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Realize seus eventos em
um lugaR acostumado
a gRandes comemoRações.
O Minas Em Cena Hall é o mais novo Centro  

de Convenções de Belo Horizonte, dentro do 

complexo do Mineirão. Um espaço amplo,  

com vista panorâmica de toda a área interna  

do estádio, isolamento acústico, estrutura  

completa com cozinha de apoio e auditório  

para palestras e reuniões.

MZ-001-18-ANUNCIO MECH-40x27cm.indd   1 8/13/18   11:30 AM



Colaboradores
Ed 48

Sugestões de pauta e cartas
contato@minasemcena.com.br

A
 R

ev
is

ta
 M

in
as

 e
m

 C
en

a 
n

ão
 s

e 
re

sp
o

n
sa

b
ili

za
 

p
el

o
 c

o
n

te
ú

d
o

 d
e 

ar
ti

g
o

s 
as

si
n

ad
o

s 
e 

an
ú

n
ci

o
s.

08 - TURISMO
As aventuras de uma casal pelo 

mundo a bordo de um Land Rover

30 - ESPORTE
Grupos de corrida vão além do 

treinamento e se transformam em 

verdadeiras confrarias

38 - PERFIL
Seguindo tradiçao de família  

Rodrigo Carneiro escreve um novo 

capítulo na história do rádio mineiro

66 - NEGÓCIOS
Lucas di  Grassi a frente da primeira 

corrida  de carros robôs no Brasil

70 - ENTREVISTA
Leonardo Bortolleto  presidente da 

Sucesu nacional opina sobre a cena 

da  inovação em Minas

26 – CINCO 
PERGUNTAS

MARIO SERGIO CORTELLA  
FALA SOBRE AS 

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS 
PARA INOVAÇÃO

20 – PATRIMAR
APARTAMENTOS COMPACTOS 

VIRAM TENDÊNCIA E 
REFERÊNCIA EM SERVIÇOS E 

TECNOLOGIA

14 – NEGÓCIOS
PUBLICITÁRIOS MINEIROS  

SE DESTACAM NO 
CENÁRIO NACIONAL E 

INTERNACIONAL

Maria Elvira Salles Ferreira

Formada em Magistério e Ciências Humanas 
na área das Letras e Comunicação Social 

Presidente, conselheira e diretora de  
diversas entidades

Atual presidente da ACER (Associação das 
Caminhantes da Estrada Real).

José Aparecido Ribeiro

Jornalista, Diretor da ACMinas, Membro 
da comissão Técnica de Transporte da 

Sociedade Mineira de Engenheiros e do 
Observatorio da Mobilidade.

jaribeirobh@gmail.com

Marília Carvalho de Melo

Diretora Geral do IGAM – Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas e coordenadora do 

Mestrado Profissional Sustentabilidade em 
Recursos Hídricos UninCor.
mariliamelo@yahoo.com.br

Leobaldo Prado

Jornalista e radialista formado pela UFMG, 
com mestrado em Comunicação e Novas 

Mídias pela PUC-MG. Produz e apresenta a 
coluna de literatura “Verso da Prosa” no rádio, 

além de falar sobre livros no Instagram: 
@leobaldoprado

Louis Burlamaqui

Escritor, Palestrante e CEO da 
Jazzer “escola de líderes”.

louisbur@gmail.com

Mercado da Boca

Laura Damasceno

Jornalista especializada em crítica cultural,
apresentadora, curadora musical, 
consultora e empresária.

Leonardo de Padua Duarte

Sócio fundador da CrossFit BH, Treinador, 
Personal Trainer, administrador e responsável 
técnico da CrossFit BH Santa Lúcia.
leo@crossfitbh.com.br
 

Alessandra Thomaz Rocha 

Psicanalista, Doutora em Estudos 
Psicanalíticos pela UFMG, membro da Escola 
Brasileira de Psicanálise/EBP e da Associação 
Mundial de Psicanálise/AMP.
ales.thz@hotmail.com

Leonardo Soares Alves 

Formado em Publicidade Propapanda
Sócio-proprietário da Wals Gastropub e  
do Duke ‘n’ Duke.
Um obsecado consumidor de música, 
cinema, quadrinho e gastronomia.

Fabio Procopio 

Empreendedor em inovação e impacto, 
atua há quase 10 anos na criação de 
projetos de social. 
Co-Fundador e CEO da Gooders, plataforma 
de impacto social que recompensa quem faz 
o bem e potencializa o empreendedorismo 
com propósito.

Sumário

48 – CAPA
PESSOAS, EMPRESAS E PROJETOS QUE COLOCAM 
MINAS COMO PROTAGONISTA DA INOVAÇÃO NO PAÍS



Editorial
DIRETOR GERAL

Edgar Bessa

DIRETOR ExECUTIVO
 Vilmar Teixeira Júnior

EDITORA
Simone Lage

PROJETO GRÁFICO
Marcela Alvarenga

DIAGRAMAÇÃO E FINALIzAÇÃO
2 Pontos Comunicação
José Carlos Saldanha

FOTO CAPA
iStock

FOTÓGRAFO
Giovanni Bessa

IMPRESSÃO
Gráfica Central Press

TIRAGEM
15 mil exemplares

COMERCIAL
José Lopes Medeiros

(31) 9 9913-9954
comercial@minasemcena.com.br

CONTATO
Estádio Governador Magalhães Pinto 

Mineirão
Avenida Abrahão Caram, 1001

Bairro São José
Belo Horizonte - MG

CEP: 31275-000
(31) 9 8898-0022

contato@minasemcena.com.br
www.minasemcena.com.br

REDES SOCIAIS
Instagram: @revistaminasemcena
Facebook: RevistaMinasEmCena

EDIÇÃO Nº 48 DE 2018

Expediente

Uma das expressões mais 
ouvidas em tempos de 
economia combalida e 

competitividade acirrada é “fa-
zer a diferença”. Não somente 
em ambientes corporativos, mas 
também em encontros sociais de 
toda ordem e até mesmo familia-
res. Mas o que de fato significa 
esta expressão e quando real-
mente fazemos a diferença?

Nós, da Minas em Cena, tam-
bém estamos certos que temos 
como missão fazer a diferença 
no cotidiano de nossos leitores. 
E isto significa causar algum tipo 
de impacto positivo em suas vi-
das, seja por meio de um servi-
ço, de uma reflexão, de mostrar 
um novo viés sobre um tema já 
bastante discutido e difundido 
ou olhar para assuntos que às 
vezes passam desapercebidos, 
mas tem grande importância na 
convivência humana.

E o ponto crucial de nossa 
intenção em fazer a diferença é 
o nosso olhar sobre os fatos que 
realmente compõem esta vivên-
cia. Não queremos ignorar cri-
ses – econômicas, financeiras ou 
existenciais – mas queremos sim, 
lançar um olhar positivo sobre a 
vida! Valorizar pessoas e fatos 

que, contra tudo e todos, estão 
fazendo a diferença criando mo-
delos de negócio inovadores, no-
vos padrões de comportamento 
e postura diante de problemas 
que são inerentes a todos nós. 
Pessoas que estão se lançan-
do ao trabalho e aos estudos e 
descobrindo novos formatos de 
convivência, onde impera a valo-
rização do coletivo, do comparti-
lhamento de ideias e habilidades, 
da colaboração espontânea com 
propósitos sólidos e objetivos.

Nesta edição 48 trazemos 
várias cenas de vocações genui-
namente mineiras que exempli-
ficam estes propósitos. Não por 
acaso, começamos com a cena 
da inovação, trazendo um espe-
cial que procura mapear alguns 
dos espaços, instituições, proje-
tos e pessoas que protagonizam 
um movimento que hoje já se 
configura como referência glo-
bal. Mostramos histórias e cases 
de empresas e pessoas que es-
tão realmente fazendo diferença. 

Esperamos que aproveitem, pois 
vem muito mais por aí!

Edgar Bessa
Diretor

Fazer a  
diferença

CDL_FM_AD_CASACOR_208x275mm.indd   1 30/07/18   10:37
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Expedição Extremos:  
volta ao mundo a bordo de um 

Land Rover Defender 110

No dia 09 de outubro de 2016 foi 
dada a largada para a maior aven-
tura da vida do casal Henrique Fon-

seca e Sabrina Chinellato, a “Expedição 
Extremos”. O objetivo é visitar alguns dos 
lugares mais remotos dos cinco continen-
tes ao longo de três anos e meio e a bordo 
de um jipe Land Rover Defender 110. 

A viagem de volta ao mundo, até o 
momento, já percorreu 29 países e mais 
de 60 mil quilômetros das Américas e Eu-
ropa. Atualmente, o casal viaja pela África.

O INÍCIO DE TUDO

Desde que se conheceram, no fim de 
2012, Henrique e Sabrina perceberam 
que havia neles um sentimento comum: 
ambos sonhavam com uma vida diferen-

te, já não era suficiente para eles seguir o 
fluxo que a sociedade os forçava a trilhar. 
Eles queriam ir além, desafiar seus limites 
e se redescobrir. 

O espírito inquieto levou o casal à pri-
meira aventura juntos, uma viagem de qua-
renta dias de carro até Ushuaia (Argentina) 
e Deserto do Atacama (Chile). “Quando 
voltamos, sabíamos que não éramos mais 
os mesmos e aquela vontade de seguir por 
um caminho diferente ficou ainda maior. 
Nos meses seguintes, começamos a dar 
os primeiros passos para a nossa volta ao 
mundo. Era o início de 2015 e, dia após dia, 
avançamos as etapas do planejamento, 
mas ainda faltava vencer o maior desafio 
de todos: ter a coragem para largar a vida 
que construímos e deixar nossa família 
para trás”, lembra Henrique.

LièGE CAMARGOS SAbRiNA CHiNELLAtO E HENRiQUE FONSECA

Lagoa Jokulsarlon na Islândia, começando a nova etapa da viagem na Europa
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um pré-filtro da Acqualive, o que 
elimina as impurezas mais gros-
sas e sólidas. Esta água pode ser 
usada tranquilamente para lavar 
as mãos, as louças e limpar a casa. 
A água potável usada para be-
ber, cozinhar e escovar os dentes 
passa por outro filtro – Acqualive 
Flow Niion - de quatro estágios 
que elimina todas as impurezas, 
bactérias, cloro, metais tóxicos 
e alcaliniza a água, introduzindo 
importantes minerais que podem 
não estar presentes.

A CAMA

Para garantir o conforto de 
uma noite bem dormida, foi ins-
talada uma cama razoavelmente 
espaçosa e muito confortável, 
usada nos lugares menos segu-
ros e dias com clima extremo. Na 
maioria das noites o casal dorme 
na barraca de teto. Com largu-
ra de 90 cm e comprimento de 
1,93m, a cama é facilmente mon-

tada e desmontada, se transfor-
mando em sofá e bancos durante 
o dia. Embaixo dela, existem três 
cintos de segurança instalados. 
Desta forma, o casal pode dar 
carona e levar as visitas para um 
passeio.

TETO MÓVEL

Esse item foi um dos que de-
mandou mais pesquisa, plane-
jamento e troca de experiências 
com outros amigos overlanders 
do casal. Depois de muito pes-
quisar e receber o aval de espe-
cialistas, decidiram fazer um teto 
móvel, mais conhecido como 
semi pop-up. “O que mais in-
fluenciou a decisão foi o fato de 
podermos ficar de pé dentro do 
carro e com isso ampliar o nosso 
espaço interno. Além disso, terí-
amos mais espaço no teto para 
colocar bagageiros externos e 
instalar as placas solares. Por fim, 
entendemos que ambos os pro-

Nesse período de planeja-
mento surgiu a ideia de uma 
segunda aventura juntos. No 
fim de 2015, o casal partiu para 
uma viagem de carro pelo Brasil, 
durante a qual rodaram mais de 
15 mil quilômetros por regiões 
belíssimas do país. “Novamen-
te voltamos para casa com um 
sentimento de inquietude nunca 
antes sentido. Desta vez, sabía-
mos que não tínhamos muitas 
escolhas: ou tomávamos a deci-
são de partir para o mundo ou 
concentrávamos nossos esfor-
ços em outros objetivos pesso-
ais e profissionais. Diante deste 

dilema, no começo de 2016 deci-
dimos seguir os nossos corações 
e mergulhar nesta grande aven-
tura, que começaria em outubro 
do mesmo ano. Era hora de ro-
dar o mundo, desbravar lugares 
inexplorados, vivenciar outras 
culturas e encarar a vida sem 
medo do novo e do desconheci-
do”, descreve Sabrina.

Durante o planejamento da 
viagem, enquanto rascunhavam o 
roteiro, surgiu a ideia de batizar o 
projeto de “Extremos”, nome que 
traduz toda a sede do casal de 
explorar os quatro cantos do pla-

neta. “Quando falamos de extre-
mos não nos referimos somente 
aos limites geográficos da Terra, 
como os polos Sul e Norte, mas 
também aos extremos da huma-
nidade, com suas regiões ricas e 
desenvolvidas, enquanto outras 
estão esquecidas, com culturas 
e costumes tão distintos dentro 
de um mesmo território e com 
povos extremamente adaptados 
a regiões inóspitas e rigorosas”,  
completa Henrique.

O CARRO IDEAL

A escolha pelo Land Rover 
Defender 110 se deu após mui-
tas pesquisas sobre qual seria 
o melhor carro para uma expe-
dição aos extremos do planeta. 
Era necessário um veículo 4x4, 
de confiança, fácil manutenção 
e com um espaço interno para 
abrigar uma casa sobre rodas. 
“Quando visitamos o Mochileiro, 
como chamamos o nosso carro, 
na Garagem Inglesa, oficina es-
pecializada na marca Land Rover, 
em Belo Horizonte, tivemos cer-
teza que esta era a escolha cer-
ta”, lembra Sabrina.

“Compramos nosso Defender 
com um pouco mais de 163 mil 
quilômetros rodados. O mode-
lo é ano 2003, com motor TDI e 
nosso carro chama-se Mochileiro 
por estar sempre aberto a novas 
aventuras e, assim como seus pa-
res, é um grande companheiro e 
nunca abandona o amigo pelo 
caminho, seja qual for sua situa-
ção”, reforça Henrique.

UMA CASA SOBRE RODAS

O projeto estrutural do mo-
torhome é a etapa mais longa e 
intensa do planejamento de uma 
volta ao mundo de carro. Henri-
que e Sabrina dedicaram horas e 
mais horas de pesquisas, visitas 
a empresas especializadas e tro-
ca de experiências com outros 
overlanders.

A partir do Defender constru-
íram um motorhome equipado 
com todos os equipamentos ele-
trônicos, mobiliário e utensílios 
necessários ao dia a dia autossu-
ficiente em energia e água. Isso 
possibilita rodar, parar por alguns 
dias e continuar com tudo fun-
cionando normalmente, com se-
gurança e funcionalidade para se 
aventurar por regiões inóspitas e 
longe dos centros urbanos.

Conheça os principais detalhes 
do motorhome Mochileiro:

PARTE ELéTRICA

Para manter a casa funcio-
nando 24h por dia, sem riscos 
de interrupções, foi preciso mon-
tar um circuito elétrico que fos-
se autossuficiente. Para atingir 
essa autossuficiência energética 
foram usadas duas baterias es-
tacionárias de 105ah, abastecidas 
frequentemente de duas formas. 
Primeiro, pelo sistema de parti-
da do carro. Segundo, por dois 
painéis solares Yingli de 95Wp 
que produzem energia para as 
baterias da casa. Por meio de 
um controlador de carga MPPT 
a energia solar é convertida em 
energia elétrica e, posteriormen-
te, transformada em 12v, manten-
do os equipamentos em pleno 
funcionamento. Mesmo em dias 
nublados os painéis produzem 
energia para o motorhome, o que 
aumenta consideravelmente a 
autonomia do projeto. 

PARTE hIDRÁULICA

Esse item do projeto deman-
dou muita pesquisa e experiên-
cias até encontrar as soluções 
adequadas. Foram instaladas 
três caixas d’água debaixo do 
carro, garantindo uma capaci-
dade de 115L e autonomia de até 
cinco dias sem reabastecimento. 
As três caixas são interligadas e 
controladas por meio de regis-
tros e a água que entra passa por 

“O PROJETO 
ESTRUTURAL 

DO MOTORHOME 
é A ETAPA 

MAIS LONGA 
E INTENSA DO 

PLANEJAMENTO 
DE UMA VOLTA 
AO MUNDO DE 

CARRO”
“O QUE MAIS 
INFLUENCIOU 

A DECISãO 
FOI O FATO DE 

PODERMOS FICAR 
DE Pé DENTRO 

DO CARRO E COM 
ISSO AMPLIAR O 
NOSSO ESPAçO 

INTERNO”

Península Valdés, Argentina

https://www.terraadentro.com/2016/08/11/a-escolha-do-carro/
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jetos (teto móvel ou barraca ex-
terna) são funcionais e similares, 
fazendo com que a escolha seja 
mais pessoal do que técnica”, ex-
plica Henrique.

VIABILIzANDO O SONhO

Segundo Henrique e Sabrina 
essa é a pergunta que mais ou-
vem por todos os lugares onde 
passam e também por meio de 
suas plataformas digitais. “Não 

existe muita mágica ou segredo 
quando se trata do planejamen-
to financeiro de uma viagem de 
volta ao mundo. Existem inúme-
ras possibilidades de financiar a 
viagem e realizar o seu sonho”, 
explica Sabrina.

Parte da viagem foi viabili-
zada com recursos próprios, di-
nheiro que o casal poupou ao 
longo da vida juntos. “é muito 
importante para dar o pontapé 

inicial no sonho, ainda que não 
seja o suficiente para bancar 
todo o tempo programado de 
viagem. Com este dinheiro es-
truturamos o projeto, compra-
mos itens essenciais e passamos 
os primeiros meses da viagem. 
Não existe muito segredo, so-
mente a disciplina financeira”, 
orienta Henrique. 

O casal também contou com 
o apoio de alguns patrocina-

dores e vendeu bens pessoais 
como carros, móveis e equipa-
mentos fotográficos que não 
usavam mais. “Até o nosso vi-
deogame e computador nós 
vendemos”, lembra Sabrina.

Eles também estão traba-
lhando durante a viagem, fa-
zendo palestras, prestação de 
serviços para os patrocinadores 
e comercializando seu trabalho 
de fotografia documental pela 

web. “Atualmente vendemos 
fotos para bancos de imagens 
do Brasil e do mundo e, por ser 
um trabalho passível de ser rea-
lizado à distância, agora será o 
nosso trabalho primário”, con-
clui Henrique.

Quem quiser acompanhar o 
casal na viagem pela África pode 
seguir o Instagram do projeto no 
perfil @terraadentro

VIAGEM EM LIVRO

Durante a viagem, o casal 
já lançou o livro “Terra Adentro 
Entre os Extremos das Améri-
cas”, em que narra, por meio de 
fotografias e relatos, a história 
da primeira etapa da jornada ao 
redor do mundo, as Américas. 
Por meio de suas fotografias, 
eles compartilham as imagens 
do mundo que viram com os 
próprios olhos e os momentos 
que viveram intensamente em 
15 meses, 16 países e quase 50 
mil quilômetros de estrada. Eles 
escreveram o livro durante o ri-
goroso inverno do Canadá e fi-
zeram sozinhos quase todo o 
trabalho, negociando à distância 
a gráfica, acompanhando a im-
pressão e organizando as entre-
gas. Também lançaram um “Guia 
de planejamento para o viajante 
de carro”, com o objetivo de aju-
dar os viajantes a se planejarem 
para curtas e longas expedições 
de carro. Ambos são comerciali-
zados na loja virtual do projeto, 
pelo site www.terraadentro.com, 
e ajudam a viabilizar a viagem. 

QUEM COMANDA  
A AVENTURA...

Henrique Fonseca é mestre 
em Economia pelo ibMEC/RJ 
e fotógrafo documental. tra-
balhou como professor e em-
presário antes de se apaixonar 
pela fotografia. Aos 30 anos, 
deixou sua cidade, Caratinga 
(MG) para conhecer o mundo 
a bordo de um carro.

Sabrina Chinellato é minei-
ra de Juiz de Fora e jornalista 
pela UFJF. Desde que com-
prou sua primeira câmera, no 
início da faculdade, tornou a 
fotografia o seu trabalho e sua 
grande paixão. Aos 23 anos, 
deu início à viagem que mu-
daria para sempre sua vida. 

Torres Del Paine, Chile

http://www.terraadentro.com/
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profissionais mineiros desbravam destinos nacionais e 
internacionais em busca de upgrade na carreira

LièGE CAMARGOS ARQUiVOS PESSOAiS

Inquietude, busca por novos conhecimentos, expe-
rimentar culturas diferentes e ampliar o relaciona-
mento com pessoas de todo o mundo vivenciando 

ambientes e ecossistemas inovadores. Esses são al-
guns dos motivos que tem levado cada vez mais os 
profissionais brasileiros a buscarem experiências em 
outros países, tanto em grandes corporações co- 
mo em multinacionais ou como prestadores de ser-
viço freelancers.

De Minas Gerais, a todo o momento, temos notí-
cias sobre histórias de sucesso de mineiros que mi-
graram para outros mercados nacionais e interna-
cionais, o norte-americano principalmente. São pro-
fissionais de publicidade, marketing, design e áreas 
afins em busca de novas experiências pessoais e 
profissionais. Reunimos cinco histórias de mineiros 
que desbravaram o Brasil e os EUA em busca de um 
upgrade na carreira. 

De malas prontas

Mineiros em cena  •  Um upgrade na carreira

MARCO FRADE
Head de digital, Mídia e PR 
(Relações Públicas) da lg 
electRonics do bRasil

O publicitário mineiro, que vive 
atualmente em São Paulo (SP), 
saiu de Belo Horizonte há mais de 
25 anos e passou por Brasília, Rio 
de Janeiro, Nova Iorque (EUA) e 
Cairo (Egito) atuando em empre-
sas de telefonia (Brasil Telecom e 
Oi), trade marketing e varejo (Uni-
lever), antes de aportar no mundo 
de inovação tecnológica que é a 
LG Eletronics do Brasil.

Marco Frade desenvolveu 
sua carreira publicitária focada 
em atividades de mídia, aliando 
seu conhecimento sobre ciên-
cias exatas e a facilidade com 
cálculo, estatística e matemática 
financeira aos objetivos de co-
municação das marcas das em-
presas. Construiu uma trajetória 
na publicidade em empresas de 
tecnologia e de consumo fazen-
do a gestão de investimentos de 
comunicação e cálculo sobre o 
retorno do esforço empreendido. 

A grande diferença no merca-
do de comunicação fora de Minas 
Gerais foi a capacidade de outros 
mercados falarem e negociarem 
investimentos sem constrangi-
mentos. Segundo ele, o empresá-
rio mineiro tinha muito receio em 
revelar seu potencial de investi-
mento e isso dificultava a clareza 
em se estabelecer metas em pla-
nos de comunicação. Na prática 
aprendeu que a gestão de inves-
timento se torna viável e tangível 
quando todas as informações 
sobre o tamanho de verba - seja 
ela pequena, média ou grande - 
estão inteiramente claras para as 
partes envolvidas no processo de 
comunicação entre anunciantes, 
agências de propaganda e veícu-
los de comunicação.

“Inovação tem um custo, mas 
sem planejamento pode ser da-
nosa para as empresas. Sempre 
defendi a ideia de que as mar-
cas precisam reservar de 3% a 
5% do seu budget anual para 
investimento em inovação, sem 

calcular qualquer retorno possí-
vel. Esse investimento deve ser 
pequeno na companhia para 
que todos os profissionais de 
marketing se esforcem muito 
para a sua aplicação. é dali que 
virá o reconhecimento do bom 
profissional de marketing, da ca-
pacidade que ele tem de fazer a 
empresa se destacar nacional ou 
internacionalmente com pouca 
verba para investir”, reforça. 

“No ano passado, por exem-
plo, tínhamos uma verba mínima 
para fazer uma ação de comuni-
cação ligando a comemoração do 
Dia Mundial da Água com a eco-
nomia proporcionada pela nossa 

máquina de lavar e secar roupas. 
Fizemos inúmeros brainstormin-
gs até chegarmos a uma solução 
bem criativa e inovadora: levamos 
uma máquina de Lava&Seca da 
LG para o deserto do Atacama, no 
Chile, e lavamos roupa com água 
retirada de cactos, preservando 
as plantas e não agredindo a na-
tureza. Uma ação simples que nos 
rendeu vários prêmios nacionais e 
internacionais”, lembra orgulhoso! 

Quando o assunto é tendên-
cias, segundo Marco Frade, o 
negócio da comunicação mu-
dou muito e trabalhamos hoje 
por resultados monitorados em 

tempo real: “Temos uma capaci-
dade enorme de rastrear dados, 
entender a micro segmentação 
de público e de comportamentos 
dos públicos que os celulares nos 
entregam. Cruzarmos todos es-
ses dados com os objetivos das 
marcas para fazermos a entre-
ga de mensagens corretas, sem 
desperdício e com maior eficácia.  
O grande ponto é a necessidade 
de entendermos que ninguém fala 
sem conteúdo para os seus públi-
cos. Não se trata mais de vender 
páginas de revista ou cliques na 
Internet, a discussão é muito mais 
abrangente sobre quem é capaz 
de fazer conteúdo relevante e in-
serir as marcas e seus produtos 
de forma positiva, leve, respeito-
samente agradável para engajar 
as pessoas na hora e no disposi-
tivo correto”.

“INOVAçãO 
TEM UM CUSTO, 

MAS SEM 
PLANEJAMENTO 

PODE SER 
DANOSA PARA  
AS EMPRESAS”
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A primeira vez que o execu-
tivo deixou a capital mineira foi 
rumo a São Paulo, quando rece-
beu proposta para assumir uma 
posição de destaque em uma 
empresa com atuação global 
(Grupo Havas). Para não per-
der a oportunidade, que segun-
do ele dificilmente aparece em 
Belo Horizonte, teve que tomar 
a decisão difícil de deixar a fa-
mília na capital mineira e viver 
na ponte aérea. Ficou nesta em-
presa um ano e meio.

Em fevereiro deste ano sur-
giu a oportunidade de outro 
upgrade profissional novamen-
te em São Paulo, para assumir a 
Divisão de Inovação e Serviços 
Digitais na Telefônica/Vivo, a 
maior operadora do Brasil, com 
mais de 90 milhões de linhas e 
que tem em seu DNA uma forte 
atuação em inovação e transfor-
mação digital. 

ALExANDRE PARAÍSO
geRente da divisão de ino-
vação e seRviços digitais 
na telefônica/vivo

“EM MINAS 
GERAIS, O 

MERCADO DE 
COMUNICAçãO é 
MUITO RESTRITO 
E AS GRANDES 
CONTAS SãO 

BASICAMENTE 
DE UM PEQUENO 

GRUPO DE 
EMPRESAS E 
GOVERNO”

Desde que se formou, o pu-
blicitário sempre esteve inquieto 
nos lugares onde morou. O que 
o levou a buscar oportunidades 
fora do Brasil foi a sensação de 
experimentar culturas novas e 
fazer as coisas do dia-a-dia de 
uma forma diferente. “é claro 
que trabalhar fora é engrandece-
dor para o desenvolvimento pro-
fissional, mas acho que o ponto 
principal é poder entender o 
mundo e conviver com pessoas 
inspiradoras e que fazem as coi-
sas de outro jeito”, destaca. 

Segundo Arthur, a comuni-
cação fora de Minas tende a ser 
mais focada na iniciativa priva-
da, já que o mercado mineiro in-
felizmente ainda gira em torno 
de trabalhar para órgãos públi-
cos. Para ele, não só no exterior, 
mas em mercados como São 
Paulo, por exemplo, a comuni-
cação é mais pulverizada entre 
canais mais diversos e inovado-
res, o que facilita às empresas 
terem posicionamentos mais 
distintos e entregarem produtos 
mais inusitados. 

“A comunicação aqui nos 
EUA é mais funcional e menos 
focada em prêmios, o que faci-
lita que a energia seja concen-
trada no trabalho real e do dia
-a-dia. Eu diria que no geral é 
uma comunicação mais amadu-
recida, apesar do mercado mi-
neiro contar com profissionais 
e empresas excelentes no que 
fazem”, reforça. 

Atualmente, ele mora em São 
Francisco, na Califórnia (EUA), 
berço da maioria das empre-
sas de tecnologia do mundo. 
é tecnologia que precisa ser 
demonstrada mais que comu-
nicada da forma tradicional.  
“O desafio aqui é fazer com que 

a percepção funcional dos pro-
dutos seja clara por meio de his-
tórias simples e boas experiên-
cias”, destaca.

Uma das principais diferen-
ças em relação a morar no Brasil 
é a segurança, isso permite que 
as opções de lazer sejam maio-
res. Tem muita coisa para fazer 
na Califórnia também: podemos 
conhecer os parques nacionais, 
visitar outras cidades, fazendas 
produtoras de vinho, no inverno 
podemos esquiar, e por aí vai. 

E o que vem por aí? “Em 
comunicação como um todo 
eu acredito que as agências e 
seus clientes precisam reestru-
turar suas operações: é neces-
sária uma maior colaboração 
entre os dois, tendo profissio-
nais trabalhando juntos para 
encontrar a melhor solução ao 
invés de continuarem fazendo 
somente sua parte no negócio. 
Por outro lado, os clientes pre-

ARThUR PETRILLO
diRetoR de cRiação da R/ga 
eM são fRancisco, califóR-
nia (eUa)

“Atuamos forte nestas fren-
tes, trabalhando frameworks de 
inovação em várias áreas da em-
presa, o que nos permite aprovar, 
testar e implementar projetos de 
maneira ágil. Trabalhar a gestão 
de produtos e serviços desta ma-
neira é essencial se você quiser 
se manter competitivo no merca-
do de hoje”, destaca Alexandre.

O profissional lembra que 
quando foi para São Paulo 
atuou em um grupo de comu-
nicação que possui duas gran-
des agências na cidade, um 
mercado imensamente maior 
em termos de volume. Em Mi-
nas Gerais, o mercado de co-
municação é muito restrito e as 
grandes contas são basicamen-
te de um pequeno grupo de 
empresas e governo. 

Quanto à cultura de inova-
ção, Alexandre acredita que ela 
está se desenvolvendo bastan-
te no Brasil: “Hoje temos vários 
ecossistemas de startups e as 
grandes empresas estão com 
projetos de innovation labs e 
venture capital com foco nos 
investimentos em inovação e 
tecnologia. Estas práticas já 
são amplamente difundidas nos 
grandes polos internacionais. 
Na Telefônica/Vivo temos várias 
iniciativas neste sentido. Recen-
temente inauguramos o Digital 
Lab onde vários profissionais 
trabalham em metodologias 
ágeis para acelerar a transfor-
mação digital da companhia. 
Outras áreas já estão se plane-
jando para atuarem desta forma 
dentro da empresa”.

cisam entender que agências 
precisam inovar e para isso é 
preciso fazer algo diferente do 
que já fazem. Não faz sentido 
continuar fazendo as coisas da 
forma antiga e esperar resulta-
dos diferentes. Em termos de 
design, acho que o alinhamen-
to entre branding e interface é 
algo que já deveria ter sido feito 
há dez anos. As marcas preci-
sam encontrar seu espaço nos 
meios digitais assim como elas 
se posicionam no meio físico e 
tradicional. Se eu pudesse dar 
um conselho aos diretores de 
marketing das grandes empre-
sas diria para investir em uma 
revisão de branding que seja 
inclusiva com os mais distintos 
meios de comunicação atuais: 
celular, tablet, smart watches, 
digital billboards, YouTube, Ins-
tagram”, finaliza Arthur.

“A COMUNICAçãO 
NOS EUA é MAIS 

FUNCIONAL E 
MENOS FOCADA 
EM PRêMIOS, O 

QUE FACILITA QUE 
A ENERGIA SEJA 

CONCENTRADA NO 
TRABALHO REAL E 

DO DIA-A-DIA”
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Um enorme desejo de expan-
dir seu conhecimento para além 
do Design Gráfico, curso que 
acabava de concluir foi o que 
levou o profissional ao exterior. 
A intenção era ampliar sua área 
de atuação e se tornar um pro-
fissional mais versátil. A Miami 
Ad School apareceu como uma 
escola de referência na área da 
Publicidade e foi na ensolarada 
Miami (EUA) que João começou 
sua trajetória no exterior.

“Com poucos meses estudan-
do recebi uma proposta de um 
dos meus professores para tra-
balhar com ele. E assim começou 
uma história de quatro anos mo-
rando, estudando e trabalhando 
nos EUA, vivenciando experiên-
cias indescritíveis por agências 
como Ogilvy & Mather, em Nova 
Iorque; Havas e Alma DDB, em 
Miami”, lembra o executivo.

Há pouco menos de dois me-
ses, João se juntou à equipe da 
agência in-house da Unilever em 
Rotterdam, na Holanda, sendo 
responsável pelo Departamen-
to de Criação de marcas como 
Cornetto, Magnum, Ben&Jerry’s, 
Hellmann’s, Knorr, Lipton, entre 
outras. “A Unilever, assim como 
outras marcas para as quais tra-
balhei em experiências prévias, 

criou a U-Studio, que atua inter-
namente e mantém relaciona-
mento com as agências exter-
nas que atendem às submarcas  
do grupo mundialmente. Grande 
parte do trabalho que desenvol-
vemos aqui é para um nível glo-
bal e direcionado para cada país/
região para ser adaptado”, expli-
ca João.

Enquanto profissional ele 
nunca atuou no mercado mineiro, 
sua visão é apenas de quem vê 
o cenário de fora. Dessa forma, o 
que ele percebe por aqui é uma 
comunicação que tem sido cria-
da com o foco no chamado bran-

é engenheiro chefe de pro-
gramação e atua com processa-
mento de pagamentos via cartão 
de crédito e formas alternativas 
(depósitos, criptomoedas e wal-
lets) e prevenção/detecção de 
fraude por meio de registros pú-
blicos e big data. Trabalha prin-
cipalmente com clientes do mer-
cado de T&E (viagens e entrete-
nimento), negócios de alto risco 
(com índice alto de disputas e 
estornos) e também o mercado 
CBD, uma indústria crescente 
nos EUA e no mundo.

Sua história com o traba-
lho remoto/internacional começa 
após vender o produto de e-lear-
ning na NDA2 para a Rede Sale-
siana de Escolas, maior rede de 
escolas católicas da America La-
tina. Diego era CTO (Chief Tech-
nology Officer) e sócio minoritá-
rio e sempre teve vontade de tra-
balhar e morar fora. Foi quando 
um amigo o apresentou à Toptal, 
rede internacional de freelancers 
remotos nas áreas de design, en-
genharia e financeira. A Toptal 
atende clientes como a HP, Air-
Bnb, Pfizer, ZenDesk, Gucci etc e 
foi a oportunidade que ele pre-
cisava para traçar seu caminho 
internacional. Participou do pro-
cesso seletivo e passou somente 
na segunda tentativa. 

“Na PayCertify temos pesso-
as na California, Arizona e Texas 
(EUA); aqui no Brasil em Santa 
Catarina, Goiás, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais e um 
dos nossos engenheiros hoje 
está em Lisboa, Portugal. Nossa 
cultura empresarial é 100% base-
ada na comunicação. Tudo que 
faço tenho que avisar – de atos 
simples como começar o dia até 
saídas para o café ou atender um 
cliente, pois as ações tem que 
ser mais claras quando eu não 
posso ir na mesa do colega falar 
com ele. A empresa quer as suas 
melhores horas. Se hoje você não 
está produtivo ou tem um evento 

JOÃO MAGALhÃES
cReative lead na UnileveR 
eM RotteRdaM, Holanda

“A ERA DA 
PUBLICIDADE 
CLARAMENTE 
BASEADA EM 

ARGUMENTOS DE 
VENDA QUASE 

NãO SE Vê MAIS 
NO MERCADO”

DIEGO BALLONA
cto na PayceRtify, eMPResa 
coM sede na califóRnia 
(eUa). desenvolve UM tRa-
balHo ReMoto eM nUveM a 
PaRtiR de belo HoRizonte.

“A VISãO SOBRE 
O TRABALHO é 

ExTREMAMENTE 
HUMANIZADA 
E A DIREçãO 

ENTENDE QUE O 
FUNDAMENTAL 

PARA CRIAR UMA 
EMPRESA SóLIDA 

é A CULTURA, 
AS HABILIDADES 

TéCNICAS 
VêM COMO 

COMPLEMENTO”

pessoal e não pode dar o seu me-
lhor, guarda essas horas e repõe 
outro dia. Cada um controla seu 
tempo da forma que melhor lhe 
convier. A visão sobre o trabalho 
é extremamente humanizada e 
a direção entende que o funda-
mental para criar uma empresa 
sólida é a cultura, as habilidades 
técnicas vem como complemen-
to”, conclui. 

E sobre tendências neste mer-
cado, Diego acrescenta: “O que 
vivemos hoje em termos de es-
critórios com modelo de galpão/
andar corrido e pressão/stress li-
gados as necessidades de dispo-
nibilidade física são resquicios da 
Revolução Industrial e de um mo-
delo de trabalho improdutivo por 
natureza. Mas novamente, quan-
do se trata de produtividade e de 
trabalho, tudo se resume a como 
cada um se sente bem. Para con-
seguir o melhor de algumas pes-
soas – tanto na perspectiva delas 
mesmas quanto na perspectiva 
da empresa – é preciso dar li-
berdade, mesmo que seja prover 
um ambiente convencional para  
o colaborador”.. 

ded content, ou seja, inserindo as 
marcas em histórias e contextos 
que sejam atraentes para o con-
sumidor. “Hoje, o público conso-
me conteúdo e quanto mais sutil 
para vender mais eficaz será o 
resultado. A era da publicidade 
claramente baseada em argu-
mentos de venda quase não se 
vê mais no mercado”, reforça.

Ainda segundo ele, em um 
mundo ultra conectado e que 
despeja um caminhão de infor-
mações na rotina das pessoas, 
a atenção se tornou um artigo 
de luxo. E cabe aos publicitá-
rios superar a barreira da dis-
persão e contar uma história 
que seja relevante ao público 
alvo. Tendo isso em mente, as 
marcas têm a missão de criar 
experiências que ficam na me-
mória dos clientes.

Sobre o futuro da comunica-
ção, João diz: “Os truques pu-
blicitários da velha escola não 
funcionam mais. Estamos na-
vegando em águas traiçoeiras, 
tentando atrair a atenção em 
meio a um cenário tecnológi-
co em constante movimento e 
uma reação negativa contra a 
sobrecarga de publicidade. As 
marcas não querem mais ven-
der para o seu público, elas que-
rem fazer parte da vida deles e, 
por isso, deixam de ser pesso-
as jurídicas para serem pessoas 
comuns - amigos de infância, 
quem está sempre do seu lado, 
quem te apoia nos momentos 
difíceis etc. Porém, continuam 
buscando resultados e men-
surando a eficácia da comuni-
cação, que hoje é muito mais 
possível e tangível por meio das 
ferramentas que vieram com os 
meios digitais. Ou seja, o que eu 
vejo é uma comunicação que no 
discurso é muito mais amigável 
do ponto de vista do consumi-
dor, mas muito mais antenada 
aos resultados na perspectiva 
da área como negócio”.

Mineiros em cena  •  Um upgrade na carreira

http://toptal.com
https://paycertify.com
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Arquitetura  •  Apartamentos compactos

praticidade, tecnologia, boa localização e facilidade  
de uso e manutenção ampliam a procura por apartamentos  

de um quarto a partir de 32m2.

LièGE CAMARGOS PAtRiMAR

Pequenos notáveis

A tendência mundial por 
apartamentos compactos 
– com até 50 m2 - desem-

barcou de vez no Brasil e já é um 
segmento em franca expansão 
nas principais cidades brasilei-
ras. O segmento é alinhado com 
princípios de sustentabilidade e 
inovação e segue as novas de-
mandas de boa parcela da popu-
lação, que tem um cotidiano mais 
corrido ou que deseja ficar perto 
de tudo, privilegiando imóveis 
que aliam praticidade, tecnolo-
gia, boa localização e facilidade 
de uso e manutenção.

A busca por apartamentos me-
nores é um reflexo das mudanças 
na configuração das famílias e 
também dos novos desafios que 
a vida em grandes cidades apre-
senta. Antes, os casais tinham três 
filhos ou mais, que permaneciam 
mais tempo morando com os pais. 
Hoje, as famílias são formadas 
mais tarde e os casais têm menos 
filhos ou optam por não tê-los. 

Contudo, ao abrir mão do es-
paço, esse público aumenta a sua 
demanda por serviços comple-
mentares e facilidades e boa parte 
dos imóveis compactos de médio 
e alto padrão conta com uma am-
pla infraestrutura na área comum 
que se torna uma extensão do 
apartamento, com piscinas, hall, 
academia, sala de jogos e quadras. 
A mais nova tendência é o siste-
ma pay-per-use, que são serviços 
compartilhados que o morador 
paga somente quando usa. Entre 
os mais comuns estão lavanderia, 
passadeira, faxineira, pet service, 
personal trainer, bicicletário e até 
espaços de coworking e locação 
de automóvel.

Mas toda essa transformação 
nas demandas do cliente tem 
exigido muita pesquisa e planeja-
mento das construtoras. Não se 
trata mais do esforço de vender 
um apartamento em um edifício. O 
produto de hoje agrega o aparta-
mento mais o edifício, as caracte-

rísticas da rua e do bairro, o perfil 
da vizinhança, os serviços de infra-
estrutura e lazer, a segurança etc.

A Patrimar é uma das em-
presas que entendeu esse mo-
vimento do mercado e é uma 
das mais inovadoras no setor de 
construção em Belo Horizonte, 
integrando um grupo empresa-
rial que está entre os maiores 
do Brasil. Para a marca, inovar 
é trazer o melhor para o cliente 
em qualidade, conforto, segu-
rança e tecnologia. Mais do que 
seguir as tendências do merca-
do a empresa cria as próprias 
tendências sempre com o obje-
tivo de oferecer o melhor imóvel 
residencial e comercial para os 
clientes, garantindo ainda mais 
segurança para quem escolhe 
seus empreendimentos, todos 
com gestão patrimonial.

PRONTO PARA MORAR

Com o Soho Square, a Pa-
trimar traz pela primeira vez a 
Belo Horizonte um novo con-
ceito em apartamentos de luxo, 
com um ou dois quartos a partir 
de 50m2 e oito exclusivos Lofts 
de um quarto a partir de 48m2. 
O empreendimento está locali-
zado na Rua Ministro Orozimbo 
Nonato, no Vila da Serra, um 
dos bairros mais nobres, luxuo-
sos e valorizados da região me-
tropolitana da capital mineira. 
Próximo ao Belvedere, ao BH 

Soho Square

“O PRODUTO DE HOJE AGREGA O 
APARTAMENTO MAIS O EDIFíCIO, 

AS CARACTERíSTICAS DA RUA E DO 
BAIRRO, O PERFIL DA VIZINHANçA, 
OS SERVIçOS DE INFRAESTRUTURA  

E LAZER, A SEGURANçA ETC”



Manhattan Square
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Shopping, com ótimas escolas, 
hospitais e diversas opções de 
lazer por perto.

O edifício está localizado 
num terreno de 6.350m2, tem 
26 andares, quatro elevadores 
e 180 apartamentos. São 84 
apartamentos de um quarto, 
entre 52 e 56m2, com suíte, la-
vabo, cozinha integrada à sala 
e à varanda, área de serviço e 
uma vaga. Mais 88 apartamen-
tos de dois quartos - 80 a 82m2 
- com duas suítes, lavabo, co-
zinha integrada à sala e à va-
randa, área de serviço e uma 
vaga dupla. E oito Lofts duplex 
de um quarto, sem barreiras ou 
limites, criados de acordo com 
o perfil do morador. No 1º nível: 
48m2, lavabo, escada, cozinha 
integrada à sala e à varanda, 
área de serviço e uma vaga. No 
2º nível: suíte com 26m2.

A área de lazer é completa, 
com Adega, Lounge gourmet 
com vista panorâmica, Lareira, 
Banheiras romanas, Lual, Play-
ground, Espaço Kids, Salão de 
festas com Home Cinema, Spin-
ning, Squash, Fitness com equi-
pamentos, Sauna com repouso, 
Quadra esportiva, Espaço gour-
met, Piscina térmica coberta 
com raia, Piscinas descobertas 
adultas e infantis e Prainha.

Entre os serviços pay-per
-use estão: Pet Care, Delivery, 
Lavanderia, Serviços de arru-
mação e Concierge. Como itens 
exclusivos Patrimar estão: Va-
gas para visitantes, Wireless no 
Pilotis, Bacias sanitárias Dual 
Flush, Torneiras com tempori-
zadores, Home Office, Controle 
de acesso por Circuito Fechado 
de TV e Car Wash. Como item 
opcional um Kit conjunto de au-
tomação básica.

ÚLTIMAS UNIDADES

O Manhattan Square é outro 
empreendimento diferenciado 
no portfólio da Patrimar. O lan-
çamento foi planejado para um 
estilo de vida contemporâneo, 
ideal para quem valoriza a ex-
clusividade e o conforto, mas 
também privilegia a praticidade 
e a independência. Ideal para 
quem busca um investimento 
seguro e com alta valorização, 
localizado no coração da Savas-
si (Rua Sergipe, 1208). 

Inovação, luxo e conforto 
descrevem o empreendimento 
que tem projeto arquitetônico 
assinado pelo renomado escri-
tório Farkasvolgyi Arquitetura; 
projeto paisagístico do expert 
Sérgio Santana e design de in-
teriores com a chancela de Fer-
nanda Marques.

Segundo a construtora Patri-
mar, o edifício “Manhattan Squa-
re é a expressão mais nobre do 
Savassi Lifestyle”, localizado 
numa região efervescente, que 
tem nos arredores o Minas Tênis 
Clube, o Pátio Savassi, o KM de 
Vantagens Hall e o Circuito Cul-
tural Praça da Liberdade. 

A estrutura é composta por 
Lofts um e dois quartos a partir 
de 36 m2. A configuração pode 
incluir também Loft um quarto 
com Terraço (67m2), Duplex um 
quarto (79m2), Loft dois quartos 

com Terraço (98m2) e Junção 
de duas unidades (59m2). 

Como opções de lazer para 
relaxar e se divertir, o Rooftop 
(23º andar) conta com Terraço 
do fogo, Bar Lounge, Terraço 
Bar Lounge, Piscinas climati-
zadas adultas e infantis, Green 
Estar, Deck Molhado, Espaço 
Zen, Solarium, Sky Fitness com 
equipamentos, Sky Lounge com 
Lareira, Sky Pool (piscina clima-
tizada indoor), Espaço Massa-
gem e Sauna a vapor.

Como comodidades incluí-
das no condomínio estão: ma-
nobrista para condôminos, ar-
rumação básica, lobby com an-
tecâmara de segurança e sala 
para delivery, segurança e con-
trole de acesso 24h, concierge, 
WiFi nas áreas comuns e Home 
Office. No sistema pay-per-use 
podem ser contratados serviços 
como: Cyber Laundry, Manuten-
ção e pequenos reparos, Lim-
peza geral, Estação de recarga 
para carros híbridos, Massagem 
e Bicicletário.

EM CONSTRUÇÃO

Para os consumidores quem 
buscam o alto padrão com a 
praticidade necessária para fa-
cilitar seu dia a dia, a Patrimar 
conta em seu portfólio com  
o Liberty Square, empreendi-
mento ideal para quem dese-
ja morar perto de tudo, unin-
do alto padrão com variedade  
de serviços para descomplicar  
sua vida.

Localizado em ponto pri-
vilegiado do Santo Agostinho 
(Avenida Barbacena, 600), com 
acesso rápido e fácil ao Centro 
e a Savassi, o empreendimento 
tem na vizinhança o prédio da 
Filarmônica, a Praça da Assem-
bleia, o DiamondMall, um Super 
Nosso Gourmet, o Fórum La-
faiette e muito mais.

“MANHATTAN 
SQUARE é A 
ExPRESSãO 
MAIS NOBRE 
DO SAVASSI 
LIFESTYLE”
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Com opções de um e dois 
quartos com terraço - unidades 
a partir de 33m2, arquitetura 
premiada, layout moderno e in-
clusivo, o prédio conta com Ser-
viço de inteligência para quem  
privilegia atendimento persona-
lizado. A área de lazer inclui Sa-
lão de festas com terraço, Home 
Office, Fitness, Deck com pisci-
na de raia, Solarium, SPA, Sauna, 
bar Lounge, Lounge gourmet 
com terraço e Playground.

No Kit opcional e inovador de 
benefícios, a estrutura disponi-
biliza Pulseira de monitoramen-
to que ajuda a identificar queda, 
botão para solicitação de ajuda, 
Monitoramento da qualidade do 
sono, atividades etc, banheiro 
com piso antiderrapante e bar-
ras de apoio, banco articulado 
no box, torneira de cozinha, 
Área de serviço e lavatório com 
sistema de alavanca, infraestru-
tura para instalação de pontos 
para chamada de emergência 
integrados a portaria.

Entre as comodidades para o 
dia a dia e serviços pay-per-use 
estão Arrumação básica, Limpe-
za geral das unidades, Serviço 
de manobrista para condômi-
nos, Manutenção e pequenos 
reparos, Cyber Laundry, Con-
cierge, Wi-Fi nas áreas comuns, 
Segurança e controle de acesso 
24h, Lobby com antecâmara de 
segurança e delivery. 
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“A inovação só vem à tona 
quando nos dispomos a per-
der algumas coisas das quais 

já tínhamos convicções, conhe-
cimentos e até ferramentas para 
ganhar aquilo que não conhece-
mos, isto é, deixar a nossa praia 
um pouco para trás, para ir para 
outras praias do conhecimento. 
Mudar é complicado, acomodar-
se é perecer. Por isso é preciso ter 
coragem, criar raízes, mas não ser 
ancorado, sem sair do lugar. Cora-
gem não é ausência de medo, mas 
capacidade de enfrentar o medo. 
Na hora da crise os corajosos se 
colocam na situação, ao contrário 
dos desencorajados, que colocam 
a culpa no outro”. 

Essas sábias palavras são do filó-
sofo e escritor Mario Sergio Cor-
tella, mestre e doutor em educa-
ção, professor titular da PUC-SP 
há mais de 30 anos, comentarista 
da Rádio CBN e autor de mais de 
30 livros. No dia 13 de agosto ele 
esteve em Belo Horizonte para 
uma palestra com o tema “Cinco 
competências essenciais na arte 
de liderar”, quando destacou as 
principais características que os 
grandes gestores precisam ter 
frente ao cenário econômico de-
safiador que o país vive. O evento, 
com ingressos esgotados, foi rea-
lizado no Centro de Convenções 
Dra. Norma Salvador, no Hospital 
Mater Dei Contorno, com organi-
zação da LFC Eventos e apoio da 
Revista Minas em Cena. Na oca-
sião, Cortella recebeu nossa equi-

pe e concedeu uma entrevista 
exclusiva com foco em inovação.
 
Revista MEC: O que o senhor ca-
racteriza como inovação?

Cortella: Inovação é a capacida-
de de criar aquilo que tem vita-
lidade e mantém essa vitalidade 
no tempo. é a capacidade de 

criar o novo, não necessariamen-
te a novidade. Novidade é passa-
geira, perde fôlego logo. Aquilo 
que é novo persiste no tempo. 

Nós temos várias coisas que são 
novas e que foram criadas há 
muito tempo. E temos coisas que 
rapidamente perdem a vitalidade 
e o fôlego e foram criadas agora. 
Isso significa que a inovação é a 
renovação da vitalidade, seja na 
criação do inédito, seja naquilo 
que já existindo sofreu o que a 
gente chama de impulso incre-
mental, que faz com que o que já 
existia fique mais vitalizado que 
o que era antes. A inovação tem 
exatamente essa característica, 
de ganhar mais perenidade.

Revista MEC: Que virtudes são 
necessárias para se promover 
inovação?

Cortella: Pelo menos três delas 
são importantes. Primeiro, a ca-
pacidade de humildade, isto é, de 
ter clareza que numa realidade 
em alteração contínua é preciso 
saber que não se sabe todas as 
coisas para que se possa fazer 
melhor aquilo que tem que ser 
feito. Segundo, a ideia de cora-
gem para o que precisa ser feito 
e que se dê o passo para fazê-lo, 
preparando e se estruturando. 
Coragem não é uma disposição 
eufórica. é uma competência 
preparada com estudo, dedica-
ção, atenção e capacidade de 
relacionamento. E terceiro, pa-
ciência, que é capacidade de se 
entender que há um processo 
de maturação para aquilo que é 
inovador e não se deve confundir 
paciência com lerdeza. A pessoa 

Humildade, coragem  
e paciência: 

características essenciais  
para a inovação

“CORAGEM 
NãO é UMA 
DISPOSIçãO 
EUFóRICA.  

é UMA 
COMPETêNCIA 

PREPARADA 
COM ESTUDO, 
DEDICAçãO, 
ATENçãO E 

CAPACIDADE  
DE RELACIO- 
NAMENTO”

LièGE CAMARGOS MARCELO ALCANtARA

segundo o filósofo mario sergio cortella, toda pessoa que 
empreende um processo de renovação, de reinvenção, precisa 

abandonar aquilo que já não tem mais tanta eficiência. 
desapegar-se do que não é mais funcional é uma das principais 

atitudes para inovar e acertar.
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lerda é incompetente, a pessoa 
paciente entende os processos 
de maturação e renovação.

Revista MEC: Em relação às no-
vas tecnologias e seu uso peda-
gógico, como o senhor vê a im-
portância da inovação no con-
texto da educação?

Cortella: Primeiro é preciso cui-
dado para não se ter na educa-
ção escolar aquilo que é mera 
novidade, o que é moda. Há coi-
sas que são antigas e não são 
velhas em educação, por exem-
plo, uma aula expositiva quan-
do “capturante” da atenção e 
do conhecimento é antiga não é 
velha. A capacidade de alguém 
que lida com o uso de uma lousa 
ou um quadro negro, dependen-
do da região do Brasil o nome 
que se dá, isso é uma coisa que 
é antiga, não é velha. As novas 
tecnologias são convergentes 
em relação a isso. Não são nem 
concorrentes, nem excludentes. 
Por exemplo, eu sou um autor 
também e tenho publicação de 
livros em plataforma papel e em 
plataforma digital. Eu tenho des-
de um e-book até o que se cha-
ma de livro físico. Ambas as pla-
taformas se convergem, não se 
excluem. Quando a TV apareceu 

se dizia que o teatro, o cinema e 
o rádio iam desaparecer. Isso não 
aconteceu. Quando o mundo di-
gital apareceu se dizia que todas 
essas possiblidades iam sair de 
cena. E não aconteceu. Na ver-
dade elas convergem. A questão, 
portanto é que especialmente 
no campo da educação escolar 
é preciso atenção para não cair 
apenas naquilo que é modismo 
imediato e que acaba apenas ge-
rando mercado ao invés de gerar 
concretamente inovação.

Revista MEC: O senhor costuma 
fazer metáforas com medo e co-
ragem e a importância deles no 
contexto do empreendedorismo. 
Isso vale também para quem quer 
inovar em sua área de atuação 
sendo empreendedor ou não?

Cortella: Uma pessoa que não 
tenha medo fica desprotegida, 
pois a melhor maneira de ficar 
inseguro é achar que já está se-
guro. A melhor maneira de ficar 
vulnerável é achar que é invul-
nerável. Nesse sentido, se quem 
vai empreender não tiver o temor 
de que pode dar errado, não se 
prepara bem. Claro que não se 
deve confundir medo com pâni-
co. Pânico é a incapacidade de 
ação. Medo é estado de alerta. é 

necessário quando se educa uma 
criança, como um dia eu fiz com 
os meus filhos e hoje faço com 
meus netos, que eles tenham co-
ragem para atravessar a rua, en-
trar numa piscina, entrar no mar, 
mas que tenham medo de pere-
cer naquela atividade. Por isso, 
a primeira coisa que se ensina a 
uma criança é que ela conheça o 
temor necessário e segundo que 
enfrente esse temor. Conhecer o 
temor é a noção da realidade, en-
frentar o temor é coragem. 

Revista MEC: E na liderança, 
foco da sua palestra em Beagá, 
como a inovação pode ajudar 
um líder no relacionamento com 
sua equipe?
 
Cortella: Um líder que não inova 
apenas mantém a circunstancia 
tal qual ela está. Portanto ele co-
meça a perder fôlego enquanto 
liderança. Não cabe a uma lide-
rança que ela apenas mantenha 
as coisas no estado presente. é 
preciso que seja capaz de ante-
cipar, de trazer parte daquilo que 
deverá vir já com a sua base de 
origem desde agora. Portanto 
um líder que não é capaz de lidar 
com aquilo que está por vir está 
deixando de ser líder. Talvez se 
torne um mero chefe. 

•	 Um dos pontos centrais da inovação é o desape-
go daquilo que se tem como sendo algo que se 
considere manter o que é importante, mas deixar 
de lado, abandonar aquilo que já não guarda mais 
importância e, portanto envelheceu. 

•	 O mundo digital não exclui a plataforma papel, 
eles coexistem e podem ser convergentes.

•	 tem coisas que a gente abre mão e coloca na lata 
de lixo ou envia para reciclagem. Outras a gente 
leva para um museu, que é o lugar de coisa anti-
ga, mas que não é velha.

•	 Quando achamos que já sabemos tudo a tendên-
cia é nos acomodarmos, distrairmos, relaxarmos.  
E isso vale para pessoas, empresas, nações, times 
de futebol etc. 

•	 O risco de achar que não sabemos tudo nos faz 
buscar outros caminhos.

•	 Gente satisfeita não inova, não cria, se acomoda, 
fica paralisada, entorpece. Os insatisfeitos ino-
vam, são ambiciosos.

•	 Não confunda ser ambicioso com ser ganancioso. 
O ambicioso quer mais, pois existe a insatisfação. 
O ganancioso quer só pra si. 

•	 Gente grande de verdade sabe que é pequena e 
que, por isso, irá crescer. Gente pequena acha que 
já é tão grande que não precisa crescer. 

•	 O filósofo Heráclito dizia: “nenhum homem pode 
banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois na  
segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tão 
pouco o homem”.

Mais dicas de Mario Sergio Cortella:

música para a vida
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antes grupos de corrida de rua, hoje assessorias esportivas 
renomadas. o movimento se profissionalizou e agrega pessoas 

em busca de saúde, bem-estar e qualidade de vida.

LièGE CAMARGOS ARQUiVOS PESSOAiS

“COM O PASSAR 
DOS ANOS 

PERCEBEMOS QUE 
A ASSESSORIA  

NãO ERA 
SOMENTE UM 

PRODUTO E QUE 
AS PESSOAS 
BUSCAVAM 

MAIS QUE TER 
PRESCRIçãO 
E CONTROLE 

DO ExERCíCIO. 
ELAS QUERIAM 

SOCIALIZAR, 
CORRER, VIAJAR E 

SAIR JUNTAS”
HELENO FORTES

A modinha passou  
correndo

Foi-se o tempo em que os 
grupos de corrida de rua 
eram apenas reuniões de 

amantes do esporte. Organiza-
das e profissionalizadas, as asses-
sorias esportivas que congregam 
os corredores vêm se tornando, 
cada vez mais, uma alternativa 
para atletas – amadores ou pro-
fissionais - que pretendem parti-
cipar de provas de curta e longa 
distância e buscam um condicio-
namento físico específico para 
cada desafio.

O nível tem chegado a tal 
ponto que os grupos se tornaram 
um negócio para as marcas, ver-
dadeiros centros de assessoria 
aos competidores. Independente 
do objetivo, promover o lazer ou 
profissionalizar os atletas, o cer-
to é que a moda passou e quem 
permanece garante que vale a 
pena investir no segmento, um 
dos que mais cresce hoje dentro 
da indústria do bem-estar.

hF 15 ANOS

Em 1994, ainda estudante, 
Heleno Fortes Ribeiro já era pra-
ticante amador de triathlon. No 
ano de 2000, formado em en-
genharia mecânica, decidiu es-

tudar educação física, fez ves-
tibular e entrou no UNI-BH. Um 
ciclista que o conhecia da prá-
tica de ciclismo do triathlon o 
convidou para dar aula de spin-
ning numa academia de Belo 
Horizonte. Foi sua entrada para 
as academias e onde começou 
sua carreira profissional.

“Naquele ano havia poucas 
corridas de rua no Brasil. A maio-
ria não tinha chip e nem pórtico 
eletrônico de chegada. As inscri-
ções eram feitas minutos antes 
da prova e a contagem da chega-
da era feita pelos próprios orga-
nizadores. Já havia acontecido a 
primeira Volta da Pampulha com 
pouco mais de mil participantes 
(em 2017 foram 17 mil). Foi quan-
do outras corridas de rua come-
çaram a aparecer como a Corrida 
TIM/Maxitel, Corrida dos Correios 
etc”, lembra Heleno. 

Como ele participava de to-
das as corridas que tinha na épo-
ca e estava presente nos pódios 
em categorias junto à namorada 
Juliana, que já era treinada por 
ele, surgiu o interesse de alu-
nos de academia para que ele 
montasse uma planilha de trei-
nos para realizarem suas metas.  

Heleno lembra que na época a 
planilha era feita em Word, envia-
da por e-mail ou entregue men-
salmente na academia, onde re-
cebia o pagamento em dinheiro. 

Em 2003, com o crescimento 
do grupo, surgiu a ideia de fazer 
um uniforme. Em 2005, com mais 
de 30 pessoas, a equipe ganhou 
o nome atual, HF Treinamento 
Esportivo; o patrocínio de duas 
marcas - FILA e Cultura Inglesa 
- e um novo sócio, Volnei Prado.

O número de alunos continu-
ava aumentando, a HF já tinha a 
tenda da equipe nas principais 
provas de BH, já viajava para a 
Meia Maratona do Rio com um 
pequeno grupo e foi para a Ma-
ratona de Paris em 2007 com 
dez pessoas. Nesse ano novos 

treinadores entraram para equi-
pe, as planilhas deixaram de ser 
em Word e Excel e cada aluno 
passou a ter sua área no site e 
acessar seu treino pelo compu-
tador. Também compraram um 
carro de apoio.

“Com o passar dos anos per-
cebemos que a assessoria não 
era somente um produto e que 
as pessoas buscavam mais que 
ter prescrição e controle do exer-
cício. Elas queriam socializar, cor-
rer, viajar e sair juntas, na mesma 
sintonia, na mesma tribo. Sabe-
mos que as pessoas que prati-
cam atividades físicas específi-
cas, desenvolvem hábitos e roti-
nas específicas”, reforça Heleno. 

Quando viajam para a Meia 
Maratona do Rio, há a progra-

mação prévia à prova (trote com 
fotografia do grupo e jantar de 
massa), do dia da prova (concen-
tração do grupo antes da prova, 
foto da equipe e encontro na ten-
da da equipe logo após evento), 
e após o evento com o churrasco 
de confraternização, ou encontro 
em uma pizzaria ou restaurante.

“Entendemos que hoje o mo-
delo de negócio da assessoria 
esportiva vai muito além de trei-
nos e provas. é preciso desenvol-
ver uma empatia com o aluno, 
descobrir seus objetivos, o que 
o motiva (grupo, resultado, am-
biente, reconhecimento) e o que 
pode gerar frustração, para assim 
ajustar o nível certo de expectati-
va de cada um”, completa Heleno 
Fortes, diretor da HF Treinamen-
to Esportivo. 

Chicago 2017 - hF Treinamento Esportivo

http://www.campograndenews.com.br/lazer
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BhRACE 12 ANOS

Em agosto de 2006, há exa-
tos 12 anos, os amigos Iuri Lage e 
Victor Fahel fundaram a BHRace. 
Formados em educação física, 
eles já gostavam de correr e de-
sejavam ter um negócio próprio 
relacionado a treinamento de 
corredores. Ainda não existia o 
modelo de assessoria de corrida 
em Belo Horizonte e eles pensa-
vam apenas em ser treinadores 
de um grupo de pessoas que ti-
vesse interesse em melhorar seu 
condicionamento físico por meio 
da corrida, oferecendo treinos de 
apoio em locais públicos.

“Buscamos mais conheci-
mento sobre a área de treina-
mento esportivo em São Paulo e 
conhecemos treinadores de cor-
rida e fundadores de assessorias 
esportivas da cidade. Imediata-
mente nos identificamos com o 
modelo de negócio e já voltamos 
para BH fazendo planos e esco-
lhendo o nome para a nossa as-
sessoria esportiva que seria cria-
da”, lembra Iuri.

O início não foi fácil, a corrida 
ainda não era uma modalidade 
esportiva muito praticada e eles 
demoraram a chegar ao número 
de 20 corredores treinando na 
equipe. As planilhas eram feitas 
no Excel e o site da marca era 
bem estruturado, pois desde o 
início sabiam que era importan-
te estar na internet. Basicamente 
todo o dinheiro que ganhavam 
era reinvestido na empresa, com-
prando uniformes, material de di-
vulgação, melhorando o site etc.

Em 2009 a corrida se tornou 
um pouco mais conhecida nas 
grandes cidades e algumas em-
presas começaram a procurar a 
BHRace para oferecer programa 
de corrida para seus funcioná-
rios com o objetivo de promover 
saúde e qualidade de vida para 
o mesmos. “Nesse momento ti-

vemos um crescimento expo-
nencial, conseguimos patrocínio 
e bons contratos para treinar 
funcionários de empresas como 
Petrobrás, Fiat, Vale, entre ou-
tras. é muito interessante ver o 
crescimento do número de even-
tos de corrida em Minas. Quando 
criamos a BHRace eram 4 ou 5 
provas durante um ano. Hoje, em 
um só final de semana, temos 4 
provas acontecendo em diferen-
tes pontos da cidade ou Estado”, 
celebra Iuri.

Para o educador físico e em-
presário muito se falou que a 
corrida era moda e que logo iria 
passar. Em 12 anos de empresa 
ele nunca percebeu uma queda 
de procura pela prática desse es-
porte. Houve uma queda pontual 
motivada pela crise econômica 
do país, mas não pelo interesse 
na modalidade. E isso pode ser 
comprovado pelo número de 
eventos de corrida que só au-
mentam em todo o Brasil.

Hoje, a BHRace tem mais de 
400 atletas ativos e atua com 
duas formas de atendimento, 
online e presencial. Na modali-
dade online, os corredores fa-
zem tudo virtual sincronizado 
com uma exclusiva plataforma 
de treinamento online da equi-
pe. No presencial, além da pla-
nilha, acesso à plataforma e mo-
nitoramento do treinador, o cor-
redor tem direito de frequentar 
os treinos de apoio que acon-
tecem em locais públicos como 
Pampulha, Belvedere, Praça JK 
e Avenida dos Andradas.

“Pelo atendimento presencial 
vimos surgir muitas amizades, 
namoros, casamentos e até no-
vos negócios entre nossos cor-
redores. O fato de treinar junto 
semanalmente, praticando es-
porte ao ar livre, proporciona 
uma convivência bem humorada 
e leve. Terra fértil para o surgi-
mento de grandes amizades e re-
lacionamentos. Temos um grupo 
de corredores que tomam café 
da manhã juntos aos sábados 
após o treino de corrida, outros 
combinam caronas para provas 
no final de semana e assim vai”, 
completa Iuri.

UM ANO DE CALMA CLIMA

A caçula dos grupos de cor-
rida e caminhada de Belo Hori-
zonte surgiu de um sentimento 
de escassez, de falta, que se-
gundo seu fundador, Bernardo 
Biagioni, é característico da ca-
pital mineira. 

“Vivemos em uma cidade 
que se proclama carente de 
muitas coisas. De lugares para 
ir, do que fazer, de lugares para 
se encontrar. Eu vinha correndo 
pelas marginais da cidade des-
de janeiro de 2016 e minhas cor-
ridas logo viraram explorações 
de caminhos possíveis, trilhas 
remotas, mirantes sem nome 
etc. Como compartilhava as fo-

tos e vídeos nas redes sociais, 
muitos amigos e conhecidos 
começaram a me escrever para 
perguntar onde era e como eu 
chegara ali. Então, em agosto 
de 2017, tive a ideia de criar um 
grupo no Whatsapp para mar-
car caminhadas no nosso quin-
tal”, lembra Bernardo. 

O grupo começou subindo 
a Serra do Curral. Nas semanas 
seguintes foram ao Morro do 
Pires (montanha mais alta de 
Nova Lima), fizeram a travessia 
do Retiro das Pedras para Casa 
Branca e percorreram uma trilha 
experimental, a travessia do Par-
que das Mangabeiras até o Bar 
Juramento, no Pompeia, com 
passagem pelo Pico Belo Hori-
zonte. “Fizemos novos amigos e 
entendemos que esse grupo era 
muito potente para descortinar 
uma nova cidade possível. De 

muitos caminhos e possibilida-
des”, destaca Bernardo. 

Ele lembra que em janeiro 
último leu uma reportagem na 
revista Runners sobre um movi-
mento global de Running Crews, 
grupos de corrida que têm em 
comum a característica de corre-
rem na rua, explorando a cidade, 
sem preocupação com tempo 
e desempenho. Foi a inspiração 
certa para transformar o grupo 
de Whatsapp em algo maior e 
mais constante. 

O Calma Clima tomou forma 
como projeto a partir de feverei-
ro. “Fiz um convite aberto para to-
dos os interessados – corredores 
ou não - para um treino da Gale-
ria quartoamado, na Savassi, para 
o Bar Juramento, no Pompeia. 
Tivemos 17 pessoas e foi uma 
experiência incrível”, recorda.  

“PELO 
ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

VIMOS SURGIR 
MUITAS 

AMIZADES, 
NAMOROS, 

CASAMENTOS 
E ATé NOVOS 

NEGóCIOS 
ENTRE NOSSOS 
CORREDORES”

IURI LAGE

“QUANDO 
ESTAMOS NA 

RUA é UMA REDE 
DE CRIADORES 
DESENHANDO, 
CONTESTANDO, 
REIVINDICANDO, 

PENSANDO E 
RESPIRANDO 
ESTA CIDADE 

JUNTOS”
BERNARDO BIAGIONI

Equipe BhRace



34 35MINAS EM CENA MINAS EM CENA

Esporte  •  Corrida não é mais moda!

Na semana seguinte, Bernardo 
desenhou uma nova rota e agre-
gou 30 pessoas. Depois 40. E, em 
menos de dois meses, já eram 100 
pessoas cortando o hipercentro 
de Belo Horizonte.

O grupo funciona assim, 
cada Crew (equipe) tem uma 
característica própria. Algumas 
têm somente mulheres, outras 
a comunidade LGBT, outras cor-
rem somente nas periferias etc, 
mas todas com a ideia de explo-
rar a própria cidade. “Nós fazer-
mos turismo aqui, descobrindo 
bairros, ruas e quebradas que 
dificilmente frequentaríamos se 
não fosse pela presença e segu-

rança que o grupo proporcio-
na. Cada semana tem um novo 
ponto de encontro, uma nova 
rota. Já corremos por mais de 
20 bairros da cidade, da zona 
leste a zona oeste, com algumas 
visitas também a Nova Lima”, 
destaca Bernardo.

“Não somos exatamente um 
grupo de corrida e muito me-
nos uma assessoria esportiva. 
é como uma ocupação espon-
tânea. Não somos exatamente 
corredores. A corrida é só o fio 
condutor. Quando estamos na 
rua é uma rede de criadores de-
senhando, contestando, reivin-
dicando, pensando e respirando 

esta cidade juntos. Temos um 
papel muito importante nesse 
sentido. De trazer atenção para 
a figura do pedestre, do corpo, 
da pessoa ocupando um espaço 
que é dominado pelos carros. 
Queremos mostrar que outra ci-
dade é possível. Mais humana e 
mais sensível”, alerta Bernardo.

Hoje, a Calma Clima tem uma 
média de 150 pessoas por trei-
no. Viraram um grupo de ami-
gos que saem juntos para correr, 
para caminhar, para festejar, para 
continuar pensando maneiras de 
tornar este sentimento maior. O 
objetivo é inspirar a cidade e as 
pessoas a serem melhores. 

Equipe Calma Clima

Foto: Fernando Biagioni
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Pela Experiência  •  Lagoa dos Ingleses

‘Pela Experiência’ 
na Lagoa dos Ingleses

Mesmo com o tempo nu-
blado e o sol tímido, a 
animação do público no 

“Pela Experiência” esteve em 
alta no dia 25 de agosto. Mais 
de 3500 pessoas praticaram 
diversas modalidades esporti-
vas em um dos locais mais exu-
berantes do estado: a Lagoa 
dos Ingleses, em Nova Lima, 

na região metropolitana de  
Belo Horizonte. 

Entre as novidades do even-
to, que até o ano passado 
contava apenas com as aulas 
de ciclismo indoor ao ar livre 
e chamava-se “Pedalando no 
Topo”, estavam o badalado 
wod fit (treino funcional/cros-

sfit), hiking (caminhada na na-
tureza) e trail run (corrida na 
natureza). As crianças também 
foram agraciadas com diversas 
atrações: Kids Run (corrida de 
criança), Skate for all (pista de 
skate), equita pônei (interação 
com pônei) camping for kids e 
espaço kids.

ano consecutivo. “O spinning 
queima calorias e desestressa. é 
ótimo. Volto para casa leve depois 
de 90 minutos de aula”, destaca.

NOVIDADES PARA 2019

De acordo com o organiza-
dor do Pela Experiência, Frederi-
co Godoy, a mudança de forma-
to do evento foi bem recebida 
pelos participantes e professo-
res. A partir do próximo ano, ele 
espera aumentar ainda mais o 
público-alvo. 

“Mudamos um hábito de 14 
anos, de só trabalhar com o ciclis-
mo indoor. Nossa meta para 2018 
era transformar a Lagoa dos Ingle-
ses em uma cidade dos esportes. 
Acho que conseguimos. Para 2019, 
queremos trazer um pouco mais 
de eventos para a terceira idade, 
pois não basta viver mais, é neces-
sário viver mais e melhor. Também 
queremos explorar o potencial 
náutico desta lagoa”, revela Go-
doy, acrescentando que já existem 
parceiros interessados em ofere-
cer esportes nesta modalidade.  

Para o professor de educa-
ção física, Juliano Augusto, de 
24 anos, que participou como 
professor do wod fit, a chegada 
de novas modalidades deixou o 
evento bem mais diverso e in-
clusivo. “Já estive no Pedalando 
no Topo em outros anos, tanto 
como professor quanto como 
aluno. é um prazer voltar, agora 
no comando das aulas de cros-
sfit. A diversidade de atrações 
permite que novas pessoas, não 
só aquelas que gostam do spin-
ning, se sintam atraídas em sair 
de casa para vivenciarem um dia 
agradável, de contato com ativi-
dades físicas”, afirma.

Este foi o caso da bancária Ali-
ce Alves da Silva, de 27 anos, que 
resolveu se aventurar nos apare-
lhos do treino funcional. “é a pri-
meira vez que faço crossfit. Valeu 
muito a pena acordar cedo para 
estar em contato com a natureza, 
conectar corpo, mente e alma”, 
conta a jovem que fez a primeira 
das três aulas do dia, às 8h.

Mas houve aqueles que não 
abriram mão de se jogar em uma 
das seis maratonas de ciclismo 
indoor, que dão a cara do evento 
desde 2004. Entre esses, o ana-
lista de sistemas Walmir Silva, de 
51 anos, participante pelo terceiro  

“PARA 2019, 
QUEREMOS 
TRAZER UM 

POUCO MAIS DE 
EVENTOS PARA A 
TERCEIRA IDADE, 
POIS NãO BASTA 

VIVER MAIS, é 
NECESSÁRIO 
VIVER MAIS E 

MELHOR ”
FREDERICO GODOY

após 14 anos com foco no ciclismo indoor, evento cumpre meta 
de 2018 ao transformar a região na cidade dos esportes. para 2019, 

o foco é ampliar os eventos voltados para a terceira idade.

AGêNCiA PERSON UPMAÍRA ROLiM/DANiEL DE ANDRADE
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Perfil  •  Rodrigo Carneiro

com rica trajetória profissional e marcos inéditos na comunicação 
brasileira, o empresário rodrigo carneiro prova que perseverança, 
foco e dedicação são fundamentais para o sucesso de uma marca. 

LièGE CAMARGOS ARQUiVO PESSOAL

A inovação está em seu 
DNA. A inquietude na 
personalidade. Um dos 

principais nomes da mídia hoje 
em Belo Horizonte, o empresá-
rio Rodrigo Carneiro, diretor do 
Grupo Bel, é um comunicador 
nato, com quem dá gosto con-
versar por horas a fio... 

Casado com Adriana Carneiro 
e pai de Alice e Daniel ele divi-
de sua atenção entre a família e 
as empresas que comanda. Atu-
almente dirige as rádios 98FM, 
CDLFM e Rede Estrada Real e a 
agência de inovação Jax, criada 
em 2010, onde investe em diver-
sos projetos e startups, tendo 
como lançamento mais recente 
o aplicativo TxS2, em maio deste 
ano. Formado em administração 
de empresas e relações públicas 
pelo Centro Universitário UNA, 
ao longo da carreira sempre 
atuou nas áreas de comunicação 
e em projetos conectados a tec-
nologia e inovação.

CARREIRA DE SUCESSO

Sua trajetória profissional teve 
início praticamente com o nasci-
mento da MTV Brasil, em 1994, 
quando assumiu o departamen-
to de marketing e promoção da 
emissora. Contaminado por essa 
experiência, Rodrigo e sua famí-
lia criaram outras iniciativas que 
se tornaram referência na capital 
mineira e no Brasil, como a Boate 
naSala, que irá completar 18 anos 
em setembro; e a rede de rádios 
OIFM, que chegou às 12 princi-
pais capitais do país. 

Voltando um pouco mais no 
tempo, em 1969, reforçando a ca-
racterística inovadora da família, 
o pai de Rodrigo, Marco Aurélio 

Jarjour Carneiro foi o responsável 
por trazer e criar a primeira rádio 
FM estéreo da América Latina. 
“Pela nossa vocação de inovar, 
estamos focados em surpreen-
der sempre a audiência, que é 
cada vez mais exigente. Em 2019, 
o Grupo Bel, holding que agre-
ga todas as empresas da família, 
comemora 50 anos e estamos 
vivendo a melhor fase da nossa 
história”, destaca Rodrigo.

Com uma carreira repleta 
de novidades para o mercado 
de comunicação, Rodrigo Car-
neiro destacou alguns momen-
tos marcantes de sua trajetória 
profissional. Segundo ele, entre 
os principais está, em 2009, o 
desafio de reinventar a rádio 
FM mais antiga e tradicional do 
país, dando início a uma nova 
etapa para a 98FM. Outro mar-
co veio em 2015, com o lança-
mos da primeira Web Rádio 
TV do país, a 98LIVE, gerando 
conteúdo de áudio e vídeo, si-
multaneamente, nas platafor-

mas de rádio (98,3), TV (canal 
29UHF) e web (98live.com.br). 
“Em 2017, firmamos uma par-
ceria inédita com a operadora 
de TV por assinatura NET, as-
sumindo os canais 198 e 698 e 
consolidando a 98LIVE em uma 
plataforma de conteúdo multi-
canais”, destaca Rodrigo. 

O foco do Grupo Bel é conti-
nuar investindo em plataformas 
de comunicação (rádio, web e 
TV), principalmente na geração 
de conteúdo. Somando as plata-
formas da 98LIVE, hoje é possível 
impactar mais de 10 milhões de 
pessoas por mês, enquanto era 
apenas rádio não chegávamos a 
um milhão. 

ANTECIPANDO O FUTURO

Para 2019, o objetivo é am-
pliar a produção de conteúdos 
próprios e distribuí-los em outras 
plataformas parceiras e não ape-
nas nas proprietárias. “Estamos 
investindo em roteiristas, finali-
zadores, diretores e em casting 
de artistas, jornalistas e comuni-
cadores. Queremos impactar da 
melhor forma possível a nossa 
audiência, com um conteúdo re-
levante e bem produzido”, adian-
ta Rodrigo. 

E completa: “nossos inves-
timentos estão direcionados 
para startups de diversas áreas 
como: financeiras, monitora-
mento e distribuição de mídia, 
e-commerce e até em uma pla-
taforma de influenciadores di-
gitais. Sempre voltados para a 
inovação, queremos ir além da 
tecnologia, focados mais no mo-
delo de negócio e nos formatos 
comerciais para sermos mais rá-
pidos e competitivos”. 

“PELA NOSSA 
VOCAçãO 

DE INOVAR, 
ESTAMOS 

FOCADOS EM 
SURPREENDER 

SEMPRE A 
AUDIêNCIA, QUE 

é CADA VEZ  
MAIS ExIGENTE”

Pioneirismo e inovação: 
herança de família e fruto  

de muito trabalho

http://98live.com/
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Perfil  •  Thiago Martins

tratamentos inovadores e que privilegiam o atendimento 
personalizado, horário privativo e o acolhimento dos 

pacientes tem destacado o biomédico thiago martins no 
mercado estético em belo horizonte.

LièGE CAMARGOS tON NEttOS

Você realizaria um procedi-
mento médico para fazer 
sucesso nas fotos publica-

das no Instagram? Uma pesquisa 
realizada em 2017 e divulgada re-
centemente pela Academia Ame-
ricana de Plástica Facial e Cirurgia 
Reconstrutiva (AAFPRS) apurou 
que 55% dos pacientes afirma-
ram que sair bem na foto era uma 
das justificativas para realizar um 
procedimento estético ou cirur-
gia plástica. No Brasil, nos últimos 
dois anos, a procura por procedi-
mentos estéticos não cirúrgicos 
aumentou 390%. Os dados são 
do Censo 2016 da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Plástica (SBCP), 
que entrevistou 1.218 associados, 
de todas as regiões do país.

Com o mercado em cresci-
mento na velocidade da luz, os 
serviços de estética se tornam 
cada vez mais mecanizados e 
comerciais. A proximidade entre 
cliente e profissional, a troca de 
informações e de energia tem 
sido cada vez mais negligencia-
das, até mesmo descartadas. 
Agendas com horários apertados, 
sessões cada vez mais rápidas e 
atendimento coletivo tem aconte-
cido com frequência nas clínicas 
de estética em toda a capital.

Na contramão desse movi-
mento está o biomédico e fisiote-
rapeuta Thiago Martins, especia-
lizado em estética e fisioterapia 
dermato funcional, que oferece 
um atendimento humanizado, 

individualizado e com toda a pri-
vacidade que a relação médico 
paciente exige.

Com 12 anos de experiência e 
atuação em clínicas renomadas 
da capital mineira, o biomédico 
não trabalha com modismos e 
é muito criterioso ao definir seu 
plano de trabalho com os clien-
tes. Utiliza somente procedimen-
tos que realmente acredita que 
funcionam e indica apenas o 
que efetivamente trará resultado 
para o paciente. “O cliente con-
fia no meu trabalho. Meu tempo 
e o dele são muito preciosos, não 
podemos desperdiçá-lo. Traça-
mos as prioridades e iniciamos 
o tratamento. Tudo tem que ser 
exposto de forma clara e dentro 

das expectativas para não ge-
rar desconforto e desmotivar o 
cliente”, destaca Thiago.

“Focado na humanização de 
seus serviços, Thiago oferece, 
além do rigor com relação ao ho-
rário, atendimento individualiza-
do e de pelo menos uma hora. O 
biomédico tem por critério ouvir 
o cliente para saber seus objeti-
vos, sempre extraindo do mesmo 
seu estilo de vida, seus hábitos, o 
funcionamento de seu organismo 
como um todo e principalmente 
seu histórico de procedimentos 
estéticos e resultados. Dessa for-
ma, consegue oferecer um aten-
dimento totalmente personaliza-
do, com uma visão mais humana 
de seus clientes”, destaca uma de 
suas pacientes, Alessandra Faria, 
servidora pública e influenciado-
ra digital.

Thiago Martins disponibiliza em 
seu consultório tratamentos fa-
ciais, corporais e capilares para 
mulheres e homens de todas as 
idades, de adolescentes à tercei-
ra idade. Para o biomédico, a pro-
cura por procedimentos estéticos 
tem aumentado bastante, mas o 
propósito das intervenções não 
deveria ser pela exposição em 
fotos e redes sociais, mas sim 
para melhorar o viço e a lumino-
sidade da pele, revitalizar o colá-
geno, atenuar as rugas e marcas 
de expressão, melhorando assim 
a saúde, aparência, autoestima e 
qualidade de vida. 

“TUDO TEM QUE 
SER ExPOSTO DE 

FORMA CLARA 
E DENTRO DAS 
ExPECTATIVAS 

PARA NãO 
GERAR 

DESCONFORTO  
E DESMOTIVAR 

O CLIENTE”

Individual e humanizado



Editorial  •  Carros
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COMPASS LIMITED AT6 2.0 FLEX 4X2 4P 2018 
Com um desempenho que você nunca viu, o SUV 
premium Jeep Compass Limited tem toda a tecnologia 
que você precisa para ir a qualquer lugar. Experimente 
novos caminhos e viva o verdadeiro espírito Jeep. 
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COMPASS TRAILHAWK AT9 2.0 DIESEL 4X4 4P 2018 
O novo SUV médio a diesel que chegou para ultrapassar barreiras. 
imagine o melhor do mundo 4x4. Assim é o Jeep Compass trailhawk, 
pronto para você e para qualquer desafio.

Editorial  •  Carros



Editorial  •  Carros
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COMPASS LIMITED HIGH TECH AT9 2.0 DIESEL 4X4 4P 2018 
Compass pode ser equipado com recursos de condução autônoma, como 
controle de velocidade adaptativo (ACC), alerta de colisão com frenagem 
automática (FCWp), monitoramento de mudança de faixa (Lane Sense), 
detectores de ponto cego (bSM) e Park Assist.
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Capa  •  A cena da inovação em Minas Gerais

O setor de tecnologia está a 
pleno vapor em Minas Ge-
rais. A constatação é ba-

seada em um levantamento reali-
zado pelo governo do estado que 
aponta crescimento de 320% no 
número de startups desde 2015. 
Nos últimos oito anos, a expansão 
foi de 556%. 

O diagnóstico foi realiza-
do pelo Censo Mineiro de Star-
tups e por empresas de base 
tecnológica (EBTs), e concluído 
no fim de 2017, pela Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior de Minas Ge-
rais (SEDECTES) e pelo progra-

ma Hub Minas Digital. A iniciati-
va teve o apoio da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV) e da 
Rede Mineira de Inovação (RMI). 
 
De acordo com os dados apura-
dos, estima-se que atualmente 
existam em torno de 1.050 star-
tups em Minas Gerais. Desse total, 

439 responderam ao questionário 
virtual enviado pela SEDECTES 
para a realização da pesquisa. O 
mapeamento ainda indica que 
a região metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH) concentra o 
maior número de startups do es-
tado (41%), seguida do sul de mi-
nas (17%) e triângulo mineiro. 

Com os dados do Censo Mi-
neiro em mãos, o Estado preten-
de formular políticas públicas e 
ações para estimular a criação de 
novas empresas e o desenvolvi-
mento das que já existem, ofere-
cendo melhores soluções para o 
ambiente de negócios.

Os números que colocam Minas 
Gerais como protagonista da ino-
vação no país.

INICIATIVAS

Uma dessas ações é o Movi-
mento da Nova Economia Mineira 
(MOVEM), criado pela SEDEC-
TES, cujo objetivo é posicionar 
Minas Gerais como líder em ino-
vação no Brasil e na América Lati-
na para gerar mais conexões com 
universidades e empresas. 

“Inovação, startups, empreen-
dedorismo e talentos são palavras 
que estão por toda parte, mas 
quem está realmente fazendo a 

conexão entre todos os agentes 
envolvidos, que não são poucos? 
A proposta do MOVEM é fazer 
exatamente isso: compreender 
o papel de cada integrante do 
ecossistema mineiro aumentando 
a eficácia do ciclo de inovação”, 
explica Leonardo Dias, subsecre-
tário estadual de Ciência, Desen-
volvimento Econômico, Tecnolo-
gia e Inovação de Minas Gerais.

Para Leonardo, o que o go-
verno de Minas Gerais mais tem 

feito é empoderar esse ecossis-
tema de empreendedorismo e 
inovação que existe no estado, 
principalmente na capital minei-
ra. E o papel da secretaria é fazer 
a articulação e apoiar os princi-
pais empreendedores a ocupar 
as lacunas que existem no ciclo 
de inovação, cujo papel é trans-
formar ideias e negócios.

“A inovação é um caminho 
sem volta e a revolução tecnológi-

ca está realmente substituindo o 
ser humano, que vive um momen-
to de crise econômica. Com tec-
nologia e informação precisamos 
cada vez mais de pessoas pen-
sando o empreendedorismo, pois 
sabemos que há falta de oportu-
nidades”, completa.

REALIDADE FUTURISTA

Um destaque em termos de 
atração de empresas para o esta-
do foi a instalação do Centro de 
P&D da HyperloopTT em Conta-
gem (MG). A cidade foi escolhida 
entre regiões de 140 países do 
mundo e será agraciada com a ge-
ração de muitos empregos diretos.

Orçado em R$26 milhões, 
o centro consiste em parceria 
público-privada (PPP) para de-
senvolver soluções em logística, 
com destaque para o transporte 
de carga. O governo investirá a 
metade (R$13 milhões) no proje-
to e a HyperloopTT e outros in-
vestidores privados a outra me-
tade. A prefeitura de Contagem 
cedeu o espaço de 22.000m2 
onde será implantado o centro 
de pesquisa e desenvolvimento 
de novas tecnologias.

 
Agora vamos à parte práti-

ca! Imagine entrar numa cápsula 
e ser lançado, por terra, ao Rio 
de Janeiro ou São Paulo, numa 
viagem de cerca de 20 minutos. 
Essa é a proposta da Hyperloop, 
que quer revolucionar a mobili-
dade mundial a partir de um novo 
meio de transporte. No centro da 
ideia está um sistema modal que 
usa velocidade de avião em meio 
terrestre, de forma segura. Cada 
cápsula, de cerca de 30 metros 
de comprimento, pode transpor-
tar de 28 a 40 passageiros, num 
total de 160 mil passageiros por 
dia numa só linha. O hyperloop 
trabalha como um imã, fazendo 
uso de propulsão eletromag-
nética. Com isso, passageiros 
e cargas seriam transportados 

a cena da inovação no estado tem contribuído para a renovação 
digital e o surgimento de startups de renome internacional. até 

2022, o objetivo do governo mineiro é tornar belo horizonte a 
capital brasileira da inovação.

De Minas para  
o Brasil e o mundo

“COM 
TECNOLOGIA E 
INFORMAçãO 
PRECISAMOS 

CADA VEZ MAIS 
DE PESSOAS 
PENSANDO O 
EMPREENDE- 

DORISMO, POIS 
SABEMOS QUE 
HÁ FALTA DE 

OPORTUNIDADES”
LEONARDO DIAS

MAIOR NÚMERO
de Universidades públicas país: 
11 Federais e 2 estaduais

UFMG
Líder em patentes no Brasil

FDC
Maior escola de negócios 
da América Latina

PUC/MG
Maior universidade católica do mundo

MAIOR NÚMERO
de empresas jr federadas do mundo

2º LUGAR NACIONAL
no ranking RUF 2018 com a preferências 
de contratação do mercado (UFMG)

Cápsula da hyperloop

LièGE CAMARGOS ARQUiVO PESSOAL/DiVULGAçãO
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Capa  •  A cena da inovação em Minas Gerais

em cápsulas num tubo de baixa 
pressão e as viagens entre cida-
des passariam a demorar minu-
tos, em vez de horas.

A HyperloopTT encontrou em 
Minas Gerais o ambiente propício 
para o projeto. “Vimos no Brasil 
uma incrível oportunidade por 
ser um país com longas distân-
cias, densidade populacional e 
uma lacuna em sua infraestrutu-
ra. A ideia é passar de uma rede 
de transporte antiquada para 
uma tecnologia do século 21. E 
Minas Gerais conta com grande 
presença de talentos, além de 
empresas internacionais e sis-
tema político preparado para a 
inovação”, avalia o presidente da 
empresa, Biboop Gresta.  

Atualmente, o modelo está 
em fase de testes e, assim que 
obter o aval para a operação, a 
expectativa é de que leve cerca 
de três anos até transportar o 
primeiro passageiro. As pesqui-
sas em torno desse novo meio 
de transporte tiveram início em 
2013 e contou com adesão de 
mais de 100 pesquisadores, in-
cluindo a agência espacial norte
-americana (NASA).

CENTROS DE INOVAÇÃO

No ápice da economia criativa, 
em que a capacidade de inovar, 
gerar ideias e soluções originais 
se tornou um importante ativo de 
mercado, é cada vez mais comum 
o surgimento de hubs, lugares fí-
sicos de conectividade que vão 
além da definição de um “espaço 
compartilhado de trabalho”.

A palavra “hub” se refere na 
linguagem tecnológica a uma 
peça central que recebe os sinais 
transmitidos pelas estações e os 
retransmite para todas as demais. 
No caso dos espaços físicos, os 
hubs se caracterizam por um lu-
gar propício para o encontro de 
pessoas que interagem e, conse-

quentemente, criam, empreen-
dem e trabalham juntas.

Conheça alguns hubs de desta-
que na capital mineira:

SÃO PEDRO VALLEy 

Foi o primeiro ecossistema de 
startups da região metropolita-
na de Belo Horizonte, que nas-
ceu em 2011. Não é um espaço 
físico ou uma organização regis-
trada. Trata-se de um conjunto 
de empreendedores que se co-
nectam e trocam experiências, 
demandas e realizam parcerias. 
Atualmente envolve mais de 200 
startups, aceleradoras, incuba-
doras, universidades, empresas 
parceiras, espaços de coworking, 
governo e agentes de inovação, 
que atuam em diversos seto-
res como comércio eletrônico, 
educação, seguros, multimídia, 
indústria, setor automotivo, ban-
cário, segurança, impacto social, 
dentre outros. Não existe presi-
dente ou representante oficial e 
cada empreendedor pode repre-
sentar a comunidade em algum 
momento na medida do possí-
vel. O ponto central de qualquer 
ecossistema de startups são os 
próprios empreendedores, que 
são suportados por diversos 
programas de incentivo, qualifi-
cação e eventos que favorecem e 
facilitam a geração de negócios, 
empregos, mão-de-obra quali-
ficada e movimentam a econo-
mia. O propósito é a colaboração 
e para fazer parte é importante 
estar interessado ou ser ativo no 
meio de empreendedorismo de 
alto risco, aquele no qual inova-
ções são colocadas no mercado 
e, por ser algo novo, metodolo-
gias diferenciadas de execução 
são necessárias para mais chan-
ces de sucesso. Entre as startups 
que surgiram no São Pedro Val-
ley e hoje são destaque nacio-
nal e internacionalmente, estão 
nomes como Maxmilhas, Méliuz, 
Hotmart, Sympla e SambaTech.

P7 CRIATIVO 

é uma associação indepen-
dente, sem fins lucrativos, que 
une Governo de Minas Gerais, 
CODEMIG – Companhia de De-
senvolvimento Econômico de 
Minas Gerais, SEBRAE Minas, Sis-

tema Fiemg, SEDECTES e Fun-
dação João Pinheiro em torno de 
um mesmo objetivo: integrar toda 
a indústria criativa do Estado e 
fazer dela referência no Brasil e 
no mundo. A missão é conectar 

empresas e talentos para gerar 
negócios inovadores e sustentá-
veis, reunindo empreendedores, 
startups, empresas de todos os 
portes, coletivos, artistas, grupos 
culturais, criadores, associações, 
investidores, agentes públicos e 
territoriais para escrever o pre-
sente e o futuro da indústria cria-
tiva de Minas Gerais de forma 
colaborativa. O P7 pode articular 
assessoria para acesso a finan-
ciamento, investidores, mercados 
e promoção internacional, plata-
forma de dados e informações, 
apoio para qualificação empre-
sarial e profissional (MPEs), facili-
tação de contato com o governo, 
apoio com propriedade intelec-
tual, relacionamento simplificado 
com agentes locais, entre outros.

RAJA VALLEy 

é um centro de inovação que 
reúne desde pessoas que estão 

começando a trabalhar sua idéia 
para criar uma empresa até em-
presas já consolidadas no mer-
cado de tecnologia. Inspirado 
nos centros de inovação do Vale 
do Silício e do Canadá, reúne 
empresas de base tecnológica 
em todos os estágios de matu-
ridade, universidades parceiras, 
cursos e eventos relacionados à 
tecnologia, empreendedorismo, 
desenvolvimento humano e pro-
fissional, gestão e inovação, uma 
vasta rede de networking nacio-
nal e internacional e investidores 
interessados nas oportunidades 
tecnológicas que nascem e cir-
culam aqui. O espaço foi idealiza-
do pelos empreendedores João 
Paulo Zica Fialho e Pedro Almei-
da, que pensaram nos mínimos 
detalhes para gerar negócios, 
da arquitetura dos ambientes, 
os itens de lazer e diversão, aos 
eventos e parcerias. Com várias 
opções para atender a comuni-

dade de inovação e o mercado 
corporativo, o Raja Valley dispo-
nibiliza diferentes alternativas de 
ocupação, passando por espaços 
de coworking com estações de 
trabalho para empreendedores 
individuais e pequenas empre-
sas, aluguel de salas privativas 
em diversas dimensões, andares 
corridos, salas de reunião e es-
paço para eventos. O foco são 
pessoas interessadas em empre-
endedorismo e inovação. Alguns 
projetos que começaram no local 
já apresentam um crescimento 
significativo, como Fina, Unirádio, 
Velbrax e Obrazul, num portfolio 
de investimentos que já conta 
com mais de 30 empresas, além 
das mais de 35 empresas resi-
dentes atualmente.

ATMOSPhERA

é um ecossistema privado de 
inovação e empreendedorismo 

“NESTE 
FASCINANTE E 
DESAFIADOR 
MOMENTO DE 

TRANSFORMAçãO 
DIGITAL QUE 

ESTAMOS 
VIVENDO, 

CRIAMOS UM 
EMPREENDIMENTO 

úNICO PARA 
CONECTAR 
GRANDES 

CORPORAçõES, 
EMPRESÁRIOS E 
INVESTIDORES 
A INICIATIVAS 
PIONEIRAS E 

INOVADORAS”
LEONARDO CHEBLY

Atmosphera - Mocca Café

Foto: Leca Novo

Espaço Atmosphera - Mocca Café

Foto: Leca Novo
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capaz de reunir marcas consolida-
das e novos empreendedores com 
o compromisso de criar soluções 
que contribuam para o futuro, por 
meio de visão estratégica, com 
foco em inovação e tecnologia. 
A missão é promover a aproxi-
mação entre talentos e empresas 
e impulsionar sua interação, que 
resulta em um calendário intenso 
de eventos, como workshops, ha-
ckatons, labs, treinamentos, men-
torias, consultorias e palestras, 
sempre monitoradas e alinhadas 
com os objetivos do empreen-
dimento. Com infraestrutura 
completa para desenvolvimento 
de produtos, especialização de 
equipes e promoção de even-
tos, o espaço conta com mais de 
15.000m2 de área, distribuída em 
20 andares multifuncionais. Além 
de estações de trabalho e salas 
de reunião, o complexo dispõe 
de auditório para 90 pessoas e 
da melhor cafeteria de Belo Hori-
zonte, segundo a revista Veja BH: 
o Mocca Café. Além de espaço 
de convivência e excelente opção 

gastronômica, o café sedia o At-
mosphera Minds, um movimento 
permanente de encontros para 
promover a troca de informa-
ções sobre temas relacionados 
à inovação, criatividade, trans-
formação e empreendedorismo. 
Grandes marcas como BS2 e Ar-
celorMittal contribuem com ini-
ciativas pioneiras, no Atmosphe-
ra. No 9º andar, o BS2 Pool, mais 
moderno laboratório de inovação 
financeira do estado, materializa 
o programa de inovação do BS2, 
desenvolvendo ações com foco 
na coletividade, conectividade e 
compartilhamento de ideias. O 12º 
andar inaugura o primeiro Açolab 
do Brasil, iniciativa pioneira da in-
dústria do aço nacional, realizada 
pela ArcelorMittal. Além dos la-
boratórios, o Atmosphera abriga 
diversas empresas, programas 
e iniciativas vinculados à inova-
ção tecnológica, como a finte-
ch ContaMobi, Volvore Seguros, 
Hyperloop, Hybrid Consulthink. 
O Atmosphera também é a sede 
do grupo JChebly, proprietário e 

idealizador do empreendimento, 
que tem o empresário Leonardo 
Chebly como CEO.

ÓRBI CONECTA

é um espaço colaborativo de 
fomento à inovação e ao empre-
endedorismo que abriga startups 
em diferentes níveis de maturida-
de num ambiente fértil em cone-
xões para construir uma trajetó-
ria de crescimento e sucesso. O 
propósito é unir várias frentes do 
empreendedorismo e da inova-
ção com o objetivo de conectar 
as startups às grandes empresas, 
o mercado nacional ao interna-
cional, contribuindo fortemente 
para aceleração e geração de 
novos negócios. Essas conexões 
proporcionam ricas trocas de co-
nhecimento, importantes encon-
tros e parcerias que realmente 
geram valor, impacto social po-
sitivo e desenvolvem mercados. 
Localizado em uma das princi-
pais vias de BH (rota da UFMG e 
aeroportos) o espaço de 1.200m2 

reúne estações de trabalho, salas 
de reunião, áreas de descanso e 
espaços para workshops, men-
torias, encontros etc. O órbi Co-
necta é resultado da colaboração 
de empreendedores e startups 
do São Pedro Valley, comunidade 
empreendedora de Belo Horizon-
te, com três grandes empresas 
mineiras: Banco Inter, MRV e Lo-
caliza. As startups residentes são: 
Meu Acerto, Beer or Coffee, Re-
vex, Baanko, Segfy, Dubbio, Free 
Valorize, Juris Correspondente, 
Zag e Neo Ventures.

GUAJA 

é uma plataforma criativa de 
empreendedorismo, conexão e 
aprendizado, com cursos presen-
ciais e online e intensa progra-
mação de palestras, workshops 
e eventos corporativos. Funciona 
como Café-Coworking em uma 
casa de 480m2 onde empreen-
dedores e criadores trabalham 
em um ambiente colaborativo, 
com direito a bar e hamburgue-

ria no happy hour. Desde o prin-
cípio, o propósito do espaço é 
empoderar pessoas, conectan-
do oportunidades e inspirando 
ideias. é o primeiro coworking 
dedicado à comunidade criativa 
de Belo Horizonte e conta com 
formas de uso pensadas tanto 
para coworkers nômades quanto 
para residentes, além de fornecer 
também alguns serviços indis-
pensáveis para os profissionais 
modernos. 

TEChMALL

é uma aceleradora de star-
tups que surgiu para ser fonte 
de oportunidade, conexões e 
conhecimento para o desen-
volvimento de startups globais. 
O propósito da empresa é dar 
base para que cada empreen-
dedor e sua startup seja capaz 
de atingir o sucesso. A empresa 
conta com equipe de consulto-
res altamente especializados, 
com know how e expertise na 
área de empreendedorismo e 

* Gerente Geral de RH, investimento Social, ti e inovação Digital da ArcelorMittal Aços Longos

“A CRIAçãO 
DO AçOLAB 

REPRESENTA A 
BUSCA POR UMA 

MODELAGEM 
CULTURAL 

DENTRO DA 
PRóPRIA 

ORGANIZAçãO 
E SERÁ UMA 
REFERêNCIA 

CONCRETA DO 
MOVIMENTO DE 

INOVAçãO”
PAULA HARRACA*

Espaço GuajaEspaço Órbi Conecta

Foto: Ivan AraújoFoto: Uber hack 
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inovação. A missão é desen-
volver empresas de tecnologia 
hard com raízes na universidade. 

AÇOLAB

Em uma iniciativa pioneira na 
indústria do aço nacional, a Arce-
lorMittal lançou o Açolab no mês 
de julho, no Vale do Sereno, em 
Nova Lima (MG). O espaço será 
referência para estimular ideias 
inovadoras no setor do aço e em 
sua cadeia de valor, recebendo 
startups, parceiros, representan-
tes do meio acadêmico e os pro-
fissionais da empresa envolvidos 
no desenvolvimento dos projetos. 
Os principais objetivos desse am-
biente colaborativo são incentivar 
e acelerar o desenvolvimento de 
soluções inovadoras, fortalecer o 
ecossistema e envolver os clien-
tes e parceiros junto às startups. 
Não existe nenhuma experiência 
similar nos 60 países de atuação 
do Grupo ArcelorMittal. O Açolab 
permitirá fortalecer ainda mais o 
relacionamento com os clientes, 
buscar mais eficiências nas ope-
rações e ampliar novos modelos 
de negócio. O espaço faz parte 
dos investimentos de R$30 mi-
lhões que este segmento da em-
presa está fazendo em inovações 
de TI e Digital ao longo de  2018 
e foi concebido a partir de ben-
chmarks realizados no Brasil e em 
outros ecossistemas de inovação, 
como o Vale do Silício, na Califór-
nia. O Açolab tem como equipe 
residente o time de Inovação e 
Novos Negócios da ArcelorMit-
tal. Com uma “pegada” também 
sustentável (produtos mais reci-
cláveis e uso eficiente e responsá-
vel de recursos), os projetos vão 
ser realizados por equipes mul-
tifuncionais. O espaço também 
sediará encontros com clientes, 
rodadas de identificação de ne-
cessidades com clientes inter-
nos e externos, treinamentos em 
metodologias e ferramentas de 
inovação, ciclos de palestras com 
convidados e hackathons. 

CENTRO DE PESQUISA & 
DESENVOLVIMENTO GIOVANNI 
AGNELLI

Com know-how comparável 
ao que existe de mais avançado 
no mundo, esse Centro de P&D 
representa um enorme ganho 
de competitividade para a Fiat e 
sua rede de fornecedores. Loca-
lizado em Betim (MG), em seus 
laboratórios de última geração, 
testes e simulações são realiza-
dos em escala real, permitindo 
uma sinergia perfeita com a ma-
triz na Itália e com os centros de 
desenvolvimento da Chrysler nos 
EUA. O resultado está em carros 
de maior qualidade, sustentabi-
lidade, inovação e segurança. A 
estrutura do Centro de P&D de 
Betim contempla as áreas espe-
cíficas de desenvolvimento de 
um automóvel: o Design, a Enge-
nharia de Projetos, a Engenharia 
Experimental e a Powertrain.

FIEMG LAB

é um programa de acelera-
ção que aproxima as startups da 
indústria mineira, para que juntas 
criem negócios de sucesso no 
mercado, troquem experiências 
e gerem soluções para a socieda-
de, bem como competitividade e 
diversificação para a economia. 
O Fiemg Lab não se restringe a 
buscar soluções para a indústria, 
mas também gera negócios de 
impacto, pois se esse impacto al-
cança a economia e a sociedade, 
a indústria também se beneficia. 
O projeto inscrito deve trazer 
algo de inovador no produto, no 
serviço ou no modelo de negó-
cios, ter alto potencial de cresci-
mento e de impacto econômico e 
ser, preferencialmente, escalável 
e com possibilidade de interna-
cionalização. Podem participar 
startups, projetos aplicados de 
base tecnológica de origem uni-
versitária (acadêmica) e spin-offs 
corporativas, projetos surgidos 
para resolver algum problema 

de uma empresa ou propor uma 
forma nova de fazer algo. Os 35 
times selecionados para a segun-
da fase receberão um aporte de 
capital do BMG Uptech, o valor 
irá variar entre R$ 50 mil e R$ 100 
mil. Cada time recebe uma bolsa 
mensal concedida pela FAPEMIG.

O que o poder público tem a 
dizer sobre inovação?

SECRETARIA DE ESTADO DE DE-
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSI-
NO SUPERIOR DE MINAS GERAIS 
(SEDECTES)

“Todas as ações que a Secre-
taria tem feito são no sentido de 
empoderar o ecossistema de em-
preendedorismo e inovação que 
existe no Estado, principalmente 
em Belo Horizonte, onde o papel 
é fazer a articulação e apoiar as 
principais iniciativas e ocupar as 
lacunas que existem no ciclo da 
inovação, transformado ideias em 
negócios valorizando mais opor-
tunidade”, destaca Leonardo Dias, 
subsecretário estadual de Desen-
volvimento, Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior de Minas Gerais. 

Entre os projetos desenvolvidos 
estão:

MEU PRIMEIRO NEGÓCIO

Promove a cultura empreen-
dedora entre os alunos do ensino 
médio de escolas estaduais. A ini-
ciativa proporciona aos estudantes 
a experiência prática em negócios, 
economia e gestão por meio de 
organização e operacionalização 
de empresas estudantis, possibi-
litando que ingressem mais capa-
citados no mercado de trabalho.  
Os números alcançados são signi-
ficativos: 1.100 escolas inscritas em 
269 cidades, 520 escolas selecio-
nadas, 400 professores e 15.600 
alunos impactados, 1.800 voluntá-
rios envolvidos e mais de 400 ins-
tituições sociais beneficiadas. 

UAITECh LAB

De forma gratuita disponibi-
liza cursos de qualificação por 
meio de polos de educação a 
distância, ampliando e interiori-
zando o acesso a conteúdos pe-
dagógicos que sirvam para ca-
pacitação e qualificação. A rede 
oferece mais de 24 mil vagas em 
seis cursos gratuitos de Tecno-
logia da Informação (TI) e dois 
de idiomas, alcançando mais de 
300 mil interessados em todo o 
Estado. Em 2017 foram 220 alu-
nos matriculados.

STARTUP UNIVERSITÁRIO

Tem como principal propósi-
to despertar a cultura empreen-
dedora e o desenvolvimento dos 
ecossistemas universitários nas 
instituições públicas e privadas de 
ensino superior. O programa ca-
pacita e apoia professores univer-
sitários para criarem ações e pro-
gramas que deem aos alunos a 

oportunidade de desenvolverem 
comportamento empreendedor, 
incentivando a abertura de novos 
negócios. O resultado é promis-
sor: 530 professores inscritos em 
82 instituições de ensino superior 
(IES), com 185 campi envolvidos 
em 84 cidades.

SEED 

SEED é um programa do Go-
verno de Minas Gerais de incenti-
vo à criação e ao desenvolvimen-
to do ecossistema de startups. 
Coordenado pela SEDECTES, faz 
parte do Minas Digital, uma sé-
rie de iniciativas governamentais, 
parcerias e rede de networking 
que buscam impulsionar o desen-
volvimento de negócios inovado-
res e fortalecer a cultura empre-
endedora no estado. A difusão é 
a única contrapartida que o go-
verno exige dos participantes do 
SEED e consiste em um conjunto 
de ações que busca disseminar a 
cultura empreendedora aos mi-

neiros. Os números falam por si: 
mais de 3.000 horas de difusão 
realizadas, mais de 50 mil pesso-
as em 16 territórios regionais, mais 
de 150 horas de eventos com mais 
de 520 atividades realizadas, mais 
de 70 cidades visitadas no interior 
de Minas Gerais, mais de 40 even-
tos realizados com a presença de 
mais de 3.500 participantes.

hUB MINAS DIGITAL

é o articulador do ecossiste-
ma de Belo Horizonte e do esta-
do, responsável por desenvolver 
ações para integração dos agen-
tes que atuam nesse meio, visan-
do o amadurecimento das star-
tups e a conexão com o mercado 
com o objetivo de levar inovação 
e diferencial competitivo para as 
empresas mineiras. é um ambien-
te de referência no acolhimento 
de negócios digitais e tradicio-
nais, além de promover o aprimo-
ramento de produtos ou serviços 
inovadores de Minas Gerais.
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DIFUSÃO MINAS DIGITAL

O projeto tem como objetivo 
divulgar a ciência, tecnologia, ino-
vação, sustentabilidade e empre-
endedorismo pelo estado. Para 
isso, líderes locais, conhecidos 
como agentes de inovação, estão 
distribuídos nos 17 territórios de 
desenvolvimento de Minas Gerais, 
atuando nas comunidades do in-
terior do estado e promovendo 
diversas ações para popularizar a 
ciência e a tecnologia. 

SIMI

O Sistema Mineiro de Ino-
vação (SIMI) tem por finalida-
de promover a convergência de 
ações governamentais, empre-
sariais, acadêmicas de pesquisa 
e tecnologia para desenvolver a 
inovação em Minas Gerais. Por 
meio do portal reúne os princi-
pais conteúdos de ciência, tecno-
logia, inovação e empreendedo-
rismo, disponibilizando aos usu-
ários notícias, eventos, editais, 
vídeos, fotos, glossário, e-books 
etc. Já são mais de um milhão de 
acessos ao portal, mais de 600 
eventos divulgados, mais de 200 
vídeos publicados na TV SIMI e 
mais de 150 coberturas jornalís-
ticas e participações em eventos 
de inovação apoiados pelo SIMI. 

FINIT 

A Feira Internacional de Ne-
gócios, Inovação e Tecnologia 
(FINIT) é a maior feira de inova-
ção da América Latina e reúne 
em Belo Horizonte grandes even-
tos nacionais e internacionais em 
um só local, incluindo startups, 
empresas, pesquisadores, pro-
fissionais da área de tecnologia, 
estudantes e interessados nos 
temas abordados. A iniciativa 
movimenta e impulsiona a for-
mação de negócios e parcerias, 
além de fortalecer o desenvolvi-
mento do ambiente empreende-
dor mineiro. A segunda edição 

da feira (2017) reuniu mais de 75 
mil visitantes, mais de 700 ho-
ras de conteúdo, mais de 5.000 
campuseiros, mais de 970 pales-
trantes, em mais de 20.000m2 
de área de evento, gerando mais 
de 2.000 encontros de negócios, 
mais de 5.000 empregos indire-
tos e mais de R$10 milhões em 
investimentos em startups.

PREFEITURA DE BELO 
hORIzONTE (PBh)

Segundo Marcos Mandacaru, 
Subsecretário de assuntos e inves-
timentos estratégicos da Prefeitu-
ra de Belo Horizonte (PBH), a ca-
pital mineira é hoje um dos gran-
des polos de inovação e tecnolo-
gia do Brasil, com duas das dez 
melhores universidades,  UFMG e 
PUC-MG, sedes de grandes em-
presas de tecnologia, centros de 
pesquisa e desenvolvimento, com 
Google, Embraer, Ericsson, entre 
outros. A cidade está atraindo 
também empresas no campo da 
educação, como a Fundação To-
rino e a Skema Business School, 
escolas da Itália e da França que 
têm a sede de suas unidades no 
Brasil instaladas em Belo Horizon-
te. Com isso, a cidade se consolida 
cada vez mais como a capital do 
conhecimento e da inovação. 

“Para fomentar esse ambien-
te, estamos nesse momento 
promovendo uma mudança no 
modelo de atuação, nos aproxi-
mando cada vez mais do setor 
privado, pensando uma forma 
realmente inovadora de conec-
tar pontas. Queremos orquestrar 
o ecossistema em parceria com 
entidades empresariais, empre-
sas âncora, centros de pesquisa 
e inovação, BHTec, UFMG, PUC 
e também com a Fiat, que em-
bora esteja localizada em Betim 
é importante por transbordar 
desenvolvimento para toda a re-
gião metropolitana. Nós também 
temos conversado bastante com 
empresas de fora do estado e 

internacionais com interesse em 
investir em Belo Horizonte”, des-
taca Mandacaru. 

FAPEMIG

A Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig) tem financiado 
a pesquisa básica nas universi-
dades em todo o estado, assim 
como a aplicação dessas pes-
quisas e seus desdobramentos, 
cujos resultados vão para o mer-
cado amparando a inovação na 
indústria mineira. A entidade tem 
parceria com as universidades, 
com o setor produtivo industrial 
e com as empresas de uma ma-
neira geral, que se empenham em 
ser mais competitivas e buscam 
um desenvolvimento inovador. 
Também vem apoiando as incu-
badoras de empresas de base 
tecnológica; atualmente são 26 
empresas incubadas em Minas 
Gerais, todas startups.

“Em 2017, em parceria com a 
SEDECTES, a Fapemig investiu 
U$ 12 milhões no desenvolvimento 
do ambiente de startup de Minas 
Gerais por meio dos programas 
SEED, Lemonade, Fiemg Lab e 
também de outros programas no 
interior do estado, financiando a 
pesquisa e o desdobramento para 
que os resultados cheguem ao 
mercado e beneficiem a socieda-
de. O objetivo é que esses investi-
mentos cheguem à sociedade em 
forma de novos medicamentos, 
novos diagnósticos, aplicativos 
que facilitem a vida dos mineiros 
e dos brasileiros, seja na área do 
agronegócio, da produção agrí-
cola, produção de alimentos etc”, 
destaca Ewaldo Vilela, presidente 
da Fapemig. 

Há 35 anos a Fapemig finan-
cia a pesquisa em diversas áreas, 
mais recentemente os aportes 
têm sido investidos em inovação, 
com foco em pessoas talentosas 
e pesquisadores de classe mun-

dial que vivem aqui em Minas 
Gerais, além do investimento na 
juventude universitária, para que 
possa desenvolver sua capacida-
de de empreendedorismo.

Você conhece o Dicionário da 
Inovação?

ACELERADORA

Entidades privadas que tem 
como principal objetivo apoiar e 
investir no desenvolvimento e rá-
pido crescimento de startups au-
xiliando-as a obter novas rodadas 
de investimento ou a atingir seu 
ponto de equilíbrio, quando con-
seguem pagar suas próprias con-
tas com as receitas do negócio. 

COwORkING

Trata de um novo modelo 
de trabalho que tem o objetivo 
de incentivar a troca de ideias, 
compartilhamento, networking 
e colaboração entre diferentes 
profissionais que podem ser de 
diferentes áreas. Tudo isso pre-
sencialmente e realizado em um 
escritório físico. 

EARLy STAGE

Quando um investidor se re-
fere a uma startup, ela provavel-
mente não tem um produto com 
receita e precisa de capital se-
mente ou de anjos. Quando se 
fala, trata-se de uma empresa que 
já tem alguns milhões em receita, 
mas precisa de capital para ala-
vancar seu crescimento.

INVESTIDOR ANJO 

Profissionais que procuram 
empresas nascentes, algumas até 
mesmo no campo das ideias. Eles 
normalmente investem entre R$ 
50 mil até R$ 500 mil em startups 
próximas – de parentes, amigos, 
conhecidos ou na sua cidade – e 
tentam vender sua parte para in-
vestidores maiores.

MENTORIA

Derivado do inglês, mentoria 
pode ser entendido como tutoria 
ou apadrinhamento. Trata-se de 
uma ferramenta de desenvolvi-
mento profissional que consiste 
na ajuda oferecida por alguém ex-
periente a outro com menos ex-
periência ou iniciante.

PRIVATE EQUITy 

São fundos responsáveis pelas 
operações de fusões e vendas em 
grandes empresas, que normal-
mente faturam mais que R$ 100 
milhões anualmente. Nesse está-
gio, os investimentos envolvem 
quantias bem maiores que os R$ 
10 milhões do Venture Capital, e 
por isso os investidores costu-
mam trabalhar com empresas de 
capital aberto ou prestes a abri-
rem seu capital. 

SEED CAPITAL 

é a primeira camada de in-
vestimento acima do investi-
dor anjo, indo normalmente de 
R$ 500 mil a R$ 2 milhões no 
Brasil. Normalmente, para diluir 
seu risco e diversificar sua car-
teira, os investidores de capital 
semente montam fundos que 
captam de vários investidores, 
e assim conseguem aportar ca-
pital em mais empresas e maxi-
mizarem suas chances de acer-
tarem em cheio

SPIN-OFF 

é o nome dado à criação de 
uma nova empresa por meio de 
outra empresa já existente, dei-
xando de pertencer a esta últi-
ma. Este termo serve tanto para 
definir os passos iniciais, a expe-
riência, assim como a empresa 
pela origem da mesma. No en-
tanto, é possível chamar spin-off  
quando é criada um nova empre-
sa por meio de uma universida-
de ou instituto de investigação.

 
STARTUP

Uma empresa nova, até mes-
mo embrionária ou ainda em 
fase de constituição, que conta 
com projetos promissores, liga-
dos à pesquisa, investigação e 
desenvolvimento de ideias ino-
vadoras. Alguns conceitos mais 
recentes defendem que uma 
startup é uma empresa com cus-
tos de manutenção muito bai-
xos, mas que consegue crescer 
rapidamente e gerar lucros cada 
vez maiores; ou que é um gru-
po de pessoas à procura de um 
modelo de negócios repetível e 
escalável, trabalhando em condi-
ções de extrema incerteza.

VENTURE CAPITAL

O termo VC é normalmente 
usado para descrever todas as 
classes de investidores de risco. 
Mesmo assim, os fundos de ventu-
re capital brasileiros investem en-
tre R$ 2 milhões e R$ 10 milhões 
em empresas que já faturam al-
guns milhões. Seu objetivo é ajudá
-las a crescer e fazer uma grande 
operação de venda, fusão ou aber-
tura de capital no futuro. 

FONTES: Rede Mineira de Inova-
ção, SECTEDES, Sistema Mineiro 
de Inovação – Simi, Catraca Livre, 
Infopedia, Techmall, Sucesu Minas. 

Das 10 maiores empresas em valor 
de mercado, 6 são de tecnologia:

Samsung
McDonald’s
Disney
Toyota
Coca-Cola

Apple
Google
Microsoft
Facebook
Amazon

Você sabia?
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Informe Publicitário  •  Felício Rocho

Ser operado por um robô já é um fato na me-
dicina. Disponível no Brasil há dez anos, a 
cirurgia robótica vem sendo realizada no 

Hospital Felício Rocho com grande êxito, desde 
outubro de 2017. Em menos de um ano a insti-
tuição ultrapassou os 200 procedimentos reali-
zados, destacando-se como o centro de maior 
experiência no estado de Minas Gerais. 

Para se ter uma ideia, o hospital tem investi-
do cada vez mais em treinamentos e capacita-
ção de seus profissionais para obter resultados 
de sucesso. Com a capacitação e o envolvi-
mento de toda a equipe multidisciplinar está 
obtendo melhores resultados nos tratamentos 
desses pacientes.

A cirurgia robótica é indicada, principalmente, 
para o tratamento do câncer, pois permite com 
maior precisão a visualização de uma imagem 
em alta definição, ampliada e em três dimensões 
(3D) do local a ser tratado. Ao fazer uso de pin-
ças articuladas, o robô guiado pelo médico reali-

za uma dissecção cautelosa e minuciosa dos te-
cidos, que minimiza a ocorrência de hemorragias 
e ainda potencializa a recuperação do paciente 
após a cirurgia.

Com o uso do robô intitulado Da Vinci, o 
Hospital Felício Rocho em parceria com a Fun-
dação Lucas Machado (Feluma) vem aplicando 
a técnica cirúrgica nas seguintes especialida-
des: cirurgia geral, ginecologia, urologia, onco-
logia e torácica.

O alto nível de segurança do procedimento e 
a precisão garantida trazem grandes benefícios 
aos pacientes como: maior conforto e redução 
da dor; melhores resultados funcionais; diminui o 
tempo de hospitalização/internação; menor risco 
de infecção hospitalar.

Diante dos benefícios da tecnologia robótica, 
o hospital projeta um crescimento exponencial 
no número de procedimentos, com a previsão de 
realizar mais de 300 cirurgias, ainda em 2018. 

uma realidade 
na medicina

Cirurgia Robótica:Cirurgia Robótica:

Dr. Francisco de Assis Teixeira Guerra 
Urologista e Diretor de Produção Técnica e Científica do hospital Felício Rocho

Foto: Banco de imagens da instituição
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editoria  •  assunto
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Banco Inter  •  100% digital

de financeira para banco múltiplo com capital aberto,  
o inter vem conquistando a preferência dos brasileiros com tarifa 

zero e as facilidades de operações financeiras online e via app.

LièGE CAMARGOS DiVULGAçãO bANCO iNtER

No dia 31 de julho último, o 
Banco Inter anunciou os 
resultados obtidos no pri-

meiro semestre de 2018. A insti-
tuição financeira, fundada há 23 
anos, obteve R$ 28,4 milhões de 
lucro líquido no semestre, um 
aumento de 28% em compara-
ção ao mesmo período de 2017. 
O bom desempenho é resultado 
dos esforços em diversificar as 
linhas de receita por meio da 
oferta de novos serviços.

Primeiro banco 100% digi-
tal do Brasil, o Inter agrega a 
agilidade e tecnologia típicas 
das fintechs (startup financei-
ra) para oferecer uma plata-
forma de serviços completa e 
uma conta corrente totalmente 
isenta de tarifas. Com atuação 
nacional, é também o primeiro 
banco digital a abrir capital no 
país, em abril de 2018. A ofer-
ta pública inicial de ações (IPO) 
do banco resultou na captação 
bruta de R$ 722 milhões, dos 
quais R$ 541 milhões foram da 
emissão primária de ações.

“O banco pretende utilizar os 
recursos provenientes da oferta 

para incrementar as operações 
de crédito, realizar investimen-
tos em tecnologia e marketing, 
além de expandir os negócios 
por meio de potenciais aquisi-
ções estratégicas, o que possi-
bilitará a manutenção do cresci-
mento acelerado da instituição”, 
destaca Marco Túlio Guimarães, 
vice-presidente do Inter.

Para o executivo, o maior 
destaque nos resultados do 
banco foi o crescimento no nú-
mero de contas digitais. No pri-
meiro semestre de 2018, o banco 
atingiu a marca de 741 mil con-
tas, número quatro vezes maior 
que o apresentado no primeiro 
semestre de 2017. Atualmente, 
o Inter já se aproxima da marca 
de um milhão de correntistas.

“Acreditamos que a relação 
das pessoas com seu banco 
pode ser muito mais simples, 
transparente e justa. E estamos 
fazendo essa transformação 
acontecer. Somos uma institui-
ção financeira segura como tem 
que ser, iniciamos nossa trajetó-
ria em 1994 e nunca paramos de 
evoluir”, reforça Marco Túlio. 

“ACREDITAMOS 
QUE A RELAçãO 

DAS PESSOAS 
COM SEU BANCO 
PODE SER MUITO 

MAIS SIMPLES, 
TRANSPARENTE 

E JUSTA. E 
ESTAMOS 

FAZENDO ESSA 
TRANSFORMAçãO 

ACONTECER”
MARCO TúLIO GUIMARãES

“O CLIENTE 
NãO PAGA PARA 

ENTRAR NO 
SUPERMERCADO, 

POR QUE 
PAGARIA PARA 
ENTRAR NUM 

BANCO?”
MARCO TúLIO GUIMARãES

100% digital 
e multisserviço

POR DENTRO DO INTER

Uma das grandes vantagens 
de um banco digital é o fato de 
não possuir gastos fixos altos. 
Como não há gastos com agên-
cias e vários outros custos, as 
startups financeiras dispensam 
um corpo de funcionários muito 
grande. Em mais um exemplo de 
pioneirismo, o Inter é o primeiro 
banco a disponibilizar a abertu-
ra remota de conta corrente, via 
internet ou app.

Todas as transações são on-
line, passando pelo depósito, 
feito por meio de uma boleta 
bancária emitida via app e que 
faz o crédito direto na conta do 
cliente, até o saque, viabilizado 
em toda a rede 24h do Brasil. O 
cartão de débito recebido após 
a aprovação da conta também é 
totalmente gratuito. 

As TEDs são ilimitadas e gra-
tuitas para qualquer banco. No 
fim de 2017, o banco lançou uma 
nova forma de transferência: o 
Interpag. Ou seja, por intermédio 
de um código QR, é possível que 
o cliente receba ou transfira va-
lores para outro cliente. Esse ser-
viço favorece, principalmente, as 
pessoas jurídicas porque é pos-
sível gerar um QR Code para o 
cliente e receber o valor da ven-
da direto na conta, sem as tarifas 
das maquininhas de cartão.

Em relação ao boleto bancá-
rio, o limite original é de 30 bo-
letos por mês. Clientes pessoa 
jurídica têm direito de emitir até 
100 boletos mensais.

E como então o banco ganha 
dinheiro? Marco Túlio Guimarães 
explica que essa é uma pergun-
ta muito comum e por isso tem 

Executivos do Banco Inter na 
abertura do IPO na Bolsa de Valores



64 65MINAS EM CENA MINAS EM CENA

Banco Inter  •  100% digital

a resposta na ponta da língua. 
“O cliente não paga para entrar 
no supermercado, por que pa-
garia para entrar num banco? 
Ele não paga diversas tarifas, 
mas faz o seguro do carro, in-
veste em consórcio, câmbio, re-
carrega de celular etc. Ganha-
mos dinheiro com isso e não em 
cobrar tarifa dele”. 

E o executivo exemplifica 
mais um pouco: “um banco tra- 
dicional conta com mais de 
5.000 agências, 80 mil pesso-
as trabalhando, tem carro for-
te, guarda armada, quase um 
exército. Não temos nada dis-
so, nossa estrutura é leve, com 
custo baixo. Porém, contamos 
com uma grande infraestrutura 
tecnológica de segurança, além 
de pessoas disponíveis para dar 
suporte ao cliente, não somos 
um algoritmo ou banco virtu-
al”. O banco, com sede em Belo 

Horizonte, possui filiais em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Salvador 
e tem 1.200 funcionários.

PATROCÍNIO ESPORTIVO

Em julho, o Banco Inter, pa-
trocinador do time do São Pau-
lo Futebol Clube, fez uma alte-
ração no contrato com o clube 
para agradar o torcedor tricolor. 
A solicitação era para que a lo-
gomarca da empresa ficasse 
abaixo das três listras da cami-
sa do time. A mudança atende 
a um desejo dos torcedores que 
gostariam de ver o uniforme 
voltar ao que foi nos anos 80, 
quando os patrocinadores fica-
vam ou abaixo da faixa tricolor 
ou então com a logomarca me-
nor no lado esquerdo do peito 
da camisa. 

A decisão foi compartilhada 
pelo presidente do Banco Inter, 

João Vitor Menin em sua conta 
no Twitter e a mensagem dizia: 
“a força de um grande time está 
na torcida e no peso da camisa. 
Vamos contribuir para dar ao 
escudo tricolor o destaque que 
ele merece. Parabéns, Torcedor! 
Essa conquista é sua!” 

O post levou a um grande en-
gajamento dos torcedores são- 
paulinos, que passaram a defen-
der a marca e a atitude toma-
da por ela de criar um vínculo 
mais próximo com a torcida. A 
empresa já criou um aplicativo 
de conta personalizado, além 
de um cartão exclusivo, com as 
cores do São Paulo, que con-
ta com mais de 50 mil contas 
abertas, realiza diversas ações 
em camarote nos jogos e faz 
ativações via redes sociais. 

Marco Túlio Guimarães kaká e João Vitor Menin
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Motores em Cena  •  Corrida de robôs

ROGéRiO CELSO FERREiRA DiVULGAçãO

Carros autônomos  
no automobilismo:  

corrida de robôs se torna  
realidade em 2019
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Motores em Cena  •  Corrida de robôs

Imagine a seguinte cena: você 
está assistindo a uma compe-
tição automobilística. O pri- 

meiro colocado entra nos bo-
xes, o piloto sai do carro e... 
esse carro volta para a pista! 
Sozinho! A corrida continua se 
desenvolvendo com uma dispu-
ta frenética entre carros sem pi-
lotos até a bandeirada final!

A partir de 2019 esta passa-
rá a ser uma situação recorrente 
nas pistas de corrida pelo mun-
do. Não estamos nos referindo 
a uma sequência do filme “Car-
ros”, da Disney, mas à Roborace! 
Uma corrida entre carros autô-
nomos que foi concebida para 
que o automobilismo continue 
sendo um grande laboratório 
para desenvolvimento da tec-
nologia dos carros de rua. Essa 
afirmação é do piloto Lucas di 
Grassi, CEO da Roborace, com 
quem conversamos com exclu-
sividade em Goiânia, durante os 
preparativos para a Corrida do 
Milhão da Stock Car Brasil, reali-
zada no dia 5 de agosto.

Para Lucas di Grassi, a tec-
nologia autônoma precisa ter 
espaço no automobilismo para 
que este continue sendo o gran-
de laboratório de desenvolvi-
mento para as montadoras de 
veículos de rua. Esse foi o con-
ceito que inspirou a criação da 
Roborace, empresa com sede 
na Inglaterra que demonstrou 
seu carro de corrida autônomo 
pela primeira vez no tradicional 
Festival de Velocidade de Goo-
dwood, em julho.

“Não pretendemos substi-
tuir nenhuma categoria com a 
Roborace. Não queremos que 
as pessoas parem de assistir a 
Fórmula 1 para assistir a Robo-
race. Queremos criar um nicho 
para que os veículos autônomos 
tenham alguma chance no au-
tomobilismo, porque se isso não 
acontecer, o automobilismo vai 

perder ainda mais equipes, pilo-
tos e relevância comercial. Se a 
Roborace não for bem sucedida 
no automobilismo, ele vai sofrer 
ainda mais! As montadoras vão 
investir cada vez menos capital 
em corridas de automóveis, por-
que ela não dará mais retorno”, 
destaca Lucas. Um bom exem-
plo hoje é a Tesla, que investe 
zero em marketing, zero em au-
tomobilismo e atualmente tem 
um valor de mercado maior que 
o da Ford.

ROBORACE

A categoria está com seu 
nascimento previsto para 2019, 
com seis provas, sendo algumas 
delas em eventos associados à 
Fórmula E. Será uma categoria 
multimarcas. No primeiro ano, 
o hardware será fixo para todas 
as equipes, que estarão livres 
para desenvolverem os soft- 
wares. “Em seguida podere-
mos evoluir para uma competi-
ção entre equipes combinadas 
como Google/Mercedes contra 
Uber/Audi, por exemplo”, refor-
ça Lucas.

O carro robô (robocar) fun-
ciona com quatro motores elé-
tricos, enxerga a pista por meio 
de câmeras com visão por 
computador, lê o traçado usan-
do dezesseis radares ultrassô-
nicos, usa sensores a laser para 
perceber a profundidade dos 
objetos e a que distância eles 
se encontram e utiliza um GPS 
para se localizar.

“Adotaremos na primeira 
temporada o formato human
-machine, em que um humano 
começa a corrida pilotando o 
carro e a máquina vai apren-
dendo com essas voltas iniciais. 
No pit stop o piloto sai do car-
ro, a máquina toma o controle e 
precisa terminar a corrida me-
lhorando o que ela aprendeu do 
humano antes. é bom que fique 

“CADA 
COMPUTADOR 

TEM UMA 
PERSONALIDADE 

DIFERENTE, 
QUE NASCE DO 
ENSINAMENTO 
QUE RECEBEU  
DO PILOTO”

claro que ninguém controlará o 
que a máquina vai fazer”, alerta 
o piloto. 

Nenhuma ordem via teleme-
tria poderá ir da equipe para o 
carro. O robocar decidirá tudo 
sozinho: onde frear, onde virar e 
se começar a chover ele terá que 
reduzir a velocidade. O sistema 
de controle autônomo por inte-
ligência artificial funciona como 
um cérebro. Ele pode assumir 
mais ou menos risco, tentar uma 
ultrapassagem, frear mais tarde 
que o outro. Isso é determinado 
conforme a personalidade do 
computador. Cada computador 
tem uma personalidade diferen-
te, que nasce do ensinamento 
que recebeu do piloto.

“Além do caráter esportivo, 
há um mercado muito grande 
para engenheiros da área de 

computação, de automação de 
sistemas e queremos ter uma 
categoria que prepare os jo-
vens, que acolha os talentos. Da 
mesma forma que hoje um en-
genheiro mecânico aspira che-
gar à Fórmula 1, queremos que 
alguém que faça engenharia de 
softwares aspire programar um 
carro da Roborace”, instiga.

Hoje, Lucas di Grassi é Em-
baixador da ONU para o meio 
ambiente e está envolvido com 
outros projetos de mobilidade 
limpa. “Eu sou um grande incen-
tivador de tecnologia no Brasil. 
Invisto em tecnologia aqui, tenho 
participação em uma empresa 
de veículos elétricos, já desenvol-
vemos uma bicicleta e um cami-
nhão elétricos e agora estamos 
criando um kart elétrico. Eu acre-
dito que o Brasil tem um grande 
potencial”, conclui. 

“NãO QUEREMOS 
QUE AS PESSOAS 

PAREM DE 
ASSISTIR A 
FóRMULA 1 

PARA ASSISTIR 
A ROBORACE. 

QUEREMOS 
CRIAR UM NICHO 

PARA QUE 
OS VEíCULOS 
AUTôNOMOS 

TENHAM ALGUMA 
CHANCE NO 

AUTOMOBILISMO”

Lucas di Grassi
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Entrevista  •  Leonardo Bortoletto

Especialista em Inteligência 
Digital e um dos principais 
interlocutores mineiros e 

nacionais quando o assunto é 
tecnologia, o empresário Leo-
nardo Bortoletto assumiu a pre-
sidência da Sucesu Nacional em 
2017 para um mandato de dois 
anos. Ele é o segundo mineiro a 
assumir o cargo na entidade na-
cional e, anteriormente, colocou 
toda a sua experiência e poder 
de articulação a serviço da Suce-
su Minas - Sociedade de Usuários 
de Tecnologia de Minas Gerais, 
entidade que completa 50 anos 
de atividade em 2018. 

O fato da entidade mais anti-
ga e tradicional do segmento no 
país estar localizada no Estado é 
devido ao pioneirismo em start- 
ups e empresas de tecnologia da 
informação. Segundo Bortolet-
to, a indústria da tecnologia em 
Minas Gerais conta com 5.500 
empresas, sendo 3.500 delas 
localizadas na região metropo-
litana de Belo Horizonte, tendo 
biotecnologia e aviação como 
áreas promissoras dos próxi-
mos anos.

Para Leonardo Bortoletto, que 
também é conselheiro consultivo 
da Anatel, o desafio agora é tor-
nar Belo Horizonte a capital na-

cional de TI até 2022, ampliando 
o alcance do setor. Por ocasião 
da comemoração de 50 anos da 
Sucesu Minas e realização da In-
foruso 2018, ele concedeu uma 
entrevista exclusiva para a Re-

vista Minas em Cena destacando 
pontos e caminhos sobre a voca-
ção do Estado para a inovação.

Revista MEC: Como o senhor ava-
lia o cenário de inovação hoje no 
Brasil e em especial Minas Gerais?

Bortoletto: Na figura de presi-
dente da Sucesu Nacional eu fico 
numa posição muito confortável, 
não só por ser mineiro e ter vi-
venciado toda a experiência na 
Sucesu Minas, mas de uma forma 
diferenciada ter visto e presen-
ciado o que vem acontecendo 
em outros Estados. Então fica 
muito claro para mim o destaque 
de Minas Gerais em relação ao 
restante do país. é logico que te-
mos outros Estados também sig-
nificativos, mas pra tratar da nos-
sa terra e falar especificamente 
sobre inovação, aqui o cenário é 
muito propício para inovar, com 
vários elementos principais, sen-
do o principal deles as forma-
ções de talentos que nós temos 
nativamente em Minas Gerais e 
isso faz com que exista uma fa-
cilidade de captação de recursos 
humanos para trabalhar nas em-
presas que querem inovar.

Revista MEC: E qual a recomen-
dação para reter estes talentos?

Bortoletto: Isso é um ponto 
de atenção porque nunca nós 
exportamos tantos talentos, o 
que quer dizer que nós estamos 

a inovação bate à porta, quem não se atentar vai perder o bonde 
da história da transformação digital. o alerta é do presidente 

da sucesu nacional, leonardo bortoletto.

Propósito, relacionamento e network:

inovação de Minas  
para o mundo

“JÁ ENxERGA-
SE MINAS GERAIS 
COMO UM HUB E 
UM POLO PARA 

QUE A INOVAçãO 
ACONTEçA E 

AQUI POSSAMOS 
FOMENTAR IDEIAS, 

NEGóCIOS E 
PROPóSITOS PARA 

O RESTANTE  
DO PAíS”

LièGE CAMARGOS UARLEN VALERiO 
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deficientes em outros itens e eu 
posso destacar, por exemplo, a 
geração de negócios. Quando 
geramos menos negócios em 
Minas Gerais e daqui para o res-
tante do Brasil e para outros paí-
ses do mundo acabamos criando 
um hiato, um problema para que 
esse grande profissional que nós 
nativamente já formamos aqui 
permaneça em Minas Gerais.

Revista MEC: O que tem sido 
feito para gerar esses negócios?

Bortoletto: Aqui temos alguns 
pontos para destacar. O Gover-
no do Estado tem incentivado 
não só neste governo, mas nos 
governos anteriores também, 
proporcionando um local de ex-
celência para a inovação. Posso 
falar especificamente sobre a Fe-
deração das Indústrias do Esta-
do de Minas Gerais – Fiemg, com 
o apoio do Sindinfor, Fumsoft, 
Assespro que, junto com a Su-
cesu Minas têm proporcionado 
um ambiente muito interessante, 
não só com espaços adequados, 
porque não se pensa em inova-
ção sem uma troca de informa-
ções e sem networks. Então os 
espaços, por mais que se fale do 
virtual, são importantes para que 
o encontro e a disseminação de 
ideias e conteúdos possam ser 
promovidos e isso nós temos ex-
celência aqui em Minas Gerais.

Revista MEC: Que players se 
destacam neste contexto?

Bortoletto: Vários players se 
destacam e posso citar, por 
exemplo, Atmosphera, Raja Val-
ley, P7 Criativo e ações de vá-
rios laboratórios de empresas 
de inovação que estão sendo 
colocados aqui em Minas Ge-
rais. E o propósito deles nem 
sempre é específico, nós temos 
uma linha voltada pra biotecno-
logia, temos a indústria, vai ter a 
Hyperloop em Contagem e to-
dos são elementos que fazem 

com que nativamente a gente 
possa se destacar. E aí vem um 
ponto muito importante, a gen-
te começa a estar dentro de um 
momento oportuno para rece-
ber investimentos. Não só inves-
timentos governamentais, muito 
longe deles, e sim onde há um 
grande volume, que é na iniciati-
va privada. Já enxerga-se Minas 
Gerais como um hub e um polo 
para que a inovação aconteça e 
aqui possamos fomentar ideias, 
negócios e propósitos para o 
restante do país. 

Revista MEC: Qual é o público 
envolvido com a inovação?

Bortoletto: Quando se pensa 
em startup e inovação tende-se 
a lembrar de um público mais jo-
vem. Não necessariamente isso 
é uma máxima. O público mais 
jovem é o grande propulsor das 
startups e na inquietude da ju-
ventude há soluções para os dias 
de hoje. Mas este elo da antiga 
economia com a nova economia, 
daquilo que já gera receita com 
o que pode ser multiplicado, co-
loca Minas Gerais em uma posi-
ção de destaque nacional. Aqui 
nós temos empresas com uma 
estrutura já em funcionamento 
há muitos anos que podem ino-
var e ser agigantadas pela im-
plementação do novo.

Revista MEC: E a participação 
do setor público na inovação?

Bortoletto: A iniciativa públi-
ca, principalmente nos últimos 
anos, foi fundamental para colo-
car o assunto em discussão. En-
tramos nas pautas dos jornais, 
dos grandes veículos de comu-
nicação, divulgamos as nossas 
ideias e os nossos propósitos 
por meio das redes sociais e 
da internet, mas vai um ponto 
de atenção muito importante! 
Nós não temos nem no Estado 
de Minas Gerais, nem em ne-
nhum outro Estado e também 

no Governo Federal um plano 
de desenvolvimento que traga 
recursos sociais e econômicos 
efetivos por meio da inovação. 
E o que isso quer dizer na prá-
tica? Que talvez nós sejamos 
um país cheio de oportunidades 
que pode não aproveitar o bon-
de da história da transformação 
digital porque nós não estamos 
entendendo o que tem aconte-
cido. Nós não temos um norte 
público e quando não se tem 
um norte público nós depende-
mos única e exclusivamente da 
iniciativa privada, que precisa 
ter resultados de longo prazo, 
mas também de curto prazo. 
E a inovação por si só não ne-
cessariamente vai trazer esse 
resultado de curto prazo, aí se 
faz necessária uma política não 
só de incentivo, mas um plano 
de Estado que envolva Governo 
Federal, Estadual e vários mu-
nicípios para poder promover 
a transformação digital que o 
Brasil precisa. 

Revista MEC: Como as eleições 
podem ajudar neste cenário de 
inovação?

Bortoletto: Eu aproveito a opor-
tunidade dessa matéria para 
fazer um chamamento aos pre-
feitos municipais que ainda es-
tão com seus mandatos e aos 
que vão se candidatar daqui a 
dois anos para incluir na pauta 
- tanto do município, dos novos 
governadores que vão assumir 
e do novo presidente do Brasil, 
seja ele quem for – a necessida-
de de desenvolvimento de um 
plano econômico que não seja 
única e exclusivamente voltado 
para a economia que já existe 
e sim para a nova economia. Da 
transformação digital que envol-
ve transversalmente todos os se-
tores da economia e que talvez 
essa seja a última grande opor-
tunidade que o Brasil tem de não 
ser o país do futuro e ser o país 
do presente. 
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Sou muito curioso e adoro 
fazer novas descobertas. 
Frequente “early adopter” 

de novas tecnologias, há pouco 
mais de três meses recebi uma 
oportunidade irrecusável para 
conhecer o Vale do Silício na Ca-
lifórnia (EUA), ou Bay Area como 
dizem por lá. A região é berço 
da Google, Apple, Uber e outros 
gigantes da tecnologia, mas eu 
não sabia da importância do am-
biente de lá para a criação destas 
grandes empresas.

Escolhi um programa de imer-
são da StartSe, empresa brasileira 
com expertise em mostrar a em-
preendedores o Mindset (men-

talidade, atitude mental) do Vale 
do Silício. Em cinco dias partici-
pei de palestras incríveis e visitei 
locais inusitados para aprender 
sobre como a Bay Area trata seus 
negócios, o empreendedorismo, 
a visão de futuro, de tecnologia 
e as relações humanas. Tive uma 
experiência transformadora ao 
ver como o ambiente é propício 
para a inovação e investimento 
em tecnologia.

A cidade de São Francisco é 
a mais importante da Bay Area 
e muito diferente do restante 
dos EUA. Lá as pessoas não se 
preocupam em ostentar e levam 
uma vida mais frugal. Mesmo 
tendo 15% da população local 
formada por milionários é raro 
ver alguém ostentando artigos 
de luxo. O “dress code” (unifor-
me, estilo de se vestir) habitu-
al é despojado tanto nas ruas 
quanto nos ambientes de negó-

cio. Jeans e roupas confortáveis 
predominam e quase ninguém 
usa gravatas.

A tolerância à diversidade de 
culturas, etnias, religiões e orien-
tação de gênero é plenamente 
celebrada. Existe uma atitude de 
acolhimento que atrai pessoas de 
todas as partes do mundo. Pes-
soas com coragem para arriscar 
e mentalidade transformadora 
encontram o lugar ideal para es-
tudar, trabalhar ou empreender 
fora de seus países. Universidades 
como Stanford e Berkeley fomen-
tam o crescimento de novos co-
nhecimentos e capacitam quem 
lá estuda para trabalhar nas em-
presas inovadoras do local.

Esse ambiente propiciou o 
surgimento dos três principais fa-
tores que formam o mindset em-
preendedor da Bay Area, que são: 
rebeldia, conhecimento e capital. 

o leitor em cena dessa edição contou sua experiência no vale 
do silício, na califórnia (eua), onde participou de um programa 

de imersão em novas tecnologias e empreendedorismo 
promovido por uma startup de são francisco.

FELiPE CUNHA RibEiRO

Um período sabático
desafiador e estimulante!

Universidade de Stanford
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Fundamentais para que se pense 
de forma diferente e consiga ima-
ginar negócios nunca antes tenta-
dos. A rebeldia é característica de 
quem procura constantemente a 
inovação. O conhecimento se dá 
pela migração dos melhores do 
mundo para lá, onde são bem re-
cebidos e o capital é abundante 
em um país ansioso para obter re-
torno de investimentos maior que 
o do pouco rentável porto seguro 
dos títulos públicos.

Os exemplos de inovação 
e ruptura com o passado são 
inúmeros. Há dez anos, quem 
imaginaria que a Uber pudes-
se transformar a maneira como 
nos deslocamos atualmente e 
sem ter um veículo sequer? Ou 
se imaginaria que a maior plata-
forma de hospedagem do mun-
do, a Airbnb, também não tenha 
um imóvel sequer?

Negócios são criados num 
ambiente em que são usuais risco, 
erros em estratégias ou falências 
de negócios. Falar por lá que se 
tem uma ótima ideia é ‘lugar co-
mum’ e é visto com reticências, 
mas mostrar um produto pronto 
para ser testado é, às vezes, fator 
de disputa de investidores.

Locais de incubação para no-
vos negócios estão disponíveis 
para quem quer trabalhar e man-
ter uma boa rede de relaciona-
mento. Todo mundo se conhece 
e o comprometimento dado a al-
guém vale mais que um contrato. 
Sem dúvida é lá que estão surgin-
do os negócios que mudarão o 
mundo no qual estamos acostu-
mados a ver e a pensar.

Percebi que será necessário 
mudar nossa mentalidade. O nos-
so pensamento linear dificulta a 
compreensão dos efeitos velozes 
da adoção de novas tecnologias. 
Não é trivial compreender que en-
quanto damos 30 passos lineares 
para percorrer a distância de 30 

metros, a tecnologia dá os mes-
mos 30 passos, porém de maneira 
exponencial, o que corresponde a 
dar 26 voltas em torno da Terra. é 
assim que acontece quando uma 
nova tecnologia passa a ser usada 
plenamente. A velocidade de sua 
penetração no mercado é expo-
nencial e é difícil perceber as coi-
sas evoluindo assim.

Essa diferença entre nosso 
pensamento e a adoção de novas 
tecnologias tem causado rupturas 
importantes. Mudanças repenti-
nas fazem com que alguns seto-
res de negócios deixem de existir. 
Na década de 60, uma empresa 
que entrava para o índice S&P500 
lá permaneceria em média por 60 
anos. Hoje permanece em média 
por 20 anos. Há pouco mais de 
15 anos o mercado de fotografias 
via a Kodak como líder; atualmen-
te ele se digitalizou por comple-
to e tem como líder o Instagram, 
que aparentemente nada custa a 
quem a utiliza.

Nesse ambiente inovador, em-
presas estabelecidas estão cada 
vez mais ameaçadas e perdem 
espaço para novos negócios, os 
micro players. Como consequ-
ência, o trabalho se transforma e 
as profissões evoluem ou deixam 
de existir a ponto de nos deixar 
incertos quanto a existência da 
atividade que cada um de nós 
exerce atualmente. E isso foi des-
concertante. O que será de meu 
futuro e do conhecimento que 
detenho atualmente? Como po-
derei competir fazendo o servi-
ço que sei fazer tendo à frente a 
competição da Inteligência Artifi-
cial, inovadora e disruptiva? Tere-
mos novas ocupações?

Ainda não sei a resposta, mas 
certamente terei o cuidado de me 
preparar melhor e de ajudar a to-
dos que compartilham o mesmo 
incômodo que passei a sentir. Mi-
nha viagem ajudou a tornar a mu-
dança mais compreensível. é uma 

nova barreira de conhecimento a 
ultrapassar e uma nova fronteira 
de novidades para me inspirar a 
crescer e a fugir do tédio. Terei 
que aprender a pensar ‘fora da 
caixa’. Pensando bem, é um desa-
fio bem estimulante!

ROBÔ E ESPAÇOS DE 
COwORkING

Durante a apresentação de 
Maurício Benvenutti (escritor, em-
preendedor, mentor, palestrante 
e referência brasileira em inova-
ção), um dos sócios da StarteSe, 
conhecemos o robô que fez o pa-
pel do anfitrião assumindo a sua 
presença virtual. Normalmente 
ele recebe os visitantes da imer-
são ao Vale do Silício na primeira 
apresentação da StarteSe, mas 
não pôde estar presente pois ti-
nha que renovar o visto america-
no em São Paulo. Ainda assim foi 
nosso cicerone no primeiro even-
to expondo suas visões e ideias 
de maneira excepcional. Ele ficou 
no Brasil sentado em frente a um 
computador e conectado ao robô 
na Califórnia como se estives-
se presente ao evento. Circulava 
com desenvoltura conosco pela 
incubadora Plug & Play.

A StarteSe recebe os brasilei-
ros em diversas partes do mundo 
em que existe inovação. Além de 
estar na Bay Area de São Francis-
co, ela também marca presença 
na China e em Israel e por algumas 
vezes já esteve em outros lugares 
onde há inovação, como a índia.

Fomos levados às incubadoras 
de startups e a diversos locais de 
coworking, espaços para trabalho 
que são compartilhados a baixo 
custo. Além de propiciar um es-
paço na medida do que cada um 
necessita, estes lugares permitem 
o convívio constante com pesso-
as de interesses distintos fazendo 
com que se amplie o networking. 
Em síntese, é a essência do am-
biente que acolhe quem deseja 

empreender. São locais com es-
trutura de trabalho completa onde 
está disponível espaço físico, mo-
biliário, equipamentos de suporte, 
internet, serviços de consultorias 
e locais destinados a palestras 
ou conferências. Com frequência 
acontecem eventos de confrater-
nização no fim do expediente. 

Quem consegue desenvolver 
com eficiência as suas ideias por 
lá se destaca e tem mais chance 
de ser notado e de fazer parce-
rias com investidores. Vimos di-
versos painéis com fotos de em-
presas que começaram em incu-
badoras do Vale do Silício. é legal 
ver que PayPal, Uber, Airbnb e 
outras tantas passaram por este 
tipo de ambiente.

Percorrer as ruas e autoestra-
das de São Francisco sem colo-
car a mão no volante do carro. 
Vivenciei esta experiência na 
autoestrada de Salsalito a São 
Francisco. O Tesla S é um carro 
elétrico com autonomia razoável 

e que permite ligar o piloto auto-
mático na autoestrada. Ele acele-
ra e freia por si mesmo, segue as 
faixas de pintura do pavimento 
para manter a trajetória correta, 
detecta o movimento de obstá-
culos à frente para frear em casos 
abruptos e durante o nosso traje-
to passou na velocidade adequa-
da pelo pedágio da Golden Gate 
Bridge. Deu medo passar ao lado 
das encostas de rochas no cami-
nho sem que meu parceiro (no 
posto de falso condutor) estives-
se no controle da direção, afinal 
de contas, sofrer um hipotético 
acidente nestas circunstâncias 
poderia ser problemático para 
receber o seguro quando ques-
tionado sobre o evento.

Por enquanto o Tesla não as-
sume a condução autônoma pe-
las ruas de SF. A tecnologia ainda 
não está madura e segura o sufi-
ciente para tal. Entretanto, a Uber 
e o Google já têm seus carros nas 
ruas da cidade, como a foto do 
carro branco no centro financei-

ro de SF, próximo a Chinatown. 
Só nós mesmos para ficarmos 
surpresos com o carro, pois os 
nativos já nem reparam no fato.

O edifício da Salesforce foi 
recém-inaugurado e atualmente 
é o maior da costa oeste ame-
ricana. Como era de se esperar 
para uma construção nesta re-
gião de grande atividade sísmi-
ca, o edifício possui mecanis-
mos de compensação de des-
locamentos para garantir sua 
segurança durante a ocorrên-
cia de terremotos. A Salesforce 
cresceu exponencialmente du-
rante os últimos anos e atende 
atualmente uma enorme gama 
de empresas que terceirizam o 
atendimento ao cliente pela pla-
taforma provida pela empresa. 
A marca conseguiu aumentar 
sua participação no mercado ao 
entender as necessidades dos 
usuários de seus clientes, inte-
grando a AI (Inteligência Arti-
ficial) nos seus processos para 
otimizar o atendimento. 
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O Plano Diretor  
que pode parar a capital mineira

JOSé APARECiDO RibEiRO

Em seu livro “Os centros ur-
banos, a maior invenção 
da humanidade”, Editora 

Elsevier, que recomendo para 
leigos e especialistas, o econo-
mista e escritor estadunidense, 
Edward L. Glaeser, revela exem-
plos de cidades prósperas e fra-
cassadas. Ele aponta caminhos 
para que gestores e cidadãos 
possam fazer escolhas inteli-
gentes, impedindo que a polí-
tica e as ideologias radicais de 
esquerda promovam o engessa-
mento das cidades.

Metrópoles com altos ín-
dices de desemprego, baixa 
qualidade de vida, violência e 
degradação do espaço público 
são aquelas onde agentes pú-
blicos – prefeituras e secreta-
rias - tomam decisões conside-
rando não o que a população 
deseja e o mercado sinaliza, 
mas o que eles acham ser o 
correto para a população.

Belo Horizonte é um exemplo 
que se encaixa perfeitamente no 
modelo de cidade que precisa 
ter cuidado, pois corre o risco de 
caminhar para a estagnação. A 
razão eu explico. A cidade tem 
pela frente desafios monumen-
tais se deseja recuperar sua eco-
nomia e caminhar rumo ao de-
senvolvimento. O que isso tem 
a ver na prática com a proposta 

deste texto, de certo deve ser a 
pergunta do leitor.

A capital mineira está dian-
te de um momento importante 
para o seu futuro, pois na agenda 

de votações da Câmara Munici-
pal encontra-se o Plano Diretor, 
confeccionado pelo executivo. A 
proposta, em síntese, se aprova-
da, pode parar o setor da cons-

trução civil levando a capital a 
uma estagnação jamais vista na 
sua história.

A causa deste desastre é uma 
burocracia desmedida, equivoco 
sem precedentes proposto por 
funcionários públicos portadores 
de poderes especiais, capazes de 
intervir no mercado, impedindo 
o desenvolvimento da cidade. O 
município deveria criar facilitado-
res para estimular a construção 
civil, mas o que se vê é o con-
trário, agentes públicos tratando 
empresários como inimigos. 

O arcabouço do Plano Dire-
tor que deixa qualquer cidadão 
de bom senso estarrecido pro-
põe na verdade a criação de 
um novo imposto, em momen-
to inoportuno, pois estabelece 
a outorga onerosa para quem 
deseja edificar acima do limite 
permitido de uma vez o valor 
em m2 do terreno. Lembro que a 
proposta do Plano Diretor con-
fisca coeficiente de aproveita-
mento de terrenos na cidade in-
teira e iguala a um. Descontadas 
as áreas de afastamento, imper-
meabilização, as construções se 
tornarão inviáveis.

 
Tomara que o Legislativo Mu-

nicipal tenha juízo e não permita 
mais este imposto disfarçado de 
outorga onerosa. 

“BELO 
HORIZONTE é 
UM ExEMPLO 

QUE SE ENCAIxA 
PERFEITAMENTE 

NO MODELO 
DE CIDADE 

QUE PRECISA 
TER CUIDADO, 
POIS CORRE 
O RISCO DE 

CAMINHAR PARA 
A ESTAGNAçãO”

Artigo  •  Caminhantes da Estrada Real

Voluntariado  
é ecologia

MARiA ELViRA SALLES FERREiRA

A cultura do voluntariado 
é uma das coisas mais 
importantes para cons-

tatarmos que o povo de uma 
nação exerce cidadania plena.

Uma pessoa colocar sua 
energia, capacidade e expe-
riência a serviço da sua gente, 
voluntariamente é algo a ser 
valorizado. Demonstra nobreza 
de espírito, desejo de compar-
tilhamento do conhecimento e 
é forma de construir uma vida 
social equilibrada. Para mim, vo-
luntariado é extremamente eco-
lógico, pois você distribui o que 
lhe sobra: tempo e trabalho. E é 
claro, aprende com o convívio.

Trago como exemplo hoje a 
Associação das Caminhantes da 
Estrada Real, que presido há seis 
anos. Idealizada por Beth Pimen-
ta e Dalva Thomaz há quinze 
anos (2003), começamos nossa 
trajetória buscando caminhar, 
conhecer as estradas de Minas, 
divulgar a Estrada Real, enfim, 
nos divertirmos por meio do 
convívio prazeroso de mulheres 
maduras, a maioria já realizada 
profissional e afetivamente.

Dos caminhos para a per-
cepção da necessidade do tra-
balho no meio ambiente foi um 
pulo. Faltavam árvores, som-
bra, frutos e flores em tantas 
beiras de estradas e açudes 
que cruzávamos. Da vontade 
para a idealização de um plano 
de plantio de árvores e maior 
conscientização das pessoas 
para a importância delas como 
instrumentos de uma melhor 
qualidade de vida. 

Contamos com o amigo Jus-
celino Eugênio, da EMATER-MG, 
que nos orientou. Procuramos o 
então presidente Maurílio Gui-
marães, hoje prefeito de Curve-
lo, e começamos. Já plantamos 
207 mil árvores.

Valorizarmos a educação 
como instrumento de transfor-
mação da sociedade e forma-
ção de nossas crianças para o 
amor à mãe natureza. “Árvore é 
Vida” é o nosso projeto e lema. 
Somos 75 mulheres com muito 
amor por Minas e pela nossa 
história escrita por meio da Es-
trada Real. 

“VOLUNTARIADO 
é ExTREMAMENTE 
ECOLóGICO, POIS 
VOCê DISTRIBUI 

O QUE LHE 
SOBRA: TEMPO 
E TRABALHO. E 

APRENDE COM O 
CONVíVIO”
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Mente sã  
em corpo são

LEONARDO DE PADUA DUARtE

Sou um apaixonado por es-
portes desde que me en-
tendo por gente. Já prati-

quei vários e não tenho dúvidas 
de que isso faz parte de minha 
essência, me motiva, me nor-
teia e serve de base para todos 
os desafios que enfrento em 
minha vida.

Busquei a educação física 
pelo prazer em ajudar as pes-
soas a entenderem como cui-
dar do corpo, como usá-lo, 
potencializá-lo a fim de se su-
perarem e alcançarem seus 
objetivos. Sou educador físico 
há 13 anos e tenho mais de 20 
anos de experiência como atle-
ta. Fiz vários cursos no Brasil e 
fora do país sempre buscando 
me atualizar e entender cada 
vez mais como ajudar as pesso-
as na busca por uma vida mais 
saudável e ativa. 

Acredito que o esporte nos 
fortalece física e mentalmente, 
que por meio dele nos conhece-
mos da maneira mais profunda 
possível e para que isso aconte-
ça devemos nos encontrar em 
alguma, ou algumas modalida-
des, nos conectar e sentir que ali 
nos guiaremos para um estilo de 
vida mais saudável e equilibra-

do. O equilíbrio deve ser físico, 
social, mental e espiritual; esses 
são os pontos que precisamos 
conectar e fazer com que an-
dem juntos, em harmonia, assim 
teremos o que precisamos. 

Hoje temos acesso a muitas 
informações e sabemos quanto 
é importante estarmos ativos 
fisicamente, pois as pesquisas 
mostram como isso pode pre-
venir doenças, ou até mesmo 
ajudar no tratamento e melho-
rar nossa qualidade de vida. 
Para que isso seja efetivo e du-
radouro precisamos encontrar 
uma atividade que nos comple-
te, que faça com que realmente 
nos enquadremos no estilo de 
vida mais saudável e que seja 
prazerosa, que se torne parte 
de nossas vidas muitas vezes 
até influenciando em nossas re-
lações e estilo de vida.

Nossa proposta é levar a to-
dos vocês um pouco mais de 
informação sobre o que temos 
disponível para buscarmos este 
equilíbrio, quais as modalidades 
ou esportes podemos buscar, 
como podemos alcançar esse 
equilíbrio sem sofrimentos e de 
maneira saudável, duradoura e 
sustentável. 

“BUSQUEI A 
EDUCAçãO 
FíSICA PELO 
PRAZER EM 
AJUDAR AS 
PESSOAS A 

ENTENDEREM 
COMO CUIDAR DO 

CORPO, USÁ-LO 
E POTENCIALIZÁ-
LO A FIM DE SE 
SUPERAREM E 
ALCANçAREM 

SEUS 
OBJETIVOS”
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Artigo  •  Sustentabilidade Coluna da Boca  •  Gastronomia

Inovação  
e sustentabilidade

MARÍLiA CARVALHO MELO

A palavra inovação tornou-
se, recentemente, de uso 
comum entre as pesso-

as. Mas o que é inovação? Para 
a UK Innovation, inovação é a  
exploração com sucesso de no-
vas ideias. Já John Kao concei-
tua como a capacidade de con-
tinuamente alcançar um futuro 
desejado. Uma terceira defini-
ção, do Economics Web Institu-
te, inovação é uma atividade em 
que as pessoas e organizações 
mudam a si mesmas e o ambien-
te no entorno, o que significa 
alterar rotinas, formas dominan-
tes de pensamento, introduzin-
do assim novos paradigmas e 
comportamentos, ou seja, novos 
padrões. Inovar é fazer diferente 
com um propósito.

Consideremos então a inova-
ção no campo da sustentabilida-
de, expressão que vem do latin 
sustentare, que significa susten-
tar, defender, apoiar, conservar, 
cuidar. O termo desenvolvimen-
to sustentável é utilizado como 
proposta de um novo padrão de 
relação entre o desenvolvimento 
econômico, social e o meio am-
biente. Os três eixos da susten-
tabilidade são indissociáveis e 
interdependentes. 

A realidade é que os recursos 
naturais são limitados e temos 
uma crescente demanda de pro-
dução. Qual o caminho?

 
Os padrões de desenvolvi-

mento, produção e consumo de-

vem ser reinventados. Startups 
no Brasil estão contribuindo 
para isso. No quesito água, a Lia-
marinha se propõe a apresentar 
soluções tecnológicas baseadas 
na natureza, conforme diretrizes 
recentes da UNESCO. Tecnolo-
gias de infraestrutura verde que 
contribuem para o controle plu-
vial e reaproveitamento de água 
de chuvas como telhados verdes 
e jardins de chuvas.

A Stattus4, criada em 2015, 
observou a demanda apresen-
tada pela crise hídrica em São 
Paulo e desenvolveu um sistema 
de detecção automática de va-
zamentos de água em rede dis-
tribuição, baseado em um siste-
ma de inteligência artificial. 

No campo da eficiência ener-
gética, a DayBack, por meio do 
monitoramento, reduz o consu-
mo de energia de negócios e re-
sidências e ainda propõe substi-
tuição de matriz. 

Cooperando com a conserva-
ção de espécies em extinção, a 

Biosolvit desenvolveu um xaxim 
de fibras da Palmeira, substituin-
do a samambaiaçu, espécie da 
Mata Atlântica ameaçada pelo 
extrativismo sem controle. 

Alicerçado na economia cir-
cular, a Aterra desenvolveu uma 
plataforma online para a gestão e 
destinação de resíduos, que per-
mite a comercialização de resídu-
os com potencial econômico. 

Favorecendo a mobilidade 
urbana, reduzindo emissões at- 
mosféricas e ainda gerando 
economia, a Zumpy é um aplica-
tivo de carona solidária no qual 
o cliente cadastra seu trajeto, o 
aplicativo avalia outros trajetos 
similares e faz a conexão. Quem 
dá carona, recebe em bônus em 
postos de combustíveis. Já a 
Pedala oferece a opção de fre-
te ecológico e as entregas são 
feitas por ciclistas profissionais. 
Simples, mas com um diferen-
cial do marketing sustentável, 
os clientes recebem o relatório 
mensal de economia gerada em 
emissão de CO

2 na atmosfera.
 
Inovação combina com sus-

tentabilidade! Seja por meio de 
uma sofisticada ideia para solu-
cionar um problema complexo 
ou por uma simples proposta 
que muda a realidade da sua ro-
tina, a palavra de ordem é inovar. 
Comece avaliando os seus hábi-
tos e faça diferente! 

“INOVAR 
é FAZER 

DIFERENTE  
COM UM 

PROPóSITO”

A partir de setembro, o Mercado Da Boca assina mensalmente 
esta coluna especial na Minas em Cena contando novidades 
gastronômicas, dicas e receitas de dar água na boca! Trazendo 

desde os segredos de renomados chefs até os principais destaques 
do cenário da gastronomia mineira, convidamos você para saborear 
esta parceria!

GIN EM ALTA

Tendência da coquetelaria, os drinks a base de Gin vêm se des-
tacando no país. O processo de pós-destilação da bebida envolve 
cereais, ervas e especiarias, que confere a ela o sabor, a cor, o aroma 
e a textura que conquistou paladares. Sua versatilidade é acompa-
nhada dos desafios de harmonização. “Existem dois tipos de bebi-
das: as neutras, como a vodka, e as específicas, como o gin. Fazer 
um menu com bebidas neutras é mais fácil, uma vez que sentimos 
mais o sabor do álcool do que dos outros ingredientes. Já as espe-
cíficas tem o desafio agregado porque a bebida já tem sabor e é 
preciso respeitá-lo”, explica o consultor das operações de bebidas 
do Mercado da Boca, Tiago Santos.

LOLEA

Outro sabor que caiu no gosto dos mineiros é a sangria Lolea, 
bebida feita à mão, em uma pequena adega espanhola, e que utiliza 
apenas ingredientes naturais. Marcada pelo sabor e refrescância, é 
perfeita para aqueles dias quentes de verão ou para qualquer aperi-
tivo com amigos e encontros familiares. E não é só seu sabor que é 
especial: o design único da garrafa fazem da Lolea um sucesso para 
qualquer ocasião. 

inspirado em mercados 
europeus de sucesso, 
o mercado da boca, 

localizado no jardim 
canadá, é um espaço 
gastronômico com 

vários estabelecimentos 
reunidos em um ambiente 

amplo e democrático.

Novidades gastronômicas, 
dicas e receitas

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dti.gov.uk/files/file12093.pdf
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Slow Living:  
em busca do tempo presente

ALESSANDRA tHOMAz ROCHA

Na contramão do movimen-
to acelerado dos tempos 
modernos, da vida estres-

sante e agitada, um “novo” estilo 
de vida vem ganhando espaço e 
modificando a forma de fazer e 
pensar a vida e as relações: é o 
slow living. Viver mais devagar? 
Sim, porém o sentido do termo 
ultrapassa o significado literal 
da palavra, é uma nova forma de 
pensar e viver, que coincide com 
uma nova moral social. O termo 
é americano, mas surgiu na dé-
cada de 80 na Itália, como forma 
de protesto contra a abertura de 
uma cadeia de fast food, que co-
meçou a gerar impacto na eco-
nomia local e no meio ambien-
te. O movimento slow começa, 
portanto, pelo slow food, pelo 
comer mais devagar, com mais 
qualidade, privilegiando desde a 
origem, desde o plantio, cultivo 
e comércio, até o preparo cui-
dadoso e o consumo consciente 
dos alimentos. O sentido do ter-
mo slow ultrapassa as barreiras 
da língua, nomeando uma nova 
forma de vida, que vem crescen-
do e se desenvolvendo há vários 
anos. Nela busca-se uma maior 
coerência entre as ideias e os 
atos, busca-se viver de forma 
mais consciente e consequente 
e não apenas sobreviver.

Trata-se de resistir ao mo-
vimento frenético e enlouque-
cedor de aceleração do mundo 
atual de todas as formas pos-
síveis. O slow living convoca a 
refletir sobre a forma como se 
leva a vida, e sobre o que ela 

é. Se por um lado é concebi-
da como uma dádiva, um bem 
incomensurável, por outro, é 
apenas um intervalo de tempo 
entre o nascimento e a morte. 
Daí a importância de valorizar 
o presente como chance de 
experimentar o que ela tem de 
surpreendente: o infinito que se 
condensa em cada instante. Daí 
a necessidade de viver mais de-
vagar, apreciando cada momen-

to, cada emoção, considerando 
que a vida é apenas uma passa-
gem, um sopro.

Para que e por que correr 
tanto? Correr é acelerar a vida, 
abrevia-la. E ela sempre nos pa-
rece curta diante do desejo de 
eternidade que nos habita, por-
tanto temos muito mais razões 
para vivê-la de forma mais len-
ta, tranquila e prazerosa do que 
o contrário.

O movimento slow é também 
uma forma de pensar e desen-
volver a sustentabilidade, o con-
sumo consciente e responsável, 
valorizando o contato e o cuida-
do com a natureza, os animais 
e as pessoas; valorizando a pe-
quena produção de subsistên-
cia e o mercado das trocas, das 
novas formas de escambo, mais 
solidárias e cooperativas, em 
detrimento do dinheiro como o 
único meio e determinante das 
relações. Resistir à aceleração 
da vida é buscar passar por ela 
de forma mais leve e digna, des-
construindo a lógica do exces-
so e da acumulação. Para que 
acumular tanta riqueza material 
se não se pode usufruir dela de 
forma prazerosa, se quanto mais 
se tem, mais se teme, se sofre e 
se adoece? Para que tanto po-
der sob o outro, se não se tem 
controle sob si mesmo? Para que 
tantos parceiros amorosos, se 
não se consegue amar ninguém, 
nem a si mesmo? Para que viver 
tanto tempo, se não se valoriza o 
instante, o presente?

Percebe-se que o acúmulo e 
os excessos são geradores de 
sofrimento, que quanto mais se 
tem, mais se gasta e mais alto 
é o preço que se paga pelo que 
não tem preço. Percebe-se que 
desacelerar a vida é poder ex-
perimentá-la como um presente; 
que ir mais devagar, simplificar 
as coisas, é redescobrir o prazer 
de viver no presente, é ampliar 
seus sentidos, valores e infinitas 
possibilidades. 

“O SLOW LIvIng 
NOS CONVOCA A 
REFLETIR SOBRE 
A FORMA COMO 
SE LEVA A VIDA 
E, ATé MESMO, 
SOBRE O QUE 

ELA é”
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Proação  •  Proação Fashion Day 2018

evento, que já faz parte da agenda local, realizou 
sua 11ª edição na capital mineira.

“O PROAçãO 
FASHION DAY 

NASCEU DE UMA 
PARCERIA ENTRE 

A ONG O
PROAçãO E 
A BENEDITA 

COMUNICAçãO E 
RAPIDAMENTE 

CAIU NAS GRAçAS
 DO PúBLICO 
MINEIRO E DE 
IMPORTANTES 
GRIFES QUE 
ABRAçARAM 

A CAUSA”

Proação 
Fashion Day 2018

Foi com muita música, dan-
ça e moda que o Mix Gar-
den recebeu, no dia 23 de 

agosto, a 11ª edição do Proação 
Fashion Day. Há mais de uma 
década, o desfile beneficente, 
que reúne grandes nomes em 
prol das crianças atendidas pela 
ONG O Proação, se tornou para-
da obrigatória para quem quer 
assistir a um show surpreenden-
te e ainda fazer o bem. No hall 
das novidades deste ano, este-
ve a camisa exclusiva da insti-
tuição cuja renda foi destinada 
à entidade. A t-shirt foi criada 
pelo estilista Victor Dzenk, em 

parceria da TexPrima e Estúdio1.
Incomum de Rodrigo Baba e 
Virgínia Domingos. 

Assinados pela primeira vez 
pelo stylist Alberth Franconaid, os 
desfiles foram inspirados na cul-
tura latina. As grifes Apartamen-
to 03 e PatBo fizeram sua estreia 
no catwalk da festa, que contou 
também com as marcas Alex Mo-
reira Alta Costura, Anna Barroso, 
Brooksfield, Choc Color, Lovea 
Princess, Manoel Bernardes, Patrí-
cia Motta e Victor Dzenk. “Os des-
files passaram por uma releitura 
para respeitar a individualidade 

de cada grife. Neste ano, eles fo-
ram unificados nas coleções de 
verão 2019, com trilhas sonoras 
próprias e uma cenografia mais 
clean”, releva o stylist. 

A apresentação do Corpo de 
Baile das meninas do Projeto 
Ritmo e Movimento da ONG en-
cantou o público e proporcionou 
outro olhar sobre solidariedade. 
Os bailarinos da Dance Gallery 
também movimentaram a pis-
ta com seu ritmo contagiante. 
A cantora Iza, atração mais es-
perada da noite, levou ainda 
mais glamour para o evento e 

fez a galera vibrar com grandes 
hits, como “Ginga”, “Pesadão” 
e “Dona de Mim”. “Eu adorei o 
convite. Participar de um encon-
tro que une moda e cultura, para 
ajudar uma boa causa, tem tudo 
a ver comigo. é muito gratifican-
te poder contribuir com a minha 
arte”, comentou a cantora. Ou-
tras celebridades também mar-
caram presença, como a atriz 
Paloma Bernardi e os ex-bbbs 
Letícia Santiago, Breno Simões e 
Paula Amorim. Ainda garantindo 
a agitação da festa, o Dj Valber 
comandou as pick-ups.

Os convidados foram recep-
cionados por Matheus Menezes 
ao som do violinista Flávio Mon-
teiro. Com coordenação geral de 
Cristina Misk, o coquetel teve a 
parceria dos principais buffets 
de Belo Horizonte: Pichita Lanna, 
Lagrezette, Bouquet Garni, More-
na Clara, Uai Gourmet, Graciliano, 
Sucos LeVerger, Café 3 Corações, 
L&O Patisserie, L’atelier Du Sucre, 
Eloi Bistrô, Brigadeiro de Colher, 
Fusion Du Chocolate, Fofíssimo 

Bolos, Far Tutto Chocolate, Apre-
ciare, Meu Chocolate Gourmet, 
San Genaro, Frau Bondan, Forno 
de Minas, Massas Vilma, Pericó, 
Krug Bier, Mr. Choco, Rullus Bu-
ffet, Kinoko, Super Sweet Chup-
Chup Gourmet, Casa do Vinho e 
Buffet Fora do Comum.

O Proação Fashion Day nas-
ceu de uma parceria entre a ONG 
O Proação e a Benedita Comu-
nicação e rapidamente caiu nas 
graças do público mineiro e de 
importantes grifes que abraça-
ram a causa, colocando-o como 
um dos principais eventos de 
moda da cidade. 

DOAÇõES

As doações para O Proa-
ção podem ser feitas pelo site 
da instituição (www.oproacao.
com.br) ou pessoalmente na 
sede da entidade (Rua Safira, 
nº 483, Prado). Trabalhos volun-
tários também são bem-vindos. 
Mais informações pelo telefone  
(31) 3658-5798. 
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Artigo  •  Música

Algoritmos não 
contam histórias  

pessoas contam
LAURA DAMASCENO

Atualmente escutamos 
mais música do que nun-
ca, mas sabemos cada 

vez menos sobre o que esta-
mos ouvindo.

 
Os algoritmos das platafor- 

mas de streaming têm sido 
constantemente aprimorados e 
suas sugestões podem até pa-
recer certeiras, mas algoritmos 
não contam histórias e não sa-
bem fazer as devidas apresen-
tações. Com isso, a maioria das 
pessoas sabe cada vez menos 
sobre o que ouve e não têm 
acesso a muitos dos sons que 
poderiam fazer sua cabeça.

Pense comigo: com a ausên-
cia de informações musicais re-
levantes, abrangentes e de fácil 
acesso e assimilação (saudades, 
MTV), o brasileiro vêm se tor-
nando refém das sugestões mu-
sicais de playlists, da TV aberta 
e das rádios.

Com isso, artistas que já têm 
sucesso ganham ainda mais vi-

sibilidade enquanto nomes que 
estão buscando seu espaço 
acabam perdendo oxigênio, de-
sistindo de suas carreiras, não 
conseguindo sair de seus pe-
quenos nichos ou sobrevivendo 
de leis de incentivo.

Isso é extremamente preju-
dicial para a cultura brasileira 
como um todo por uma série 
de motivos. Então me parece 
essencial que haja investimen-
to em iniciativas que diminuam 
a distância abismal que existe 
hoje entre o nosso meio inde-
pendente e o mainstream (em 
grande parte representada pelo 
sertanejo universitário), ajudan- 
do na consolidação de um “meio 
do caminho” (midstream) musi-
calmente rico e diverso.

Daí a ideia dessa coluna, de 
te mostrar quanta coisa legal 
vem acontecendo na nossa mú-
sica, ainda que os grandes veí-
culos não as mostrem. Ou seja, 
pode esperar que vem muita 
dica boa por aí! 

“A MAIORIA 
DAS PESSOAS 

SABE CADA VEZ 
MENOS SOBRE 
O QUE OUVE E 

NãO TêM ACESSO 
A MUITOS DOS 

SONS QUE 
PODERIAM FAZER 

SUA CABEçA”

Artigo  •  Armazém do Tio Prosa

Armazém do 
Tio Prosa 

LEONARDO SOARES ALVES

(PRA ASSISTIR)
TERROR PRA GEnTE GRAnDE. 
A Bruxa (The witch) 2016 
Dirigido por Robert Eggers
Disponível na Netflix

Filme de terror!? Ai, credo! Se 
você é um desses, mais um mo-
tivo para assistir esse filme. O di-
retor empinou o nariz e teve “as 
manha” demais. Ele recriou com 
maestria e extrema realidade 
como era a vida dos colonos do 
início do século 17 na região de 
New England nos EUA. E pode 
apostar, naquela época tinha 
bruxa mesmo! ô se tinha. 

(PRA OuvIR) 
MúSICA PARA A ALMA.
kamasi washington

Chama o papai! A primeira vez 
que ouvi esse gênio foi na fai-
xa Truth do álbum Harmony of 
Difference de 2017. E aí foi tipo 
Forest Gump, não parei mais. A 
indústria já o rotulou como jazz. 
Mas num fica preso nisso não. 
Vêi, na boa. O cara é um MTHRF-
CKR! Impossível ouvi-lo e não se 
emocionar. Esse é daqueles gê-
nios que mudam de prateleira o 
significado de compositor. 

(PRA BEBER) 
FIRMA O COPO. 
Capa Preta - Plata o Plomo

O nome dessa grosseria (no 
bom sentido!) já diz tudo. Pre-
pare-se para um murro bem 
dado de Cascade. Um lúpulo 
herbal maravilhoso que ao en-
contrar o malte torrado, utili-
zado na receita dessa belezura, 
transforma qualquer casamento 
real em programa de namoro 
na TV. Bora pro fundo da pisci-
na? Ela vai bem demais com um 
queijo mais forte, um gorgonzo-
la por exemplo. 

(PRA ASSISTIR COM SOM ALTO) 
QuE CLIPE FOI ESSE! 
Chaka kahn – Like Sugar 

Já tinha mais de uma déca-
da que ninguém ouvia falar de 
Chaka Kahn. Mas sabe como é, 
quem um dia foi rainha, nunca 
perde a majestade. E ela voltou 
tocando o terror com um video-
clipe que é um arraso. Acessa aí 
o Youtube e vê se não economi-
za na altura do som. Se você não 
balançar, sugiro procurar ajuda 
médica urgente. 

(PRA COnTEMPLAR)
POESIA EM QuADRInHOS.   
“Castanha do Pará” de Gildati Jr. 

Não é atoa que esse é o primei-
ro quadrinho contemplado com 
um prêmio Jabuti. Afinal são 
cerca de 80 páginas de lindas 
aquarelas. Páginas que contam a 
história de um menino com ca-
beça de urubu que vive na ca-
pital paraense. Deu vontade de 
conhecer Belém. Deu vontade 
de ajudar o Castanha. Mas tam-
bém deu vontade de chorar. 

CHEGA MAiS FREGUêS! bORA ExPERiMENtAR? tEM DE tUDO! 
DE OUViR E PRA ASSiStiR. DE bEbER E DE COMER. 

PRA LER E ViAJAR. LONGE! 
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Negócios  •  Pense diferente

A mente disruptiva  
de quem muda mentes

LOUiS bURLAMAQUi

Muitas pessoas me per-
guntam como desenvol-
ver uma mente aberta e 

disruptiva. Existem muitas for-
mas, mas uma que gosto muito 
é entrar no modelo mental de 
empreendedores visionários e 
realizadores. Capturar um pou-
co da essência destas pessoas 
nos inspira a sermos o melhor 
que podemos dentro de nossa 
jornada missionária neste mun-
do mutante.

Richard Branson é o funda-
dor do grupo Virgin. Um visio-
nário clássico! Um homem que 
é apaixonado por correr riscos 
para conseguir o que quer por-
que acredita que é isso que dá 
sentido à vida. Para Branson, 
trabalho não é trabalho e diver-
são não é diversão porque tudo 
isso, simplesmente, faz parte 
da vida. Sem arriscar, você não 
chega a lugar algum. Nos anos 
1970, quando já tinha seus 20 
anos e longe da vida de péssi-
mo estudante do ensino médio, 
o jovem Richard teve a brilhan-
te ideia de fundar uma empresa 
que venderia discos pelo cor-
reio, e esse foi o seu primeiro – e 
importante passo – para aden-
trar o mundo da música, do qual 
não saiu mais e expandiu todos 
os seus negócios. 

Lição 1: veja a vida como 
uma grande aventura e desco-
berta e se jogue de cabeça no 
que acredita.

Inspirar-se pelos resultados 
de seus concorrentes. Essa é 
uma das máximas de Jeff Bezos, 
o empresário estadunidense que 
revolucionou a forma de com-

prar pela internet, com uma lo-
gística eficiente e surpreendente 
que está dominando o mundo 
e transformando o jeito de se 
pensar em negócios eletrônicos. 
Com sua criação, o site amazon.
com, Jeff se tornou o homem 
mais rico do mundo!

O interesse pela ciência e 
pela tecnologia é uma marca 
registrada de Jeff, que sem-
pre se destacou nos colégios 
por onde passou, no Texas e na 
Flórida, recebendo reconheci-
mentos acadêmicos por seus 
estudos e descobertas. Não é 
de se admirar que Jeff Bezos 
tenha terminado a graduação 
em engenharia elétrica e ciên-
cia da computação com as mais 
altas honras na Universidade de 
Princeton. E de lá partiu direto 
para Wall Street, o coração do 
Distrito Financeiro de Nova Ior-
que, para trabalhar na área de 
informática. Dessa experiência, 
Jeff passou por diversos outros 
empreendimentos até apostar 
no comércio eletrônico. Bezos 
teve muitos momentos difíceis, 
mas sua base técnica propiciou 
decisões acertadas.

Lição 2: tenha os funda-
mentos de qualquer negócio 
dominado para que possa to-
mar as decisões certas nos mo-
mentos difíceis.

Sonhar grande e sonhar pe-
queno dá o mesmo trabalho, 
já dizia outro visionário, Jorge 
Paulo Leman. Por isso, sonhe 
grande! 

More com todo o conforto e sofi sticação de um grande hotel
e curta o melhor da vida, todos os dias. 
O Intercity BH Expo está com a temporada de mensalistas aberta.
Ligue 3307-5800 ou 3307-5802 e more como você sempre sonhou.
Se preferir, nos envie um e-mail: reservas.expo@intercityhoteis.com.br
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“VEJA A 
VIDA COMO 

UMA GRANDE 
AVENTURA E 
DESCOBERTA 

E SE JOGUE DE 
CABEçA NO QUE 

ACREDITA”
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Artigo  •  Empreendedorismo Social

Tecnologias  
exponenciais 

impacto positivo ou negativo?
FAbiO PROCOPiO

Estamos vivendo a quarta 
revolução industrial, a ago-
ra famosa Revolução 4.0.

Sem muito esforço já conse-
guimos perceber alguns impac-
tos trazidos por essa nova era 
tecnológica, mas algumas previ-
sões de instituições renomadas 
mundialmente apontam que as 
transformações mais significa-
tivas ainda estão por vir, e eu 
acredito na maioria delas.

Mas na prática qual o real im-
pacto destas transformações? 
Se analisarmos superficialmente 
as principais tendências da eco-
nomia 4.0 podemos nos deparar 
com um cenário económico e 
social catastrófico, uma vez que 
as máquinas tendem a substi-
tuir boa parte da mão de obra 
humana, causando uma grande 
onda de desemprego e assim 

consequentemente potenciali-
zando a pobreza no mundo.

Há também análises bem 
mais otimistas, onde as novas 
tecnologias são utilizadas para 
o bem, contribuindo na reso-
lução de problemas sociais e 
ambientais, democratizando o 
acesso à educação e à saúde de 
qualidade, criando assim opor-
tunidades reais para que todos 
tenham uma vida mais digna.

Mas qual destes cenários 
estamos mais próximos de al-
cançar? Sinceramente eu te-
nho dúvidas em relação a esta 
pergunta, mas o que tenho cer-
teza é que mesmo com as má-
quinas cada vez mais inteligen-
tes e autônomas as decisões 
sobre o futuro da humanidade 
ainda estão nas mãos dos seres 
humanos. 

“MESMO COM 
AS MÁQUINAS 

CADA VEZ MAIS 
INTELIGENTES E 
AUTôNOMAS AS 

DECISõES SOBRE 
O FUTURO DA 
HUMANIDADE 
AINDA ESTãO 

NAS MãOS 
DOS SERES 
HUMANOS”
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Artigo  •  Literatura

Transgredir  
e conhecer

LEObALDO PRADO

Sempre desconfiei dessa 
história de que a literatu-
ra é maravilhosa por que 

nos permite viver mil vidas em 
uma, soa romântico demais. Se 
você anda vivendo a vida de 
outro personagem, pare agora 
mesmo e assuma o controle da 
sua, que isso já é trabalho bas-
tante. A literatura é importante 
por que abre fendas em nossas 
certezas obscuras, deixando en-
trar o sol da dúvida, revolvendo 
o solo das ideias cristalizadas e 
criando espaço para um novo 
pensar e agir. 

Está certa a escritora María 
Teresa Andruetto quando diz: 
“no ato de ler, um livro se recolhe 
da sua condição de objeto que 
tem dono para se converter num 
ser vivo capaz de nos interrogar, 
de nos perturbar e de nos ensi-
nar a olhar zonas ainda não com-
preendidas de nós mesmos”. 

Isso, sim, é luz em estado 
puro, mas ainda não explica por 
que algumas narrativas são tão 
poderosas que permanecem 
acesas entre nós, muito tempo 
depois de seus autores terem 
se apagado. Como Adão e Eva. 
Esse conto é uma flecha cuja 
trajetória atravessa os séculos e 
descreve muito daquilo que sa-
bemos sobre transgressão, cul-

pa, sexo, amor e morte, desejo 
e livre-arbítrio. As origens e a 
influência do casal bíblico so-
bre a humanidade são brilhan-
temente recontadas no livro 
“Ascensão e Queda de Adão e 
Eva”, do historiador Stephen 
Greenblatt (Cia. das Letras). 

Os ecos dessa alegoria não 
cessaram e o preço ainda é alto 
para muitas mulheres, como ex-
plica o escritor, ao falar sobre 
a interpretação literal feita por 
Santo Agostinho ainda na infân-
cia do Cristianismo: “Ao tornar 
a história de Adão e Eva o epi-
sódio central da existência hu-
mana, Agostinho abriu as com-
portas para uma corrente de 
misoginia que turbilhonou du-
rante séculos em torno da figura 
da primeira mulher”. Afinal, não 
nos esqueçamos de que a deci-
são de comer do fruto proibido 
teria partido dela, Eva. 

E o mito da criação perdura: 
onipresente na filosofia, nas ar-
tes, nas religiões e na psicologia, 
ele sugere que nossa sede de 
conhecer é maior que o medo 
da punição. Esse mesmo ímpe-
to, espero, fará com que os livros 
continuem circulando pelos pró-
ximos milênios. Ou pelos próxi-
mos meses, ao menos aqui, no 
Verso da Prosa. 

“E O MITO 
DA CRIAçãO 

PERDURA: 
ONIPRESENTE 
NA FILOSOFIA, 

NAS ARTES, NAS 
RELIGIõES E NA 
PSICOLOGIA, ELE 

SUGERE QUE 
NOSSA SEDE 

DE CONHECER 
é MAIOR QUE 
O MEDO DA 
PUNIçãO”

Precisa
de uma ideia
inteligente?

Nós temos várias!q q
Criação de sites | Gerencimento de Redes Sociais

Design Gráfico | Assessoria de Comunicação Integrada

A inteligência move o mundo e está na 
hora dela impactar o seu negócio 

comunicacaointeligente.com
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Mude para gás natural.
A alternativa mais moderna, 
econômica, prática e limpa.

• É mais barato que outras fontes de energia. 
   Você paga apenas pelo que consome.

• Fornecimento direto e contínuo.

• Atendimento 24 horas.

• Evita o uso do botijão, liberando 
   espaço para outras utilizações.

• É mais limpo e seguro. 

Para a sua residência.

 

• O fornecimento do gás é contínuo 
   e dispensa estocagem. 

• Quanto maior o consumo, menor a tarifa.

• Combustão mais limpa e sem fuligem.

• Menor corrosão dos equipamentos 
   e menor custo de manutenção.

• Elimina a necessidade de instalação de
   filtros e equipamentos antipoluentes.

Para a sua indústria.

A Gasmig leva modernidade, 
segurança, sustentabilidade 
e economia para sua família 
e seu comércio.

Para o seu carro.

MotoristA, Mude PArA o GNV.

Você economiza até 60% em combustível, 
tem condições especiais na conversão e 
nunca fica a pé.

• A alternativa mais econômica, limpa 
  e moderna para o seu carro.
 
• Com 1 m3 de GNV, você roda 13,2km. 
  Com 1 litro de gasolina: 10,7km. Com 
  1 litro de etanol: 7,5km.

• Com os kits GNV de 5ª Geração, seu carro 
   não perde potência. É altamente seguro. 
   Menos poluente. Instalação fácil. Pode ser 
   transferido para outro veículo.

• Venha para o GNV e aproveite 
   as condições especiais de conversão.

• Pode ser utilizado em todo o segmento  
   comercial.

• As tarifas se reduzem com o volume gasto:  
   quanto mais você consome, menos pagará  
   por cada metro cúbico. 

• Não precisa ser estocado, aumentando   
   assim a área útil do estabelecimento.

• Nas padarias, fornos com gás natural  
   economizam até 50% comparados com  
   fornos elétricos.

• Em restaurantes, o gás natural 
   pode ser usado para a cocção 
   de fogões, fornos e no 
   aquecimento de água.

Para o seu comércio.
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editoria  •  assunto



LANÇAMENTO BELVEDERE

Mais que raro: único.

Viva em um 
dos pontos 

mais nobres 
da cidade.

4 quartos
183 m² | 4 vagas

Lazer
completo,
com quadra
de tênis

Hall social privativo

Opções de plantas 
com hidro na varanda

p a t r i m a r . c o m . b r / s a i n t t r o p e z

R u a  C y p r i a n o  S o u z a  C o u t i n h o ,  4 7  -  B e l v e d e r e

Todas as ilustrações desta peça têm caráter exclusivamente promocional por se tratar de um bem a ser construído. Desenhos de caráter artístico e ilustrativo. O mobiliário e os equipamentos não 
fazem parte do memorial descritivo. Os materiais e cores representados poderão sofrer alterações ao longo do projeto da construção em função da disponibilidade destes no mercado. Memorial de 
Incorporação registrado sob o R-5 da matrícula n.º 81.284 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de BH - MG. Creci Patrimar: 11.203. Creci Pitchon: 11.630.

Incorporação, construção e vendas:Vendas:

Estande de vendas 
no local. (31) 3565-7221 (31) 97133-9797

INFORMAÇÕES
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