
ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE
PRODUTIVIDADE, REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2021 – VIA SISTEMA
ZOOM ÁS 17:00 HORAS

PRESENÇAS: Presidente ACMinas José Anchieta da Silva, Coordenador dos
Conselhos Marcos Brafman, Presidente do Conselho Carlos Alberto Villefort, o
Vice-presidente do Conselho Gilvam Ferreira e demais membros do Conselho
Ronaldo Fernandes, Rodrigo Werneck, Caio Becker, Sandra, Maurício Melo,
Humberto Almeida e os presidentes de Conselhos da ACMinas Hélio Faria e Otávio
Elísio Alves de Brito

ABERTURA: O Presidente da ACMinas José Anchieta da Silva, deu início aos
trabalhos cumprimentando a todos e em especial Carlos Alberto Villefort e Marcos
Brafman, dizendo da alegria em participar desta reunião. Trago notícias de uma
reunião realizada no CIEE e celebramos mais um convênio, sendo mais um serviço
a ser apresentado aos nossos associados. Recebemos também a visita do
Deputado Barthô para falarmos sobre o projeto “Recomeça Minas” e aproveitando o
momento, falei sobre a verba da Vale de 11 bilhões e ele me informou que esta
verba será levada para orçamento e destinada ás ações do Estado e da Cidade.
Solicitei que sejamos informados destas ações bem como que ele seja um agente
da ACMinas na ALMG. Lembro que teremos no Conselho de Mineração, a presença
da própria Vale que nos dirá do acordo realizado com o Estado de Minas Gerais.
Eram estas as minhas considerações. Obrigado!

Presidente do Conselho Carlos Alberto Villefort – Agradeço ao presidente Anchieta
pelas palavras e pelas boas notícias. O 1º item de nossa pauta, é sobre Guia Prático
do Home-Office do qual já recebemos elogios do trabalho. Vice-presidente Gilvam
Ferreira – Este foi um trabalho básico, mas agora faremos direcionamento aos
empresários, com envolvimento de alguns Conselhos da ACMinas, tendo em vista
que o Home-office é uma prática que veio para ficar. Presidente José Anchieta da
Silva – Gostaria da atenção, pois gostaria de pegar este trabalho e leva-lo como
matéria-prima ao Projeto BH Sempre Viva! E o Conselho de Produtividade sai na
frente. Vice Coordenador dos Conselhos Marcos Brafman – Já vi minuta desta
cartilha anteriormente e tem tudo a ver com o BH Sempre Viva! E o Conselho de
Recursos Humanos com Eliane Ramos, tem muito a colaborar com este trabalho.
Carlos Alberto Villefort – Este será um trabalho não do Conselho, mas da ACMinas e
disponível a todas as áreas. Gilvam Ferreira – Nesta cartilha consta todas as
indicações e sugestões para quem está em home-office, como: tipo de equipamento,
internet, microfone, claridade, como se comportar, manter o mais imóvel possível e
comportamento do anfitrião. Intenção é transformar esta cartilha em atividade
remota. Carlos Alberto Villefort – Este projeto nasceu e está colocado e todas as
propostas e sugestões serão bem vindas. Gostaríamos do suporte da área de
comunicação junto aos Conselhos, solicitando sugestões com prazo de retorno.
Temos aqui a presença do Helinho, presidente do Conselho de Comunicação, que
poderá nos orientar também. Hélio Faria – Uma das propostas, é a padronização da



Comunicação da ACMinas. Presidente José Anchieta da Silva – O Helinho poderá
nos dar suporte a este projeto e sobre o seu aproveitamento para o BH Sempre
Viva! Hélio Faria – Tivemos hoje uma reunião com Luis Paulo e a Gabriela sobre o
Projeto BH Sempre Viva! As ações e estas informações são muito importantes e
bem vindas e poderemos padronizar. Gilvam Ferreira – Sugiro convidar a participar,
os Conselhos de Assuntos Jurídicos, Recursos Humanos, Saúde e criar um Grupo
de Trabalho para em reunião, adequar todos os pontos. Marcos Brafman – Podemos
convidar também o Conselho de Turismo. Otávio Elísio Alves de Brito – Muito bom,
isto mostra a integração dos Conselhos em diferentes temas. E o Turismo se liga a
diversos temas, assim como o Conselho do Helinho. Carlos Alberto Villefort – Vamos
criar um grupo menor e depois ampliaremos e abriremos aos demais.

Carlos Alberto Villefort – o 2º item de nossa pauta, é o Prêmio Gestão de Excelência
– Este prêmio visa a melhoria de produtividade das empresas e convidamos para
este projeto, por sua experiência no assunto, o Ronaldo Fernandes, Caio Becker e a
Christiane, era para ser realizado em 2020, mas com a pandemia tivemos que
abortar. A ideia agora é definir conceito em 2021 para realização em 2022. Caio
Becker – O objetivo do Prêmio é que todas as empresas participem visando uma
melhoria na produtividade de sua empresa seguindo todos os critérios de avaliação.
(Liderança, clientes, fornecedores, funcionários) para cada um destes temas,
faremos perguntas ás empresas e faremos uma avaliação com base no relatório
fornecido, mediante pontuação conheceremos o vencedor. Para saber se todas as
informações são verdadeiras, teremos que nos disponibilizar a ir nas empresas para
conhece-las. Ao final, faremos uma grande festa no Auditório da ACMinas com
entrega de um Troféu ou uma Placa. Com a nossa taxa de produtividade baixa, creio
que este projeto levará as empresas a aprimorar seus investimentos e ganharão em
produtividade. Estas são ideias iniciais e temos no Conselho a experiência do
Ronaldo que já coordenou o Prêmio de Qualidade Mineiro. Este prêmio não será do
Conselho e sim da ACMinas que com certeza ganhará em benefícios. Junto ao
Prêmio, entregaremos também um relatório de avaliação – consultoria grátis sobre a
empresa sobre onde fazer melhorias. Ronaldo Fernandes – Certamente haverá um
grande esforço, para sabermos o perfil das empresas e o nosso foco é a
Produtividade e isto levará as empresas a repensar sua gestão. Marcos Brafman –
Excelente iniciativa, e vai de encontro aos propósitos da ACMinas em estimular os
seus associados. Gostaria de saber qual seria o público alvo deste prêmio, pois a
ACMinas tem 1.500 associados e sendo assim, poderá haver muitas empresas se
cadastrando e não teremos a estrutura e dará muito trabalho aos Conselheiros. Caio
Becker – Marcos, a sua preocupação é válida, mas a prática nos mostra que não é
assim. Haverá números de participações com critérios pré estabelecidos. Carlos
Alberto Villefort - Faremos um filtro, respeitando o porte das empresas. Maurício
Melo – Os avaliadores serão os próprios membros do Conselho? Carlos Alberto
Villefort – Nós ainda não chegamos ao ponto de quem seria os avaliadores. Caio
Becker – A princípio seria nós mesmos e se houver muitas empresas, podemos abrir
a outros e a quem se interessar em participar. Maurício Melo – Digo isto, porque
creio não termos a capacidade física para as visitas às empresas e ainda fazer
relatórios com qualidade ara entrega no prazo estipulado. Talvez, contratar uma
empresa para este papel. Caio Becker – Uma vez que se assume este papel, há
que se ter o compromisso do avaliador. Marcos Brafmam – Até mesmo, porque a



realidade financeira da ACMinas não permite a contratação de uma empresa. Sugiro
verem com a Alessandra – Presidente do Conselho da Mulher, pois ela já fez e tem
experiência neste tipo de trabalho. Caio Becker – As avaliações serão totalmente
voluntária dos nossos Conselhos e todos serão treinados para esta função. Ronaldo
Fernandes – O que move este prêmio, é o motivo que teremos de capacitar as
empresas para a produtividade. O desafio é entender as empresas e os seus
objetivos. Carlos Alberto Villefort - A grande experiência é este aprendizado de
conhecimento que vem de fora. Este relatório será como uma consultoria gratuita
que poderá levar a empresa a mudar seu modelo de gestão. É uma contribuição que
não tem preço. Marcos Brafman – Sugiro agendar uma reunião com Luis Paulo,
Carla, Gabriela, Patrícia e eu, para apresentarmos o projeto e fazermos um
planejamento. Carlos Alberto Villefort – Vamos trabalhar este projeto mais
internamente no Conselho e logo em seguida, quando tiver mais desenhando
levaremos para uma reunião com este grupo proposto.

Carlos Alberto Villefort – O 3º item da pauta é a Formatação de uma Biblioteca
Virtual – fazermos dentro da ACMinas, um trabalho conceitual criando bancos de
dados. O George Liu, que hoje não pode estar presente tem uma riquíssima
Biblioteca, ligado à Produtividade. Podemos convidar também outros Conselhos
querendo participar, serão bem vindos. Esta biblioteca fica á disposição dos
associados interessados na consulta. Temos que saber se tem na ACMinas, alguém
da área de Comunicação para capitanear este projeto com informações pertinentes,
idôneas e fidedignas. Marcos Brafman – O nosso site facilitará muito na criação
deste projeto criando uma aba da Biblioteca Virtual. Sugiro também falar com Luís
Paulo e nossa área de comunicação de forma institucionalizada. Com acesso restrito
apenas aos nossos associados. Quanto mais serviços levarmos aos nossos
associados, mais fidedignos serão. A importância da relevância dos Conselhos
neste momento de crise e a Produtividade é o motor para levar ás empresas a
retomada da economia. Agradeço e parabenizo a importância deste Conselho no
contexto do momento em que estamos vivendo. Carlos Alberto Villefort – Obrigado
pelas palavras e nós vamos reunir (Caio, Ronaldo e Gilvam) e depois agendaremos
com o Luís Paulo e os demais citados.

ENCERRAMENTO – E por não haver mais assuntos em pauta, o presidente Carlos
Alberto Villefort agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Belo
Horizonte, 1º de junho de 2021.

Presidente



Por Margareth Viegas


