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Sejam bem-vindos ao NEXOBOOK 2020! 
 
Em um ano de grandes desafios, gostaria de agradecer e celebrar algumas conquistas desse primeiro ciclo 
de existência e gestão do NEXO – Governança Corporativa. Nossa associação, constituída em janeiro de 
2020, é formada por membros de famílias empresárias com o objetivo de compartilhar experiências e 
disseminar boas práticas de Governança, Inovação e Empreendedorismo para as empresas familiares. 
 
Gostaria de agradecer a todos associados do NEXO pela participação nas atividades propostas de nossa 
associação e, em especial, os membros de nossa diretoria formada por Rodrigo Castro (diretor de 
planejamento), Cristina Pacheco (diretora de comunicação), Igor Drews (diretor de formação) e Ronaldo 
Grangeiro (diretor de formação), Juliano Hennemann (diretor de marketing) e Helena Schmidt (diretora de 
relacionamento).  
 
Para celebrarmos esse primeiro ano de gestão, convidamos nossos associados, parceiros, patrocinadores, 
apoiadores e pessoas interessadas a conhecerem um pouco das iniciativas e ações promovidas pelo NEXO. 
Nessa edição do NEXOBOOK de 2020 são apresentados um breve resumo de 19 (dezenove) episódios já 
lançados do NEXOCast, nosso podcast em parceria com a Rádio União FM, de 10 (dez) reuniões mensais 
realizadas com associados e convidados para compartilhamento de experiências e conhecimento, de uma 
relação de livros, séries e filmes que são indicações de nossos convidados e de eventos promovidos em 
parceria com a FIMEC, Projeto RUMO e a FIESC – Federação das Indústrias de Santa Catarina. 
 
Que tenham uma ótima experiência com o NEXOBOOK 2020 a partir da leitura de um conteúdo de 
qualidade produzido por famílias empresárias para famílias empresárias!  
 
Abraços, 
 
Miguel Vieira 
Presidente 

Carta do Presidente 



Informamos, capacitamos e 
conectamos famílias empresárias. 
 
Somos uma associação sem fins lucrativos, criada por fundadores 
e sucessores de famílias empresárias. Promovemos boas práticas 
de Governança Corporativa, empreendedorismo, inovação e 
formação de novas lideranças. 
 
Atuamos com base no modelo de governança que aborda os três 
círculos das empresas familiares: Propriedade, Gestão e Família. 
 
Nosso propósito é promover informação, educação e conexão de 
famílias empresárias, e contribuir para o desenvolvimento e 
sustentabilidade dos negócios, a maximização e proteção do 
patrimônio, e a união das famílias empresárias. 
 
Com sede em Novo Hamburgo/RS, desenvolvemos atividades de 
capacitação, debates, estudos de casos, visitas técnicas, missões, 
eventos, curadoria e produção de conteúdo.  

Sobre o Nexo 

www.nexogc.com.br 

Siga o NEXO: 

Acesse nosso site: 

https://www.facebook.com/nexogc.com.br
https://www.instagram.com/nexogc.com.br/
https://www.linkedin.com/company/nexogc
http://www.nexogc.com.br/
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Os membros do Nexo estão unidos por um Código de Conduta: 
 
Abertura e confiança: O Nexo é uma rede de relacionamento baseada em 
comunicação e transparência entre membros de famílias empresárias. 
 
Participação ativa: Os membros que participam ativamente do Nexo tornam esta 
rede de relacionamento eficaz e de alto valor. 
 
Confidencialidade: Os membros estão comprometidos com a confidencialidade 
dentro da associação para o compartilhamento de suas experiências e de 
convidados. 
 
Profissionalismo: Diálogos e discussões são sempre conduzidas de forma 
profissional e respeitosa. 
 
Não-comercialização: O Nexo não é de forma alguma uma rede para oferecer 
produtos ou serviços a outros membros. É uma plataforma para compartilhar 
informações, ideias e experiências. 

Código de Conduta 



Timeline Nexo 2020 



15/01/2020 

Janeiro 

Reunião de fundação do Nexo 
Governança Corporativa, 
realizada no Hotel Swan Tower, 
em Novo Hamburgo/RS. 

Reunião de lançamento da marca 
Nexo Governança Corporativa, 
apresentação da Proposta de Valor 
e objetivos para 2020. 

Lançamento da 
Marca Nexo 

20/02/2020 

Reunião de 
Fundação do Nexo 

Fevereiro 



03/03/2020 

Março 

Lançamento da primeira versão 
do site Nexo. 

Lançamento do 
Site Nexo 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

O painel Sucessão para o Sucesso, 
com curadoria e mediação do Nexo 
Governança Corporativa, foi um dos 
destaques da terceira edição do 
Fórum Fimec, espaço de conteúdo 
dentro da FIMEC, uma das 
principais feiras de negócios do 
mundo, voltada ao setor produtivo 
da cadeia coureiro-calçadista. 
  
Participaram do debate, conduzido 
pela jornalista Cristina Pacheco, 
diretora de comunicação do Nexo, 
sucessores de empresas que são 
referência por sua gestão e 
aplicação das boas práticas de 
governança. 

Painel Sucessão 
Fórum FIMEC 

11/03/2020 

http://www.nexogc.com.br/


Março 

No ar em: 31/03/2020 

No primeiro episódio do NexoCast, o 
podcast do Nexo, os diretores Cristina 
Pacheco e Miguel Vieira recebem nos 
estúdios da Rádio União Rafael 
Biedermann e Rodrigo Provazzi, da 
PwC, para falar sobre governança e 
sobre os desafios diante da Lei Geral 
de Proteção de Dados. Já que falamos 
sobre acesso a dados pessoais, na 
dica do programa, Provazzi indica o 
filme "Privacidade Hackeada", da 
Netflix. 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

No ar em: 15/04/2020 

No segundo episódio do NexoCast, o 
podcast do Nexo, os diretores Cristina 
Pacheco, Miguel Vieira, Helena Schmidt e 
Igor Drews debatem o momento vivido 
com a pandemia da Covid-19, os impactos 
do distanciamento social nos indivíduos, 
na gestão e nas empresas. Falamos 
também sobre como as ferramentas de 
governança corporativa atuam nesse 
cenário. Nas dicas de livros, trouxemos 
quatro! "Pós-Verdade e Fake News", 
organizado por Mariana Barbosa, "Roube 
como um Artista - 10 dicas sobre 
criatividade", de Austin Kleon, "De Geração 
para Geração", de John Davis e "Liderança 
Tranquila", de David Rock. Este episódio 
do NexoCast foi gravado remotamente e 
editado pela equipe técnica da Rádio 
União FM.  

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

Abril 

http://nexogc.com.br/NexoCast/16/NEXOCAST-01--Lei-Geral-de-Protecao-de-Dados
http://nexogc.com.br/NexoCast/16/NEXOCAST-01--Lei-Geral-de-Protecao-de-Dados
http://nexogc.com.br/NexoCast/18/NEXOCAST-02--Impactos-da-pandemia-e-distanciamento-nos-individuos-na-gestao-e-nas-empresas-e-o-papel-da-Governanca
http://nexogc.com.br/NexoCast/18/NEXOCAST-02--Impactos-da-pandemia-e-distanciamento-nos-individuos-na-gestao-e-nas-empresas-e-o-papel-da-Governanca


Abril Maio 

No episódio 04 do NexoCast, os diretores 
Cristina Pacheco, Igor Drews e Rodrigo Castro 
recebem o consultor em estratégia, inovação e 
crescimento Maximiliano Carlomagno, sócio e 
fundador da Innoscience. A pauta é a jornada de 
inovação e as boas práticas de governança, e 
como essa combinação pode trazer resultados 
positivos para as empresas familiares. Durante 
a conversa, Max dá muitos insights e dicas de 
conteúdos, como os livros “DNA do Inovador”, 
de Jeff Dyer, Clayton Christensen e Hal 
Gregersen; “Sapiens”, Yuval Harari; “The 
Innovator’s Hypothesis”, de Michael Schrage.  E 
no quadro da dica imperdível, Maximiliano 
trouxe outra sugestão: o livro “Innovation 
Governance”, de Jean-Philippe DesChamps e 
Beebe Nelson, leitura fundamental para quem 
deseja se aprofundar na temática. O episódio 
foi gravado remotamente através da 
ferramenta Zoom Meetings e editado pela 
equipe técnica da Rádio União FM. No ar em: 22/05/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

No terceiro episódio do NexoCast, o podcast 
do Nexo, os diretores Cristina Pacheco, 
Miguel Vieira e Ronaldo Grangeiro recebem 
virtualmente a conselheira Monika Conrads, 
presidente do conselho de administração do 
Moinho Paulista, acionista da Duas Rodas e 
com vasta experiência na governança 
em empresas familiares. Monika fala sobre 
como as estruturas e processos da 
governança familiar e corporativa podem 
ser o diferencial para as necessárias 
tomadas de decisão em um momento de 
turbulência como o que vivemos. 
Na dicas de conteúdo, Ronaldo traz a 
sugestão da série "Succession", do serviço de 
streaming HBO GO, que trata sobre os 
conflitos e desafios da sucessão empresarial 
e familiar. Este episódio do NexoCast foi 
gravado remotamente e editado pela equipe 
técnica da Rádio União FM.  No ar em: 29/04/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

http://nexogc.com.br/NexoCast/20/NexoCast-04-%E2%80%93-Inovacao-startups-e-governanca:-entrevista-com-Maximiliano-Carlomagno
http://nexogc.com.br/NexoCast/19/NEXOCAST-03--Governanca-como-diferencial:-entrevista-com-Monika-Conrads
http://nexogc.com.br/NexoCast/19/NEXOCAST-03--Governanca-como-diferencial:-entrevista-com-Monika-Conrads


Junho 

No episódio 06 do NexoCast, os diretores 
Cristina Pacheco, Helena Schmidt e Miguel 
Vieira conversam com Maria Izabel Severo, 
mediadora de conflitos, coach executivo e 
conselheira consultiva do Grupo Sabemi. A 
pauta é sobre conflitos e como lidar com 
eles. Conflitos são inerentes da natureza 
humana, são comuns nas empresas, 
familiares ou não. Aceitar os conflitos como 
parte do dia a dia e aprender a administrar 
essas questões pode ser um dos caminhos 
para que eles não sejam uma ameaça grave 
aos negócios. 
 
Na dica de livro, Maria Izabel sugere a leitura 
de “Como Chegar ao Sim Com Você Mesmo”, 
de William Ury. O livro pretende ajudar no 
primeiro passo em qualquer negociação, 
conflito ou conversa difícil. 

No ar em: 18/06/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

No episódio 05 do NexoCast, recebemos o 
economista e conselheiro Aod Cunha na 
reunião mensal do Nexo. Para integrantes e 
convidados do grupo, em um encontro pelo 
Zoom, Aod fala sobre o cenário global e 
brasileiro da economia diante do 
coronavírus e também sua visão, a partir da 
participação em alguns importantes 
conselhos, de como se preparar e agir nesse 
momento incomum. No quadro da dica 
imperdível, o publicitário Juliano 
Hennemann, diretor de marketing do Nexo, 
sugere o livro “Invasão de Campo”, da autora 
Barbara Smit, que conta a história dos 
irmãos Adi e Rudolf Dassler, e como suas 
trajetórias deram origem às gigantes do 
mercado esportivo Adidas e Puma. O 
episódio foi gravado remotamente através 
da ferramenta Zoom Meetings e editado pela 
equipe técnica da Rádio União FM. No ar em: 05/06/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

http://nexogc.com.br/NexoCast/22/NexoCast-06--Mediacao-e-resolucao-de-conflitos-em-empresas-familiares
http://nexogc.com.br/NexoCast/21/NexoCast-05-%E2%80%93-Aod-Cunha-e-o-papel-dos-conselhos-para-enfrentamento-da-crise


Julho 

O episódio 07 do NexoCast traz uma fala da 
consultora Denise Casagrande sobre o fator 
humano nas empresas. A palestra aconteceu 
em uma reunião virtual do Nexo Governança 
Corporativa em que participaram 
integrantes e convidados, fundadores e 
sucessores de empresas familiares. Denise 
Casagrande tem formação em psicologia 
organizacional, administração de empresas 
e gestão. A especialista dá recomendações 
preciosas para fortalecer os valores e 
condutas das empresas e das pessoas. 
  
Na dica imperdível de leitura, Denise 
recomenda dois títulos: “Capitalismo 
Consciente”, de John Mackey, que aborda 
propósito dos negócios e das marcas, e “A 
era do imprevisto”, de Sérgio Abranches. 

No ar em: 02/07/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

15/07/2020 

Reunião mensal do Nexo, com 
presença de Daniel Randon em um 
bate papo direto e transparente 
com os associados do Nexo. 

Reunião mensal 
com Daniel Randon 

http://nexogc.com.br/NexoCast/23/NexoCast-07-%E2%80%93-Gestao-de-pessoas-com-Denise-Casagrande


Julho 

No episódio 09 do NexoCast, os diretores do 
Nexo Cristina Pacheco, Miguel Vieira e Rodrigo 
Castro entrevistam o presidente do Conselho de 
Administração da Sicredi Pioneira RS, Tiago 
Schmidt, em uma conversa sobre governança, 
propósito, cooperativismo e boas práticas. 
 
Na dica imperdível de conteúdo, desta vez 
trazemos uma biblioteca de recomendações. 
Tiago sugere cinco livros: “Abundância: O futuro 
é melhor do que você imagina”, de Peter H. 
Diamandis e Steven Kotler; “Plantando Robles”, 
de Emerson de Almeida; “Capitalismo 
Consciente”, John Mackey e Raj Sisodia; “Guia 
Prático do Capitalismo Consciente”, de Raj 
Sisodia, Timothy Henry e Thomas Eckschmidt e 
“Mindset: A nova psicologia do sucesso”, 
de Carol S. Dweck. Rodrigo Castro entrou no 
embalo e traz mais um título: “Powerful: Como 
construir uma cultura corporativa de liberdade 
e responsabilidade”, de Patty McCord. No ar em: 30/07/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

No episódio 08 do NexoCast, os diretores do 
Nexo entrevistam o conselheiro Carlos 
Biedermann, sócio da PwC e da Biedermann 
Consulting, presidente do Conselho 
Deliberativo do Grêmio Football Porto 
Alegrense, membro do conselho de 
administração do IBGC e dos Comitês de 
Auditoria do Grupo Algar e do Grupo Suzano. 
Biedermann fala sobre o papel e as 
responsabilidades do Conselho de 
Administração em tempos de pandemia e 
crise econômica e, claro, fala da importância 
da governança em um clube de futebol. 
Na dica imperdível de conteúdo, Biedermann 
recomenda dois títulos. Um livro: “A Caixa 
Preta da Governança”, de Sandra Guerra; e 
uma série: “O Arremesso Final”, disponível na 
Netflix, documentário em 10 capítulos que 
conta a saga de Michael Jordan e o Chicago 
Bulls. No ar em: 16/07/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

http://nexogc.com.br/NexoCast/25/NexoCast-09-%E2%80%93-Governanca-Corporativa-no-Cooperativismo-o-case-da-Sicredi
http://nexogc.com.br/NexoCast/24/NexoCast-08-%E2%80%93-Carlos-Biedermann-e-os-Conselhos-inclusive-no-futebol


Agosto 

O NexoCast 10 traz uma conversa com Luiza 
Helena Trajano, uma das pessoas mais 
importantes do cenário corporativo 
brasileiro, presidente do Conselho de 
Administração do Magazine Luiza. Sob sua 
liderança, o Magazine Luiza experimentou um 
crescimento em tamanho, valor, importância, 
reputação, tendo em suas bases a cultura de 
valorização das pessoas. Entre muitas 
atividades, Luiza Helena também é a líder do 
Grupo Mulheres do Brasil.  
 
A pauta é sobre os desafios e conquistas da 
companhia e a governança da empresa 
familiar. O Magazine Luiza, hoje sob o 
comando da terceira geração com a 
presidência do filho Frederico Trajano, é 
exemplo de sucessão exitosa e é case por sua 
bem sucedida transformação digital.  

No ar em: 13/08/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

Os integrantes do Nexo conversam com a 
consultora especialista em sucessão em 
empresas familiares e gestão de carreiras 
Vicky Bloch. Na pauta, a convidada traz sua 
visão sobre algumas ferramentas de 
governança corporativa, fala sobre famílias 
empresárias, os conselhos de administração 
e reflete sobre os desafios que as empresas 
e especialmente as pessoas à frente delas 
enfrentam atualmente. 
 
Vicky Bloch, no quadro da dica do livro, 
indica uma obra que considera altamente 
afetiva: “Arroz de Palma”, de Francisco 
Azevedo, um livro que fala de família e de 
trajetória. Segundo Vicky, “precisamos ler 
coisas que nos estimulem a alma”. 
Concordamos, Vicky. 

No ar em: 27/08/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

http://nexogc.com.br/NexoCast/26/NexoCast-10-%E2%80%93-Luiza-Helena-Trajano-a-alma-do-Magazine-Luiza
http://nexogc.com.br/NexoCast/27/NEXOCAST-11-%E2%80%93-Desafios-da-sucessao-com-Vicky-Bloch


Setembro 

No episódio 13 do NexoCast, os diretores do Nexo 
recebem José Galló, presidente do Conselho de 
Administração das Lojas Renner S.A. Galló foi por 
décadas presidente da companhia e sob sua 
gestão, a empresa tornou-se o gigante do varejo 
de moda brasileiro que é hoje. Na conversa, o 
executivo ressalta o caráter voltado à 
profissionalização que sempre foi premissa da 
atuação da Renner, desde o fundador, e a 
importância das estruturas de governança. A 
companhia abriu seu IPO em 1967, teve um sócio 
estrangeiro durante a trajetória e mais tarde 
tornou-se a primeira Corporation do Brasil.  
 
Na dica do livro, falamos sobre “O Poder do 
Encantamento”, de autoria do próprio José Galló. 
Ela compartilha algumas inspirações que traz na 
publicação e espera que, com a leitura, as 
pessoas possam compreender melhor suas 
competências, aptidões e aproveitem suas 
realizações na plenitude. No ar em: 24/09/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

A pauta do NexoCast 12 é Compliance e 
ética, em que medida suas práticas auxiliam 
na longevidade e perpetuidade das 
organizações, as preocupações e medidas 
para adotar um programa desta natureza e 
como os valores das famílias empresárias 
podem estar presentes no tratamento ético 
dos negócios. O entrevistado é o advogado 
Fabrizio Camerini, diretor de Ética e 
Compliance da Yara International, que vive e 
trabalha em Oslo, na Noruega, e de lá teve 
essa ótima conversa com os diretores do 
Nexo Governança Corporativa. 
Temos, claro, a dica de livro do convidado. 
Fabrizio recomenda “A Conquista da 
Felicidade”, um livro de filosofia do autor 
Bertrand Russel. “Recomendo para quem 
quer pensar nos desafios da vida e refletir 
um pouco sobre como viver a boa vida”, 
comenta o entrevistado. No ar em: 10/09/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

http://nexogc.com.br/NexoCast/29/NEXOCAST-13-%E2%80%93-Varejo-e-o-encantamento-com-Jose-Gallo
http://nexogc.com.br/NexoCast/28/NEXOCAST-12-%E2%80%93-Etica-e-Compliance-com-Fabrizio-Camerini


O episódio 15 do NexoCast recebe Pedro 
Bartelle, diretor presidente da Vulcabras 
Azaleia, grupo que alcança quase 70 anos de 
história forte no mercado calçadista 
brasileiro, hoje atuando como uma gestora 
de marcas líderes no mercado, com a 
esportiva Olympikus à frente do portfólio. 
Na pauta estão os desafios, conquistas e 
estratégias de superação da Vulcabras 
Azaleia, uma gigante do setor calçadista, que 
há cinco anos passou por uma 
reestruturação fundamental, implementou 
governança corporativa e, nesse imprevisto 
cenário de 2020, soube reagir aos solavancos 
do mercado com a retomada plena da 
produção. Na hora da dica do livro, Pedro 
Bartelle nos recomenda “Antifrágil: coisas que 
se beneficiam com o caos”, de Nassim 
Nicholas Taleb, um livro sobre prosperar em 
um tempo de incertezas. 

No ar em: 22/10/2020 
> Clique para acessar 
   este conteúdo 

O episódio 14 do NexoCast recebe Mariana 
Moura, consultora organizacional e 
integrante da família empresária à frente do 
Grupo Moura, de Pernambuco. Em sua fala, 
Mariana conta sobre a pesquisa que levou ao 
livro “Supergovernança, um olhar ampliado 
sobre os desafios das empresas familiares”, 
em que a autora reflete sobre a governança 
como uma jornada através de suas 
ferramentas, e não uma estrutura que seja o 
objetivo de qualquer organização. 
  
Na conversa com os integrantes do Nexo, 
Mariana fala sobre sucessão, planejamento, 
formação das novas gerações, e fala 
também das iniciativas da Escola F e do 
Projeto Rumo, no Recife. 

No ar em: 08/10/2020 
> Clique para acessar 
   este conteúdo 

Outubro 

http://nexogc.com.br/NexoCast/31/NEXOCAST-15-%E2%80%93-Pedro-Bartelle-e-a-estrategia-brasileira-na-Vulcabras
http://nexogc.com.br/NexoCast/30/NEXOCAST-14--Mariana-Moura-e-a-Supergovernanca


O NexoCast 17 traz a fala de Eduardo Gentil, 
conselheiro de diversas empresas e integrante 
do Cambridge Family Group. O consultor 
provoca uma reflexão sobre a atuação dos 
acionistas, que precisam pensar mais como 
donos, segundo ele parafraseou o também 
consultor John Davis. “Historicamente”, 
ponderou Gentil, “acionistas têm atitudes de 
gestor”. As atitudes positivas do novo mindset 
dos acionistas, no caso das empresas familiares, 
devem aportar às organizações fatores como o 
desapego e visão de portfólio, a renovação no 
quadro de líderes, o ganho na perspectiva de 
visão estratégica e a busca de novas 
oportunidades para o negócio. O consultor 
também ressalta a importância de que se 
proteja a cultura da empresa naqueles aspectos 
que se acredita ser a chave do sucesso. “Famílias 
precisam considerar a si mesmas como gestoras 
de seus ativos e valores, buscando uma missão 
familiar inspiradora”, avalia Gentil. No ar em: 19/11/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

Os diretores do Nexo recebem no NexoCast 
16 o Diretor Superintendente do Grupo 
Vibra, Gerson Müller, que fala sobre a 
implantação da governança na companhia, a 
vocação pela inovação e os desafios da 
família empresária. O Grupo Vibra é 
referência na produção de alimentos e 
avicultura. A companhia, que iniciou sua 
jornada pela experiência dos fundadores na 
Frangosul, recentemente acolheu a gigante 
norte-americana Tyson Foods em seu 
quadro societário, e vem trabalhando as 
boas práticas de governança desde 2014, 
com a formação do conselho administrativo 
(com dois membros sócios e cinco 
independentes) e diversos comitês 
estratégicos que aprofundam os temas 
relevantes à gestão. 

No ar em: 05/11/2020 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

Novembro 

http://nexogc.com.br/NexoCast/33/NEXOCAST-17--Eduardo-Gentil-e-o-papel-do-acionista-nas-empresas-familiares
http://nexogc.com.br/NexoCast/32/NEXOCAST-16--Governanca-com-resultado-com-Gerson-Muller


Pedro Parente, presidente do conselho da BRF, 
é o entrevistado do NexoCast 18. Parente, que já 
teve passagem por diversas secretarias, 
ministérios e foi presidente da Petrobrás, tem 
também atuação marcante na iniciativa 
privada, em empresas como Grupo RBS e 
Bunge. Na conversa, Parente fala sobre 
governança, conselhos e como qualificar o 
processo decisório nas empresas. “Estruturas 
de governança, como um conselho, melhoram a 
qualidade do processo decisório das empresas, 
pois abrem oportunidade para o contraditório”, 
recomenda. Com a existência dos fóruns 
adequados, as empresas, especialmente 
familiares, qualificam os questionamentos e o 
diálogo acerca das decisões. Na dica de livro, 
Parente recomenda: Ram Charan, com o título 
“Boards that deliver”; Jim Collins e o já clássico 
“Good to Great” (em português, “Empresas 
feitas para vencer”) e Vicente Falconi, por seus 
livros do ponto de vista de gestão. 

No ar em: 03/12/2020 > Clique para acessar 
   este conteúdo 

Dezembro 

03/12/2020 

Marcelo Reichert e Alidor Lueders 
apresentam os cases de Governança da FCC 
e WEG em evento promovido pela FIESC - 
Federação das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina em parceria com o IBGC - Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa e 
NEXO Governança Corporativa. 
 
Sílvia Marafon e Léia Wessling também 
participaram da mediação e 
compartilhamento de ideias e experiências a 
respeito de boas práticas de Governança. 
 
Mais de 100 pessoas participaram e 
compartilharam experiências e ideias a 
respeito da relevância da adoção de boas 
práticas de Governança para assegurar 
maior longevidade para as empresas 
familiares. 

Mesa Corporativa 
FIESC: Vamos falar de 
Governança? 

http://nexogc.com.br/NexoCast/34/NEXOCAST-18-%E2%80%93-Pedro-Parente-e-a-governanca


No ar em: 17/12/2020 
> Clique para acessar 
   este conteúdo 

Poucos conselheiros de empresas têm a 
experiência de Antônio Kandir, que além de sua 
trajetória no governo, como secretário e 
ministro de Estado, já atuou em 25 companhias e 
atualmente participa de conselhos de empresas 
como Gol e Grupo Vibra.  
“Hoje, as empresas estão submetidas a ventos de 
toda ordem e precisam, para sobreviver, da 
capacidade de adaptação, com agilidade. É 
preciso entender as mudanças e ter o processo 
decisório organizado. O conselho é o catalisador 
do processo de mudança e adaptação”, avalia 
Kandir. 
Na hora da dica do livro, o convidado recomenda 
“How to Lead”, de David Rubenstein, uma 
conversa do autor com principais líderes e CEOs 
de diversas companhias de alto nível; “A regra é 
não ter regras”, livro de Reed Hastings, fundador 
da Netflix; e “A Loja de Tudo – Jeff Bezos e a era da 
Amazon”, livro com autoria de Brad Stone. 
 
 

Dezembro 

Temporada 2021 
Confira alguns nomes que já garantiram sua 

participação na Temporada 2021 do Nexocast 

Jorge Gerdau Sara Hughes Leandro Melnick 

Acesse o NEXOCAST nas principais plataformas de podcast e  
acompanhe novos lançamentos em breve. 

http://nexogc.com.br/NexoCast/35/NEXOCAST-19--Antonio-Kandir-e-as-sete-diretrizes-para-os-conselhos
http://www.nexogc.com.br/nexocast


Conteúdos Extras 



Imperdível para os líderes atuais! 
 
Por meio de entrevistas 
emocionantes e profundas, a série 
documental explora os momentos 
críticos na carreira dos treinadores, 
bem como os aprendizados que 
moldaram suas filosofias 
profissionais. 

A premiada série de televisão 
americana é uma satírica comédia 
dramática criada por Jesse 
Armstrong.  
 
Estreou em 3 de junho de 2018, na 
HBO, e foi renovado para uma 
terceira temporada.  
 
A série é centrada na família Roy, 
os proprietários disfuncionais de 
Waystar RoyCo, um império global 
de mídia, que lutam pelo controle 
da empresa em meio à incerteza 
sobre a saúde do patriarca da 
família, Logan Roy. 

SUCCESSION - HBO THE PLAYBOOK - NETFLIX 



O jogo das grandes corporações e do mercado de ações 
esta ́ mudando graças a três letras: ESG. O acrônimo 
sintetiza critérios de conduta das empresas que 
consumidores e investidores estão cada vez mais 
levando em consideração no momento de consumir e 
investir: Environment (ambiental), Social (social) e 
Governance (governanc ̧a).  

EBOOK – Trend Report ESG 

> Clique para acessar 
   este conteúdo 

https://www.linkedin.com/posts/nexogc_trend-report-esg-activity-6744703884708732928-LQmc
https://www.linkedin.com/posts/nexogc_trend-report-esg-activity-6744703884708732928-LQmc


Indicação de Vicky Block 

LIVROS – Algumas indicações de convidados e diretoria do NEXO 

Indicação de Miguel Vieira Indicação de Antônio Kandir 

Indicação de Jorge Gerdau Indicação de Carlos Biedermann Indicação de Pedro Parente 

Indicação de Max Carlomagno  

Indicação de Thiago Schmidt 

Indicação de Pedro Bartelle  

Indicação de Aod Cunha  



Miguel Vieira 
Presidência 

Diretoria NEXO - 2020 

Rodrigo Castro 
Diretoria de Planejamento 

Helena Schmidt 
Diretoria de Relacionamentos 

Juliano Hennemann 
Diretoria de Marketing 

Cristina Pacheco 
Diretoria de Comunicação 

Ronaldo Grangeiro 
Diretoria de Formação 

Igor Drews 
Diretoria de Formação 

https://www.linkedin.com/in/miguel-vieira-1400b928/
https://www.linkedin.com/in/crispac/
https://www.linkedin.com/in/rodrigodecastro/
https://www.linkedin.com/in/ronaldo-schmidt-grangeiro-10b60813/
https://www.linkedin.com/in/helenaschmidtdh/
https://www.linkedin.com/in/julianobrennerhennemann/
https://www.linkedin.com/in/igordrews/
https://www.linkedin.com/in/crispac/
https://www.linkedin.com/in/ronaldo-schmidt-grangeiro-10b60813/
https://www.linkedin.com/in/igordrews/
https://www.linkedin.com/in/miguel-vieira-1400b928/
https://www.linkedin.com/in/rodrigodecastro/
https://www.linkedin.com/in/helenaschmidtdh/
https://www.linkedin.com/in/julianobrennerhennemann/


Apoiadores: 

Um agradecimento especial pela confiança de quem esteve ao nosso lado em 2020  

Parceiros: 

Patrocinadores: 



O Nexo é de Famílias Empresárias  
para Famílias Empresárias. 

Agradecemos a todos que participaram 
com a gente nesse desafio de 2020. 

Obrigado! 



contato@nexogc.com.br 

www.nexogc.com.br 

http://www.nexogc.com.br/

