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FELIZ

NATAL
Ao percorrer as páginas desta Revista,
você terá uma ideia, ainda que breve,
de como o ano de 2016 foi pleno de
sucessos e conquistas para todos nós,
com destaque para a entrega do troféu
“O Equilibrista”. O IBEF Campinas
conta com cada um de vocês para
fazer de 2017 outro ano de muito
trabalho e conquistas importantes.

EXPEDIENTE
O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças
(IBEF) é uma entidade sem fins lucrativos, formada
por profissionais de finanças que tem como objetivo
o desenvolvimento profissional e social, através do
intercâmbio de informações.
A entidade foi fundada no Rio de Janeiro em 1971.
Em Campinas, o IBEF foi constituído em 1985. É
uma entidade pública municipal (Lei nº 12.070
de 10/09/2004). No Brasil, o IBEF tem também
entidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.
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Gislaine Heitmann - Presidente do IBEF Campinas

C

omeço recordando. Na tarde de
uma terça-feira, 26 de março, fui
empossada presidente do IBEF Campinas. Foi um momento de muita emoção.
Assumi, orgulhosa em ser a primeira mulher a ocupar este cargo e por propor uma
gestão de cooperação, de colegiado. Havia
naquele momento um clima de ansiosa expectativa. Soprava o vento quente dos dias
de verão, nunca esqueci o olhar de cada
colega naquele momento tão solene. Todos estavam ali de corpo e alma. Acredito
que esse momento seja para vocês (diretores e vice-presidentes, meus companheiros
de IBEF Campinas) tão feliz quanto foi para
mim aquele dia de março de 2013. Desde,
então, vivenciei um mundo novo. Palestras, visitas, seminários, fóruns, reuniões e
debates com a comunidade e autoridades,
em cada tarefa digo que foi uma honra presidir o IBEF Campinas, o que, sinceramente, muito lhes agradeço. Foi preciso muito
jogo de cintura. Os presidentes do IBEF são
chamados a opinar sobre as mais várias
questões: de receitas culinárias a reforma
previdenciária (rs).
Quis o destino que em mim recaísse a
oportunidade de comemorar os 30 anos
do IBEF Campinas na presidência do instituto. Com alegria e confiança, vivemos
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Associados revelam otimismo no último jantar do ano

A

da pesquisa foi feita
por Paulo de Tarso,
sócio da Deloitte, durante o jantar. Segundo ele, as perspectivas
para 2017 são ótimas,
em especial para o
Interior de São Paulo.
“Os investimentos devem aumentar em
torno de 10% em relação a 2015 e também haverá outros investimentos na área
de infraestrutura aqui na região, segundo
nossa pesquisa.”
Ele disse ainda que é grande a chance da
retomada do crescimento se dar já a partir
do início de 2017. “Muito provavelmente o
nível negativo do PIB dará lugar a um PIB
próximo de zero, o que é bastante significativo.” O analista ressaltou que a pesquisa é baseada em respostas de pessoas que
vivem intensamente o mercado econômico e que, portanto, o seu resultado tem
muita credibilidade.
Paulo de Tarso não negou que há riscos
que podem impedir a confirmação dos resultados da pesquisa. “São riscos políticos.
Em termos econômicos, temos uma base
bastante sólida para acreditar nos resultados. O que também pode interferir são
eventuais efeitos de uma crise internacional”, ressaltou.
O representante da Deloitte comentou
que os sinais de retomada do crescimento
já começam a surgir e que eles partem das
fabricantes de automóveis. Segundo ele,
várias delas, inclusive algumas da região
(Honda, Hyundai e Toyota), estão lançando novos modelos, o que representa
investimentos adicionais. “As montadoras
parecem que vão continuar a fazer investimentos. O agronegócio, que também é
um setor importante, está em pleno crescimento. Inclusive há o plano de grandes
empresas do setor em trazer novas plantas
para o Interior de São Paulo”, comentou.
Não há crise que afete a credibilidade que
o IBEF Campinas conquistou ao longo de

sua existência. E uma prova disso, a despeito dos tempos difíceis que vivemos, é
o recente ingresso da empresária Meire
Angelica Ferreira no
quadro de sócios do
instituto. Proprietária
da Mundo do Saber,
empresa de tecnologia
da informação que trabalha com softwares
para gestão municipal
e softwares com conteúdo pedagógico, Meire comenta com
entusiasmo a sua decisão de ser mais integrante do time da entidade que representa
parcela significativa dos executivos de finanças de Campinas e região.
Segundo ela, sua vontade de se associar
ao IBEF Campinas surgiu após participar,
como convidada, de alguns encontros
pelo instituto, inclusive de um promovido pelo IBEF Mulher. “Gostei muito dos
eventos e vi que se participasse do instituto como sócia teria muita a ganhar em
termos de trocas de informação e também
para me atualizar. Por isso, decidi me associar. Estou muito entusiasmada...”
A empresa de Meire existe há 12 anos. Ela
conta que, na área de tecnologia da informação, a concorrência é grande mas que
mesmo assim conseguiu graças à excelência do serviço que presta um destacado
espaço no mercado. “Nos diferenciamos
porque trabalhamos com conteúdo pedagógico do Infantil ao 9º ano focado na
alfabetização que possibilita que a criança
aprenda de forma lúdica e divertida.”
Dizendo-se disposta a participar o mais
ativamente possível das ações do IBEF
Campinas em 2017, Meire afirmou que
está muito confiante com as perspectivas
para o ano que vem. “Tenho boas expectativas para o próximo ano. Depois de dois
anos difíceis e de mesmo assim ter conseguido conquistar um bom espaço no mercado, tenho certeza que colheremos bons
frutos muito em breve”, afirmou.
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Deloitte foi a anfitriã do jantar
harmonizado realizado pelo IBEF
Campinas no D´Autore Restaurante
Contemporâneo em novembro. O local
escolhido encantou nossos associados
com seu clima acolhedor e cozinha comandada pelo renomado Chef Laurent
Hervé, que desenvolve pratos autênticos, a partir da combinação de culturas,
e contempla o universo da gastronomia
contemporânea.
Nossos associados prestigiaram o evento e
vários falaram sobre o cenário econômico
em 2017. A atual situação econômica do
Brasil vem causando
muita
preocupação,
porém, Arthur Pinto
de Lemos Netto, da
Lemos & Associados,
é otimista. “O cenário
geral ainda é nebuloso e há muitos fatores
que tememos, mas se o governo conseguir
promover um ajuste econômico fiscal eficiente, sairemos dessa”, argumenta.
Edmir Bertolaccini cita
a instabilidade social
um ponto negativo que
ameaça o crescimento
dos negócios. “Mesmo
assim, as expectativas
e perspectivas são de
melhora na confiança,
olhando para os negócios, os segmentos
imobiliário e automobilístico apresentam
uma leve retomada”, exemplifica.
A visão dos nossos associados vai ao encontro de uma ampla pesquisa sobre as
perspectivas para a economia, para o
ambiente de negócios e para a gestão empresarial em 2017, realizada pela Deloitte.
Após ouvir representantes de mais de 600
empresas de peso, o trabalho apontou
para um cenário muito mais favorável em
comparação com o do ano que está prestes a se encerrar.
Uma rápida avaliação sobre os resultados

IBEF EM REVISTA

intensamente esse momento para projetar
um futuro para o instituto manter-se jovem
e capaz de viver aventuras ainda mais ousadas nos próximos anos. Mais emoção.
Estamos chegando ao fim de 2016, com
muitas conquistas: recorde de participação
no Sócio-Esportivo, inscrições de novos
associados e a realização de mais de 30
eventos. Não foi fácil. Mas me sinto com
a missão cumprida, no sentido de que fizemos (diretores e eu) a nossa parte para
que o IBEF Campinas cumprisse sua visão
de “Ser a entidade de referência na área financeira da RMC”, ser um instituto sólido
em todos os sentidos, com um modelo de
gestão aprimorado, com projetos de futuro
e metas firmes a perseguir.
Ainda que os resultados da nossa gestão
não tenham alcançado todas as metas, a
vida é assim mesmo, a gente planta e a colheita vem no seu tempo. Muito obrigada
pelo apoio, pelas mensagens que transmitiram força, confiança e esperança. Obrigada também aos que fizeram críticas construtivas.
É claro que o objetivo principal é agradecer
a todos vocês. São poucos os institutos que
reúnem executivos como vocês. Gostaria de
agradecer nossos amigos da Deloitte, IBM,
KPMG, PwC, Unimed, Lemos e Associados
Advocacia, Demarest, Finocchio &
Ustra e Tozzini Freire, pela história que
construíram junto
ao IBEF Campinas.
E pelo interesse genuíno em participar
de todas as iniciativas do nosso instituto. Presidir o IBEF
www.fius.com.br
Campinas foi maravilhoso. E tenham
a certeza: o futuro
Um dos escritórios mais admirados do Brasil.
do IBEF Campinas
também será. MuiCAMPINAS
SÃO PAULO
SOROCABA
to obrigada e bom
Natal para todos.

Presidente: Gislaine Heitmann; Primeiro Vice
Presidente: Valdir Augusto de Assunção; V.P. de
Administração e Planejamento: Flávia Crosara
Gomes de Andrade; V.P. de Finanças: Ana Maria
Cajueiro Toffolo; V.P. Jurídico: Arthur Pinto de
Lemos Netto; V.P. Técnico: Jean Paraskevopoulos
Neto; V.P. de Gestão de Expansão: Carina Budin
Amaro; V.P. Gestão do Conhecimento: Octávio
Teixeira Brilhante Ustra; V.P. de Integração:
Marcos de Figueiredo Ebert

Fotos do Jantar Harmonizado

Entrevista coletiva apresentou Vencedores do Ano

C

om a participação de vários veículos de comunicação de Campinas
e região, o IBEF Campinas promoveu, no dia 21 de outubro, uma entrevista
coletiva para apresentar os destaques de
2016, escolhidos pelo instituto. O encontro com os jornalistas foi uma das ações
que visaram divulgar a iniciativa de premiar pessoas e empresas que se destacaram no cenário empresarial da região.
Além de terem a chance de falar sobre
a importância da premiação, os representantes das empresas e da entidade e
também o vencedor do Troféu Equilibrista
escolhidos pelos associados do IBEF Campinas, responderam, durante a coletiva,
aos questionamentos feitos pelos jornalistas presentes a respeito das perspectivas
para a economia nacional em 2017.
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Vencedores
O “Equilibrista” de 2016, Gustavo Bicudo
E Ceccato, diretor de Finanças e TI da 3M
do Brasil, fez questão de afirmar a todos
que estava muito honrado com sua escolha. Afirmou que o prêmio o deixou “extremamente lisonjeado porque a indicação partiu de profissionais extremamente
competentes e bem sucedidos e também
por causa da importância nacional do
IBEF.” Ele elogiou ainda a denominação
do prêmio. “É mesmo preciso ser um
equilibrista para vencer tantos desafios
existentes em nosso setor.”
Apesar das dificuldades ainda existentes
em nossa economia, Ceccato afirmou que
o Brasil começa a revelar uma trajetória de
estabilização e que os últimos resultados
mostraram que os indicadores pararam
de cair. “Já notamos os nossos clientes
com uma maior confiança na retomada
da economia. O País vai voltar a crescer
em 2017. Talvez não no ritmo que gostaríamos, mas haverá um reaquecimento. As
reformas estruturais criam um ambiente
de restabelecimento da confiança”, disse.
Representando a Transportadora Americana (TA), escolhida como Destaque
na categoria “Empresa Brasileira”, Celso
Delle Donne Luchiari
fez questão de enaltecer
a relevância do prêmio,
além de não esconder
que sua empresa há
muito tempo ansiava por
esta distinção. “É uma
honra muito grande para a nossa empresa receber este prêmio que é muito sério
e que parte da indicação de pessoas de
incontestável competência.” Segundo ele,
o prêmio sempre esteve “na mira” da TA.

“A nossa escolha nos dá certeza de que
estamos no caminho certo e também é
um gás para continuarmos a encarar os
desafios do futuro.”
E sobre o futuro, mais especificamente
sobre o futuro da economia brasileira, Luchiari disse que acredita que o pior já passou, mas não negou que a situação ainda
é bastante difícil. “O País tem 14 milhões
de desempregados e houve um freio no
consumo. No próximo ano, deve começar uma retomada, mas acredito que só
vamos sentir um crescimento mais acentuado a partir de 2018”, disse.
Em nome da Villares
Metals S.A., o Diretor
Presidente Armin Wuzella afirmou que a escolha da empresa como
destaque na categoria
“Indústria” constitui-se
“em uma surpresa muito positiva”. O executivo disse ainda que foi “um grande orgulho” para ele representar a Villares em
uma premiação que a distingue entre tantas grandes empresas estabelecidas na região. “Posso garantir que todos da Villares,
sem exceção, estão muito felizes e orgulhosos. O prêmio é um grande incentivo
para continuarmos trabalhando.”
Wuzella disse aos jornalistas que, no ano
passado, a empresa ampliou as exportações para equilibrar a retração do mercado interno. “A desaceleração das atividades de alguns setores que atendemos foi
compensada com a manutenção ou até o
aumento de outros”, disse, reiterando que
tem convicção na recuperação da economia nacional, mesmo que lenta.
Destaque na categoria “Comércio e Serviços”, a Ascenty Data Centers festejou a
premiação com “muita felicidade”, conforme destacou o CFO da empresa, Gilson Granzier. Segundo ele, a indicação do
IBEF Campinas “foi altamente gratificante,
considerando que temos apenas seis anos
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Neste ano, o Troféu Equilibrista foi para o
executivo Gustavo Bicudo E Ceccato, da
3M do Brasil. No entendimento dos associados do IBEF Campinas, as empresas
Villares Metals (Indústria), Ascenty Data
Center (Comércio e Serviços) e Transportadora Americana (Empresa Brasileira)
foram avaliadas como as melhores em
desenvolvimento e inovação, como destaques de desempenho em seus modelos
de negócios e na maneira como interagem
com seus clientes obtendo crescimento. A
instituição destacada como a melhor em
Responsabilidade Social, foi o SEPI - Serviço Espírita de Proteção à Infância, enti-

dade assistencial sem fins lucrativos que
há mais de 40 anos atende 620 crianças e
adolescentes, dos municípios de Amparo
(SP) e Monte Alegre do Sul (SP).

de vida.” O executivo salientou que o prêmio consagra definitivamente a filosofia da
empresa em privilegiar o atendimento diferenciado a seus clientes. “Para tanto, nos
valemos de uma alta tecnologia e do uso
intensivo de capital.”
Gilson Granzier foi bastante otimista quando ao
futuro dos negócios da Ascenty Data Centers, apesar
da crise. Segundo ele, diferente de boa parte dos demais setores econômicos,
a área de tecnologia vem
apresentando números positivos. O executivo afirmou aos jornalistas que as receitas

da empresa devem crescer 100% neste ano.
“Os últimos dois anos de crise trouxeram
oportunidades para a nossa empresa. Estamos dobrando a cada ano e vamos ampliar
a nossa estrutura dos atuais quatro data centers para nove, num investimento de R$ 600
milhões e entre 150 e 200 novos empregos”,
comentou.
Ana Maria Veroneze Beira,
presidente do Serviço Espírita de Proteção à Infância
(Sepi), de Amparo, também
fez questão de expressar o
contentamento da entidade
que dirige com a indicação
pelo IBEF Campinas. “Para

nós, é uma alegria imensa receber este prêmio. Vindo de uma entidade tão relevante,
o prêmio vai nos ajudar muito na divulgação
de nossa entidade que é de uma cidade pequena e que não é tão conhecida em outros
centros.”
Perguntada sobre as dificuldades que o Sepi
enfrenta nos dias atuais, Ana Maria afirmou
que a situação econômica também afetou o
segmento em que atua. “A crise atingiu as
instituições, mas nós conseguimos sobreviver e mantivemos o atendimento ao mesmo
número de crianças. Com certeza, vamos
conseguir superar as dificuldades principalmente após o reconhecimento do IBEF
Campinas”, disse.

Emoção marcou entrega do Troféu “O Equilibrista”

sua satisfação e honra. Disse que o prêmio
tem um significado especial em sua carreira especialmente por ter sido concedido
por colegas executivos “que, em suas empresas e negócios, valentemente enfrentam
um cenário de grandes desafios, sejam pela
conjuntura recente da nossa economia mas
também pelas características históricas que
o País nos impõe.”
Na sequência de sua manifestação, Ceccato
parabenizou os demais premiados, citando-os nominalmente e aproveitou para tratar de um assunto que, segundo ele, seria
de interesse para todos os colegas que já
receberam ou que ainda receberão o Equilibrista e também para todos os profissionais de sua área. Ele falou sobre a responsabilidade com a ética e a lisura na condução
dos negócios. “Mais do que nunca o Brasil
precisa, nessa fase de sua história, do nosso contínuo trabalho árduo e do compor-

Ana Maria Cajueiro Toffolo entrega
troféu para Armin Wuzella / Villares
Metals

O

IBEF Campinas promoveu um grande encontro no Royal Palm Plaza
para a cerimônia de premiação do
Equilibrista 2016 e entrega dos troféus Destaque, em 24 de outubro. Com a presença de executivos da área de finanças e de
autoridades, os agraciados foram saudados
pela nossa presidente Gislaine Heitmann
por cumprirem aquilo que se espera hoje do
executivo financeiro como protagonista no
planejamento estratégico das organizações.
“As empresas e executivos homenageados
que estão aqui hoje compartilham a crença
de que o papel das empresas e dos líderes
de negócios vai muito além do retorno aos
acionistas, ou melhor, acreditam que podem alcançar esse retorno de forma ética e
sustentável.”
Neste ano, o Troféu “O Equilibrista” foi para
o executivo Gustavo Bicudo E Ceccato, da
3M do Brasil. Trata-se do maior reconhecimento que um profissional de finanças
pode receber e distingue o seu desempenho
marcante na condução dos negócios voltados ao desenvolvimento e progresso da
economia brasileira. Após a premiação, os

convidados participaram
de uma palestra com Fernando Honorato, superintendente do Departamento de Pesquisa e Estudos
Econômicos do Bradesco,
seguida de um jantar servido no Salão Imperial.
Em 2016, o IBEF Campinas um tom mais
corporativo para a cerimônia sem deixar,
no entanto, de valorizar os premiados e promover uma maior integração entre os associados. A maioria dos associados aprovou o
novo formato, colaborando para o sucesso
da grande confraternização que corou as
conquistas do ano de 2016. O mestre de cerimônia foi Dines Schaffer.

cumprimentar a diretoria do IBEF e os demais presentes. Enfatizou, em seguida, que
se sentia muito honrado pela premiação.
Disse que enxergava o prêmio como “uma
referência pelo seu papel no desenvolvimento e na promoção da carreira de executivo de finanças.” Destacou ainda que o
“Equilibrista” contribui para aglutinar de
modo permanente os profissionais da área
em torno do esforço de representar não só
os interesses da categoria, mas também os
interesses pelo bem do País.

Cenário de grandes desafios
Gustavo Ceccato, Diretor de Finanças e TI
da 3M do Brasil, recebeu de Airton Rhode
(Equilibrista 2015) o trofeu desse ano e
agradeceu sua escolha com um emocionado discurso, atentamente acompanha- Ter sido reconhecido por indicação de codo pelos convidados da festa. Ao iniciar legas de profissão, segundo Ceccato reiteo discurso, o executivo fez questão de rou em seu discurso, serviu para aumentar

tamento ético que reforcem condutas morais do mundo corporativo e que sirvam
de exemplo para a nossa sociedade e suas
futuras gerações. Isso não significa que não
enfrentaremos problemas em nossas jornadas, mas que sim em momentos de decisões, tomaremos as corretas. Elas existem e
nós sabemos quais são”, afirmou. Ceccato
disse ainda que o executivo de finanças
tem um papel “absolutamente crítico” dentro da jornada que lhe é reservada, pela
responsabilidade associada aos resultados
financeiros e por seu papel de controle e
gestão. “Cada um de nós tem a chance diária de exercer este papel, papel este que
estimule a ética na conduta dos negócios,
que reforce o respeito às leis e que contribua decisivamente para construirmos um
país mais íntegro e transparente. Convido-os a participar e perseverar nesta jornada”, disse. No discurso, Ceccato também

Flávia Crosara Gomes Andrade
entrega troféu para Gilson Granzier/
Ascenty

agradeceu as pessoas que, segundo ele,
contribuíram de diferentes formas para seu
desenvolvimento pessoal e profissional.
Outro agradecimento foi dirigido aos seus
pais, Roberto e Wanda, que, segundo ele,
sempre estiveram presentes – inclusive na
festa do IBEF – em sua vida. Fernanda, sua
esposa, foi outro alvo de deferência por
parte do executivo: “Obrigado por estar
sempre ao meu lado.” A 3M, empresa para
qual Ceccato presta serviço há 18 anos,
também mereceu agradecimentos pelos
muitos incentivos profissionais que lhe proporcionou. Vários amigos de trabalho não
foram esquecidos pelo “Equilibrista 2016”.
Ele, também, emocionou a todos citando
o orgulho de seus filhos Raul e Alex que
viram a foto do pai no jornal. “Isso mostra
bem o que esse reconhecimento representa
também na minha vida pessoal e por isso
toda minha gratidão ao IBEF Campinas.”

Augusto Assunção entrega troféu
para Celso Luchiari/ TA

Jean Paraskevopoulos Neto
entrega troféu para Ana Maria
Veroneze Beira / Sepi

Estabilidade econômica depende muito da estabilidade política

Gente que faz mais

A

s 111 crianças da Creche Lar Pequeno Paraíso de
Campinas agradeceram com alegria quando Flávio
Silva, do IBEF Campinas, apareceu com 243 latas de
leite em pó e três pacotes de achocolatado, coletadas nos
eventos realizados até outubro deste ano.
A doação foi recebida pela coordenadora e funcionários da
entidade. O IBEF Campinas só tem agradecer aos associados
que ajudaram a realizar essa campanha de arrecadação durante o ano de 2016. Muito obrigado!

tributário
TEMA:
SISCOSERV - “Visão atualizada da RFB e MDIC e o início das fiscalizações”
DEBATEDOR: Rogério Chebabi,
Sócio Diretor do Canal Aduaneiro
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29 de novembro de 2016
LOCAL:
New Port Hotel
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ernando Honorato, superintendente
do Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos do Bradesco, abordou diferentes componentes do sistema
econômico e financeiro em tom provocativo, apontando números altamente contraditórios que, conforme o especialista,
revelam que as incertezas ainda dominarão
por algum tempo os rumos econômicos e
políticos do Brasil. “A recuperação, assim
como foi nos Estados Unidos e no México,
também será lenta”, concluiu ele, durante a
festa de entrega do Troféu “O Equilibrista”
2016. Segundo ele, em termos de Brasil, a
melhora da situação econômica somente
começará a ser sentida ao longo de 2018.
Até lá, o País ainda terá que conviver com
muitos problemas, em especial com o desemprego. “A estabilização do desemprego
deverá ser dar no meio do ano que vem.
A destruição de vagas deve começar a melhorar no primeiro trimestre (2017), mas
como ainda tem muita gente para entrar no
mercado, a taxa de desemprego ainda deve
subir por um tempo. Para 2018, a taxa de
desemprego deve cair bastante.”
Em entrevista para a Revista IBEF, concedida após a palestra, Honorato reafirmou sua

“

confiança na queda de
juros. “O Brasil está com
uma taxa de juro real muito acima do que é recomendado para o tamanho
da recessão que vivemos.
Quando a gente olha para
o quadro como um todo, a variável que está
fora do equilíbrio é a taxa de juros. Enquanto a economia está se arrumando é normal manter os juros no alto, agora que ela
está no caminho certo, o melhor é baixar
os juros.” Ele disse ainda que a estabilidade
econômica depende muito da estabilidade
política. “Quando a política está bem arrumada, produzindo um ambiente favorável aos investimentos, a economia anda”,
resumiu Honorato, acrescentando que tal
pensamento tem dominado até mesmo nos
grandes encontros econômicos realizados
pelo mundo afora.
Em sua palestra, Honorato destacou ainda
que não há vetores de crescimento detectados dentro da economia global. “O
mundo não consegue mais produzir novas
forças de crescimento capazes de tirar esta
situação de excesso de liquidez e de juros
negativos”, ressaltou. Segundo ele, gigantes

industriais estão com vendas negativas, o
que vem se repetindo mesmo no chamado
pós crise, período iniciado em 2012, depois
da crise da economia norte-americana.
O especialista destacou ainda que mesmo
em países como Estados Unidos e da Europa, a falta de confiança na política tem
inibido investimentos nas áreas de infraestrutura. Diante desses fatos, Honorato, de
maneira surpreendente, chegou a dizer que
o Brasil até está bem em comparação com
o que está acontecendo em algumas partes
do planeta. “O mercado global está marcado por políticas protecionistas, levando
o comércio a um crescimento zero. As demandas não estão sendo geradas como era
previsto há pouco tempo.”
O economista também desmistificou a
proposta do governo de cortar gastos. Segundo ele, nem mesmo os cortes em programas sociais e nem mesmo os cortes
em gastos públicos permitirão a economia
anunciada. O grande desafio, segundo ele,
é a forma como o governo vai se organizar para debater o que é mais importante
para ser incluído no orçamento. “A nossa
aposta tem que ser na eficiência em todas
as áreas.”

Quando a política está bem arrumada, produzindo um
ambiente favorável aos investimentos, a economia anda.”

Fernando Honorato

Há 13 anos em Campinas,
mais próximos dos nossos
clientes da região,
aliando o atendimento
personalizado à assessoria
jurídica de excelência.
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e dar água na boca e de encher os
olhos. Assim pode ser definida a
visita à sede do Frigorífico Ceratti, localizada em Vinhedo, feita por uma
comitiva do IBEF Campinas, formada por
diretores e sócios no último dia 24 de novembro. Os visitantes foram recepcionados por Mário Ceratti Benedetti, que abriu
as portas da empresa produtora da famosa
mortadela Ceratti, entre outras delícias de
frios e embutidos de primeira linha.
A visita ao frigorífico atendeu a um convite que Mário Ceratti fez aos associados
do IBEF Campinas, durante a realização
do VII Seminário de Empresas Familiares,
promovido, em 17 de agosto passado, pelo
instituto de executivos de finanças. Neste
evento, o diretor do frigorífico foi um dos
convidados a falar sobre a sucessão administrativa dentro da empresa, fundada em
1932 por Giovanni Ceratti, avô de Mário.
Em pouco mais de três horas, o grupo do
IBEF Campinas pode ver de perto todo o
processo de produção da linha completa
de frios e embutidos (aproximadamente
120 opções) oferecida ao mercado na-

cional e internacional. O tour pela fábrica
incluiu a visita às instalações internas e externas da fábrica, uma das mais modernas
do mundo e referência no setor alimentício. O próprio executivo da empresa conduziu uma parte da comitiva pela empresa. Um outro grupo foi acompanhado pela
supervisora de qualidade, Camila Volpato
Cintra. Ambos, de maneira didática, explicaram ponto a ponto o processo industrial que resulta em alimentos de primeira
qualidade, feitos dentro das mais rigorosas
normas de vigilância sanitária.
Durante a visita, foi possível saber que o
projeto da fábrica de Vinhedo foi desenvolvido respeitando as normas da Comunidade Europeia para fábricas de produtos
de origem animal. Vale lembrar que o frigorífico nasceu em Heliópolis, no subúrbio
de São Paulo, e mudou-se para a cidade
do interior paulista em 2004. Os visitantes também puderam ver que a sustentabilidade norteia a conduta da empresa,
ao conhecerem a Estação de Tratamento
de Efluentes moderna e eficiente existente
dentro da área industrial. Toda água utili-

zada na fábrica de Vinhedo é devolvida à
natureza, limpa e cristalina, conforme explicou o engenheiro ambiental Alexandre
Alves Borges, gestor ambiental da Ceratti.
O operador de caldeira, Ricardo Gadelha,
informou aos visitantes que como combustíveis, a Ceratti usa lenha de reflorestamento e briquete e que a qualidade do
ar é preservada através de um sofisticado
sistema antipoluição. Tudo funciona de
acordo com as normas estabelecidas pelo
Ibama, assegurou Gadelha. Além de terem
a chance de acompanhar o processo de
produção, os representantes do IBEF ficaram sabendo ainda que a Ceratti conta
com mais de 300 funcionários e que seus
produtos são comercializados na América
Latina e em países da Comunidade Europeia. Uma informação que impressionou
bastante aos visitantes foi a de que o Frigorífico Ceratti é o fornecedor exclusivo do
Hocca Bar, famoso pelos fartos sanduíches
de mortadela que comercializa no Mercadão de São Paulo.
» continua na página 12
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É sempre uma alegria receber
os amigos em nossa fábrica”

pós a visita à fábrica, a comitiva
participou de uma degustação de
alguns produtos Ceratti, que fizeram grande sucesso. O anfitrião Mário
Ceratti fez questão de agradecer a todos e
se disse feliz pelo fato do convite ter sido
aceito. “É sempre uma alegria receber os
amigos em nossa fábrica”, enalteceu. Segundo ele, a visita serviu para a empresa
mostrar o seu trabalho. “Também é bom
para acabar com certos preconceitos em
relação aos embutidos que algumas pessoas acham que são feitos a partir de carne de cavalo, por exemplo”, comentou
rindo. “Todos puderam ver a nossa limpeza, a nossa organização e os nossos cuidados que são fundamentais e permitem
que eu possa garantir que existem poucas
fábricas, no mundo, como a nossa.”
Além de agradecer pela visita, o vice-presidente de Integração do IBEF Campinas,
Marcos de Figueiredo Ebert, fez questão
de parabenizar Mário pela excelente estrutura e pelo zelo com que os frios são
produzidos. “Deu para sentir o amor dos
funcionários pelo que fazem e que eles
vestem a camisa da empresa. Foi muito
bom e todos nós ficamos impressionados
e encantados com que vimos.”
Um dos mais empolgados com a visita
era o sócio do IBEF Campinas, Antonio

Wellington Lopes, que é diretor administrativo e financeiro da EPTV, empresa de
comunicação também de origem familiar. “É sempre muito bom conhecer outras empresas mesmo que sejam de uma
outra área. É melhor ainda quando você
vê uma empresa que também é familiar
como a nossa e que se preocupa tanto
com a qualidade, com a sustentabilidade
e que é referência internacional. Assim
como acontece na EPTV, aqui também
a seriedade, a governança e a boa gestão
são incentivados e praticados.”
Lopes elogiou ainda o IBEF Campinas
por ter tido a iniciativa de levar seus associados para conhecerem uma empresa
como a Ceratti. “Isso faz com que valorizemos a indústria nacional, responsável
por 60% do PIB nacional. Fiquei muito
surpreso com o que nos mostraram na visita. O IBEF Campinas precisa promover
outras visitas como esta.”

nou pela capacidade de proporcionar
novas oportunidades para que seus associados conheçam coisas inusitadas.” Para
ele, a visita ao Ceratti foi das mais proveitosas. “É muita competência e excelência
reunidas em uma única empresa. Eles
estão de parabéns e nós também pelo
interesse que demonstramos em conhecer um pouco da rotina de uma fábrica
que produz tantos alimentos de primeira
linha.”
Na mesma linha de Calabria, a advogada Viviane Sartorato, da V.A Sartorato
Consultoria & Advocacia, outra associada do IBEF Campinas que fez parte da
comitiva, afirmou ser totalmente favorável à promoção de visitas à empresas da
região que, segundo ela, é muito rica em
termos empresariais. “As histórias contadas pelo Mário foram muito interessantes
e servem de exemplo para que outras
empresas familiares cheguem ao padrão
do que vimos aqui. Também poder ver
como é feito algo que consumimos foi
muito bom. Tivemos uma aula completa sobre competência. Valeu a pena ter
deixado o escritório algumas horas para
conhecer todo o processo produtivo do
frigorífico Ceratti.”

O advogado Marco Antonio Calabria,
sócio do IBEF Campinas e um dos donos
do escritório Calabria e Villa Gonzalez
Advogados Associados, também fez vários elogios ao trabalho do Ceratti, mas
fez questão de enaltecer a iniciativa do
instituto. “O IBEF sempre me impressio-
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