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Os vencedores da quarta
edição do Prêmio José Costa
foram conhecidos na manhã

de ontem, no Centro de
Desenvolvimento do Conhe-
cimento e Gestão (CDCG) da
Fundação Dom Cabral (FDC),
no Alphaville Lagoa dos
Ingleses, em Nova Lima, na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH).

Com o tema “Inovar é
fazer”, a premiação contem-
plou empresas e empreende-
dores do Estado, nas catego-

rias agronegócio, indústria,
comércio, serviços, infraestru-
tura, tecnologia, negócios lide-
rados por mulheres, novos
negócios, parceria universi-
dade-empresa e iniciativa
pública.

O processo de escolha dos
premiados teve início há
cerca de seis meses, tendo
como base matérias publica-
das pe lo DIÁRIO DO
C O M É R C I O e n t r e o
segundo semestre de 2012 e
o primeiro deste ano.

Inicialmente, foram pré-
selecionadas 300 empresas e
executivos, dos quais 20
seguiram para a etapa final e
receberam questionários para
complemento de informações
sobre projetos e ações. Assim,
chegou-se aos 11 premiados,
pelo desempenho, gestão res-
ponsável e contribuição ao
desenvolvimento de Minas
Gerais e do Brasil.

No agronegócio, a empresa
vencedora foi a fabricante de
fertilizantes à base de resíduos
orgânicos Geociclo Biotecno-
logia, com planta em Monte
Alegre (Triângulo). A coorde-
nadora de Planejamento
Estratégico da companhia,
Ana Paula Esteves, recebeu o
Troféu Josafá Macedo.

Na categoria indústria, o
premiada foi a Celulose
Nipo-Brasileira (Cenibra),
com fábrica em Belo Oriente
(Vale do Rio Doce). O Troféu
Juventino Dias foi entregue
ao diretor-presidente da
empresa, Paulo Eduardo
Rocha Brant.

No categoria comércio, a
Queijo D’Alagoa foi a esco-
lhida. O diretor da empresa,
que produz queijo tipo par-
mesão que está sendo comer-
cializado em todo o país,
Osvaldo Martins de Barros
Filho, foi agraciado em nome
do laticínio com o Troféu
Modesto Araujo.

Na categoria serviços,
ficou com o Troféu João
Pinheiro a Plantar Carbon,
empresa do Grupo Plantar,
sediada em Belo Horizonte,
representada pelo superin-
tendente, Fábio Nogueira de
Avelar Marques.

Nosegmentode infraestru-
tura, a vencedora foi a Com-
panhia Energética de Minas
Gerais (Cemig). O superinten-
dente de Sustentabilidade
Empresarial, Luiz Augusto
Barcellos Almeida, recebeu o
Troféu Juscelino Kubitschek
pela estatal mineira.

Tecnologia — A empresa
de biotecnologia Ecovec, ins-
talada no Parque Tecnológico
deBeloHorizonte (BHTec), na
região da Pampulha, foi con-
templada com o Troféu José
Costa na categoria tecnologia.
Quem recebeu o prêmio foi o
gestor de Inovação Estraté-
gica, Rodrigo Monteiro da
Motta.

A empresária Anna Chris-
tina Rocha foi quem recebeu o
Troféu José Costa na categoria
de negócios liderados por
mulheres, com a Tudo Novo
de Novo, loja especializada na
venda de roupas, calçados e

acessórios seminovos para
bebês e crianças.

No setor de novos negó-
cios, a vencedora foi a Prac-
tice Line, empresa belo-hori-
zontina especializada na
fabricação e comercialização
de pudins em pó, que tam-
bém foi contemplada com o
Troféu José Costa. O prêmio
foi recebido por seu diretor-
geral, Edmar Cerceau.

Na parceria universidade-
empresa, o escolhido foi o
BHTec. O Troféu José Costa
foi entregue ao presidente do
parque tecnológico, Ronaldo
Tadeu Pena.

Na iniciativa pública, o Tro-
féu José Costa foi entregue ao
secretário de Estado de Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Supe-
rior, Narcio Rodrigues, em
nome da Hidroex.
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Além dos diversos setores
da economia mineira, o Prê-
mio José Costa, que homena-
geia a cada dois anos empre-
sas e empreendedores do
Estado, contempla também
um executivo com a Meda-
lha José Costa. Nesta edição,
o diretor regional da TV
Globo, Marcelo Landi Matte,
foi escolhido o “Executivo
Destaque”, por sua liderança
responsável na filial da emis-
sora em Minas Gerais.

Para a seleção, foi usada a
metodologia do líder global-
mente responsável, de forma
a reunir os valores e princí-
pios do fundador do DIÁ-
RIO DO COMÉRCIO, o
empresário e jornalista José
Costa. Além disso, foi consi-
derado também o trabalho
com base na ética e na busca

do progresso econômico sus-
tentável, pela representativi-
dade, compromisso com o
bem comum e contribuição
ao Estado.

Após ser agraciado, o
executivo lembrou o início
de sua carreira em Porto
Alegre, quando trabalhou
em um jornal também vol-
t a d o p a r a e c o n o m i a .
“Tenho muito apreço pelo
jornalismo de modo geral
e, principalmente, pelos
veículos impressos. Fico
muito honrado e agrade-
cido ao receber a Medalha
José Costa. Essa homena-
gem é fruto do trabalho de
todos os funcionários da
Globo Minas”, disse.

Matte nasceu em 22 de
janeiro de 1954, em Porto
Alegre. Formou-se em enge-

nharia mecânica e jornalismo
pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
(UFRS), em 1976. O execu-
tivo começou a trabalhar na
Globo em 1979 e passou por

todos os telejornais da emis-
sora, inclusive o “Jornal Naci-
onal” e o “Globo Esporte”.

No fim da década de
1980, tornou-se chefe de
redação da editoria Rio,

cargo que ocupou por três
anos. Teve também rápida
passagem pela Globo São
Paulo e, em 1997, assumiu
a coordenação da Globo
Minas. Com o objetivo de
regionalizar a afiliada em
todas as áreas, promoveu
diversas mudanças.

Em relação ao tema da
premiação de 2013, o execu-
tivo destaque lembrou que a
“inovação” está diretamente
ligada a um conceito pouco
valorizado no Brasil: a liber-
dade. Para ele, não é possível
inovar sem liberdade. Liber-
dade em seu sentido mais
amplo: de empreender, ino-
var e criar.

“A inovação está na ponta
da cadeia de valor de um cír-
culo virtuoso e necessaria-
mente dependente da ciência e

da tecnologia, mas também da
produtividade. Esta última
propicia o ambiente econô-
mico, a geração de emprego e
renda e o bem-estar social das
pessoas”, avalia.

Por isso, segundo ele, é
preciso estabelecer um
ambiente democrático,
mas também é necessário
investir maciçamente em
educação. “Não é possível
inovar sem educação, e
sem inovação não há pro-
dutividade. E sem produ-
tividade não há cresci-
m e n t o e c o n ô m i c o e
bem-estar social. Não é
p o s s í v e l q u e o n o s s o
modelo de desenvolvi-
mento social esteja base-
ado exclusivamente em
transferência de renda”,
afirmou. (MB)
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