passageiros. O Galeão teve, 
neste ano, cerca de 3 milhões de 
passageiros, enquanto Confins vai 
fechar o ano com cerca de 7 mi-
lhões”, explicou.

“Uma das vantagens que temos 
é a localização geográfica, que 
permite que o aeroporto se torne 
extremamente competitivo. Esta-
mos a uma hora de voo do Rio, 
de São Paulo, de Brasília, e esta-
mos entre o Sul e o Nordeste. Essa 
localização é um ativo importante 
para Minas Gerais, e Belo Hori-
zonte tem tudo para ser a nova ró-
tula. E pode mostrar que, para se 

deslocar no Brasil, não é preciso 
passar por São Paulo”, disse.

O executivo destacou, ainda, 
que o Brasil precisa investir não 
só em aeroportos, mas em mais 
companhias aéreas. O aumento 
de players no mercado favorece a 
competitividade e pode beneficiar 
o passageiro.

O futuro em
Confins
Confins tem a meta de se tornar o 
portal do futuro. Segundo Kleber, 
o terminal já tem estrutura pronta 
para crescer por mais 15 anos. E, 
atento a isso, o aeroporto começa 
a se tornar um porto seco, onde a 
carga que chega em contêineres 
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nos portos de Santos e do Rio é 
desembaraçada. “Hoje, já bus-
camos esses contêineres nos dois 
portos, fechados, para distribuir 
por Confins. Isso significa mais 
renda e abre portas para um novo 
negócio, que é o porto seco”, 
acrescentou.

Outra aposta do terminal é se tor-
nar um aeroporto-indústria, onde 
as empresas instalam suas fábri-
cas. “Estar dentro de Confins já re-
presenta um ganho logístico muito 
importante. Além disso, sendo um 
aeroporto-indústria, Confins pode 
funcionar quase como uma zona 
franca, com um regime aduaneiro 
muito favorável para essas empre-
sas”, detalhou Kleber.

Para receber melhor os passagei-
ros, estão em desenvolvimento pro-
jetos de melhorias das instalações 
do aeroporto. O objetivo é que o 
Terminal 1, dedicado a voos do-
mésticos, seja o terminal “Minas 
Gerais”. “Estamos fotografando 
os portais de igrejas históricas 
de Minas para usar as imagens 
como os portais dos portões de 
embarque. Assim, o passageiro 
vai ter a experiência de estar em 

Minas. Além disso, vamos fazer o 
teto curvo, imitando as curvas de 
nível das montanhas. No Terminal 
2, que é o internacional, temos um 
projeto mais ousado e moderno. 
Assim, fazemos diretamente a co-
nexão ‘de Minas para o Mundo’”, 
revelou. 

Luiz Antônio Athayde,  fundador e 
CEO da Héstia Consultoria, e em-
possado presidente do Conselho 
Empresarial de Infraestrutura e Lo-
gística, criado recentemente pela 
ACMinas, defendeu que Minas 
seja o epicentro aeronáutico no 
Brasil. “A meta é ser o hub aéreo 
mais relevante do Brasil. O porto 
Aéreo do Brasil. E, nesse cenário, 
temos que deixar de lado falsos 
dilemas e focar o que importa”, 
disse Athayde.

Descerramento de 
placa a Aguinaldo 
Diniz Filho
A ACMinas teve a honra de des-
cerrar, no dia 14 de dezembro, o 
retrato do ex-presidente Aguinaldo 
Diniz Filho, que ficou à frente da 

presidência da entidade entre os 
anos de 2019 e 2020. 

Na abertura da solenidade, o pre-
sidente, José Anchieta da Silva, 
informou aos presentes que desig-
nou ao vice-presidente Ruy Araújo 
a missão de conduzir a homena-
gem a Aguinaldo. “A palavra não 
me pertence e dela não farei uso. 
Eu não sou autorizado a falar do 
Aguinaldo, dada a importância 
dele para a história desta casa”, 
falou brevemente o presidente.  

Representando, então, a ACMi-
nas, Ruy Araújo destacou o bom 
trabalho realizado por Aguinaldo 
à frente da entidade em 2020, 
primeiro ano da pandemia da 
Covid-19. “O Aguinaldo trouxe 
para a Associação Comercial 
toda a experiência de gestão  
que ele adquiriu na vida. Eu me 
lembro de que, ano passado, ele 
foi apresentar os resultados de 
2020. E pediu a palavra o nosso 
amigo, o professor Cláudio Mou-
ra e Castro. E ele disse ‘eu nunca 
vi um negócio desse, não. Num 
ano de pandemia, uma associa-
ção sai com resultado positivo. 
Ô Aguinaldo, que milagre é esse 
que você fez aí?’”, contou o vice-
-presidente.

Aguinaldo Diniz Filho tem sua gestão imortalizada na galeria de ex-presidentes da Entidade.
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Conselho 
Empresarial de 
Infraestrutura e 
Logística
O Conselho Empresarial de In-
fraestrutura e Logística, vai se 
dedicar às questões relacio-
nadas à infraestrutura, mobili-
dade, transportes e trânsito de 
Belo Horizonte. Luiz Antônio 
Athayde Vasconcelos, fundador 
e CEO da Héstia Consultoria, 
foi empossado como presidente 
do grupo. 

“Como registro, entendo que o 
propósito central do trabalho a 
ser desenvolvido, alinhado com 
a orientação do presidente, Dr. 
Anchieta, é buscar a formata-
ção de uma pauta de projetos 
de infra e de logística que se-
jam transformadores à econo-
mia do estado e à região metro-
politana de Belo Horizonte. E 
a ACMinas agrega seu capital 
institucional à viabilização des-
ses projetos.”

Conselho
Empresarial da 
Mulher
Empreendedora
Em dezembro, a especialista em 
gestão financeira, mercado de 
capitais, investimentos e estraté-
gia corporativa, Luciana Zanini, 
assumiu a presidência do Conse-
lho Empresarial da Mulher Empre-
endedora. 

“É uma honra liderar esse pro-
jeto e esse grupo. Nosso papel 

é conectar e impactar mulheres 
em diferentes momentos no de-
senvolvimento de negócios, as 
empreendedoras e as intraem-
preendedoras também. Vinda 
do mundo corporativo, conhe-
ço os desafios que as mulheres 
profissionais enfrentam ao em-
preender sua carreira e os ne-
gócios de terceiros, tendo assim 
similaridades aos desafios das 
empreendedoras. O propósito 
é trazer uma nova visão para o 
conselho e pensar no papel e 
atuação da mulher em um am-
biente de negócios desafiador e 
ir além.”

Novidades
na ACMinas

Conselhos

Luiz Antônio Athayde Vasconcelos assume o novo Conselho de Infraestrutura e Logística da Entidade

Luciana Zanini assume presidência do Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora.
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O cenário econômico para o 
Brasil de 2022 se mostra bastan-
te desafiador, mas já dá sinais 
de melhora em relação a 2021. 
A expectativa é que a escassez 
hídrica arrefeça, diminuindo os 
efeitos da crise energética; a 
pandemia da Covid-19 esteja 
controlada, o que poderá permi-
tir a retomada total das ativida-
des; e ainda há a possibilidade 

de um recuo, mesmo que peque-
no, na inflação. 

2021 começou com uma sensa-
ção de incerteza, principalmen-
te na economia, em função da 
pandemia. A vacinação em mas-
sa da população começou com 
atraso em relação a outros paí-
ses, o que adiou a flexibilização 
do isolamento social e a retoma-

da das atividades econômicas. 
“Isso fez com que a gente só ti-
vesse recuperação da atividade 
econômica no segundo semestre. 
E essa crise vem acontecendo 
dentro de um sistema de fatores 
externos, com inflação alta, alto 
índice de desemprego e a taxa 
de juros [Selic] também alta”, 
analisou o economista e presi-
dente do Conselho Empresarial 

O Brasil de 2021 e o 
que esperar de 2022

Economia
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de Economia da ACMinas, Gui-
lherme Leão.

O desemprego chegou a 13,5 
milhões de brasileiros no 3º tri-
mestre, segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O número representa 
12,6% de taxa de desocupação. 
Além disso, o Brasil ainda tem 
5,1 milhões de pessoas desalen-
tadas - que desistiram de procu-
rar emprego. 

O país enfrentou a pior seca dos 
últimos 90 anos, afetando du-
ramente a energia elétrica, que 
levou o governo federal a criar 
uma nova bandeira tarifária, aci-
ma da vermelha. A seca também 
impactou a safra, afetando os 
preços dos alimentos, principal-
mente da carne, que se tornou 
“artigo de luxo” em muitos lares 
brasileiros. 

Outro vilão da inflação foi a ga-
solina. O preço do litro acumu-

lou alta de mais de 50% neste 
ano e ultrapassou os R$ 7, ín-
dice que afeta não só o dia a 
dia da população, mas também 
o custo da produção de várias 
atividades econômicas.

O Banco Central aumentou, vá-
rias vezes no ano, a taxa de juros 
(Taxa Selic), uma medida amarga 
para conter a inflação. O último 
índice, divulgado em dezembro, 
ficou em 9,25% ao ano. “Com 
tudo isso fazendo pressão, é na-
tural que o Banco Central conti-
nue o aumento da taxa de juros. 
E muitos especialistas acham até 
que o BC está defasado no com-
bate à inflação e que essa alta de 
juros deveria ter sido mais agres-
siva. O crédito mais caro tem um 
efeito ruim para o comércio por-
que significa uma diminuição da 
capacidade de compra das pes-
soas”, explicou Leão. 

Com a estimativa de que o Pro-
duto Interno Bruto (PIB), calcula-

do pelo Banco Central, feche 
2021 em 4,1%, isso significa 
que o país está com a econo-
mia estagnada, porque 2020 
registrou uma queda de 4,1% 
no índice. 

Os desafios de 
2022
Um fator muito importante que 
deve ser considerado em 2022 
são as eleições majoritárias, 
que vão eleger deputados esta-
duais, governadores, deputados 
federais, senadores e presidente 
da República. “O ano que vem 
será o último do mandato do 
governo atual. Tradicionalmen-
te, é um ano de medidas mais 
conservadoras, com adiamento 
de investimento. Além disso, a 
polarização política a que es-
tamos assistindo aumenta a in-
certeza para 2022 e 2023, o 
que causa uma retração de in-
vestimentos também por parte 
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dos empresários”, comentou o 
economista. 

No cenário internacional, Leão 
apontou, ainda, que a pande-
mia causou desestruturação em 
cadeias produtivas no mundo, 
que também enfrenta alta da in-
flação e sofre os efeitos da alta 
do petróleo. “Apesar disso, exis-
te a expectativa de que o preço 
do petróleo diminua no ano que 
vem, e o câmbio, considerando 
a taxa de juros externa, tende a 
não sofrer um impacto tão gran-
de”, completou. 

Apesar das perspectivas, sinais 
de melhora em vários setores 
deixam um certo otimismo em re-
lação a 2022. “A crise hídrica 

pode ser menos aguda do que 
se esperava, então pode haver 
melhora na safra, o que, por sua 
vez, diminui a pressão em cima 
dos preços dos alimentos. Assim, 
é possível que tenhamos uma in-
flação mais baixa. Além disso, 
a expectativa é que o preço da 
energia no Brasil seja menor a 
partir de maio”, disse o econo-
mista. 

2022 apresenta ainda um pa-
norama de melhora no controle 
da pandemia, mesmo com a 
nova variante do coronavírus, 
Ômicrôn. “Apesar do atraso na 
vacinação em 2021, o Brasil já 
tem pronta a infraestrutura para 
vacinar toda a população. E 
a população se mostrou muito 

aderente aos imunizantes”, ava-
liou Leão.

Outro fator positivo é a injeção 
de dinheiro no mercado com o 
pagamento do Auxílio Brasil, do 
governo federal. “Os primeiros 
meses do ano que vem podem 
ser ainda duros, como efeito ime-
diato de 2021. Mas os sinais 
são de um ano melhor do que 
tivemos”, analisou. 

A dica do economista para em-
preendedores e empresários é: 
seja conservador nos investimen-
tos. “Evite buscar investimentos 
de risco alto, como ações na 
Bolsa de Valores. O momento 
é de cautela para se buscar um 
crescimento sólido”, encerrou.
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A localização da SKEMA em 
Belo Horizonte é uma escolha 
feita por nossa escola global de 
ensino superior para estabelecer 
uma IES brasileira

Quantas vezes me perguntaram 
por que a SKEMA escolheu Belo 
Horizonte e não outras capitais 
econômicas no Brasil? Ainda res-
pondo com a mesma convicção 
de que a SKEMA chegou a esta 
bela capital de Minas Gerais 
pelas razões certas: tradição em 
educação de qualidade, celeiro 
de inovação e riqueza cultural. 
Não me arrependo dessa esco-
lha. E aproveito o aniversário 
de 123 anos da cidade, em 
12/12, para detalhar um pouco 
sobre isso. 

Naturalmente, a história do de-
senvolvimento da Faculdade 
SKEMA em solo belo-horizontino 
baseia-se, antes de tudo, no aco-
lhimento. Por meio dele, pudemos 
construir uma rede de amigos, 
a começar pela Fundação Dom 
Cabral, cujo nível de excelência 
em Educação Executiva é inques-
tionável. Outros atores muito im-
portantes também contribuíram: 
a Câmara de Comércio Franco-
-Brasileira de Minas Gerais, a As-

sociação Comercial e Empresa-
rial de Minas Gerais, ACMinas, 
o Governo de Minas Gerais, o 
Consulado da França, a Faculda-
de de Ciências Médicas de Mi-
nas Gerais e, naturalmente, os ci-
dadãos de Belo Horizonte. Tudo 
isso foi decisivo nos primeiros 
passos da SKEMA em Belo Ho-
rizonte, a capital onde os laços 
entre as pessoas oferecem muitas 
oportunidades para aprender e 
fazer negócios.  

Nesses 4 anos de experiência 
e desenvolvimento em Belo Ho-
rizonte, nossa rede foi enriqueci-
da com novos parceiros, como 
a Fiemg, o grandes empresas 
brasileiras e internacionais foram 
acrescentadas ao nosso círculo 
de cooperação. Sim, a SKEMA 
continua recebendo uma calorosa 
recepção porque o povo de Bea-
gá mantém o afeto, e a confiança 
em nós. É desse acolhimento que 
surgem mesas rodeadas de ami-
gos audazes e abertos a desen-
volver projetos inovadores.

Além da qualidade das relações 
humanas experimentadas desde 
nossa chegada, Belo Horizonte 
oferece oportunidades de cone-
xão com ecossistemas inovadores 

onde encontramos incubadoras, 
aceleradores eficientes com star-
tups que evoluem muito rapida-
mente e até mesmo se juntam a 
grandes empresas. Tudo isso é 
uma escalada de habilidades, o 
que nos convida a fazer sempre 
melhor com conhecimentos de 
alto nível e referências interna-
cionais que sugerem as chances 
de sucesso deste tecido de van-
guarda. Inspirada pela inovação, 
a Faculdade SKEMA, Escola de 
Economia do Conhecimento em 
Gestão, tem estado cada vez 
mais orientada para uma hibri-
dização do conhecimento atra-
vés do desenvolvimento de uma 
Faculdade de Direito, contando 
com a expertise tecnológica liga-
da à Inteligência Artificial, mas 
também aproximando-se de ou-
tros campos científicos.  

A fim de ampliar e tentar expli-
car esta dinâmica criativa de 
novos valores empresariais em 
mercados que estão - acima de 
tudo - procurando valor de uso e 
experiência do cliente, devemos 
olhar para o fato de que isso está 
acontecendo em Belo Horizonte. 
Existem inevitavelmente várias 
explicações, algumas das quais 
podem me escapar, mas vejo 

BH, a capital do 
acolhimento e do 
desenvolvimento nas 
montanhas

SKEMA
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a combinação da presença de 
conhecimentos mantidos e reno-
vados pelos atores, o apoio de 
atores públicos e privados para 
desenvolver projetos e a interliga-
ção entre os atores, que, no nível 
de Minas Gerais, alimentam a 
dinâmica local com ramificações 
bem além das fronteiras. Portan-
to, a SKEMA obviamente se sente 
em sintonia com esta criatividade. 
É seu DNA e sua própria dinâmi-
ca de desenvolvimento no Brasil. 
A SKEMA Ventures - incubadora 
de negócios -,  com seus profes-
sores altamente qualificados, está 
empenhada em colaborar com 
estes ecossistemas a fim de dar 
sua contribuição.

Só posso ligar essas habilidades 
inovadoras com o alto nível dos 
centros acadêmicos e educacio-
nais da cidade. A UFMG tem uma 
liderança inquestionável em pes-
quisa. Em seu rastro, outros gran-
des centros universitários públicos 
e privados também testemunham 
a importância da cidade e sua 
especialização em educação. A 
SKEMA está encantada com isso 
e se alimenta da ambição de criar 
oportunidades de colaboração 
que estão sempre determinadas a 
combinar excelência e inovação. 
Não podemos esquecer de subli-
nhar o grande número de faculda-
des que preparam ambiciosamen-

te seus alunos para ingressar no 
ensino superior. A SKEMA pode 
testemunhar isso a cada ano pelo 
nível dos estudantes recrutados 
com alto potencial, qualquer que 
seja sua formação, que amam o 
Brasil enquanto querem ganhar 
experiência internacional para 
melhor apoiar o desenvolvimento 
de seu país no seu retorno.

Passemos agora a um assunto 
que me é muito caro sobre Belo 
Horizonte, uma cidade cultural. 
Este tema é muito próximo ao 
anterior porque a educação é 
sempre acompanhada por um 
enriquecimento da vida cultural. 
Aqui, novamente, Belo Horizon-
te é um exemplo com sua oferta 
de museus com exposições per-
manentes ou temporárias, shows, 
salas de concertos, escolas públi-
cas para treinar jovens e não tão 
jovens talentos! Não posso deixar 
de mencionar alguns de meus fa-
voritos: a Fundação de Educação 
Artística, que tem a arte de des-
cobrir e encorajar jovens talentos 
de todos os estilos de vida, Bravo 
Bérénice por esta exemplaridade! 
Não posso mencionar todos os 
lugares culturais da cidade por-
que são muitos, mas vou terminar 
com uma instituição emblemática 
que foi minha primeira descober-
ta quando cheguei a Belo Hori-
zonte. Esta é a Filarmônica, um 

espaço musical clássico que é 
tão intercultural e abre suas por-
tas, sempre que possível, a todos 
os públicos sem nunca renunciar 
à excelência de sua oferta asso-
ciada a uma forte determinação 
de elevar um grande público a 
um nível de cultura musical que 
enriquece tanto a vida humana.

Terminemos esta conversa sobre 
uma expertise compartilhada en-
tre a França e o Estado de Mi-
nas Gerais: a gastronomia, que 
me fez esquecer a nostalgia dos 
queijos franceses, tão bem subs-
tituída pelas delícias dos queijos 
mineiros! Poderíamos temer que 
a pandemia extinguisse esta repu-
tação de capital de bares e res-
taurantes... Sem dúvida, houve, 
infelizmente, impactos irrepará-
veis para alguns estabelecimen-
tos, mas concluir que este seria o 
fim desta reputação seria errado 
e sem contar com a resiliência e 
força criativa dos empreendedo-
res gastronômicos de Belo Hori-
zonte. Vamos nos preparar para 
novas descobertas. Também pre-
cisaremos deles para continuar 
celebrando algumas conquistas 
esportivas nacionais!

Vocês podem pensar que estou 
escrevendo uma declaração de 
amor à cidade de Belo Horizon-
te e ao estado de Minas Gerais. 
Isso é provavelmente verdade, 
mas com as férias de Natal se 
aproximando, não é hora de nos 
livrarmos de qualquer inibição 
e expressar nossos sentimentos? 
Desejemos a Belo Horizonte, 
tão exemplar na gestão da pan-
demia como tem sido também 
o estado de Minas Gerais, que 
mantenha nossa resiliência neste 
período de pandemia, a fim de 
enfrentar um futuro mais sereno 
em 2022.

Conheça a Faculdade SKEMA: 
www.skema.edu.br

Geneviève Poulingue, diretora da Skema Brasil
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Colaboração, integração e co-
operação devem ser entendidas 
como elementos-chave nas ações 
que vão nortear o futuro das es-
colas de negócios em todo o 
mundo. A pandemia que parali-
sou o mundo acelerou também a 
reflexão sobre uma transição que 
já se encontrava em curso. E nos 
convoca para discutir e desenvol-
ver uma nova economia.

Temos vivido tempos que questio-
nam dois ordenamentos básicos 
da sociedade – o aspecto polí-
tico e o econômico. No primeiro 
deles, a democracia vem dando 
sinais de exaustão e precisa, com 
urgência, se modernizar para ga-
rantir maior participação social 
e responsabilidade na prestação 
de contas aos cidadãos. Enquan-
to isso, na economia, entendo 

que o capitalismo conseguiu atin-
gir um padrão de bem-estar sa-
tisfatório para as pessoas, mas, 
quanto mais avançou nesse que-
sito, mas produziu desigualdades 
entre os que se beneficiam dos 
ganhos e os que não têm acesso 
aos mesmos. No caso brasileiro, 
a meu ver, essa divisão chega 
a ser alarmante e impeditiva de 
avanços civilizatórios e demanda 

Quando começa o futuro 
que queremos viver?

Artigo

Antonio Batista da Silva Junior
Presidente Executivo da FDC
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uma mudança que favoreça não 
só a inclusão como também a di-
versidade.

A emergência de lideranças popu-
listas e o desgaste da globaliza-
ção explicam e são consequência 
desse período de necessária tran-
sição no mundo. No caso das es-
colas de negócios, por exemplo, 
que lidam diretamente com empre-
sas e carreiras de executivos, tem 
sido comum um questionamento 
sobre o papel das organizações 
na sociedade: o que antes era en-
tendido apenas como um agente 
de produção econômica é cha-
mado cada vez mais a agir como 
promotor do bem-estar social. 

Há uma necessária interseção da 
ação futura das empresas e de 
suas lideranças no espectro so-
cial uma vez que hoje o Estado 
vem sendo cobrado e questiona-
do por não entregar resultados. 
É preciso identificar esses vazios 
e trabalhar para que novos ar-
ranjos entre o público, o privado 
e a sociedade civil sejam mais 
eficientes e responsáveis. Não 
se trata, obviamente, de rever 
responsabilidades, mas, sim, de 
reorganizar uma governança co-
laborativa a partir das melhores 
capacidades que cada agente 
pode prover. Em ações conjuntas 
e simultâneas isso poderia se tra-
duzir em um futuro mais inclusivo 
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negócios, por 
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empresas e carreiras 
de executivos, tem 
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e justo, que pede maior coopera-
ção e colaboração entre os seto-
res e as instituições.

Temos sugerido às escolas de ne-
gócios a incorporação em seus 
currículos das disciplinas de ou-
tros campos de conhecimento 
como forma de alargar perspec-
tivas e trazer o desafio do mundo 
real para o ambiente de forma-
ção de executivos. Incluir, entre 
outros, o estudo da política, arte, 
sociologia e história nos cursos de 
Administração e Negócios pode 
agregar valor em conteúdo sem 
abrir mão de seguir fazendo o 
que as escolas de negócios têm 
de melhor: formar líderes e ajudar 
a tornar as empresas mais produ-
tivas e mais eficientes. 

No momento atual, marcado por 
forte incerteza, as organizações 
têm a oportunidade de começar a 
criar, hoje, o futuro que queremos 
viver. Para tanto, precisarão ser 
capazes de isolar os ruídos exis-
tentes e captar com maior clareza 
as mais prementes necessidades 
da sociedade. É o que temos feito 
na Fundação Dom Cabral, mobili-
zando professores e especialistas, 
integrando saberes e ampliando 
fronteiras, para que sejamos ca-
pazes de endereçar os grandes 
desafios da humanidade. Sim, o 
futuro já começou e poderá ser 
melhor do que fomos até hoje.

“

“
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A Associação Comercial e Empre-
sarial de Minas recebeu a visita 
do embaixador do Chile, Fernan-
do Schmidt Ariztía, em novembro. 
Na ocasião, o presidente interino, 
Epiphânio Camillo dos Santos, 
acompanhado do vice-presidente 
Ruy Araújo, do presidente do Con-
selho de Relações Internacionais, 
Claudio Motta, do superintenden-
te da ACMinas, Luís Paulo Costa, 
debateu sobre as parcerias eco-
nômicas do país e as riquezas e 
potencialidades de Minas Gerais. 

O embaixador ressaltou que o 
novo acordo comercial entre Brasil 
e Chile trata sobre questões não 
tarifárias, como o comércio de ser-
viços, telecomunicações e medi-
das sanitárias. O acordo promete 
melhorar o fluxo de comércio entre 
os dois países, trazendo uma redu-
ção na burocracia e nos custos da 
importação e exportação de pro-
dutos, proteção para investimentos 
diretos, mais rapidez para venda 

de bens da agroindústria e a aber-
tura do mercado em compras go-
vernamentais.
 

Mining Indaba
Em visita à ACMinas, o embaixador 
da África do Sul, Vusi Mavimbela,  
recebido pelo presidente interino, 
Epiphânio Camillo dos Santos, e 
pelos vice-presidentes Alessandra 
Alkmim e Cledorvino Belini desta-
cou as potencialidades comerciais 
de ambas as localidades. 

Ele destacou também e convidou 
para o Mining Indaba 2022. 
Depois de um evento virtual em 
2021, o Mining Indaba de maio 
de 2022 promete ser evento 
obrigatório para todos os exe-
cutivos da mineração africana. 
Além de reunir o maior número 
de investidores, executivos de 
mineração e ministros para qua-
tro dias de discussões de inves-
timento e negociações, há uma 
série de iniciativas novas e apri-
moradas planejadas também.

Um dos destaques da edição de 
2022 é o Green Metals Day(Dia 
do Metal Verde), que foca a oti-
mização das oportunidades de 
fornecimento de metais verdes 
para as demandas globais de 
energia. Outro destaque dessa 
edição é o lançamento de uma 
plataforma de colaboração entre 
o setor de mineração e a acade-
mia chamada Inovation & Rese-
arch Battlefield.

Mais informações acesse:
www.miningindaba.com

Acordo de Livre Comércio 
entre Brasil e Chile

Acontece
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