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Sede Nova LGPD
ACMinas está de malas prontas para em 

Setembro passar sua sede para a região 

Centro-Savassi. Pág 12

Um dos efeitos da nova lei é na competitividade 

das empresas. Para se manter no mercado, será 

essencial seguir a legislação. Pág 14

Guia é instrumento que oferece informações atualizadas sobre o cenário 
econômico do Estado, a fi m de destacar oportunidades de negócios 

que Minas oferece a investidores estrangeiros, bem como às empresas 
mineiras que querem internacionalizar seus negócios. Pág 6

Minas Guide revela 
todo potencial Mineiro 
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A nossa centenária instituição (1901), 

nos últimos 100 anos, sempre esteve 

no mesmo endereço, em sede pró-

pria, no nobre e histórico endereço 

da Avenida Affonso Penna, nº 372, 

em quatro majestosos andares, o úl-

timo deles com um anfi teatro de 180 

lugares. Ali se construiu uma extraor-

dinária e vitoriosa jornada em relação 

a vários temas e realizações caras 

a Minas e ao Brasil, dentre as quais 

merecem destaque a criação da Usi-

minas, a criação da Fiat automóveis, 

o Aeroporto Internacional de Belo 

Horizonte, em Confi ns (em vários tem-

pos: sua construção, sua viabilização 

no contexto nacional, sua concessão 

e sua internacionalização, sua intera-

ção na concessão do símile da Pam-

pulha); a manutenção da fotografi a 

e da unidade de Minas, quando a 

pretensão de desligamento da região 

do Triângulo Mineiro foi urdida em seu 

interior, numa sadia conspiração; mais 

recentemente, a interface das institui-

ções privadas com as autoridades pú-

blicas no enfrentamento da pandemia 

do coronavírus, mais do que relevante, 

foi fundamental. Nesse mesmo tempo, 

na ACMinas nasceu a proposta de 

uma “Pacto Nacional” e se público o 

“Segundo Manifesto dos Mineiros”. 

Atualmente, são 18 os operosos Con-

selhos setoriais e 15 são os Grupos de 

Trabalho cuidando de missões espe-

cífi cas. Tanta história e tantos fazeres 

asseguram à nossa ACMinas um título 

que bem a identifi ca no epíteto: “AC-

Minas - A Tribuna do Empresário e 

das Instituições”.

O Centro Antigo de Belo Horizonte re-

clama, urgentemente, atenção e cuida-

do, revitalizando-o e restaurando seus 

monumentos (que são tantos) e este 

é um dos programas ao qual a atual 

administração tem dedicado carinho 

especial (aguardem pelo resultado do 

projeto: Belo Horizonte Sempre Viva – 

Metrópole inteligente e humanizada), 

e esta consideração, um dado da rea-

lidade, veio a ser relevante na emprei-

tada de mudança de sua sede.

As últimas diretorias da nossa Insti-

tuição, todas, cada uma delas a seu 

modo, cuidaram do assunto da mudan-

ça de sede, mas, há de se reconhecer, 

não se tratava de questão fácil de ver 

resolvida. Afi nal, numa instituição com 

121 anos de existência, ocupando 

sede própria por mais de um século, 

a mudança exigia cuidados especiais. 

O endereço atual, edifi cação de 4 

pavimentos, tornou-se, por várias ra-

zões, imprópria para abrigar a nossa 

ACMinas. Dos seus quase 3 mil metros 

quadrados, três quartos de suas insta-

lações estão vazias, ociosas. O seu 

anfi teatro, dos mais antigos da área 

central de Belo Horizonte, acumula 

inconvenientes que inviabilizam o seu 

uso racional. O leito da Avenida Afon-

so Pena, naquele sítio em especial (ou-

trora reconhecida como a Wall Street 

mineira), não mais é ocupada por ins-

tituições representativas. Todas, afi nal, 

já encontraram abrigos noutros nobres 

pontos da Capital mineira.

Reconhecido esse quadro, faltava 

encontrar um local que merecesse 

a presença da ACMinas como sua 

casa nova e foi assim que a sorte 

sorriu para a nossa centenária Ins-

tituição. Por obra e arte da vitorio-

sa empresária mineira Maria José 

Capanema, foi-nos disponibilizada 

área sufi ciente no sétimo andar de 

seu belíssimo Edifício Capanema, 

localizado à Rua Paraíba, nº1465, 

com direito a uso de portaria e de 

um anfi teatro (este sob demanda) 

de modo que, eureca, a realização 

de um acalentado sonho se tornou 

uma possibilidade real. A sede nova 

José Anchieta da Silva

Presidente da ACMinas

Editorial

A sede nova da 
ACMinas: sonho 
e realidade
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está na melhor posição da região do 

Centro-Savassi e, portanto, não se 

está abandonando o centro de nossa 

Belo Horizonte.

Para a deliberação, em si grave, 

onerosa, arrojada, ousada, todos os 

cuidados de natureza jurídico-insti-

tucionais foram adotados. Reconhe-

cida a possibilidade da mudança 

(na verdade, uma oportunidade), a 

proposta foi encaminhada, discutida 

e votada em reunião extraordiná-

ria do Conselho Superior da Casa 

(com aprovação por unanimidade); 

foi submetida à sessão extraordiná-

ria da Diretoria Plena e aprovada; 

foi encaminhada à Assembleia Ge-

ral Extraordinária de Associados 

(com aprovação por unanimidade) 

e, por fim, foi levada à Diretoria Exe-

cutiva, órgão ao qual cabe a exe-

cução daquilo que foi deliberado 

pelos demais órgãos (e também ali 

foi aprovada por unanimidade).

Com o aproveitamento da quase tota-

lidade do mobiliário já existente e com 

uma racionalização na utilização do 

espaço, a nossa Associação Comer-

cial e Empresarial de Minas - ACMi-

nas, com uma celebração à altura do 

arrojado empreendimento, estará, a 

partir do dia Primeiro de Setembro de 

2022, de sede nova. Está lançada a 

semente para fazê-la nascer e vicejar 

como um novo jequitibá (para home-

nagear a fl ora brasileira) ou como um 

novo cedro libanês (expressão cor-

rente) pelos próximos 121 anos.

A data escolhida, noutro bafo de sorte, 

coincide com a celebração dos 200 

anos da Proclamação da República e, 

portanto, a celebração programada 

será também um marco, monumenta-

lizando esta data cívica.

Sobre a sede antiga, já está sendo 

criado Grupo de Trabalho (na verda-

de uma Comissão de Notáveis) para 

melhor orientar a sua destinação. 

Neste ponto, duas são as considera-

ções a serem recolhidas. A ACMinas 

necessita cuidar da perenização de 

suas receitas, zelando pelo seu futuro. 

O esvaziamento da sede antiga (o 

que nos encherá de saudade, de boas 

recordações) corresponde à primeira 

contribuição que a ACMinas dá como 

passo signifi cativo na revitalização do 

centro de nossa Belo Horizonte.

É necessário, pontofi nalizando, regis-

trar, emocionado, o agradecimento 

desse hiperbólico voto de confi ança 

que toda a Instituição, associadas(os) 

e seus órgãos internos, conferem à 

atual diretoria. A ACMinas – Tribuna 

dos Empresários e das Instituições tem 

perfeita consciência de sua responsa-

bilidade social, olhando pelo retrovi-

sor, com uma biografi a já escrita, mas, 

principalmente, olhando para a frente, 

disposta e animada para o enfrenta-

mento de todos os desafi os que virão.

ASSESSORIA DE IMPRENSA | COMUNICAÇÃO INTERNA | GESTÃO DE CRISE | MARKETING DIGITAL

Somos especialistas em PR/Assessoria de imprensa e obcecados por gerar valor 

para sua marca e alcançar as metas e objetivos de seu negócio. Desenvolvemos 

um método especial, focado em consolidar a reputação das organizações e 

pessoas. Para nós, não existem barreiras entre digital e offline. São apenas canais 

nos quais sua empresa deve estar presente para contar sua melhor história.

No meio 
de tanta 
informação, 
nosso 
trabalho 
é te tornar

referência e 

autoridade!

(31) 99404-0102 | hipertextoweb.com.br
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Apresentar o Plano Estratégico Fer-

roviário e debater o futuro do setor 

em Minas e no Brasil. Com esses 

objetivos, o Conselho Empresarial 

de Infraestrutura e Logística reali-

zou, no dia 07 de junho, encontro 

virtual com a presença da superin-

tendente de Transporte Ferroviário 

da Secretaria de Estado de Infra-

estrutura e Mobilidade (Seinfra), 

Vânia Cardoso, e diversos conse-

lheiros da ACMinas.

No encontro, o conselheiro Ramon 

Victor César, especialista no ramo, 

fez uma apresentação do Plano 

Estratégico Ferroviário de Minas 

Gerais, elaborado pela Fundação 

Dom Cabral (FDC). Ele fez um histó-

rico do processo de construção do 

plano e apresentou o contexto e o 

diagnóstico do transporte ferroviário 

mineiro. Entre outros pontos, mostrou 

que o país possui 30 mil km de ferro-

vias, sendo 5 mil em Minas Gerais. 

César destacou também que, no 

cenário atual, o minério de ferro 

representa  imensa parte da pro-

dução de transporte por carga em 

ferrovias de Minas. Num segundo 

momento, o conselheiro mostrou as 

propostas futuras para o setor, tan-

to na área de trem de passageiros, 

como no transporte de carga. Entre 

as propostas, estão a construção 

de novas linhas e a adequação de 

ferrovias já existentes.

Vânia Cardoso reforçou que a Seinfra 

está engajada com os investimentos 

no modal ferroviário mineiro e busca 

por recursos tanto privados como fe-

derais para o setor. Ela disse ainda 

que o Estado busca fomentar o de-

senvolvimento tecnológico no ramo. 

“Somados, os valores garantidos 

para a renovação de concessões 

ferroviárias estão em R$60 milhões 

anuais para investir no desenvolvi-

mento tecnológico e na preservação 

da memória ferroviária”, afirmou.

Luiz Athayde Vasconcelos, presi-

dente do Conselho, ressaltou a 

importância dos investimentos no 

setor ferroviário. Ele destacou que 

o conselho já discutiu os setores do 

modal aéreo e rodoviário e que os 

debates sobre o modal ferroviário 

fecham o ciclo. O vice-presidente, 

Marcos Brafman, parabenizou a 

FDC pelo estudo apresentado, afir-

mando que a ACMinas deve inten-

sificar as discussões sobre o tema 

investimento estruturante. 

Novas ferrovias devem atrair R$ 60 bilhões em 

investimentos para Minas Gerais

Infraestrutura

Conselho debate Plano 
Estratégico Ferroviário
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No início de junho, a ACMinas lan-

çou a 12ª edição do Minas Gerais 

International Business Guide, um ins-

trumento que oferece informações 

atualizadas sobre o cenário eco-

nômico de Minas Gerais, a fi m de 

destacar oportunidades de negócios 

que o estado oferece a investidores 

estrangeiros, bem como para as em-

presas mineiras que querem interna-

cionalizar seus negócios.

A publicação apresenta um pano-

rama do estado, com seu potencial 

energético, recursos naturais e o de-

talhamento de suas regiões, até uma 

visão geral da economia, com balan-

ços comerciais e dados sobre impor-

tação e exportação. A estratégica po-

sição geográfi ca de Minas, com suas 

estradas, aeroportos e portos secos, 

pontos atrativos ao empresariado, 

também está detalhada no guia.

O governador de Minas, Romeu 

Zema, participou do lançamento 

da edição do guia. “É uma ferra-

menta importante para a superação 

de crises e realização de novos 

negócios, até mesmo em âmbito 

internacional”, disse, ressaltando a 

eficiência do instrumento na busca 

de investimentos estrangeiros.

O Minas Guide cumpre o papel de 

ser um informante das oportunida-

des que o Estado oferece para os 

investidores. Ele traz informações re-

levantes, como os atrativos, os pon-

tos fortes e dados sobre o comércio 

em Minas Gerais, tanto importador 

como exportador. Os ambientes de 

negócios também estão contempla-

dos na edição, que enumera as insti-

tuições que apoiam o empreendedo-

rismo, fornecendo um passo a passo 

fundamental para quem deseja im-

portar produtos ou instalar empresas 

em Minas Gerais.

“O Minas Guide é um facilitador úni-

co dos negócios em Minas e para 

Minas. Ele promove o estado, cria 

chances de novas conexões no mun-

do empresarial. O guia, já tradicional 

no meio, tornou-se um cartão de vi-

sitas com o qual Minas se apresenta 

ao mundo”, comemora Sílvio Nazaré, 

mentor da publicação.  

Palestras temáticas

A solenidade de lançamento da 

nova edição do Minas Guide contou 

com duas palestras temáticas sobre 

oportunidades de negócios interna-

cionais. O presidente do Conselho 

de Administração da Associação de 

Comércio Exterior do Brasil, Arthur 

Minas Guide 
busca atrair 
investimentos 
internacionais 
para o Estado

Capa

Publicação apresenta Minas Gerais como 

um mar de oportunidades para negócios
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Pimentel,falou sobre como o guia é 

uma importante ferramenta de inte-

ligência para atrair oportunidades 

para investidores. 

”
O Brasil precisa 

criar ambiente de 
negócios fáceis, 
inteligentes e que 

ajudem no caminhar 
das pequenas e 
médias empresas

”

Já Juliano Alves Pinto, chefe da Di-

visão de Cooperação Jurídica Inter-

nacional do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil, destacou, entre 

outras coisas, que o estado de Mi-

nas Gerais tem dimensão e desafios 

continentais. “Precisamos valorizar o 

nosso interior. Reconhecer o que re-

almente é único e qual o valor dessa 

unicidade. Valorizar essas experi-

ências únicas ofertadas pelo nosso 

interior mineiro”, afirmou.

Novidade: 
tradução em 
diversas línguas

E a grande novidade deste ano é 

que a versão digital do Minas Gui-

de conta com tradução para seis 

línguas: inglês, espanhol, francês, 

italiano, árabe e mandarim. Já a 

versão impressa é bilíngue, em por-

tuguês e inglês. O guia é gratuito 

e a versão impressa pode ser en-

contrada em empresas, representa-

ções diplomáticas e instituições de 

fomento ao comércio internacional, 

visando ao crescimento de Minas 

Gerais e do país.

Disposto a se colocar de vez neste 

cenário de inovação tecnológica, 

o guia apresenta, ainda, um QR 

Code que, quando escaneado, 

dará acesso a todas as informa-

ções. Além disso, a versão digi-

tal seguirá sendo atualizada pela 

equipe técnica da ACMinas, con-

forme a relevância das mudanças 

econômicas, sociais e ambientais 

do estado.

JURÍDICA EMPRESARIAL
EXCELÊNCIA EM ASSESSORIA
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ACMinas

Consultório Psicólo-
ga Simone Alípio

A psicóloga e professora Simone Alí-

pio é especializada em saúde mental, 

orientação profissional e recolocação 

no mercado de trabalho. Com mais 

de 20 anos de experiência na área, 

ela decidiu, em 2018, caminhar com 

as próprias pernas e abrir seu próprio 

negócio. O consultório leva o seu 

nome e fica no bairro de Lourdes. 

Simone presta serviços de psicologia 

tanto para pessoas físicas como empre-

sas e conta que, no período pós-pan-

demia, viu o número de clientes dar um 

salto. A restrição do convívio social, o 

desemprego, o aumento de vícios e de 

violência doméstica levaram as pes-

soas a ter mais problemas de saúde 

mental, em função das dificuldades fi-

nanceiras, conflitos gerados por maior 

convivência em casa e uso exagerado 

de tecnologia e mídias sociais.  

O trabalho de Simone visa au-

mentar o autoconhecimento dos 

pacientes, de forma a a amenizar 

o sofrimento, melhorando a resiliên-

cia e a qualidade de vida.

Eu, Associado 

Safety2U

Fundada há mais de 15 anos, a em-

presa é especializada em tecnologia 

e gestão na área de segurança con-

tra incêndios e lançou, recentemente, 

um sistema tecnológico inovador.  A 

plataforma permite gerenciar, de 

forma efetiva, toda a área de segu-

rança contra incêndio em segmentos 

diversos, como indústrias, comércio, 

residências e hospitais. 

A Safety2U tem sede em Belo Hori-

zonte e São Paulo, conta com 51 fun-

cionários e está em expansão, segun-

do o sócio-fundador, André Luiz dos 

Reis Gerken, que é engenheiro civil e 

coronel do Corpo de Bombeiros.  

Ele afirma que a nova plataforma 

tecnológica permite um controle mais 

efetivo no sistema de combate ao in-

cêndio, na segurança dos funcionários 

e na redução dos gastos com seguros.  

Em Minas Gerais, a empresa possui 

mais de 100 clientes cadastrados den-

tro da plataforma. A Safety2U oferece 

assessoria gratuita para os associados 

da ACMinas, assim como preços dife-

renciados. Segundo André Luiz, a ten-

dência é que os problemas nessa área 

de seguros aumentem, em função do 

crescimento desordenado das cida-

des, com muitas obras verticalizadas.
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ACMinas

Eu, Associado 

Pessoa 
Comunicação

A Pessoa é uma consultoria de Re-

lações Públicas baseada em Inte-

ligência Competitiva, com 17 anos 

de atuação. Em sua trajetória, foram 

mais de 180 clientes de diversos 

segmentos, sendo que alguns deles 

ainda fazem parte do portfólio des-

de o início das atividades, em 2005.

Fundada pela RP e especialista em 

Comunicação Internacional, Erika 

Pessôa, atende clientes no Brasil e 

em Portugal. A partir de uma me-

todologia própria, o time age de 

forma a interpretar o mercado e o 

ecossistema de cada cliente. A par-

tir daí, desenha soluções que rela-

cionem estrategicamente marcas e 

pessoas com foco em resultados 

efetivos e tangíveis.
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A ministra Cármen Lúcia, do Supre-

mo Tribunal Federal, deferiu  o in-

gresso da Associação Comercial e 

Empresarial de Minas – ACMinas; 

da Associação dos Municípios do 

Lago de Furnas – ALAGO – e da 

Federação das Associações Co-

merciais e Empresariais do Estado 

de Minas Gerais – FEDERAMINAS 

– como amici curiae na ação dire-

ta de inconstitucionalidade  (ADIn) 

no Supremo Tribunal Federal (STF) 

contra o governo de Minas Gerais, 

questionando o tombamento do 

Lago de Furnas. 

Na ação, a União alega que a me-

dida de proteção do complexo hi-

drelétrico ofende a prerrogativa pri-

vada ao governo federal de legislar 

sobre águas e energia e também de 

exploração dos serviços e das insta-

lações de energia elétrica.

Segundo a ministra, a intervenção 

do amicus curiae objetiva enri-

quecer o debate constitucional e 

fornecer informações e dados téc-

nicos relevantes à solução da con-

trovérsia jurídica, observando-se, 

quanto à sustentação oral, o § 3º 

do art. 131 do Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal, com 

alteração da Emenda Regimental 

n. 15/2004.

Entenda o caso

O governo federal impetrou, em junho 

deste ano, uma Ação Direta de Incons-

titucionalidade (ADIn) no Supremo Tri-

bunal Federal (STF) contra o governo 

de Minas Gerais, questionando o tom-

bamento do Lago de Furnas. Na ação, 

a União alega que a medida de pro-

teção do complexo hidrelétrico ofende 

a prerrogativa privada ao governo fe-

deral de legislar sobre águas e energia 

e também de exploração dos serviços 

e das instalações de energia elétrica.

ACMinas se torna 
amici curiae na 
ação direta de 
inconstitucionalidade 
contra o tombamento 
do Lago de Furnas

Cota 762  

Ação busca preservação ambiental e também a 

manutenção das atividades econômicas do entorno
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Dados do Complexo de Furnas e Peixoto

A Usina Hidrelétrica (UHE) de Furnas foi construída entre 1958 e 
1963, para geração de energia elétrica unicamente;

Os 1.457,48 km² de área alagada eram os terrenos mais 
férteis do estado;

Sua orla tem 3.500 km, sendo que a do Brasil é de 7.500 km 
– quase metade da costa brasileira, e sendo um dos maiores 

lagos artificiais do mundo; 

Hoje, o espelho d’água é quatro vezes maior do que a baía de 
Guanabara, e atinge mais de 3 milhões de pessoas;

É destino de lazer de brasileiros e estrangeiros, que aproveitam 
a beleza natural e as águas para esportes náuticos e passeios;

O Lago de Furnas abriga a maior marina de água doce da 
América Latina, em Capitólio; 

Conforme dados da Marinha do Brasil, são 5 mil embarcações 
e, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), são 
5 mil empreendimentos e 20 mil empregos formais impactados; 

Os 41 municípios do entorno do complexo abrigam hotéis, 
pousadas, restaurantes, bares, marinas, produtores rurais, agricultores, 

clubes, condomínios, parques aquícolas, transportes aquaviários, 
além de toda a cadeia do comércio e mão de obra especializada.

A Associação Comercial e Empre-

sarial de Minas (ACMinas), após 

estudo de um grupo de trabalho 

sobre a situação do complexo de 

Furnas e Peixoto, elaborou algumas 

ações para preservação ambiental 

e também para manutenção das 

atividades econômicas do entorno. 

Uma delas foi entrar na ADIn, no 

STF, como entidade de apoio ao 

tombamento e, portanto, contra a 

ação da União. 

Além disso, no dia 17 de novem-

bro, representantes da ACMinas 

entregaram ao presidente da 

Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais (ALMG) o relatório final 

do grupo de trabalho, que confir-

ma o entendimento de que os ní-

veis mínimos do nível de água nos 

dois reservatórios - 762 m para 

Furnas e 663 m para Peixoto - de-

vam ser mantidos.

Ainda como resultado do grupo 

de trabalho, a ACMinas vai acom-

panhar de perto as votações de 

projetos e emendas à Constituição 

(PEC) que estiverem em votação 

tanto na Câmara Federal quanto 

no Senado.

O tombamento

O complexo formado pelos lagos 

de Furnas e de Peixoto, no sul e 

sudeste de Minas Gerais, teve seu 

tombamento como patrimônio na-

tural e paisagístico estadual apro-

vado pela Assembleia Legislativa 

em 4 de dezembro de 2020, por 

meio da Emenda Constitucional 

106. Um ponto principal no tom-

bamento é a manutenção de ní-

veis mínimos de água dos reser-

vatórios acima do mar, sendo 762 

m para o lago de Furnas e 663 

m para o de Peixoto. Esses níveis 

asseguram o turismo, a agricultura 

e a piscicultura da região. 

Para ser efetivamente protegi-

do como patrimônio, o Governo 

de Minas Gerais tem que fazer 

o tombamento administrativo do 

complexo, por meio do Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico 

e Artístico (Iepha), que deve ela-

borar um dossiê com as diretri-

zes e encaminhar para o aval do 

Conselho Estadual de Patrimônio 

Cultural (Conep) . Esse último pro-

cesso começou em setembro. 
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ACMinas prepara 
mudança para nova 
sede mais moderna 
e acessível

ACMinas em Ação 

A entidade deixará o prédio na Av. Afonso 

Pena e rumará para região Centro-Savassi

A partir de setembro, a Associa-

ção Comercial e Empresarial de 

Minas (ACMinas) terá uma nova 

sede. Depois de mais de 100 

anos localizada na avenida Afon-

so Pena, a entidade passará a 

atuar na Savassi. Com a mudan-

ça, a associação busca moderni-

dade nos processos de trabalho, 

economia de custos e facilidade 

de acesso para os associados e 

diretoria. A mudança está prevista 

para setembro deste ano. 

A nova sede da ACMinas, locali-

zada na rua Paraíba, 1465, no 7º 

andar do edifício Capanema, anti-

go Hotel Liberty, terá como marcas 

principais a inovação, a modernida-

de e a sustentabilidade. O local terá 

fortes investimentos na área tecnoló-

gica, com digitalização de todos os 

documentos e fotos, com o objetivo, 

a curto prazo, de eliminar o uso do 

papel. Além de ter espaços mais 

modernos para reuniões virtuais. 

As novas instalações contemplam tam-

bém o uso de uma área comum para 

reuniões, coquetéis ou eventos come-

morativos, além de um auditório para 

encontros maiores, congressos ou so-

lenidades. “Outra questão importante 

para nós diz respeito à segurança e 

acesso à sede, por estarmos hoje em 

uma região que, à noite, fi ca mais 

vazia e com escassez de estaciona-

mentos. Na nova sede, essas questões 

serão solucionadas”, reforça o vice-

-presidente da ACMinas, Ruy Araújo. 

No novo endereço, a ACMinas tam-

bém irá otimizar os trabalhos diários. 

Além disso, a mudança signifi ca auto-

nomia e independência, uma vez que 

a associação é de adesão voluntária. 

”
Pelos nossos 

estudos, a mudança 
representará uma 

economia de R$ 50 
mil por mês para a 
ACMinas, isso sem 

falar na entrada 
de recursos com a 
locação do prédio 

da Afonso Pena, 
ressalta Araújo

”
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informando que, na sede atual, 

são utilizados cerca de 50 metros 

quadrados por funcionário, núme-

ro muito acima do padrão.

Ainda não foi trabalhada a desti-

nação do prédio que hoje abriga a 

ACMinas, mas a expectativa é que, 

assim como vários outros da região, 

seja revitalizado e abrigue uma 

nova atividade.

Sede tecnológica

Os avanços tecnológicos e a mo-

dernidade serão pontos fortes da 

nova sede da ACMinas. O setor 

de tecnologia da informação da 

entidade está promovendo diver-

sas evoluções para tornar o tra-

balho mais eficaz e seguro. Serão 

feitas melhorias nos sistemas de 

firewall; endpoint; autenticação; 

acesso; migração de sistemas para 

nuvem (PABX, Registro de Ponto, 

Backup) e conversão de servidores 

para virtuais (VM’s).

“Com base nessas melhorias, imple-

mentaremos o sistema híbrido de 

trabalho. Nesse modelo de traba-

lho, é fundamental continuarmos a 

tratar a segurança e a proteção de 

dados como prioridade”, destaca 

Henrique Rocha, gerente operacio-

nal da ACMinas, reiterando que as 

melhorias tecnológicas seguem o 

direcionamento estratégico da enti-

dade e faz adequações à Lei Geral 

de Proteção de Dados (LPGD).

Para ele, integração, segurança e pro-

teção resultarão em melhores práticas 

operacionais. Os colaboradores da 

entidade terão acesso a um sistema 

de comunicação interno e externo via 

chat, voz e vídeo. Também será dispo-

nibilizado no site da ACMinas o ca-

nal de comunicação por meio de API 

ofi cial para aplicativo de mensagens. 

“Está em estudo ampliarmos e cen-

tralizarmos as demandas dos nossos 

associados na Central de Relaciona-

mento, com geração de protocolo 

e gerenciamento ponta a ponta do 

atendimento”, afi rma Rocha.

A nova sede contará, ainda, com 

uma moderna sala de reuniões, estru-

turada com equipamentos de áudio, 

vídeo e transmissão online.

”
A ACMinas estará 

mais segura, efi ciente, 
moderna e ágil em 
atendimento aos 

seus colaboradores, 
conselhos, diretores 
e, principalmente, 
a seus associados, 
conclui o gerente. 

”
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“Os dados pessoais são o principal 

commodity do século 21”. Essa frase 

vem sendo repetida há alguns anos por 

especialistas do setor de tecnologia e 

de proteção de dados, o que reforça 

o valor monetário dessas informações. 

Com o objetivo de criar um marco 

regulatório legal de salvaguarda de 

dados e informações pessoais, o Bra-

sil aprovou, em 2018, a Lei federal nº 

13.709, a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD). Ela estabele-

ce princípios e cria regras que devem 

ser observados tanto por organiza-

ções privadas quanto públicas.

E atuar em acordo com a LGPD é um 

dos grandes desafi os das empresas 

atualmente. Questões como a comple-

xidade das medidas, o volume de tra-

balho, a necessidade de conhecimento 

sobre a lei, aplicação da metodologia 

adequada e a falta de entendimento 

dos impactos e riscos que seu negócio 

pode correr estão entre as questões 

mais afl itivas para o empresário.

Desde 2021, os artigos que determi-

nam punições ao não cumprimento dos 

preceitos da LGPD entraram em vigor. 

Assim, qualquer empresa que tenha o 

estabelecimento no Brasil, que colete 

ou trate dados de pessoas localizadas 

no país, ou que ofereça produtos ou 

serviços no mercado de consumo bra-

sileiro precisa respeitar o regramento 

dessa legislação.

Porém, com o objetivo de ajustar a 

LGPD ao cotidiano dos pequenos 

negócios, a Agência Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD) publicou 

uma resolução, em janeiro deste ano, 

fl exibilizando algumas obrigações. “A 

resolução traz formas de como pe-

quenas empresas podem agir sem se 

preocupar com questões burocráticas 

como, por exemplo, a contratação de 

um profi ssional específi co para geren-

ciar o tratamento de dados pessoais 

na empresa, o DPO”, afi rma Lorena 

Lage, advogada e sócia do Lage & 

Oliveira Advogados, reforçando a im-

portância dessas empresas contarem 

com consultorias especializadas.

“A ideia central é que se crie uma cul-

tura de proteção de dados pessoais 

nas empresas. Que todos os proces-

sos de trabalho tenham a privacidade 

dessas informações como uma regra. 

Dados pessoais só podem ser utiliza-

dos com fi nalidade específi ca, dentro 

das necessidades do dia a dia desses 

negócios”, reforça a especialista.

Saiba como ela impacta os setores de sua empresa 

LGPD interfere no dia 
a dia dos negócios

Economia
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Facilitar o dia a dia 
do empresário

Em 2021, a ACMinas publicou, em 

parceria com o escritório José Anchieta 

da Silva Advocacia- Jasa,  uma cartilha 

sobre a LGPD, produzida pelos ad-

vogados Mateus Vieira Nicacio, Ana 

Carolina Soares Bahia e José Anchieta 

da Silva. À época, o presidente José 

Anchieta da Silva destacou que o obje-

tivo era o de facilitar o cotidiano do em-

presário, oferecendo um passo a passo 

bastante didático. “No caso da LGPD, 

as grandes empresas têm departamen-

tos para cuidar disso, mas as menores 

não têm estrutura. Foi um trabalho exaus-

tivo traduzir a lei para a linguagem dos 

empresários, mas acreditamos que essa 

cartilha é um material de referência”.

Sua empresa já se adequou à Lei 

de Proteção de Dados? Todos em 

sua empresa, mesmo que seja um 

pequeno comércio, estão tomando 

todas as medidas cabíveis e possí-

veis para garantir a segurança de 

dados da sua empresa e de seus 

clientes? É muito importante ade-

quar-se à lei e entender suas pe-

nalidades, pois, assim, você pode 

evitar qualquer tipo de prejuízo e 

dores de cabeça futuras. 

Se você ainda tem dúvidas com rela-

ção à LGPD, solicite a cartilha sobre o 

tema na ACMinas.  

Confi ra os principais pontos da LGPD

Uma regra para todo o território nacional

Defi nição do conceito de dados pessoais:

De acordo com a LGPD, passa a ser considerada como um 
dado pessoal toda informação que permite identifi car, direta ou 
indiretamente, um indivíduo que esteja vivo, tal como nome, RG, 
CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço 
residencial, localização via GPS, retrato em fotografi a, 
prontuário de saúde, cartão bancário, renda, histórico de 
pagamentos, hábitos de consumo, preferências de lazer; 
endereço de IP (Protocolo da Internet) e cookies, entre outros.

Consentimento do cidadão - o consentimento deverá ser 
fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a 
manifestação de vontade do titular. E a obrigação de comprovar 
a solicitação e o fornecimento do controlador, não do titular.

Uso de dados apenas com fi nalidade e 
necessidade estabelecidas.

Fiscalização centralizada e agentes responsáveis.

Garantias ao cidadão - A LGPD garante que o titular de 
dados possa ter garantias quanto à privacidade de seus 
dados. A ideia é coibir e responsabilizar organizações e 
pessoas que façam uso indevido de dados pessoais do 
cidadão para fi ns comerciais ou até mesmo para fi ns escusos.

Penalidades bem defi nidas
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ACMinas promove bimensal o Encon-

tro de Negócios, ocasião para profis-

sionais e empresários apresentarem 

seus produtos e serviços, com o ob-

jetivo de viabilizar novas oportunida-

des de negócios e parcerias. Confira 

abaixo a opinião de alguns dos parti-

cipantes da última edição.  

Divulgue a sua marca e aproveite 

para trabalhar o seu network e da 

sua empresa. Participe e inscreva-se 

para a próxima edição que aconte-

cerá em julho. 

Para mais informações, contate 

nossa equipe comercial pelo (31) 

3048-9566 ou Gislaine.albu-

querque@acminas.com.br 

O jovem Rafael Paiva, fundador 

da Squad Tecnologia, é movido a 

desafios. Fundada em 2018, a em-

presa Squad, de tecnologia da in-

formação, é um deles. Nos hobbies, 

Squad Tecnologia 

Encontro de Negócios

Negócios 

Encontro gera oportunidades de negócios e 

parcerias entre os participantes

os desafios também comandam suas 

escolhas: participar de maratonas e 

aventurar-se na elaboração de pra-

tos da alta gastronomia. 

No Encontro de Negócios, ele 

conta que busca, além das ques-

tões profissionais e network, ins-

pirar-se em casos de superação.

Segundo ele, as histórias e o con-

vívio com pessoas são muito im-

portantes para a sua carreira de 

empreendedor.  Rafael lembra 

que Minas Gerais é hoje um polo 

de inovação na área tecnológica 

no Brasil. Em função disso, é fun-

damental conhecer outros negó-

cios e pessoas, assim como com-

partilhar histórias. 
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A busca de Rafael por casos de su-

peração não se restringe ao ambien-

te de trabalho. Em 2019, logo depois 

que abriu a empresa, ele participou 

de sua primeira maratona, em Buenos 

Aires, na Argentina. 

Na cozinha, aprendeu técnicas requin-

tadas de culinária. Entre as suas receitas 

prediletas está o prato italiano nhoque 

de batata baroa com ragu de coste-

la. Rafael gosta de trabalhar questões 

sensoriais e garante que o prato não 

deixa nada a desejar para renomados 

restaurantes de alta gastronomia.

Koloro Indústria 
Gráfica 

O engenheiro eletricista Ronymarco 

Lemo, proprietário da Koloro Indústria 

Gráfica, já fez ótimos contatos e clien-

tes nos Encontros de Negócios. Ele já 

participou de três, sendo que mais de 

10 clientes nasceram ou foram indica-

dos por participantes do encontro. 

Sua gráfica tem 41 funcionários e co-

mercializa revistas, catálogos, potes de 

papel e sacolas. Ronymarco acabou 

de comprar a empresa de outros sócios 

e tornou-se o único proprietário. “Estou 

vivendo a virada de negócios”, afirma.

O administrador de negócios da 

Nativa BH Comunicação, Luis 

Gustavo Camilo dos Santos, par-

ticipou pela primeira vez do En-

contro de Negócios. A Nativa 

trabalha com publicidade, gestão 

de conteúdo, editoração de livros 

e construção de sites. Tem sede 

em Belo Horizonte e atuação em 

todo o Brasil. 

Na avaliação de Luis Gustavo, o 

encontro é muito importante para 

divulgar a empresa e fazer parce-

rias, até mesmo com pessoas que 

atuam na mesma área que ele. 

”
Trabalhamos em um 
segmento que conta 
com várias linhas de 
atuação. Então, é 

importante conhecer 
e fazer parcerias com 
outros profissionais do 

mesmo ramo

”
No encontro de negócios, ele fez 

contato com duas empresas da mes-

ma área para futuras parcerias e 

outras duas de ramos diferentes. “É 

uma boa oportunidade para conhe-

cer sobre gestão, formação, lideran-

ça e até superação para falar em 

público”, diz Luis Gustavo. 

O momento é de profissionalizar e criar 

processos na empresa. “Por isso, é im-

portante participar de todos os tipos de 

reuniões, buscar conhecimentos, relacio-

namentos e aprendizados”, diz. Em sua 

avaliação, é muito importante aprender 

com as experiências de outras pessoas. 

”
Por isso participo do 
encontro antenado 
com quem pode 
ser meu parceiro, 

buscando melhorar 
esse momento que 

estou vivendo

”
Ele é associado da ACMinas há 

quatro anos.

Nativa BH 
Comunicação 
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É consenso entre grande parte dos 

empresários e comerciantes que o 

ambiente de negócios é profunda-

mente impactado pelo período elei-

toral. E esse cenário torna os desafi os 

de gestão do ambiente organizacio-

na e suas conexões ainda maiores. 

Praticamente todos os segmentos de 

mercado tornam-se mais cautelosos.

A proximidade do período eleitoral 

infl uencia no aumento das incertezas 

acerca do futuro próximo da econo-

mia. Por esse motivo, nos meses que 

antecedem as eleições, muitos empre-

sários, investidores, empreendedores 

e cidadãos comuns seguram suas de-

cisões em relação ao dinheiro, à es-

pera do resultado das eleições, tanto 

em nível estadual quanto federal.

Porém, nesse cenário nublado, o eco-

nomista da ACMinas, Paulo Casaca, 

mostra um lado que traz esperanças 

para o empresário. “Os resultados do 

primeiro trimestre na economia brasi-

leira foram melhores do que o espe-

rado, graças à resposta positiva do 

setor de serviços à volta da normali-

dade possível nesse período de arre-

fecimento da pandemia”, disse.

Contudo, Casaca lembra que outros fa-

tores ainda afl igem o mercado, além do 

período eleitoral. “O cenário de guerra 

na Ucrânia, aliado à alta da infl ação 

e dos juros no Brasil, é ponto de preo-

cupação. Com a chegada do período 

eleitoral, não há como fugir de uma si-

tuação de incerteza que atinge todos 

os setores da economia. Todo mundo 

que pensa em investir a longo prazo vai 

olhar com preocupação para o cenário 

a partir de 2023”, pondera.

No período eleitoral, fi cam dúvidas 

sobre as decisões que o próximo go-

vernante irá tomar em relação a pautas 

que infl uenciam diretamente os ambien-

tes de negócios. Questões como agen-

da de reformas, política monetária e teto 

de gastos são pontos de atenção dos 

empresários e investidores. Além disso, 

o empreendedor também fi ca atento à 

inadimplência do brasileiro, variação 

nas taxas de desemprego e da renda 

da população, como forma de analisar 

o potencial do consumo.

Setores em alta

Já outros setores do mercado espe-

ram ansiosos pelo aquecimento do 

mercado causado justamente pelo 

período eleitoral. Agências de comu-

nicação, gráfi cas e setor de eventos 

Período eleitoral 
representa incertezas nos 
ambientes dos negócios

Especial Eleições 

Encontro gera oportunidades de negócios e 

parcerias entre os participantes
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se mostram esperançosos com novos 

trabalhos. “Podemos comparar com 

o comércio em datas como Natal ou 

Dia das Mães. Esses setores da eco-

nomia já estão preparados para, de 

dois em dois anos, intensifi carem seus 

negócios para aproveitarem o boom 

que o período eleitoral pode repre-

sentar”, destaca Paulo Casaca.

Ronymarco Lemos, diretor da Koloro 

Indústria Gráfi ca, reforçou as boas ex-

pectativas com a chegada do período 

eleitoral. “Essa eleição, que envolve 

deputados, senadores, governador e 

presidente, gera uma grande expectati-

va em nosso setor. Esperamos um incre-

mento nas receitas equivalente a mais 

dois meses no ano, com 14 meses de fa-

turamento dentro do ano”. Lemos desta-

ca que os principais produtos vendidos 

são os tradicionais santinhos, cartões de 

visitas, bottons e adesivos para carros. 

“Na Koloro prezamos pela qualidade 

dos produtos e confi abilidade da en-

trega, por isso, a cada período eleitoral, 

nossos negócios sempre aumentam”.

O publicitário Reinaldo Soares espera 

uma campanha eleitoral mais intensa 

do que em 2020, com o arrefecimen-

to da pandemia. “Vejo o marketing 

político como um mercado à parte, 

tipo um galho da árvore da comunica-

ção que consegue se desvencilhar um 

pouco dos problemas que a raiz sofre 

com a instabilidade econômica atual”. 

Ele reforça que o marketing digital no 

meio político deve ser a grande apos-

ta, mas que a produção de material 

impresso continua forte.

Com contratos já fechados para o 

período eleitoral, o publicitário reitera 

que trabalhará fortemente no plane-

jamento de ações de comunicação, 

coordenação da equipe de redes so-

ciais, fotografi a, criação e produção 

do material gráfi co e virtual, além da 

orientação da equipe de apoiadores 

sobre postura pessoal nas ruas e nas 

redes. “E ainda o posicionamento do 

produto que estamos “vendendo”, no 

caso, o candidato, e como devemos 

fazer isso”, disse, mostrando a expec-

tativa do mercado aquecido já nas 

próximas semanas. 

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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Promover oportunidades de conexões 

reais que agreguem valor às mulheres 

empreendedoras. Com esse objetivo, 

o Conselho Empresarial da Mulher 

Empreendedora (CEME) está em fase 

fi nal de desenvolvimento do programa 

Conexão CEME, que será um espaço 

qualifi cado de troca de experiências, 

vivências e realidades.

De acordo com a presidente do 

Conselho, Luciana Zanini, “o espaço 

será disponibilizado em uma plata-

forma virtual com regras específi cas 

e defi nição de boas práticas de rela-

cionamento em comunidade. Serão 

discutidas pautas mensais, com con-

teúdo de interesses das mulheres que 

empreendem”, destaca.

O espaço de aprendizado e troca de 

experiências será ampliado, com a 

presença de mulheres que empreen-

dem o próprio negócio, assim como 

serão debatidos temas de interesse 

das que fazem intraempreendedoris-

mo. “Vamos promover um ambiente 

próspero, organizado e confi ável, 

para fomentar, desenvolver e qualifi -

car a liderança feminina”.

Nas próximas semanas, o CEME 

fará o lançamento do projeto, que 

será amplamente divulgado nos ca-

nais de comunicação da ACMinas. 

Aguarde e participe!

Conselho 
da Mulher 
Empreendedora 
promove espaço 
de conexões

Acontece
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O Mérito ACMinas é uma ação da 

Associação Comercial de Minas 

com um duplo objetivo: reconhecer 

as empresas que se destacam na 

sua gestão empresarial e motivar os 

empresários para melhoria na gestão 

das suas empresas.

Os indicadores de produtividade, 

inclusive em nível internacional, mos-

tram que o Brasil ocupa uma posição 

desfavorável. A produtividade, como 

também a qualidade dos produtos 

e serviços, é resultado da gestão da 

empresa, ou da gestão empresarial. 

Portanto, é necessário aprimorarmos 

a gestão das nossas empresas para 

melhorar a produtividade de seus pro-

cessos e a qualidade dos produtos e 

serviços oferecidos aos clientes.

O Mérito ACMinas oferece para os 

empresários uma oportunidade para 

fazer uma autoavaliação da gestão 

da sua empresa e submeter essa ava-

liação para análise de um avaliador 

experiente. Como resultado dessa 

análise, o empresário receberá um Re-

latório de Avaliação com comentários 

dos pontos fortes e das oportunidades 

para melhorias na gestão da sua em-

presa. Também, como resultado da 

avaliação, a empresa receberá um 

Diploma de Reconhecimento em ceri-

mônia no auditório da ACMinas.

A avaliação é conduzida observan-

do os seguintes critérios: governança, 

processos relativos à liderança, pro-

cessos relativos aos clientes, proces-

sos operacionais, processos relativos 

aos funcionários, processos relativos 

aos fornecedores e à sociedade e 

resultados. Para cada um dos critérios 

de avaliação, são colocadas pergun-

tas e oferecidas quatro opções de res-

posta para cada pergunta, devendo 

o empresário escolher a resposta mais 

adequada para a sua empresa.

O Avaliador do Mérito ACMinas vai 

analisar as respostas numa reunião 

virtual com o empresário e sua equi-

pe, gerando o Relatório de Avaliação.

Por fi m, a participação no Mérito 

ACMinas é uma oportunidade ímpar 

para o empresário trabalhar no aper-

feiçoamento da gestão da sua em-

presa, melhorando a produtividade e 

a qualidade e, em decorrência, a sua 

competitividade no mercado.

Prezado empresário, não perca essa 

oportunidade. Aguardamos sua ins-

crição no Mérito ACMinas.

Caio Becker 

Membro do Conselho Empresarial de 

Produtividade da ACMinas

Artigo

Mérito ACMinas

Inscreva sua empresa pelo link: 

https://bit.ly/3yO6ABX 
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Durante encontro virtual realizado, em 

junho, pelos Conselhos Empresariais 

de Recursos Humanos e de Inovação 

e Indústria Criativa da ACMinas, o pre-

sidente do conselho administrativo da 

Holding Transpes, Sandro Gonzalez, 

contou um pouco sua história e a expe-

riência e a eficiência proporcionadas 

pela liderança humanizada. 

A Transpes está há 57 anos no mer-

cado, conta com 22 filiais espalhadas 

pelo país e é hoje uma das corpo-

rações mais conceituadas do ramo 

e uma das 10 maiores empresas de 

transporte rodoviário do Brasil.

A holding é formada pelas empresas 

Transpes Logística, Inova BH e Saúde 

BH. Gonzalez desenvolveu um mode-

lo de gestão de eficiência e produti-

vidade que o levou a ser eleito como 

o CEO mais admirado do Brasil por 

várias mídias nacionais. 

O valor das pessoas

Em seu livro, “O Valor das Pessoas”, 

o profissional traz muitas histórias de 

sua família. O pai, imigrante espanhol, 

chegou ao Brasil com o sonho de ser 

motorista de caminhão. “A família em-

presária tem poder de construir rique-

za, mas, ao mesmo tempo, pode se 

transformar em ambiente tóxico. É um 

ambiente que precisa ser muito cuida-

do, para não deixar que as questões 

tóxicas prejudiquem”, alerta.

Segundo Gonzalez, o bom geren-

ciamento interno está relacionado 

com o clima agradável e colabora-

tivo. “É provado pela neurociência 

que um funcionário otimista e enga-

jado no trabalho agrega mais do 

que um depressivo, triste e angus-

tiado”, diz. “O funcionário otimista 

pode entregar até 20% a mais de 

resultado”, completa. 

No encontro, Gonzalez ressaltou que 

oo que molda os negócios, as em-

presas e a relação com a família é 

a mente das pessoas que os dirigem. 

“Se a gente não estiver com bons 

pensamentos, todo o nosso mode-

lo vai estar em risco. Mas se estiver 

com pensamentos para construir um 

modelo mental saudável, crescente e 

inclusivo, todo nosso ecossistema vai 

se favorecer”, afirmou.  

Engajamento é 
fundamental

Janayna Bhering Cardoso, presidente 

do Conselho Empresarial de Inovação 

e Indústria Criativa, afirmou, durante a 

reunião, que muito tem sido falado so-

bre a importância das metodologias e 

ferramentas que otimizam o ambiente de 

trabalho e tornam o dia a dia mais agra-

dável. “E a gestão humanizada é um des-

ses elementos. Ela pode ser responsável 

pelo sucesso da gestão interna da em-

presa”, afirmou. “As pessoas engajadas 

e comprometidas em oferecer o seu me-

lhor podem representar um potencial de 

crescimento para o negócio”, completou.  

Já a presidente do Conselho Empresarial 

de Recursos Humanos da ACMinas, Elia-

ne Ramos, finalizou a reunião afirmando 

que a exposição do empresário  foi uma 

aula de liderança e que os relaciona-

mentos são uma das experiências mais 

difíceis da vida. Ela ressaltou a importân-

cia de aumentar os níveis de engajamen-

to dentro das organizações.  “A empresa 

que evolui junto com a cultura vai amadu-

recendo. Se ela não evoluir, envelhece e 

deixa de existir”, concluiu. 

Um ambiente de trabalho positivo e harmonioso é capaz de tornar os 

resultados cada vez mais eficazes e produtivos para todos os envolvidos.

Comportamento 

Funcionários otimistas 
são essenciais para o 
crescimento das empresas
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