
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE RECURSOS HUMANOS DA 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 
12 DE MAIO DE 2021 ÀS 17H00 VIA APLICATIVO ZOOM.  

PARTICIPARAM: Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva; Coordenador 
dos Conselhos Empresariais e Vice-Presidente da ACMinas, Marcos Brafman; a 

Presidente do Conselho Empresarial de Recursos Humanos, Eliane Maria Ramos 

de Vasconcelos Paes; Vice-Presidente José Epiphânio Camillo dos Santos, 

Conselheiros e convidados: Adão Conrado, Aline Mitre, Anderson Dias, Bianca 

Pimentel, Carla Cunha, Denise Lucena, Edna Geuman, Erica Gutierrez, Glaudson 

Campos, Hélio Faria, Flávio Menezes, João Bosco Cançado, José Santiago, 

Leandro Melo, Luis Paulo Costa, Maria Aparecida, Mauro Carrusca, Nilza Dorothea, 

Patrícia Soares, Patrícia, Octávio Elisio Alves de Brito, Pedro Paro, Polyana, Rowan 
Araújo e Túlio Cambraia. 

ABERTURA: o Presidente da ACMinas, Dr. José Anchieta da Silva abriu a reunião 

informando que esteve participando de uma reunião no dia de hoje pela manhã, 

para despedir do Presidente do Conselho de Relações Internacionais, Silvio Nazaré 

que esteve à frente do Conselho durante 10 anos. E assume o Conselho de 

Relações Internacionais Cláudio Motta. Repetindo sua fala pela manhã, disse que 

a pandemia tem sido péssima, mas tem um ponto positivo com relação a ACMinas. 

Ela fez a ACMinas funcionar da mesma forma que funcionava, apenas com um 
modelo novo, desta forma virtual. A pandemia não conseguiu parar a ACMinas, que 

tem 9 grupos de trabalho, 18 conselhos em andamento, com o apoio da Secretaria, 

que trabalha todos os dias dando seu apoio aos conselhos, sob a direção do Luis 

Paulo. O projeto piloto BH Sempre Viva está em andamento e o Conselho de 

Comunicação, trabalhando internamente com o Assessoria de Comunicação, e 

com o apoio do Adão Conrado, está preparando uma película, que vai ser uma 

película do mascate. Este projeto, por ser grande porque envolve toda região 
metropolitana e todos os setores, e vai implicar em uma mudança de 

comportamento. Também está sendo reeditado pelo grupo de trabalho que irá 

oferecer ao Brasil, um modelo de reforma tributária. E encerrou sua fala, dando as 

boas vindas ao Advogado José Santiago e a todos presentes, saudando o 

Coordenador dos Conselhos Empresariais, Vice-Presidente Marcos Brafman que 

tem conduzido os trabalhos dos conselhos tão bem. 

Vice-Presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos 
Brafman: Agradeceu o apoio e incentivo do Presidente da ACMinas aos trabalhos 
do Conselho, que conta sempre com sua presença e orientação constante. 

Parabenizou a Presidente do Conselho de RH, Eliane Ramos pela iniciativa desta 

reunião e pelo trabalho que vem desenvolvendo junto ao conselho, trazendo 

sempre temas de interesse dos associados da entidade. Juntamente com a Vice-

Presidente do Conselho Aline Mitre tem desenvolvido um excelente trabalho. 

Através delas cumprimentou os demais membros do Conselho. E agradeceu ao 

Pedro Paro por ter aceito o convite e trazer para discussão um tema tão importante 



para sobrevivência das empresas. “Sem dúvida teremos uma grande oportunidade 
de reflexão”. E agradeceu a presença de todos. 

Presidente do Conselho Empresarial de Recursos Humanos, Eliane Ramos: 
“Eu costumo falar muito que o mito do super herói acabou. Hoje o importante é a 
liga da justiça, que é uma equipe conectada. Trabalhar em equipe. E para isso 

estamos trazendo este tema super intrigante. Através do Pedro Paro que é um líder 

humano e um líder consciente. E quando a gente vai falar de liderança humanizada 

e consciente, ela é um dos pilares do capitalismo consciente”. Antes de passar a 

palavra ao palestrante, apresentou um mini currículo do convidado, Pedro Paro, 

CEO da Humanizada. Plataforma de tecnologia para auxiliar as lideranças a terem 

seus negócios conscientes. 

Pedro Paro, CEO da Humanizada – Agradeceu a todos pelo convite e pela 
oportunidade de apresentar o resultado de sua pesquisa, sobre empresas 

humanizadas. Essa pesquisa nasceu na USP, através da ciência de dados. E trata-

se de um resultado inédio “Quando falamos de humanização, não falamos porque 
é bonito. Todas as empresas são formadas por pessoas e gera valores através de 

pessoas. O objetivo dessa pesquisa é divulgar bons exemplos para a história das 

empresas do Brasil. Empresas humanizadas”. E contou um pouco de sua história 
com seu avô. Segundo ele, seu avô era sapateiro e trabalhou todos os dias de sua 

vida. E ainda ia de bicicleta. E com muita saúde. “Se nós como liderança não 
estivermos bem, como amos exigir dos colaboradores? Porque o tema humanizada 

é importante? Porque a qualidade das relações impacta no resultado das 

empresas. Olhar para relações humanas é olhar para necessidades das pessoas. 

As empresas que passam a olhar para as pessoas, passam a ter melhores 

resultados. Desenvolver a liderança tem uma forte correlação com três fatores: 

inclusão e diversidade, melhorar o bem estar e maior confiança. A qualidade da 

liderança também é importante para o resultado. Mas, para isso é preciso ter 
consciência que toda organização e empresa é formada por pessoas. Precisamos 

construir experiências para as pessoas e com as pessoas. E segundo ter ética com 

as pessoas e clientes. Para fazer gestão é preciso gestão de outras pessoas 

precisamos desenvolver cinco princípios da gestão humanizada: propósito, 

estratégia de valor, cultura consciente, aprendizado e mudança e liderança 

consciente. Precisamos melhorar nossa qualidade de escuta para orientar melhor 

as pessoas. A qualidade de escuta impacta nos resultados da equipe. Se não tiver 

orientação da liderança não vamos conseguir atingir uma visão de futuro. Assim 
como os pais conhecem seus filhos, a liderança precisa conhecer os seus 

liderados. Liderança forma cultura. E inspirá-los”. E encerrou dizendo citando o 
exemplo Ubuntu e do time americano Boston Celtics. Que quer dizer que a minha 

humanidade está ligada a sua humanidade. Eu sou porque você é. Juntos nós 

somos mais fortes. A performance de um depende da performance do outro. A 

qualidade da liderança vai resultar nos resultados da empresa. Encerrando 

convidou a todos para participarem da pesquisa, sem custo. 



A presidente do Conselho Empresarial de Recursos Humanos, Eliana Ramos 

sugeriu divulgar esta pesquisa para os associados da ACMinas. E parabenizou pelo 

brilhante trabalho. “Essas pausas, são muito importantes para investir mais na 
gente e nos faz muito bem!” Agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 
a reunião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 

 


