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Editorial

Câmaras empresariais:
TJMG coloca o estado
no rumo do desenvolvimento sustentável
José Anchieta da Silva
Presidente da ACMinas

Uma grande vitória para os empresários e comerciantes de Minas. Foi
assim que a ACMinas encarou a
notícia da criação de duas Câmaras
Especializadas em Direito Empresarial
no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uma luta de mais de dez anos,
capitaneada por nossa associação,
juntamente com outras lideranças e
instituições mineiras, que mostra resultado prático com a instalação das
duas câmaras para assuntos exclusivos às organizações.
As novas câmaras empresariais representam uma qualificação da jurisdição. Em São Paulo, um dos maiores
tribunais do mundo, a instalação das
câmaras especializadas resultou em
previsibilidade nos julgamentos e assertividade na criação de jurisprudências na atuação empresarial. Urgia,
então, a necessidade, em nosso Estado, de se propor uma Justiça eficiente,
célere e em consonância com as demandas atuais do mundo empresarial.

Durante os últimos anos, atuamos na
sensibilização dos desembargadores
e da direção do TJMG nesse sentido.
A criação das câmaras empresariais
cumpre a função de refinar o tratamento dado pela Justiça às questões
das organizações, em busca de duração razoável do processo e de
uma uniformização de jurisprudência. Dessa forma, permite mais previsibilidade nos julgamentos e uma
atuação preventiva dos empresários
e gestores, evitando recursos desnecessários a partir da consolidação
dessa jurisprudência.
A especialização, além do potencial
aprimoramento das decisões judiciais,
vai levar maior familiaridade aos desembargadores com essas matérias,
o que acarretará julgamentos mais
céleres e eficientes. Ganham os empresários, mas ganham também toda
a sociedade, a economia e o Estado,
com a criação desse ambiente de atuação jurídica mais seguro e previsível.

As câmaras especializadas em temas específicos e relevantes para as
relações empresariais, com uma advocacia igualmente especializada,
colocarão a Justiça mineira no rumo
da modernidade, além, ainda, de ajudarem a desafogar o Poder Judiciário
e gerar previsibilidade jurídica, permitindo julgamentos mais céleres, que
levarão ao desenvolvimento econômico sustentável da nossa Minas Gerais.
Reforço nossos agradecimentos ao
Tribunal de Justiça e ao presidente
Gilson Soares Lemes, que se mostrou sensível à demanda da classe
empresarial, força motriz desta nação. Sabemos que a implementação
das novas comarcas trará desafios
a todos: empresários, advogados e
desembargadores. Mas o Judiciário
mineiro encontrará na ACMinas e
nos seus filiados verdadeiros parceiros, que estarão dispostos a trabalhar
juntos pelo rápido sucesso da atuação das novas câmaras.
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Capacitação

DNA Empreendedor:
Governança Corporativa
Primeiro módulo do DNA 2022 capacita
na temática do Destaque na Gestão

A governança corporativa como
instrumento fundamental para aumentar o desempenho, melhorar os
processos do negócio e, assim, gerar um crescimento sustentável para
as pequenas empresas. Esse foi o
tema da palestra ministrada pela especialista em Gestão de Negócios
Yluska Bambirra, no primeiro módulo
do Programa DNA Empreendedor,
ocorrido em abril.
Com o objetivo de contribuir para a
melhoria da gestão, fundamentando
conceitos e preparando as empresas
para os desafios impostos pela contemporaneidade, Yluska dividiu sua
explanação em três tópicos: conceitos de governança, estratégias, processos e benefícios, além de aplica4

ções, nos quais a palestrante mostrou
boas práticas, importância de indicadores para tomada de decisões e
dicas aos empresários.

Segundo a especialista, governança
corporativa está fincada em quatro pilares: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade.

Para Yluska, a governança corporativa é o sistema que controla a empresa. “São práticas, regras e processos
que regem a empresa e preservam
seus ativos tangíveis e intangíveis para
que ela alcance seus objetivos e seus
negócios sejam bem sucedidos”.

Ela citou benefícios da governança,
como ganhar produtividade, construir boa reputação, assertividade na
tomada de decisões e novas oportunidades de negócios. “Governança
corporativa tem a ver com a gestão, e
não com porte, número de funcionários da empresa ou seu faturamento”.

Ela afirmou ainda que a empresa
precisa se atentar em busca da plena
sustentabilidade, não apenas a ambiental, mas também em ser economicamente viável e socialmente justa.
“Somente com esses três pilares podemos falar em sustentabilidade”.

Bambirra falou também sobre a importância da implementação de processos
maduros e bem fundamentados para
o crescimento saudável da empresa. E
debateu sobre a forma consciente de
começar a implementação desses pro-

cessos, definindo missão, visão, objetivo
e metas numéricas, além de identificar
os processos críticos enfrentados, os
pontos fortes e frágeis e, assim, definir
e implementar as melhores estratégias,
sempre monitorando os indicadores.
Na parte final do encontro, por meio
de uma ferramenta de interação virtual,
Bambirra buscou conhecer mais sobre
a gestão dos negócios dos participantes do webnário, como pontos fortes
e objetivos. Além disso, deu dicas de
boas práticas gerenciais, como
• Padronização de processos
• Delegação de tarefas simples
• Manutenção da constância nos
processos
• Enfrentamento dos problemas de
frente.

Destaque na Gestão
A capacitação em governança corporativa fez parte das ações “ACMinas Destaque na Gestão Empresarial”, inciativa do Conselho
Empresarial de Produtividade da ACMinas. O projeto, lançado em março, visa reconhecer as empresas que
se destacam em sua gestão e sensibilizar os empresários para a importância de uma autoavaliação.
Yluska Bambirra destacou a importância
de as empresas participarem do projeto.

”

Uma oportunidade
valiosa para
desenvolver a
capacidade de
análise crítica das
empresas, conhecer
e apresentar as
melhores práticas
de gestão e
incentivar a criação
de estratégicas
que gerarão maior
impacto possível
no lucro de cada
negócio.

”

O presidente da ACMinas, José
Anchieta da Silva, participou do
DNA e destacou a relevância do
tema e a oportunidade de as empresas participantes do projeto melhorarem a gestão.
Já o vice-presidente José Epiphânio
Camillo reforçou a importância da
parceria com o Sebrea-MG no proje-

to, mostrando que as duas instituições
estão unidas “no intuito e propósito de
atuar diretamente na busca pelo desenvolvimento sustentável das empresas e instituições”.

Regulamento
O regulamento, as regras e a ficha
de inscrição para o mérito ACMinas
Destaque na Gestão Empresarial já
estão disponíveis no site da associação: https://acminas.com.br/.
Entre as principais regras, estão:
A sede da empresa candidata deve
estar localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.
O número de funcionários: entre 10 e
49 empregados.
Receita bruta anual maior que R$360
mil e menor ou igual a R$4,8 milhões.
Concordância para apresentar as
informações e resultados solicitados
pela coordenação.
Concordância para receber a visita
virtual do avaliador para esclarecer
as dúvidas levantadas na análise das
informações e resultados fornecidos
pela Candidata.
Participação na cerimônia de congraçamento.
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Digital

E-commerce é via de
regra para o empresário
Vender pela internet “viralizou”. E, se você ainda não
está nesse mercado, está perdendo dinheiro.

O comércio de produtos e serviços
pela internet é uma tendência brasileira e mundial. A pandemia da
Covid-19 apenas acelerou esse processo. Segundo dados da pesquisa
Webshoppers, referência do setor no
país, o e-commerce movimentou mais
de R$53 bilhões no primeiro semestre
de 2021, apenas em vendas via lojas
virtuais. São 42 milhões de brasileiros
que estão comprando pela internet.
Os especialistas no setor são unânimes: o comerciante que ainda não
entrou para o mundo das vendas virtuais está perdendo tempo e dinheiro.
“Os números do e-commerce no país
são impressionantes. Em janeiro de
2020, antes da pandemia, de tudo
que era vendido no varejo brasileiro,
apenas 2% eram vendas pela internet.
6

A expectativa do setor era chegar a
8% em cinco anos. Em menos de dois
anos, esse índice já atingiu 9%. O
segmento de vendas online cresceu
10 anos em apenas dois”, disse Eder
Melo, especialista em e-commerce e
CEO da Wave Lojas Virtuais.

Vendas online
Enveredar para o e-commerce vem
se tornando, ano após ano, um caminho cada vez menos tortuoso para os
empresários. É importante saber que
existem três tipos de vendas online: as
redes sociais, em que o comerciante
vende por plataformas, como Instagram e Facebook; os marketplaces,
em que as vendas são feitas via sites
específicos, como Mercado Livre,

Shopee e Ifood e por meio de uma
loja virtual, em que o empresário “cria”
sua própria plataforma de vendas.
Eder Melo explica que o empresário,
na maior parte dos segmentos, deve
ter em vista montar uma loja virtual. E,
atualmente, isso está bem descomplicado. “Não existe mais aquela história
de contratar um programador para desenvolver minha loja virtual. Esse é um
caminho tortuoso e não aconselhável.
Hoje, existem plataformas já prontas e
validadas, que representam um ótimo
custo-benefício. O empresário contrata
esse serviço, recebe todo o suporte da
empresa/plataforma e pode focar no
essencial: comprar bem, vender bem e
atender bem”, sintetiza.
Melo reforça que, para vender pela

atuação, era ainda mais difícil vender
pela internet. Hoje, é algo bem mais
simples, e todo empresário deveria
entrar nesse projeto”.

Eder Melo indica selecionar os produtos mais atrativos, de mais lucratividade para serem sua
vitrine da loja virtual.

internet, atualmente o empresário precisa apenas de um computador conectado à internet. Após contratar a
plataforma, com o auxílio do suporte
técnico, o próprio lojista faz o cadastro dos produtos, coloca preço, foto
e descrição. Além disso, ele decide
pelo layout, formas de pagamento e
a vitrine virtual de seu site. “Esse será
o principal trabalho. Caso seja um comerciante maior, aconselho a colocar
um funcionário qualificado para fazer
esse cadastro, pois demanda algum
tempo”, disse, lembrando que nada
impede o micro e pequeno empresário de fazer esse trabalho.
O especialista afirma que o comerciante deve colocar uma meta de lançamento, entre contratar a plataforma
e iniciar as vendas de, no máximo 30
dias, “Aconselho a começar logo, selecionando os produtos mais atrativos,
de mais lucratividade, que serão a vitrine da loja virtual. Cadastra e começa a vender. Com isso, o comerciante
vai entendendo o comportamento do
seu novo público. E, com o tempo, vai
cadastrando todo o estoque”.
O modelo de negócio mais comum
para lojas virtuais é o Varejo B2C,
que são negócios em que as empre-

sas se relacionam diretamente com o
consumidor final de seus produtos e
serviços. Eder Melo pontua os principais benefícios de se ter uma loja
virtual. “A plataforma permite a venda
autônoma. Além disso, o Google ranqueia melhor as lojas virtuais do que
as vendas por redes sociais. E ter seu
site próprio traz mais credibilidade à
empresa e permite ao comerciante
decidir pela vitrine do seu negócio”.

Juliana ressalta os pontos positivos do
e-commerce. “A criação da loja virtual é bem simples. O investimento não
é alto. Além disso, sua loja virtual se
torna a vitrine de sua loja física. É muito comum ver clientes em nossa loja física que conheceram nossos produtos
via loja virtual. Muitas já chegam até
sabendo a peça que querem”, disse.
“Uma vez que uma pessoa aprende a
comprar pela internet, ela se habitua
e se torna um potencial comprador
contumaz. Por isso, todo esse processo de venda tem que ser satisfatório.
Isso fará com que ela volte à sua loja
virtual para comprar mais”, ressalta
Eder Melo.

Processos

Desafios

É possível dividir em três módulos os
principais desafios da venda virtual:

Iniciar as vendas virtuais não é uma
opção, mas sim uma necessidade primária para os negócios. “O e-commerce é uma tendência, e contra tendência não dá para brigar. A empresa
que tem uma loja física e não parte
para vender também pela internet de
forma profissional vê, ano após ano,
quedas em suas receitas, salvo raríssimas exceções”, indica Melo.

• Planejamento

A empresária Juliana Morais, da empresa Água Fresca Lingerie, já atua
no e-commerce há mais de dez anos.
Ela lembra que, quando decidiu vender pela internet, o cenário era outro.
“Não era difundido e nem popular.
Além disso, em nosso segmento de

• Implantação
• Operação
Na última fase, de operação, o marketing será um dos principais pontos.
É preciso atrair público qualificado
para sua loja virtual. Aposte em listas
de transmissão pelo WhatsApp, nas
redes sociais, e-mail, além de tráfego
pago. Tudo isso gera novos clientes e,
consequentemente, mais vendas.
Por fim, selecionar produtos mais atrativos para a vitrine, manter sua loja
atualizada e imprimir boas ações de
marketing são outras dicas importantes.
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Tecnologia

ACMinas debate desafios
e oportunidade com a
chegada da tecnologia 5G
Nova geração de internet teria longo caminho a
percorrer até sua popularização

Debater os avanços e desafios com
a chegada da tecnologia 5G ao
Brasil, especialmente no setor produtivo. Com esse objetivo, a ACMinas
realizou uma reunião plenária virtual
e aberta ao público, para discutir a
tecnologia 5G no estado. O webinar
contou com especialistas do setor, que
apresentaram as oportunidades e discutiram as dificuldades que precisam
ser superadas para que a tecnologia,
de fato, seja implementada.
Na abertura do encontro, o presidente José Anchieta da Silva destacou o protagonismo do Conselho
8

de Inovação e Indústria Criativa da
ACMinas nos debates sobre sustentabilidade tecnológica. “A chegada
da tecnologia 5G é uma pauta muito importante e este webinar é oportunidade valiosa de aprendizado
para todos nós”, disse.
O evento contou com um depoimento
do vice-governador, Paulo Brant.
“A tecnologia 5G é disruptiva, pois,
ao ampliar, de maneira significativa,
a velocidade de comunicação, muda
a natureza do processo, trazendo
oportunidades inigualáveis para

todo o setor produtivo.”
A vice-presidente da ACMinas, Janayna Bhering, coordenou o evento
e reforçou a atuação do conselho de
inovação. “Nosso conselho tem por
objetivo apoiar o protagonismo dos
associados e do ecossistema de inovação na busca por competitividade
e sustentabilidade de seus negócios.
Atua na promoção de um ambiente
dinâmico voltado para o desenvolvimento de soluções inovadoras, assim
como na indução da formulação de
políticas públicas e ações geradoras
de conhecimento”, afirmou.

Ricardo Diniz, também vice-presidente da instituição, reforçou que o 5G
vai transformar as relações pessoais
e das pessoas com as máquinas.
Ele destacou um ponto sensível do
processo: a modernização das legislações municipais para a perfeita
execução da nova tecnologia. Diniz
ponderou que “a maioria das cidades, por possuírem legislações antigas e distantes da política nacional
de telecomunicações, não estão aptas a receber a tecnologia 5G”.
A questão da legislação sobre o
tema também foi destaque da palestra de Sérgio Moura, especialista
em regulação na Anatel. Ele explicou
as diferenças entre as competências legislativas no setor. “Cabe aos

gestores municipais legislarem sobre
o ordenamento do solo urbano e
licenciamento ambiental para a instalação das estações de telecomunicações”. Porém, ele lembrou que os
assuntos de telecomunicações são
legislados pela União.

Santa Rita do Sapucaí e o robô no
centro médico aí em Belo Horizonte”, exemplificou. Nazaré ainda
apresentou cenários de desafios e
oportunidades para comerciantes
e empresários com a chegada da
nova tecnologia.

Já o diretor do Instituto Nacional
de Telecomunicações (Inatel), Sérgio Nazaré, explicou os avanços
da tecnologia 5G, destacando
três módulos: instantaneidade das
redes; aumento exponencial da velocidade e bilhões de dispositivos
sendo controlados, gerando e levando informação para a nuvem e,
assim, permitindo o processamento.
“O 5G permite, por exemplo, fazer
uma cirurgia com o médico aqui em

Por fim, Paulo Moura, chefe da assessoria técnica da Anatel, falou sobre
as possibilidades de financiamento e
recursos para a propagação da tecnologia 5G por todo o país, notadamente nas áreas rurais.
Para ver a íntegra do webinário, acesse o canal da ACMinas no Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=CtTLjBnYrZ4
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Economia

FGTS injeta R$ 30 bi
na economia
Mas todo esse montante vai mesmo para o consumo?

O governo federal liberou para o trabalhador o saque extraordinário de até R$
1 mil de suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). De
acordo com o governo, a medida pode
beneficiar até 42 milhões de pessoas e
deverá injetar R$30 bilhões na economia, caso todos os trabalhadores retirem
o dinheiro. O calendário de saques foi
aberto em abril e vai até junho, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador (veja tabela abaixo).
A medida é vista como positiva por
analistas financeiros, uma vez que
pode ser um estímulo ao consumo e
mais dinheiro girando na economia.
Porém, ela deve ser avaliada com cautela, já que o cenário econômico nacional e a conjuntura internacional são
complexos. “A taxa de desemprego,
mesmo em queda, ainda é considerável. E o nível de endividamento das
famílias nunca esteve tão alto. Além
disso, temos um cenário de inflação e
10

taxa de juros em elevação. Com isso,
a renda não melhora. Temos, ainda, o
cenário internacional de guerra e alta
nos preços das fontes energéticas.
Tudo isso impacta demais a economia
brasileira”, aponta Guilherme Leão,
presidente do Conselho Empresarial
de Economia da ACMinas.
Leão reforça ser inegável que a medida traz benefícios para as famílias, uma
vez que terão recursos financeiros em
mãos nesse momento de incertezas, e,
assim, será positivo também para o comércio, a indústria e toda a economia.
Contudo, ele ressalta que todo esse
valor pode não ir diretamente para o
consumo. “Como as famílias estão endividadas (dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo de março indicam que 77,5%
têm dívidas), pode ser que uma parte
considerável desse recurso vá para o
pagamento de dívidas bancárias. E,

nesse cenário, o dinheiro não entraria
para a circulação da economia”.
Outro apontamento de especialistas
no mercado é que o dinheiro pode ser
usado em investimentos. Com a alta da
taxa Selic, 11,75% ao ano, há, no mercado financeiro, opções na renda fixa
que podem render até 3x mais que o
FGTS. Além disso, para trabalhadores
mais estáveis financeiramente, o recurso pode servir para que ele diversifique
sua carteira de investimentos.
Por isso, todo cuidado é pouco para
a análise de comerciantes e empresários no momento de tomar as decisões
de seus negócios a partir da liberação
desse montante do FGTS. “É um benefício para as pessoas que, certamente,
vai estimular também o consumo. Mas
é fundamental a análise prudente por
parte dos empreendedores sobre
quanto e como investir para aproveitar
essa oportunidade”, pondera Leão.

Comportamento
dos comerciantes e
empresários
Com a possibilidade do aporte financeiro de R$30 bilhões nos próximos
dois meses, muitos comerciantes e empresários já se perguntam: o que fazer?
É hora de investir pesado visando recuperar perdas dos últimos anos? O consumo realmente deve aumentar de forma considerável? Essa é uma equação
que, segundo Guilherme Leão, deve
ser analisada caso a caso e, principalmente, por nicho de mercado.
“Acredito ser um momento de cautela
e critério por parte dos empresários e
comerciantes. Vejo dois riscos que devem ser calculados. Um deles e que
merece muita atenção é o crediário
direto às pessoas. Com o endividamento recorde das famílias, aumenta
o risco de inadimplência. Outro ponto
relevante é agir de forma ponderada
em relação à formação de estoque. A
análise desse estoque deve ser feita
para não correr risco de ficar com o
capital empatado”.

Trabalhadores
Especialistas em economia também

ponderam sobre o comportamento
dos trabalhadores com a possibilidade do saque especial do FGTS. O
principal risco é o trabalhador sacar o
dinheiro do FGTS e gastar sem necessidade. O montante pode fazer falta
lá na frente, caso ele seja demitido
sem justa causa, por exemplo.

Há uma análise geral do setor que
as pessoas vão evitar os gastos
supérfluos, num cenário de incertezas econômicas aliado ao momento eleitoral. Por isso, cada comerciante e empresário deve ficar
atento para não tomar decisões
equivocadas.

Confira o calendário de saques do FGTS:
Nascidos em janeiro

20 de abril

Nascidos em fevereiro

30 de abril

Nascidos em março

4 de maio

Nascidos em abril

11 de maio

Nascidos em maio

14 de maio

Nascidos em junho

18 de maio

Nascidos em julho

21 de maio

Nascidos em agosto

25 de maio

Nascidos em setembro

28 de maio

Nascidos em outubro

1º de junho

Nascidos em novembro

8 de junho

Nascidos em dezembro

15 de junho
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Capa

Conspiração mineira
pelo plantio de árvores
Evento contou com a presença de membros do
Governo de Minas e representantes da sociedade civil.

“Plantar e educar são sinônimos”, afirmou o presidente José Anchieta da
Silva durante abertura da Reunião Plenária de Diretoria e Associados, realizada em abril, para o lançamento do
projeto “Conspiração Mineira pelo
Plantio de Arvores”. O evento, promovido pelo Conselho Empresarial de
Educação da ACMinas, apresentou o
movimento que nasceu para lançar o
desafio como presente para o Brasil,
em comemoração ao bicentenário da
Independência, o plantio de um bilhão de árvores.
Segundo o presidente do Conselho
Empresarial de Educação, professor
Evando Neiva, o sucesso do projeto
está na soma de forças com as instituições governamentais, as empresas,
as fundações e todos os cidadãos
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apaixonados pelo planeta e que desejam fazer parte desse movimento. “A
Conspiração deu certo pela inteligente articulação do poder público, dos
empresários e das fundações. Queremos contribuir para a educação
pública. Agora, queremos promover
esse grande plantio nas escolas, nos
campos e nas propriedades rurais”.
A secretária-adjunta de Estado de
Educação de Minas Gerais, Geniana
Guimarães Faria, falou sobre a implementação do projeto nas mais de 600
escolas do Estado. Segundo ela, para
pensar na educação dos estudantes
da rede, é necessário elaborar ações
que desenvolvam as habilidades cognitivas e não cognitivas de cada aluno. “Nós elaboramos um guia pedagógico para que as escolas possam

desenvolver os planos de ação e colocar em prática esse projeto do plantio de árvores. Deve-se levar em consideração não só a ação do plantio,
mas o que está por trás dessa ação,
que é o desenvolvimento de habilidades de extrema importância, como a
consciência socioambiental e a tomada de decisão responsável”, explicou
a secretária adjunta da SEE/MG.
Ela destacou ainda o desejo de que
o movimento seja duradouro e reflita
em toda a rede pública. “Que seja
algo que os estudantes possam levar
para a vida, para a sua formação e
para a comunidade escolar. Estamos
incentivando esse processo nas escolas estaduais e desenvolvendo um
projeto bastante estruturado para que
ele seja uma política pública de Es-

tado. A ideia é que a gente consiga
levar para todas as escolas da rede
estadual de ensino, refletindo assim,
também, nas escolas municipais para
que seja uma ação de todos nós” disse a secretária adjunta de Estado de
Educação de Minas Gerais.
Otávio Maia, presidente da Emater,
afirmou que o projeto faz parte de
uma agenda estratégica da Emater de
preservar o produtor rural e que “usaremos nossa capilaridade, entusiasmo
e poder de mobilização”. Também
participaram do evento a secretária
de Estado de Planejamento e Gestão
de MG - SEPLAG, Luiza Barreto, e a
secretária de Estado de Agricultura,
Ana Maria Valentini.
O evento também marcou a transferência da presidência do Conselho
Empresarial de Educação do professor Evando Neiva para o professor
Antônio Carlos Amaral. Segundo o
professor Antônio Carlos Cabral, a

parceria é a alma da conspiração.
“Nossas questões são amplas e complexas, precisamos disso. A escola é
base para esse audacioso projeto,
que objetiva retomar o contato com
a natureza, do qual a sociedade atual se distanciou. A natureza presente
na escola favorece a sensibilidade,
a inteligência cognitiva e emocional.
Plantar árvores é um ponto de partida,” defendeu.
O ministro da Agricultura e indicado
ao Prêmio Nobel da Paz, Alysson Paolinelli, proferiu a palestra “Ciência
tropical e os grandes desafios da nossa era”, ao final do evento, fazendo
um retrospecto do avanço científico
e tecnológico da agronomia do país
até o panorama dos dias atuais.

Livro “O mutirão das
árvores: queremos
sombra e água fresca”

O economista e professor Cláudio
Moura Castro, autor do livro “O mutirão
das árvores: queremos sombra e água
fresca”, explica que as mudanças climáticas que acontecem com frequência
nos últimos anos são reflexos do desmatamento desenfreado e da falta de
preservação do meio ambiente.
“Há tempos, cortar florestas era símbolo de patriotismo e a legislação
premiava quem desmatasse. Quanto
à poluição da água, ninguém falava
nada. Mas, as coisas estão mudando,
e há razões para ser prudentemente
otimista”, disse o professor.
Segundo ele, hoje a economia gira
em prol da sustentabilidade. “O grande desafio hoje é tornar a árvore de
pé em um bom negócio. Era um mal
negócio não desmatar e reflorestar,
mas as coisas estão mudando. A redenção das nossas florestas está na
compatibilização do lucro com soluções sustentáveis” concluiu Castro.

Na ocasião, Moura Castro lançou o livro “O mutirão das árvores: queremos sombra e água fresca’’
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Reconhecimento

ACMinas comemora
câmaras setoriais do TJMG
O presidente Gilson Lemes recebeu diploma em
agradecimento pela visão e competência

A ACMinas prestou homenagem ao
presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, em comemoração
à implantação das câmaras cíveis de
direito empresarial do TJMG no estado. As novas câmaras trazem uma
qualificação da jurisdição, celeridade
aos processos e segurança jurídica
para os empresários atuarem. A 21ª
Câmara Cível é responsável, juntamente com a 16ª Câmara Cível, por
processar e julgar, de forma exclusiva,
as causas, recursos e incidentes relativos a direito empresarial, registros públicos e direito previdenciário no qual
o INSS seja parte.
O presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva, destacou a importância das câmaras para a comunidade
empresarial. “A implantação das duas
câmaras empresariais cumpre a função de refinar o tratamento dado pela
Justiça às questões das organizações,
em busca de duração razoável do
processo e de uma uniformização de
jurisprudência. Dessa forma, teremos
mais previsibilidade nos julgamentos e
uma atuação preventiva dos empresá14

rios e gestores, evitando recursos desnecessários a partir da consolidação
dessa jurisprudência”, afirmou.

ramento das decisões tem o potencial
de repercutir no aumento da confiança dos empresários”.

Para o presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, a homenagem da ACMinas veio como um
troféu. “Sinto-me feliz e honrado. Trabalhamos muito para conseguir a implantação das câmaras setoriais. Elas
valorizam e potencializam a segurança jurídica. Além do mais, o aprimo-

Participaram do evento o presidente
da Jucemg, Bruno Falci; vice-presidente do IAMG, Jean Carlos Fernandes – representando o presidente
Felipe Martins Pinto; a presidente
seccional do Cesa, Flávia Bittar, e o
presidente da CDL-BH, Marcelo de
Souza e Silva.

Gilson Soares Lemes foi homenageado pela criação de duas Câmaras especializadas dedicadas
ao julgamento de recursos de âmbito do Direito Empresarial

Entrevista com
desembargador
Gilson Lemes, presidente do TJMG

A criação das câmaras cíveis de
direito empresarial é uma demanda antiga do setor. Fale um pouco
do processo para a criação delas.
A decisão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais atende recomendação
do Conselho Nacional de Justiça para
que seja promovida a especialização
de varas e a criação de câmaras ou
turmas especializadas em falência, recuperação empresarial e outras matérias de Direito Empresarial.
Trata-se também de importante medida
concebida no contexto do Programa
Justiça Eficiente, PROJEF, que busca criar
instrumentos para assegurar a razoável
duração do processo e os meios que
promovam a celeridade de sua tramitação, com enfoque na necessidade de
aperfeiçoamento de medidas para redução das taxas de congestionamento
processual e para agilidade na entrega
da prestação jurisdicional.
Para a viabilidade de especialização
de câmaras no Tribunal de Justiça de
Minas Gerais foram constituídas três
comissões temporárias, com atribuição
de realizar estudos sobre o assunto.

Para isso, diversas reuniões foram realizadas. As comissões foram presididas
pelo superintendente administrativo adjunto, desembargador José Arthur Filho.
As novas câmaras já estão em funcionamento? Os novos processos
do segmento empresarial já são
distribuídos para elas? Como é o
funcionamento delas na prática?
Por meio da Resolução 977, de novembro de 2021, foi determinada a
instalação da 21ª Câmara Cível que
é responsável, juntamente com a 16ª
Câmara Cível, por processar e julgar,
de forma exclusiva, as causas, recursos
e incidentes relativos ao Direito Empresarial, Registros Públicos e Direito Previdenciário no qual o INSS seja parte.
Os processos de natureza do direito empresarial que já tramitam
no TJMG também serão enviados
para as câmaras setoriais? Ou
apenas novos processos?
Os processos que já tramitam e os
novos serão enviados para a Câmara
Especializada.
Com as câmaras empresariais,
quais serão os principais pontos
positivos para a comunidade jurídica mineira?
Com isso, cria-se uma expertise para
julgamentos mais rápidos e técnicos,
uma vez que os magistrados poderão
se aprofundar e se aperfeiçoar em temas específicos.
Acreditamos que os benefícios não
serão exclusivos à classe empresarial. Seria correto dizer que, num
cenário de mais previsibilidade jurídica, ganha toda a sociedade?

A especialização foi acompanhada
da ampliação da capacidade de julgamento. Na configuração atual, o
TJMG dispõe de 21 câmaras cíveis
e nove criminais com 150 cargos de
desembargadores.
Destaco também que está em atividade, há um mês, projeto-piloto que visa à
criação de um núcleo de cooperação
para diminuir o número de processos
de falência e recuperação judicial que
tramitam no Estado de Minas Gerais.
O projeto-piloto chega no momento
em que o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais criou uma Câmara Especializada em Direito Empresarial. E, a Escola
Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF) iniciou o primeiro curso
de pós-graduação lato sensu em Direito Empresarial com ênfase em Falência
e Recuperação de Empresas.
Não apenas pela implantação
das câmaras, mas por toda sua
competente atuação à frente do
TJMG, a ACMinas lhe prestou
uma homenagem, no fim de março. Como você recebeu esse reconhecimento, presidente?
Este reconhecimento ao Tribunal de
Justiça de Minas Gerais pela criação
de Câmaras Especializadas, para julgar recursos do âmbito do Direito Empresarial, nos enche de orgulho. Agradeço imensamente a todos, por essa
homenagem ao TJMG, em especial
ao presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, José Anchieta da Silva; ao presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais,
Felipe Martins; ao presidente da Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais, Bruno Falci; e ao presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte, Marcelo de Souza e Silva.
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Comemoração

Cemig faz 70 anos
Fundado em 1952, o Grupo Cemig hoje conta
com dezenas de empresas e participações em
24 estados brasileiros e no Distrito Federal

Em maio, a Cemig completa 70
anos. Uma das mais importantes
empresas do país, a Companhia
Energética de Minas Gerais está
presente em 774 municípios mineiros, sendo responsável pelo
abastecimento energético de 96%
do estado. Atua nas áreas de geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica e distribuição de gás natural.
A Cemig foi fundada por Juscelino Kubitschek em maio de 1952,
quando ele era governador do Estado. Desde então, a empresa só
cresceu sua atuação no mercado
energético brasileiro. Segundo o
diretor-presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, “Fornecer
energia elétrica de maneira eficiente e sustentável para diversos
municípios brasileiros é uma tarefa
que desempenhamos com excelência, desde 1952.”
“Estamos celebrando os 70 anos
da Cemig, uma das mais importantes empresas do estado e do
país. Afinal, a companhia é hoje
a maior do setor energético em
número de clientes, levando energia diretamente para quase nove
milhões de consumidores. A Cemig possui geração de energia
100% renovável e está há 22
anos no Índice Dow Jones de Sustentabilidade. É ainda a maior in16

centivadora da cultura em Minas
e apoiadora do esporte, pilares
da responsabilidade social, um
dos nossos valores”, afirma.
De olho também no futuro, Passanezi reforça, ainda, os objetivos
da empresa. “Mas falar dos 70
anos da Cemig é, sobretudo, falar
sobre o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. E, atualmente, a Cemig prepara as condições para que um novo ciclo de
prosperidade aconteça em nosso
estado, com a execução do maior
plano de investimentos da história
da empresa. Recursos que possibilitarão, por exemplo, a ampliação
de quase 50% do número de subestações e a ampliação de 30
mil quilômetros em rede trifásica
no interior mineiro. Isso significa-

rá energia em maior quantidade,
qualidade e confiabilidade”.
Para o presidente, com foco na
melhoria dos seus serviços e do
atendimento ao cliente, “a Cemig
poderá seguir fiel à inspiração de
Juscelino Kubitschek e ao nosso
propósito: transformar vidas com
a nossa energia”.

CEMIG-70
O engenheiro Aloisio Vasconcelos, ex-deputado, ex-diretor da
Cemig e ex-presidente da Centrais
Elétricas Brasileiras (Eletrobrás),
destacou que a ideia de lançar a
comemoração Cemig-70 é mais
do que merecida. “A empresa foi
premiada várias vezes como modelo da melhor energia do Brasil.
Ela deu padrão de energia ao
país, deu cinco ministros ao Estado brasileiro, sempre eficaz e lucrativa, deu talentos para o setor
elétrico, inclusive três presidentes
da Eletrobrás e vários de Furnas.
A Cemig criou a Ermig, o Índi,
apoiou a CDI, gerou e distribuiu
o progresso e bem-estar para 774
cidades mineiras, com profunda
visão social, ajudando a indústria,
comércio e agricultura do Estado,
atendendo agora quase 9 milhões
de consumidores. CEMIG-70 é
Minas pelo Brasil”.
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Acontece

Nely Aquino recebe ACMinas e
irá avaliar mudança do nome
da Contorno para “Avenida do
Contorno Presidente JK”
A Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) entregou à
presidente da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, Nely Aquino (PODEMOS), em reunião na segunda-feira (07/03), o pedido para que o
nome da Avenida do Contorno seja
alterado para “Avenida do Contorno
Presidente JK”. A mudança, segundo
o presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva, é uma homenagem
ao ex-presidente da República Juscelino Kubitschek.
Nely recebeu de bom grado o pedido. Disse que irá verificar legislativa-

mente qual é o procedimento para
acrescentar ao nome da avenida a
homenagem a JK e que dará andamento ao processo internamente.

Também acompanharam o encontro
os vice-presidentes da ACMinas Cleodorvino Belini, Ricardo Mascarenhas
e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira.

Acontece

Encontro de negócios
A ACMinas realizou em abril o I
Encontro de Negócios de 2022.
De volta no formato presencial, o
evento foi um sucesso. O local ideal para divulgar a marca, produtos
e serviços, além da oportunidade de consolidar novas parcerias.
Acompanhe a agenda e participe
da próxima edição.
18

ACMinas

Eu, Associado
CENTERLAB
Fundada em 1981 por Ivano Antunes
Moreira, a CENTERLAB é uma distribuidora que atua no comércio de artigos para laboratórios clínicos. Hoje,
conta com mais de 70 funcionários. O
quadro de colaboradores é composto por farmacêuticos biomédicos que

Palestrante
João Vidal

atuam junto aos fornecedores, buscando inovação, atendimento personalizado e agilidade na distribuição.
Entre os diferenciais da empresa estão
a forte capilaridade, que abrange todos os municípios de Minas e Espírito
Santo, principais focos da empresa.
Os demais estados brasileiros também
estão na mira da CENTERLAB, com a

que as parcerias são prósperas e duradouras. João Vidal é escritor, mentor,
consultor e palestrante especialista em
liderança e vendas, desenvolvendo

distribuição de produtos de fornecedores que permitem a entrada em
outros estados.

um trabalho personalizado de forma
única por entender que cada empresa tem princípios, valores, propósitos e
metas diferentes.

O treinamento é o caminho mais inteligente para empresas que buscam
alta performance e resultados extraordinários. João Vidal possui larga experiência acumulada nos mais de 30
anos formando e treinando equipes
de liderança e de vendas, auxiliando
centenas de empresas e milhares de
pessoas a superar seus limites e a alcançar excelentes resultados na vida
e nas vendas. A missão de sua empresa é superar as expectativas dos
seus clientes, por meio da satisfação
pelos serviços prestados e certeza de
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Homenagem
A Associação Comercial e Empresarial de Minas – ACMinas lamenta, com pesar, a
morte do diretor e ex-presidente do Conselho Empresarial de Turismo da ACMinas
Octávio Elísio Alves de Brito, ocorrida em Março. Presta sua homenagem com o
texto escrito pelo vice-presidente Epiphânio Camillo dos Santos.

Em tom maior
É muito difícil escapar do lugar comum para reverenciar Octávio Elísio,
nosso Confrade das Tertúlias Quixotescas de todas as segundas ou terças-feiras, quase sempre também aos
sábados, para trocar impressões sobre literatura, artes e belezas de um
modo geral.
Trocar é redução simplista, pois mais
recebíamos — Olavo Romano, Edmundo Carvalho, William Santiago,
Francisco Bastos e Paulo Miranda —
que doávamos ao Mestre Octávio,
nosso estimado El Grandón.
Gentil, dedicado, comedido, bom
ouvinte, dotado de humor refinado
que só aos mais chegados costumava expressar com alguma cautela.
Isso depois de anos e anos de muitas
aproximações. Timidez, recato? Acho
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que não. Apenas o inato jeito simples
de ser e de ir se revelando aos pouquinhos, como na arte da fotografia,
pela qual também se encantara e era
reconhecido como perito.
Professor, sim, este o melhor qualificativo para Octávio, pois nada dizia que
não fosse alcançado após exercitar o
ofício de garimpar riquezas da mais
alta qualidade, que só ele enxergava.
Era assim — é assim — que Octávio continuará conosco. Acolhidos
por ele, tivemos o privilégio de ser
alimentados de vários saberes em
quase três décadas de intensa convivência, em encontros nos quais éramos inundados de conhecimentos e
relatos que o Grande Mestre sabia e
gostava de compartilhar.
Repetia sempre: “A beleza só tem sentido se puder ser compartilhada.” Foi

o que ensinou e espero ter aprendido
um pouco do muito que nos ofereceu.
Ficam em nós as lembranças, como
ele ensinava ser o melhor jeito de partir sem ir embora.
Octávio Elísio, Educador, nosso Confrade.
Epiphânio Camillo.

Acontece

Mulheres
Extraordinárias
“Quando Mulheres Extraordinárias se
reúnem, a soma supera todas as expectativas. Nós conectamos, aprendemos, inspiramos, prosperamos.
Não é sobre dinheiro ou fama, é sobre fazer o que amamos.”
- Alessandra Alkimim, Vice-Presidente
da ACMinas

Por iniciativa do Conselho da Mulher Empreendedora da ACMinasCEME, foi desenvolvido o E-Book “
Mulheres Extraordinárias”

varão você a uma profunda reflexão.

As mensagens inspiradoras compartilhadas no E-Book por mulheres de
várias partes do Brasil e do mundo le-

Acesse o link abaixo e faça o download
https://conteudo.acminas.com.br/lp-e-book-mulheres-extraordinarias

Quer ter acesso ao E-Book completo
e se inspirar com essas histórias?

Acontece

Vem aí 12ª edição do Minas
Guide para o empresário
Guia vai circular entre empresas, representações diplomáticas
e instituições de fomento ao comércio internacional
Elaborada e editada pela Associação Comercial e Empresarial de
Minas (ACMinas), a 12ª edição do
“Minas Gerais International Bussines
Guide by ACMinas” será lançada
no Espaço Institucional ACMinas,
em junho (07/06), às 10 horas, em
evento que terá a participação de
personalidades ligadas ao comércio

internacional e empresários. O guia é
um poderoso instrumento, para orientar investidores estrangeiros sobre as
oportunidades e facilidades que Minas Gerais oferece para negócios.
A nova edição e as versões digitais
possibilitarão às empresas que queiram atrair parceiros internacionais ou
passar a acessar novos mercados

com seus produtos - vendendo ou
comprando - que mostrem no idioma daquele mercado um conteúdo
organizado, capaz de efetivamente
contribuir para a concretização dos
negócios. Uma vitrine de qualidade
e a preços competitivos - uma ferramenta para a retomada do crescimento de Minas e do Brasil.
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Artigo

Sucesso garantido em
época de pandemia
Adriana Avellar
Diretora da ACMinas
Membro do Conselho das Micro e Pequenas Empresas da ACMinas
Gostaria de iniciar este artigo apontando a linha de tempo da pandemia. As primeiras notícias chegaram
da China, da cidade de Wuhan pela
OMS em 31 de dezembro de 2019.
E logo se espalharam por todo o
mundo. No Brasil, os casos começaram no final de fevereiro com a
notícia de um caso trazido da Itália
para São Paulo. Em 20 de março de
2020, há exatos dois anos, todo o
comércio e indústrias de Belo Horizonte foram fechados para que a
Prefeitura e o Estado pudessem se
preparar para atender os doentes
e diminuir, no primeiro momento, o
contato entre as pessoas.
Só que este fechamento, o lockdown, que era para durar algumas
semanas, perdurou por mais tempo
que o esperado e afetou as empresas diretamente e consequentemente os empresários e seus funcionários. Estima-se, segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) que cerca de 716 mil empresas fecharam as portas nos primeiros quatro meses de pandemia
por motivos diversos, dentre eles, a
falta de cliente. No Brasil existem
hoje 6,4 milhões de estabelecimentos, sendo 99% deles compostos por
micro e pequenas empresas.
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Feita essa breve retrospecção histórica, gostaria de trazer algumas
observações que fiz durante a pandemia. Próximo de minha casa tem
uma confeitaria de bolos e diversas
outras gostosuras e que na Páscoa vende os ovos mais criativos e
deliciosos que possam existir. Na
Páscoa de 2020, no início do lockdown, houve um movimento normal,
nada que chamasse a atenção em
relação ao incremento de vendas. É
fato que, como estava observando
de fora, não podia verificar nada,
já que o estabelecimento estava fechado para os clientes e as vendas
eram em sua grande maioria feitas
por entregadores. A Páscoa e o Dia
das Mães transcorreram normalmente naquele início de pandemia,
mas o Natal de 2020 surpreendeu
toda a vizinhança. O trânsito parou
em toda a redondeza da confeitaria
e era uma fila imensa de carros para
buscar as guloseimas do Natal. A
entrega foi feita em esquema de drive thru, e ninguém precisava descer
do carro. Este movimento intenso
de carros na redondeza durou pelo
menos 4 horas e confesso que fiquei
emocionada ao ver que esta empresa tinha superado a pandemia e
aproveitara a crise para crescer e se
mostrar ao mercado. Este reconhe-

cimento do mercado se repetiu na
Páscoa e no Natal de 2021.
E aí eu me pergunto: qual o ingrediente que eles usaram nesta empresa para fazer tanto sucesso e vender tanto, já que diversas empresas
não conseguiram sobreviver? Quero
apostar que, pelo perfil dessa confeitaria no Instagram, a resposta é
aliar tecnologia, criatividade, bom
atendimento e, claro, produto objeto de desejo de tantos clientes.
Vou explicar neste artigo uma parte
desta fórmula do sucesso: a criatividade aliada à tecnologia por meio
do marketing digital. E qual a relação entre tecnologia e confeitaria
de gostosuras? Tudo a ver! Eles investiram na divulgação de seus produtos e de sua marca por meio das
redes sociais, fazendo um engajamento direto com sua clientela e aumentando o número de seguidores.
A rede social é uma ótima ferramenta para o empreendedor entender o
seu público e identificar as percepções sobre seus produtos e serviços
e, assim, ficar mais próximo de seu
cliente, criando laços e incentivando
a fidelização.
Marketing digital é o marketing feito

on-line pelas empresas, uma estratégia de comunicação com o objetivo de atrair novos negócios, criar
relacionamentos e desenvolver uma
identidade de marca. Com as portas fechadas durante a pandemia, o
marketing digital passou a ser a estratégia utilizada por muitas empresas para criar um canal direto com
seus clientes e uma forma de manter
a vitrine de seu negócio aberta 24
horas por dia. A confeitaria citada
neste artigo mostrava por meio das
redes sociais, principalmente o Instagram, produtos que eram produzidos em tempo real e criava assim
o desejo de consumo. Além disso, a
entrega pelos motoboys facilitava (e
incrementava) a venda e, assim, o
produto chegava à casa do cliente
em pouco tempo.
Dentre as principais estratégias
de marketing digital estão o SEO,
Inbound Marketing e o Marketing
de Conteúdo. SEO é a sigla de
Search Engine Optimization (otimização de mecanismos de bus-

ca) que é a técnica que permite
à empresa alcançar bom posicionamento de páginas de um site no
Google e em outros buscadores,
gerando tráfego orgânico. Isso
quer dizer que, em uma busca por
produto ou serviço, a sua empresa
será identificada no topo da lista.
O Inbound Marketing é o conjunto de estratégias de marketing que
visam atrair e converter clientes
usando conteúdo relevante. Esta
ferramenta permite a interação
com o público e a personalização
de conteúdos, o que torna as vendas mais assertivas. Para conseguir
esses resultados é necessário fazer
o Marketing de Conteúdo.
Marketing de Conteúdo é uma estratégia de marketing focada na
criação e distribuição de conteúdo relevante sem promover explicitamente a marca. Gerar conteúdo faz com que as empresas se
aproximem do cliente de uma forma bastante interessante. Há mais
conexão, proximidade e, com isso,

mais credibilidade. Um exemplo
deste tipo de estratégia é utilizar-se de influencers para divulgar
seu produto.
Não sei se a confeitaria de gostosuras utilizou todas essas ferramentas
estratégicas como conhecedoras
destas fórmulas ou se foi algo instintivo, mas a verdade é que aumentou
a clientela durante a pandemia, o
número de seguidores no Instagram
mais do que dobrou, foram contratados novos funcionários, não parou
de produzir durante a pandemia e,
além de vender em BH, a venda
efetuada por meio da mídia social
alcançou todo o território nacional.
A clientela aumentou, assim como
a produção, que ainda continua a
todo vapor e a vizinhança continua com aquele cheirinho de bolo
no ar que pede também um cafezinho mineiro, passado na hora. É um
aroma inebriante... E em alguns dias
teremos Páscoa novamente e a produção continua de vento em popa!
Feliz Páscoa a todos!

cada
cuidado
importa

#06

Inspire. Expire. Relaxe.
Na correria do dia a dia, muita coisa acaba ficando de lado. Mas respirar fundo, movimentar o corpo, olhar
para as belezas cotidianas, valorizar afetos e até fazer pequenas pausas pode transformar a sua rotina.
Por isso, a Unimed-BH preparou uma lista de pequenos cuidados para você.

Acesse cadacuidadoimporta.com.br e descubra como uma vida mais leve faz bem por inteiro.
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