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REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE RECURSOS HUMANOS DA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 
2021, ÀS 14H00 VIA APLICATIVA ZOOM 
PARTICIPARAM: O Vice-Presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais da ACMinas, 
Marcos Brafman; a Presidente do Conselho Empresarial de Recursos Humanos, Eliane Maria 
Ramos de Vasconcellos Paes; as palestrantes Mônica Cordeiro e Teresa Roscoe; e os 
conselheiros e convidados: Cíntia Paes, Daniella Velloso Pereira, Felipe Martins, Jorge Carlos 
Borges de Souza e Octávio Elísio Alves de Brito  
A Presidente do Conselho Empresarial de Recursos Humanos, Eliane Ramos abriu a reunião 
dando as boas vindas a todos e disse que o tema a ser tratado é uma continuidade de uma 
reunião que foi feita em junho de 2021. E para tratar do tema Governança familiar – conceitos e 
prática, foram convidadas duas grandes especialistas sobre o assunto: Mônica Cordeiro e a 
Tereza Rocha. Sem a governança nada acontece, disse ela. “Se a gente não tiver um caminho 
definido nada acontece. E a governança dá este norte, para trabalhar o social e ambiental, na 
saúde do trabalhador, no impacto na sociedade, a responsabilidade com todos os nossos clientes 
externos, trabalhando na adversidade, cuidados com a saúde.  Não tem como trabalhar este 
tema sem uma liderança mais humanizada e mais consciente”. Esclarecendo, Eliane Ramos 
disse ainda que, governança familiar são as famílias desenvolvendo todas as atividades 
empresariais e seus projetos, mas, estabelecendo as regras e os papéis baseados em valores. 
E o que se espera que sejam valores humanizados também, como, eu comigo mesmo, eu com 
a empresa, e a pandemia só veio acelerar esse processo, para prevenir conflitos de interesse e 
garantir a sustentabilidade da empresa. A grande questão é como implantar isso de uma forma 
que seja bem estabelecida e bem organizada para ajudar as empresas a alcançar a 
sustentabilidade.  
Vice-Presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman: 
cumprimentou a todos em nome do Presidente da entidade, Dr. José Anchieta, que não pode 
comparecer por motivo de viagem. Parabenizou a Presidente do Conselho, Eliane Ramos por 
mais esta iniciativa e pelo trabalho competente e dedicado que realiza à frente do conselho. E 
ressaltou a participação das palestrantes Mônica Cordeiro e Tereza Roscoe, duas grandes 
especialistas neste assunto que é de grande interesse dos associados da ACMinas. Segundo 
ele, muitos deles tem empresas familiares que sairão dessa reunião ou posteriormente assistindo 
no canal do Youtube, convencidos de que este tema governança é importante para todo tipo de 
empresa e especialmente para empresas familiares.  
Mônica Cordeiro, Conselheira de Administração, Coordenadora Geral do Capítulo Minas 
Gerais do IBGC: Iniciou compartilhando alguns slides (anexos) e lembrou que em junho deu 
início ao tema sobre governança coorporativa gerando valor. E hoje ela iria aprofundar na 
questão da governança coorporativa e os seus conceitos. “Este é o propósito, a conversa 
continua. É muito importante que as empresas associadas da ACMinas se apropriem dos 
conceitos da governança. Porque esses benefícios de trazer valor, de trazer perenidade, de 
trazer recursos mais baratos, são importantes para o nosso ambiente empresarial. E governança 
tem a ver com o crescimento de um negócio. Tem a ver com esse ambiente de confiança. Com 
longevidade. Com agenda de futuro e com agenda de donos. Quando a gente fala de governança 
familiar a gente está falando de mundos, da falando de acionistas. E se esses acionistas são 
família? Ou membros de várias famílias? Como é o que mais acontece. Por isso é que esse tema 
é tão importante. E falando um pouco da governança familiar e como ela se conecta com a 
governança coorporativa, no primeiro momento tem o dono da empresa que é também o gestor 
da empresa. Por isso que esses três mundos estão tão ligados. Dono, gestor da empresa e 
membro da família. E por isso esse tema é tão importante. Fala-se muito durante o processo de 
gestão, porque no decorrer do processo a governança vai aparecer em uma evolução. No 
momento de crescimento de um negócio. Em um segundo momento eu tenho dono e família e 
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em um terceiro momento o dono sai da gestão, e é preciso contratar um gestor, é preciso 
estruturar processos. E isso não se consegue sozinho. Neste momento estas relações precisam 
ser mais bem trabalhadas. Até que se chega em um momento que o negócio cresce, a família 
cresce e tem uma estrutura de sociedade. E muitas vezes a família cresce mais do que o negócio 
e não tem lugar para todo mundo. Então, se não tiver essa preocupação de como crescer 
negócio, propriedade e família vai dar problema. E por isso que os números de empresas que 
passam de primeira para terceira e quarta geração não são os mais animadores. E é aí que entra 
a governança familiar, porque ela cria organismos estruturantes desses relacionamentos e temos 
os conselho de família, assembleia e conselhos de sócios e os conselhos de administração. E 
que precisam conversar sobre temas importantes como: uso de bens, serviços e funcionários da 
empresa; política de divisão de dividendos, investimentos e fundo de reserva; empréstimos da 
empresa para sócios; capacitação e educação dos acionistas; identidade e coesão familiar, 
escolha dos futuros líderes da família e da empresa; direitos e responsabilidades dos parentes 
por afinidade com relação ao negócio; base de avaliação das ações da empresa para os sócios 
que deixam o negócio. São assuntos relevantes que podem ou não afetar a propriedade e o 
negócio”. E encerrando, Mônica Cordeiro ressaltou a importância da disciplina familiar e a 
sucessão familiar, que é um processo ainda crítico. E colocou á disposição alguns cases de 
empresas que estão tratando a Governança Familiar, através do IBGC. E esse segundo encontro 
ainda precisa continuar, disse ela, porque é um tema que precisa ser aprofundado.  
Teresa Roscoe, Consultora de Governança e Desenvolvimento Organizacional. Professora 
Associada da FDC: abordou questões que misturam o conceitual e a prática. Informou que seu 
trabalho hoje é com essas famílias que querem desenvolver governança. E seguiu falando do 
processo de implantação e desenvolvimento da governança familiar. “O que se observa é que 
no início da organização, na primeira fase, há um ideal de harmonia, mas aos poucos a 
complexidade vai chegando. E aí é importante compreender as etapas anteriores, o que já foi 
feito e que estágio se encontram. O histórico da família.  Se é uma família só ou se são mais 
famílias. Ou seja, mapear para entender todo o contexto com o qual estamos lhe dando. Como 
são considerados os agregados, quem é considerado família ou não. E quais são as expectativas 
com relação ao trabalho e com relação ao futuro dessa família. E desses negócios. E as 
necessidades que nem sempre são claras para eles. Na prática esse ciclo, família, negócio e 
propriedade acontece de formas totalmente diferentes dependendo da família que você está 
lidando. É muito importante entender que na prática a coisa é muito diferente da teoria. A gente 
sempre tem que estar fazendo o link entre as duas coisas, teoria e prática. Tem alguns aspectos 
que eu considero fundamentais. Primeira coisa, qual é o grau de desenvolvimento e prontidão 
dessas pessoas envolvidas, para atuação de medidas que leve a adequação da governança? 
Qual é o nível de resistência? Qual é o nível de conhecimento? Eles estão preparados ou sabem 
que o gap é gigantesco? A gente precisa ter um olhar específico para que as coisas cheguem 
mais próximas. E além disso dar o encaminhamento necessário para os próximos ciclos de 
desenvolvimento. Tanto das famílias quanto dos negócios. O passado é muito importante para 
mostrar onde a família chegou e como chegou. E daqui para frente, a família tem a projeção de 
crescimento tão grande como foi no passado?” Tereza Roscoe também abordou a metodologia 
usada e os fundamentos da governança familiar. E as formalizações, porque estarão tratando 
com indivíduos que tem necessidades diferentes e que terão que lidar com sentimentos 
complexos e naturais.  
Debate: Eliane Ramos ressaltou que parte do processo da governança acontece no indivíduo e 
no exercício do seu poder. E ela vem de dentro para fora e de fora para dentro. Tereza Roscoe 
que na maioria das vezes a logica do fundados não é unicamente econômica. Mutas vezes o 
fundador está criando condições de trabalho para os filhos e netos. A pedido do Vice-Presidente 
Marcos Brafman, Mônica e Tereza responderam sobre os processos de análise de vocação dos 
familiares para serem empreendedores, para serem executivos e gestores. E com elas tem visto 
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isso nas empresas, quando há essa vocação e quando não há vocação para sucessão. E como 
enfrentar isso. Tereza Roscoe respondeu que independente dos membros da família 
participarem dos negócios, é importante que eles encontrem seu lugar no mundo. Se 
encontrarem profissionalmente. Porque além do impacto na gestão da empresa, tem a questão 
da posição do sujeito. O sujeito insatisfeito ele muitas vezes não sabe colocar aquela insatisfação 
e ele tende a ficar em um nível de maturidade baixa, por não evoluir profissionalmente. E com 
isso na hora da dificuldade ele acha que o problema está no outro. Isso é um problema nas 
famílias, quando pessoas não encontraram o seu lugar. Hoje já tem empresas que fazem este 
tipo de inventário pelo tipo de perfil, para chegar o perfil de cada um. Mas, tem todo um processo 
de sensibilização de relevância. E tem casos tem que sensibilizar e usar recursos que ajudam 
para que cada um encontre seu lugar. E quando a pessoa encontra seu lugar, fica mais fácil de 
relacionar com os outros. Mônica Cordeiro complementando, disse que apresenta o conceito 
de uma empresa familiar para uma família empresária. Além de aumentar a bola da família, estão 
aumentando a bola da propriedade. E essa é uma evolução muito interessante, porque passou 
a ser interessante porque passou a ter valor, ser um bom acionista, ser um bom conselheiro. E 
antes só tinha valor aquele era o sucessor na gestão. Segundo Mônica, ela tem visto casos muito 
interessantes de diversificação de negócios. O Presidente do Conselho de Cultura, Jorge 
Carlos Borges de Souza parabenizou as palestrantes pela exposição do tema, que foi muito 
objetivo. E contou uma experiência que teve com um cliente, devido aos seus sucessores e a 
comunicação deles nas redes sociais, que tem causado muito conflito e tem interferido no 
rendimento das empresas e nos negócios principalmente na área financeira. E perguntou se 
esse tipo de problema é levado como pauta no processo da governança. Tereza Roscoe 
informou que é regulado e tem famílias que são até muito exigentes no que é recomendável e o 
que não é. E tem outras que são mais liberais. E tem famílias que tem redes de lojas e tem 
membros da família que são influenciadores. Então, tem que ser definido, considerando cada 
caso. E influenciadores que ajudam nos negócios. Mas, em geral, é um dos temas da pauta do 
alinhamento para o protocolo da família, inclusive sobre as redes sociais, a segurança da família. 
E tem famílias que acham que tem que dar liberdade para seus membros. Varia de família para 
família. Mas, é um tema colocado em pauta. Vice-Presidente, Marcos Brafman: Parabenizou 
em seu nome e do Presidente José Anchieta, a Presidente do Conselho, Eliane Ramos pela 
iniciativa da reunião e escolha das palestrantes, Mônica Cordeiro e Tereza Roscoe e pela 
brilhante palestra. Ressaltou a importância dos conselhos da entidade e o trabalho que 
executam, para levar aos associados informações relevantes e de qualidade.  
Encerrando, a presidente do Conselho Empresarial de Recursos Humanos, Eliane Maria Ramos 
de Vasconcelos Paes agradeceu a presença de todas e a participação das palestrantes, e deu 
por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 04 de novembro de 2021. 
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