
ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE 
PRODUTIVIDADE, REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2021 – VIA 
SISTEMA HÍBRIDO – PRESENCIAL E ZOOM ÀS 08H30 HORAS 
 
 

PRESENÇAS: Vice-Presidente ACMinas José Epiphânio Camilo dos Santos, 
Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman, Presidente do 
Conselho Empresarial de Produtividade Carlos Alberto Villefort, o Vice-
presidente do Conselho Gilvam Ferreira e demais membros do Conselho 
Ronaldo Ricardo, Caio Becker, Antonio Humberto Almeida, justificaram os 
Conselheiros Cristiane, Roberto e Maurício Bicalho, além da presença do 
Presidente do Conselho de Micro e Pequena Empresa – Edvar.  

ABERTURA: O Vice-presidente da ACMinas José Epiphânio Camillo dos Santos 
(via Zoom), deu início aos trabalhos cumprimentando a todos em nome do 
Presidente José Anchieta, que estará ausente até dia 30 de novembro em uma 
viagem, o designando para colaborar com ele neste período. Gostaria de lembrar 
que este espaço de todos os Conselhos, é onde se assenta a força da ACMinas, 
criando um universo amplo, múltiplo, como é de todas as tendências, em tom de 
interesse da coletividade, em cima de um mantra agregado a nossa marca, 
citado pelo saudoso Presidente Lúcio Bemquerer, sociólogo, que criou esta 
frase: “Desenvolvimento com Justiça Social”. É nesta perspectiva que saúdo a 
todos, desejando um bom trabalho, sob a orientação do Vice-presidente Marcos 
Brafman que tem feito um trabalho excelente, de fazer reunião dos 18 Conselhos 
Empresariais. Obrigado e bom trabalho a todos! Vice-presidente e Coordenador 
dos Conselhos Empresarias Marcos Brafman (via Zoom) – Obrigado a todos, um 
bom dia! Cumprimento o Presidente em Exercício José Epiphânio, sempre 
presente e generoso na sua fala, contribuindo muito para o sucesso dos 
Conselhos. Informou ser a primeira reunião híbrida da ACMinas e em seguida 
relatou que seria uma alegria estar presencialmente, mas está se recuperando 
de uma cirurgia e se encontra em repouso. Cumprimento o Presidente do 
Conselho Carlos Alberto pelos excelentes trabalhos competentes e dedicado, 
que vem realizando à frente do Conselho, com ações de grande interesse para 
os nossos associados. Cumprimento o Edvar, presidente do Conselho de Micro 
Empresa, sempre presente e atuante, realizando excelentes reuniões. 
Cumprimento nossos dedicados conselheiros e nossos colaboradores. Ressalto 
a importância deste Conselho, nesta crise que felizmente está acabando e as 
empresas mais do que nunca necessitam de velocidade na retomada econômica 
pós pandemia e a produtividade é o motor que pode levar esta velocidade para 
as atividades empresariais. E motivar as empresas para que invistam em 
aumento de produtividade inclusive mostrando como aumentar, é imprescindível 
e possui enorme sinergia com os melhores propósitos da nossa ACMinas. É 
muito importante mostrarmos aos nossos associados, os caminhos da 
produtividade e é por isto, que este Prêmio “ACMinas Destaque na Gestão 
Empresarial”, tem desde a sua ideia inicial, o apoio integral de nossa Diretoria e 
chegou a hora de acelerarmos a sua realização. Os nossos especiais 
agradecimentos ao Conselheiro Caio Becker pela sua dedicação de torná-lo 



realidade. Agradeço a presença e participação de todos e este importante 
trabalho voluntário que os Presidentes e membros dos nossos Conselhos 
Empresariais desenvolvem na ACMinas e hoje em especial o Conselho de 
Produtividade. Na certeza de uma ótima reunião, devolvo a palavra ao Carlos 
Alberto. Muito obrigado! Presidente Carlos Alberto Villefort – Agradeço ao 
Marcos Brafman, pelo apoio e incentivo, sempre participando deste projeto 
desde o início da proposta do Prêmio, cuja ideia é tentar motivar os micros e 
pequenas empresas a participarem do processo de melhoria de gestão que 
culminará positivamente na produtividade. Agradeço ao Caio pela organização 
deste arcabouço do projeto, ao Ronaldo com sua experiência e participação em 
outros prêmios, bem como Gilvam e outros Conselheiros com experiência nesta 
área de premiação e participação em outras entidades de classe, onde o 
princípio é a motivação destas empresas, criando um novo cenário para que as 
empresas procurem melhorias e investimento em produtividade, qualidade e 
gestão. É este o nosso propósito do prêmio, motivar as empresas e trazê-las 
para a Associação na esperança de que melhorem o nível de produtividade, 
qualidade e tudo mais. Passo a palavra ao Caio, que tem me assessorado com 
este projeto para que o apresente. E se sairmos daqui hoje, com o princípio 
aprovado, já passaremos ao Marcos, o projeto para que encaminhe a Diretoria 
e se estiver no bom caminho, buscaremos forma de implementá-lo em 2022. 
Conselheiro Caio Becker – A questão desta premiação, iniciou em janeiro de 
2020, quando nos reunimos para promoção das ações do Conselho, para a 
melhoria da produtividade de nossas empresas, as quais todos sabem é uma 
necessidade. Nesta ocasião, propus lançar um Prêmio, e com a nossa 
experiência, foi proposto esta premiação que é uma das formas que 
encontramos para sensibilizar e motivar empresários para a melhoria de sua 
gestão. Não é nenhuma crítica a esta organização e a nenhuma empresa aqui 
presente, mas uma coisa que observamos, é que as empresas brasileiras 
definitivamente precisam de um aperfeiçoamento em sua gestão empresarial. 
Este assunto foi estudado na Academia Brasileira de Qualidade que também se 
preocupa com a produtividade e que para eles tem duas causas básicas: 1º 
Educação – o resultado só virá lá na frente e o Brasil não pode esperar. Outra 
coisa que se pode fazer, é trabalhar com as pequenas empresas, pois as 
grandes empresas e muitas das médias, estão obtendo bons resultados. Em 
curto prazo, a solução é trabalhar os empresários para o aperfeiçoamento das 
suas respectivas empresas. 2º Gestão das empresas e Qualidade. A qualidade 
na verdade, é satisfazer as necessidades e expectativas das partes interessadas 
(dono da empresa, clientes e os funcionários). A proposta do prêmio é avaliar as 
empresas com relação a pequenas fases para satisfazer as necessidades e 
expectativas das partes interessadas. E o que fazer para atender estas 
necessidades e expectativas? A proposta do nosso prêmio, começa com um 
questionário com 35 perguntas o qual já nos fornece alguns resultados e a partir 
daí teremos condições de fazermos uma avaliação da empresa e dar a ela uma 
pontuação. Mais do que uma premiação, faremos o que elas merecem, um 
reconhecimento a estas empresas em uma solenidade festiva no Auditório do 4º 
andar. Já está tudo pronto, o questionário e o regulamento. Por sugestão do 
Ronaldo, cada pergunta gerou 4 opções de respostas e com base na resposta 



escolhida vamos pontuando e ao final, o reconhecimento. O grande objetivo é 
sensibilizar e motivar os empresários da necessidade do aperfeiçoamento e se 
não fizermos isto, não sei onde vamos parar. Já estamos no 4º mês da indústria 
em queda e se ela cai, o comércio também cai. O problema é muito sério, temos 
que buscar a introduzir na grade curricular, questões como: amor à pátria, 
respeito aos símbolos nacionais, respeito à bandeira, às leis, a família, aos pais, 
aos semelhantes e por aí vamos com uma série de questões.  Na época dos 
militares, estas questões foram introduzidas, mas depois retiraram tudo. Bom, 
dando sequência ao projeto, após avaliação, entregaremos aos empresários um 
relatório de avaliação, para mostrar a eles quais são seus pontos fortes do que 
andam fazendo e do que ele precisa fazer, e o lançamento será em 2022. E para 
concluir, podemos distribuir este questionário em uma ação do “Lapidar” 
entregando aos empresários participantes associados da ACMinas. Creio que 
termos o Edvar, presidente do Conselho de Micro Empresa junto a nós neste 
momento, será de grande valia para sensibilizarmos estes empresários e 
poderemos também, utilizar o setor de Comunicação da ACMinas para nos 
auxiliarem neste projeto. Presidente Carlos Alberto Villefort – O Presidente 
Edvar, antes desta reunião apresentou duas preocupações, e solicito a ele que 
nos fale sobre. Presidente Conselho de Micro e Pequenas Empresas Edvar Dias 
Campos – Para premiação às Micro e Pequenas Empresas, podemos pensar em 
2 ou 3 categorias conforme tamanho das empresas (por número de pessoas e 
por faturamento). Tendo menos perguntas para umas, mais perguntas para 
outras, pode facilitar e incentivar às empresas a participarem. O objetivo é trazer 
estas empresas para o leito da ACMinas para que se evoluam. Mas, às vezes, é 
o próprio dono que faz tudo na empresa e com um questionário extenso, ele 
poderá sentir dificuldades nas respostas, mas se reduzirmos a pontos 
específicos ele pode se interessar em participar desta premiação. Acho este 
projeto muito bacana e quem participar vai se dar bem. Caio Becker – Vamos 
estudar isto. A categoria seria estendida em número de funcionários e 
faturamento, que também aparecem na ficha de inscrição. Conselheiro Ronaldo 
Ricardo – Gostaria de entender do Edvar, se a preocupação dele é pela 
quantidade de questões do questionário ou pela densidade das questões? 
Presidente Edvar Dias Campos – Por ambas. Mas a quantidade de questões 
para quem tem faturamento menor, ele é mais sozinho e temos que fazer um 
questionário específico para ele. Os empresários têm que ter as condições de 
estudar, entender e responder o questionário, até mesmo para que ele se 
interesse em ler e responder as questões. Eu mesmo tive dificuldades de 
entender e só após ver as explicações de cada pergunta é que entendi o 
formulário. Me preocupo com os pequenos negócios, porque é o meu mundo. 
Gostaria também de informar que sou a favor de uma visita presencial às 
candidatas ao prêmio, pois ao ir lá, ele se sentirá valorizado e a pessoa que irá, 
vai perceber se as respostas são verdadeiras ou não.  Caio Becker – Edvar, suas 
sugestões são muito boas e vamos pensar nisto. Conto com o seu auxílio. O 
Ronaldo falou sobre as densidades das perguntas, mas poderemos colocar no 
questionário, com um item: entendendo a pergunta. Temos também, conforme 
mencionado por Christiane, que modernizar estes termos, pois a maioria das 
empresas não tratam as pessoas como seus funcionários, tem empresas com 



outras terminologias chamando de “gente”. Temos que manter uma terminologia 
que as empresas ainda conhecem, porque não houve evolução. Se 
simplificarmos ou se reduzirmos muito os números de perguntas para não 
amedrontar os empresários, perdemos a oportunidade de mostrar a ele onde 
fazer a melhoria. Concordo também, com a visita presencial, onde poderemos 
levar alguns esclarecimentos. O que preocupa, é que se não fizermos algo por 
estas empresas, o Brasil vai entrar em um buraco sem saída. Vice-presidente 
Gilvam Ferreira – Em relação a fala do Edvar, acredito que este prêmio seja 
limitado para uma determinada faixa de empresa, colocando limite de 
faturamento inferior ou superior, para que uma empresa participe, pois acho que 
se uma Vale ou Fiat entrarem neste prêmio terá dois efeitos: vai demandar todos 
os nossos recursos para avaliar a gestão empresarial destas empresas e poderá 
espantar as empresas alvo que são as micro e pequenas empresas. 2º - sobre 
a visita, é um fator limitador por tudo o que foi dito: custos, tempo. Temos 
empresas em diversas localidades do Estado participando a qual dificultará a 
visita. A visita é necessária, mas há dificuldades no momento. A empresa se auto 
avalia e faremos uma visita virtual e quem sabe uma visita presencial voltado às 
finalistas. Todas as empresas que entrarem neste programa terão um tipo de 
reconhecimento, para que possam ir se aperfeiçoando e chegarem futuramente 
em uma premiação. A receita já é conhecida, o que precisamos é fazer com que 
as empresas queiram mesmo fazer e criar nas empresas, a vontade de participar 
desta premiação para a melhoria da Gestão Empresarial. Caio Becker – A 
sugestão de colocar um limite de faturamento, é muito boa. Em experiência de 
premiação na UBQ, vemos apenas grandes empresas e raramente uma 
pequena. O fato de termos uma grande empresa participando, afugenta as 
pequenas empresas. Nosso prêmio é para os nossos Associados da ACMinas. 
Mas como vamos sensibilizar estes empresários? Estamos tentando fazer isto 
há anos. E talvez teremos que envolver a equipe da comunicação.  Presidente 
Carlos Alberto Villefort – Depois deste projeto aprovado com todas estas várias 
sugestões apresentadas, não há dúvidas de que teremos que envolver nossa 
equipe de comunicação e os demais Conselhos da Casa, como o de Educação, 
Cultura e também os outros e trabalharmos este conceito de sensibilização. 
Podemos fazer seminários, usar as redes, mas temos que ter uma estratégia 
para trabalhar este assunto o mais rápido possível. Vice-presidente José 
Epiphânio Camillo dos Santos – Eu terei que me ausentar para representar o 
Presidente Anchieta em outro compromisso, mas não posso deixar de 
manifestas minha satisfação a este trabalho que está sendo feito. 1º - Acho 
necessárias as críticas, pois o maior inimigo da inovação é a harmonia, 
precisamos evoluir e é fundamental que se passe pela desarmonia criativa em 
um ambiente adequado, livre e onde as críticas sejam construtivas e é o que 
acontece na ACMinas e está acontecendo aqui agora. 2º - Foi falado aqui sobre 
o Lapidar, nós temos junto ao Sebrae, uma parceria, o Projeto DNA 
Empreendedor, que vai nesta linha e poderá nos ajudar muito. 3º - Na construção 
dos limites do Prêmio, dividir em três segmentos: micro, pequena e grande 
empresa. 4º - Lembrar que temos de limitar esta premiação apenas aos 
associados da Casa, assim como faz a CDL e a FIEMG em seus eventos que 
são prêmios voltados às empresas filiadas a elas. E temos que implantar isto aos 



associados da ACMinas e isto vai facilitar, pois já temos conhecimentos de todas 
elas. Agradeço a contribuição de todos, e aguardo a finalização deste projeto na 
Executiva, para que possamos mais do que aprovar, homologar. Agradeço a 
todos e muito obrigado pela atenção.  Presidente Carlos Alberto Villefort – Vamos 
trabalhar e em breve apresentaremos as críticas e sugestões para a Diretoria. 
Ronaldo Ricardo – Sobre a visita, a presencial é de extrema relevância, e 
estamos saindo aqui de um prêmio das (FNQ) cooperativas e a dinâmica que foi 
feita, recebemos os relatórios, solicitamos evidências das dúvidas e produzimos 
reuniões virtuais.  Conversamos com Presidentes, gestores e funcionários. Foi a 
primeira vez que a visita foi feita virtualmente e facilitou muito, diminuindo os 
custos. Gostei muito da sugestão do Gilvam de fazermos virtual e presencial às 
finalistas e poderá ser muito interessante. Quero informar que a programação 
virtual junto a FNQ foi muito válida e chancelada pelo processo. Além disto 
fizemos uma auto avaliação da Diretoria da Sadesp e 5 unidades de negócios, 
com 90 horas de trabalho e conseguimos entregar resultados bastante 
satisfatórios. Com uma equipe bem definida, poderemos realizar este trabalho 
virtualmente. Caio Becker – (Solicitou a todos que enviem suas contribuições via 
WhatsApp para registro e ajuste final). Na questão da Educação, se o Marcos 
estiver de acordo, poderemos fazer uma reunião com o Evandro Neiva – 
Presidente do Conselho Empresarial de Educação, sei que ele é um entusiasta 
desta área para que nos auxilie na formatação da nova vertente para as 
melhorias das produtividades das empresas. Vice-presidente e Coordenador dos 
Conselhos Empresariais Marcos Brafman – Será muito bem vindo esta 
participação do Conselho de Comunicação com Evando Neiva, que penso ser 
plenamente viável, porém para um novo projeto. Vamos agendar uma reunião 
com o Conselho Educação bem como a participação de outros Conselhos 
também. Penso até que o nome ideal seria “Gestão Empresarial para as 
Pequenas Empresas associadas à ACMinas”. Fica claro o objetivo e o foco do 
público que pretendemos atingir.  E por isto a importância da participação do 
Conselho da Micro e Pequena Empresa com o Edvar. Vamos fazer algo a partir 
dos programas que temos junto ao Sebrae e pergunto ao Carlos Alberto se 
temos algo agendado relativo à Produtividade. Carlos Alberto Villefort – Não 
fomos convidados e acredito que teve a organização apenas do Sebrae. 
Realmente não posso falar sobre o que foi realizado, mas não fomos convidados. 
Marcos Brafman. Sugiro Carlos, que faça contato com Luís Paulo, nosso 
Superintendente para que promova uma palestra sobre a Produtividade e na 
oportunidade, já entregaríamos o questionário às empresas que participarem 
para darmos andamento ao programa. Sugiro também que se faça um 
cronograma de datas do Prêmio, para entregarmos junto com o Projeto a toda 
Diretoria Executiva, com as datas de realização do projeto, para que vá adiante 
o mais rápido possível. Quanto as visitas, se forem virtuais, será muito bom. É 
complexo e difícil, considerando um trabalho voluntário. E gostei do proposto 
pelo Ronaldo, para que eles apresentem as evidências das respostas, que 
auxiliará em termos a certeza do que está sendo apresentado. Muito complicado 
fazer as visitas. Vemos aqui um exemplo, nós estamos em uma reunião híbrida 
e está tudo excelente, tanto o som como a imagem e a nossa técnica de T.I está 
fantástica e tudo funciona muito bem. Vamos também envolver a nossa equipe 



de comunicação e nosso público alvo será os nossos associados, mostrando a 
eles, os benefícios de participar desta premiação. Parabéns e tenho a certeza 
de que será um sucesso e vamos em frente o mais rápido possível. Tenho a 
visão mais otimista, de que estamos saindo do buraco e as empresas estão 
buscando alternativas para sair desta crise e deste problema. Quando os 
empresários verem o altíssimo nível dos avaliadores, vão querer participar. Sou 
muito otimista e tenho expectativas do trabalho que vocês estão a ponto de 
realizar.  Presidente Carlos Alberto Villefort – Vamos ver sim a questão da 
Educação para a Gestão, envolvendo o Conselho de Educação. Gostaria de 
saber do Brafman, se é viável a realização desta premiação no 1º ou no 2º 
semestre de 2022? Vice-presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais 
Marcos Brafman – 1º semestre será meio apertado, mas tudo vai depender do 
cronograma, se teremos tempo hábil. Com o cronograma saberemos se dá para 
realizar no 1º ou no 2º semestre. Vice-presidente Gilvam Ferreira – Sobre a 
realização do Cronograma, acho melhor trabalharmos lançamento no 1º 
semestre e a premiação ao final do 2º semestre, pois temos uma longa 
programação a seguir. E se for inviável, poderemos ter um projeto piloto em 2022 
e uma realização maior em 2023. Precisamos buscar os avaliadores da 
Premiação do Prêmio Mineiro da Qualidade que trabalharam na premiação da 
UBQ, para que também trabalhem em nossa avaliação, para não termos que 
partir do zero e futuramente, poderemos buscar novos avaliadores. Presidente 
Carlos Alberto Villefort – Ideia boa, a de trabalhar o 1º semestre criando 
motivação, comunicação e marketing fazendo o lançamento da melhor maneira 
com a premiação no final de 2022. A questão do Projeto Piloto, será de forma 
natural. Se evoluir bem, o Prêmio já fica estabelecido, mas caso contrário, o 
piloto já fica de aprendizado. Quero agradecer a todos, Marcos Brafman, ao 
Epiphânio, Dr. Anchieta que nos prestigia e em breve faremos a 1ª reunião do 
cronograma e prepararemos o projeto para 2022. Bom dia e obrigado a todos!  

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, 08 de novembro de 2021. 
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