Organizações familiares
que dão certo
Herbert Steinberg, fundador e Chairman da MESA Corporate
Governance, estará presente no LatinAmerican Family Business
Summit, considerado o mais importante evento de famílias
empresárias da América Latina.
As empresas familiares capazes de mudar tão rápido quanto o mundo ao seu
redor têm crescimento sustentável. Os desafios podem ser muitos e
complexos, mas a unidade familiar é uma forte energia construtiva para o
sucesso do negócio. O caso do Grupo Uriach, indústria farmacêutica espanhola
com 180 anos de história que está na quinta geração, é um exemplo notável.
Muitos outros cases e os principais temas sobre a sucessão familiar serão
apresentados no LatinAmerican Family Business Summit, que será realizado
em Cartagena, Colômbia, nos dias 26 e 27 de setembro.
Herbert Steinberg, fundador e Chairman da MESA Corporate Governance, vai
acompanhar esse evento: “Este Summit sobre empresas familiares da América
Latina oferece experiências e insights para construir organizações resilientes e
adaptáveis às mudanças. A próxima geração das famílias empresárias deve
alinhar princípios, valores e capacidade de reinvenção”.

Sobre Herbert Steinberg
Com 21 anos de experiência como executivo para grandes corporações e 17
anos como empresário e consultor, Steinberg é fundador da MESA Corporate
Governance. Liderou processos de reposicionamento estratégico e
alinhamento de gestão no Conselho de empresas como Banco Santander,
Citibank e McDonald’s. Como consultor, conduziu diversos processos de
reestruturação, como o turnaround do Banco Crefisul, a privatização do
Banespa e a posterior fusão com o Santander, a compra do controle do
Bradesco na CPM pelo Deutsche Bank, além de outros importantes projetos
envolvendo alinhamento cultural e processos de downsizing.

Tornou-se Sparring para ocupantes de posições do C-level, coach e counselor
de CEOs e Conselheiros. Preside o Comitê Estratégico de Governança
Corporativa da Câmara Americana em São Paulo e a Care Brasil. É membro
atuante do Family Business Network (FBN), do International Corporate
Governance Network (ICGN) e do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC).
Administrador de empresas com pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), possui certificação pelo Independent Board Member do Directors’
Consortium das Universidades de Chicago, Stanford e Wharton. Ministrou
cursos de MBA e palestras em congressos e seminários no Brasil e no exterior.
Articulista e autor de livros como “A Dimensão Humana da Governança
Corporativa”, “Governança Corporativa – Conselhos que perpetuam empresas”
e “A Família Empresária”. Também contribuiu com capítulos em seis edições
de “Estudos Especiais sobre as Empresas Familiares”, além de outras obras.

Sobre a MESA
Primeira consultoria brasileira a se dedicar com prioridade à dimensão humana
da governança corporativa, que envolve os relacionamentos entre Conselho de
Acionistas/Cotistas, Conselho de Administração, Conselho de Família e o
principal executivo de uma empresa. A empresa é constituída por uma equipe
de consultores especialistas e experientes que atendem às necessidades nos
diferentes momentos de modernização de empresas de origem familiar ou
multissocietárias, quer sejam de capital fechado ou com ações listadas em
bolsas de valores. Também é filiada às seguintes entidades e instituições:
AMCHAM Brasil, IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ICGN
– International Corporate Governance Network, FBN – Family Business
Network e NACD – National Association of Corporate Directors.

