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Pesquisa realizada pelo IBEF Campinas revela aumento
do otimismo em relação à economia este ano. Feito
entre os dias 29 de março e 8 de abril com associados
da Região Metropolitana de Campinas (RMC),
o levantamento mostra melhora no cenário de
crescimento e de queda da inflação. Do total, 68%
disseram acreditar que a retomada da economia é
o fator que mais impactará os negócios este ano.
A pesquisa revela ainda maior oferta de
empregos nos próximos seis meses.

EXPEDIENTE

Marcos Ebert
Presidente do IBEF Campinas

P

ara quem não me conhece, meu nome
é Marcos Ebert. Sou engenheiro civil e
sócio do IBEF Campinas desde 2005.
Sou empresário e estou à frente das farmácias Fórmula & Cia. Sou casado com Denise
com quem tenho um filho, o Gustavo. Faz
parte da minha personalidade, o desejo de
colaborar com o próximo e, por isso, há
algum tempo desenvolvo trabalhos voluntários. Já fui presidente do CRAMI e atualmente faço parte do Conselho Fiscal desta
entidade. Ocupo uma das vice-presidências
da FEAC e também da Câmara de Comércio
de Campinas e Região.
E é com grande satisfação e com imensa honra e consciente do grande desafio e
responsabilidade, que assumo o cargo de
presidente do IBEF Campinas. Nesta condição, convido os diretores e a comunidade
da RMC para trabalharmos juntos e, assim,
ajudar o Brasil a retomar o caminho para um
crescimento econômico sustentável.
O IBEF é uma das mais importantes e representativas instituições do país e o executivo
de finanças exerce papel estratégico, principalmente em um momento tão complexo e
crucial como o presente.
Quero que meus colegas de diretoria saibam que hoje e amanhã valorizarei as habilidades de cada um, buscando trabalhar
de maneira complementar, porque o IBEF
Campinas é uma obra coletiva, em processo
permanente de construção. Quero saudar
aqui a diretoria que tomou posse, uma diretoria que espelha a importância do IBEF
Campinas. Parabéns a todos e bom trabalho!
Eu tenho alguns compromissos que são muito importantes e o principal deles é trabalhar com ética, seriedade e transparência. O
IBEF Campinas deve trilhar esse caminho,
baseado não só na
competência
técnica, mas também
no interesse público
como prioridade.
Nosso foco central,
nos próximos dois
anos, será o de dar
continuidade ao intenso trabalho de
atualização de conhecimento dos executivos de finanças
da Região Metropolitana de Campinas.
Honrarei o compromisso de comandar

o instituto na missão de formar líderes para o
mercado, e assim contribuir para a construção de um melhor ambiente de negócios no
atual momento, quando o Brasil apresenta
sinais de recuperação econômica.
O IBEF Campinas é um instituto que tem
reconhecida credibilidade para lutar pelo
crescimento da economia da RMC. Agradeço imensamente a ex-presidente, Gislaine
Heitmann, pois em sua gestão, evoluímos
muito na qualidade dos serviços prestados
aos associados e em influência. Obrigado à
toda diretoria liderada pela Gislaine.
E ao encerrar, quero destacar a importância dos Grupos de Estudos e do IBEF Jovem
pelos conhecimentos técnicos e pela inspiração para a nossa juventude. Allan Santinello, Guilherme Barnabé Mendes Oliveira
e Marcelo Landucci, líderes do IBEF Jovem,
e os coordenadores dos Grupos de Estudos
e Comitês Andrea de Toledo Pierri e Cesar
Augusto Laky Redondo (Tributário), Rafael
Marques Santos e Luciana J. Ceccocello
(Gestão Financeira), Bruno Cajueiro Toffolo e André Medeiros (E-Business), José Luis
Finocchio Jr. e Marcos Roberto Sponchiado
(Empresas Familiares), contem comigo!
Nesta gestão, criamos a diretoria de Mídias
Sociais e Comunicação, coordenada por
Viviane Sartorato, com a qual buscaremos
avanços significativos em direção às mídias
sociais.
Amigos, nós começamos 2017 com muito
sucesso e esperamos um crescimento contínuo também nos próximos meses e não
deixem de conferir todas as reportagens da
revista IBEF Campinas elaborada especialmente para vocês.
Boa leitura!

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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Marcos Ebert é o novo
presidente do IBEF Campinas

E

mpresário, engenheiro civil de formação e com uma atuação destacada dentro do IBEF Campinas,
Marcos de Figueiredo Ebert, assume a
presidência com uma proposta de trabalho agregadora e também solidária. Sucessor de Gislaine Heitmann, Ebert afirma que junto com sua diretoria pretende
trazer para a entidade o maior número
possível de novos executivos de finanças
de Campinas e região. Ele e os integrantes
da nova diretoria executiva foram eleitos
para o exercício do mandato no biênio
2017/19. A realização e criação de novos eventos técnicos a serem promovidos
pelo IBEF Campinas é outro objetivo da
nova diretoria. “Com isso queremos contribuir com a permanente atualização dos
executivos, além de criar oportunidades
para o networking, tão importante para
os profissionais da área”, afirmou. Ainda dentro da proposta de tornar o IBEF
Campinas cada vez mais representativo,
o novo presidente disse que estimulará a
participação de estudantes nas atividades
do instituto. “Queremos que os jovens
empresários ou os que estão prestes a
se tornarem executivos tenham a chance de conhecer e de se relacionar com

profissionais mais experientes e que são
referências na área, muitos dos quais são
sócios do IBEF Campinas”. Na parte social, Ebert também manifestou a intenção
de manter a promoção de tradicionais
eventos, como os jantares, o Sócioesportivo IBEF Campinas, o Troféu Equilibrista,
entre outros. “Continuamos interessados
em trazer as famílias dos sócios para o
IBEF Campinas porque acreditamos seriamente que a família é muito importante
na vida do profissional”, comentou.
Voluntariado
Uma das propostas mais peculiares da
nova diretoria está diretamente ligada a
uma prática exercida com regularidade
por Ebert: a do trabalho voluntário. Ex-presidente do Crami, entidade na qual ainda
atua, e com serviços prestados a outras, o
novo presidente disse que pretende estimular o voluntariado entre os associados do
IBEF Campinas. “Posso garantir, com meu
testemunho, que todos conseguem cuidar
da família, dos negócios e também ajudar
a quem precisa. Por isso, vou propor que
nossos associados ajudem, com trabalho,
as entidades assistenciais”, afirmou. Ebert
disse que pretende dirigir o IBEF Campi-

nas como “um time” junto com todos os
diretores e também com os integrantes dos
conselhos Fiscal e Consultivo. “Nossos esforços serão para que o instituto seja cada
vez mais expressivo.”

“Continuamos interessados em
trazer as famílias dos sócios
para o IBEF Campinas porque
acreditamos seriamente que
a família é muito importante
na vida do profissional.”

Compromissos dos novos diretores executivos

Paulo de Tarso Pereira Júnior
1º Vice Presidente
Associado há 10 anos, Paulo de Tarso ressalta que o IBEF Campinas
é uma associação de classe com reconhecimento nacional que se
mantém firme no propósito de discutir e influenciar os executivos
financeiros no que se refere a tendências econômicas e financeiras,
melhores práticas de governança financeira, atualização de
ferramentas de mercado, além de proporcionar um ambiente saudável
de interação e relacionamento. O novo dirigente afirma ainda que
aceitou o desafio de assumir o cargo por acreditar na seriedade dos
componentes da nova diretoria. “Dois de meus sócios atuais foram
fundadores do IBEF Campinas e sempre buscaram me integrar com
a associação. Conheço o Marcos Ebert há muito tempo de outros
projetos e tenho segurança que com sua liderança esta diretoria
executiva conseguirá transformar o IBEF Campinas numa associação
ainda mais reconhecida pelos executivos financeiros do País.
Como vice-presidente não limitarei meus esforços e ideias para
que este objetivo seja alcançado.”

Ana Maria
Cajueiro Toffolo
V.P. de Administração
e Finanças
Sócia há mais de 20 anos, a nova
diretora comenta que encontrou no
IBEF Campinas um excelente campo
para o networking e também para
aprimorar seus conhecimentos sobre
o mundo financeiro. O desafio de fazer
parte da nova diretoria foi aceito por
Ana Maria porque ela acredita que pode
contribuir “para que o instituto tenha
uma imagem de seriedade e transparência
na administração dos recursos dos
associados. Além de garantir a acuracidade
dos dados financeiros, pretendo dividir
meus conhecimentos de anos de trabalho
na área financeira do setor privado com
todos os associados do IBEF Campinas.”

Gislaine
Heitmann
V.P. de Relações
Institucionais
Ex-presidente do IBEF Campinas, no
período de 2013 a 2016, a executiva não
esconde que encontrou no instituto a
grande chance de vivenciar um mundo
novo e contribuir com os executivos de
finanças. “Palestras, visitas, seminários,
fóruns, reuniões e debates com políticos,
com autoridades, com a comunidade,
em cada tarefa foi uma honra presidir
o IBEF Campinas.” Mesmo após ter
presidido o instituto, Gislaine diz que
tem muito por fazer. “Não me sinto com
a missão cumprida, quero continuar
contribuindo para a consolidação do
IBEF Campinas, como instituto sólido
em todos os sentidos, com um modelo
de gestão aprimorado, com projetos de
futuro e metas firmes a perseguir.”
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Marcos Roberto
Sponchiado
V.P. de
Governança
e Integração
com CFO´s
Há quase dois anos fazendo parte do
quadro de associados do IBEF Campinas,
ele afirma que a entidade o atraiu por
contar com executivos e profissionais
financeiros de altíssima qualidade da
região, o que lhe deu a oportunidade
de interação e de realizar um excelente
networking, onde o espírito de amizade
e o compartilhamento de informação e
experiência predominam. Ressaltando
que o trabalho feito pela última diretoria
foi muito bom e que a nova diretoria
está muito interessada em contribuir
com o crescimento do IBEF Campinas,
Sponchiado afirma que se sente muito
motivado para ajudar seus colegas.
“Esta nova diretoria quer ser vibrante,
não somente para os profissionais e
executivos financeiros experientes, mas
também para os jovens que vislumbram
que essa profissão de executivo financeiro
é importante para a nossa sociedade”,
afirma. Sponchiado diz que pretende
contribuir da melhor maneira possível
na promoção de atividades e eventos
do IBEF Campinas.

Ricardo
Hideki Eguchi
V.P. de Inovação
e Tecnologia

Arthur Lemos
V.P. Jurídico
Como associado de diversas entidades
ao longo de sua vida, Lemos afirma que,
no IBEF Campinas, obteve suporte para
aprimorar seu desempenho profissional.
“Isso ocorre com o IBEF Campinas na
medida em que promove palestras com
conteúdo do momento que se vive no
País, através das quais temos crescimento
profissional, além do contato mantido com
os associados.” Lemos conta que aceitou
o cargo de Vice-Presidente Jurídico por
achar que, nele, poderá colaborar com
o presidente e com os demais membros
da Diretoria Executiva, “auxiliandoos no exercício de suas funções e
desempenhando o cargo com dedicação.”

Participando há quase três anos das
atividades do IBEF Campinas, Eguchi conta
que se tornou associado para poder criar
um vínculo maior com profissionais da área
financeira da região, aprimorar o networking
e também para trocar experiências, o
que segundo ele, é muito favorecido no
ambiente do instituto. A possibilidade de
compartilhamento de conhecimentos foi,
ainda conforme Eguchi, o que o motivou a
integrar a nova diretoria. “A região cresce
muito mais do que cresce a oferta de mãode-obra qualificada. O meu objetivo é ajudar
na formação de novos profissionais com
meus conhecimentos. O IBEF Campinas dá
chance para fazermos isso, assim como para
atrair os jovens para a entidade e ajudar na
sua formação”, assegura.

Antonio
Wellington
Costa Lopes
V.P. de Marketing
e Ações
Comerciais
Com mais de duas décadas de
participação como sócio do IBEF
Campinas, Lopes diz que aceitou o
convite para fazer parte da nova diretoria
porque entende que poderá ajudar nas
propostas de inovações relacionadas
à gestão do instituto. “Como gosto de
desafios aceitei a proposta. Pretendo
trazer sugestões e soluções que, acima
de tudo, consigam satisfazer nossos
associados e convencer novos executivos
a fazerem parte do Instituto”, resume.

Octavio Ustra
V.P. de Comitês
Técnicos
Associado ao IBEF Campinas há 12 anos
e onde ingressou por entender que o
instituto exerce um importante papel para
os profissionais da região, Ustra manifesta
total confiança na nova diretoria, por
acreditar “que o time que foi reunido é
excelente e tem condições de realizar a
tarefa de tornar o IBEF Campinas cada
vez maior e mais representativo.” Ele se
diz preparado para contribuir firmemente
na divulgação institucional do IBEF
Campinas, na busca de novos associados,
na realização dos eventos e também no
fortalecimento dos Grupos de Estudos.
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Retomada traz
otimismo

O

IBEF Campinas apresentou para a
imprensa, no dia 10 de abril passado, os resultados da Pesquisa
Econômica 2017 que realizou junto a
cerca de 300 associados, com o objetivo
de detectar sinais de melhoria na economia da Região Metropolitana de Campinas (RMC). A apresentação aconteceu
em um evento que também serviu para
divulgar a posse da nova diretoria executiva do IBEF Campinas, presidida pelo
executivo Marcos Ebert.
O prefeito de Campinas, Jonas Donizette, prestigiou a apresentação da pesquisa e o almoço de oficialização da posse.
Gustavo Bicudo Ceccato, ganhador do
prêmio “Equilibrista 2016”, e que é diretor de finanças e de TI da 3M do Brasil,
fez a apresentação da pesquisa.
Para ele, o que foi apurado pelo trabalho
demonstrou que os executivos de finanças estão otimistas quanto à retomada da
economia nacional a partir do segundo
semestre deste ano e também no ano
que vem. “Eu acho que nós vamos ver
uma retomada gradual que vai se acelerar ao longo do ano. Os executivos,
o empresário e o investidor estão defi-

nitivamente dispostos a embarcar num
processo de crescimento e investimento
e para isso estão avaliando o cenário e
estão em busca de um cenário que mostre que as condições estão presentes. Eu
acho que claramente está se mostrando
que as coisas estão estabilizadas e que
existe uma expectativa de recuperação”,
disse ele para os jornalistas e também
para o prefeito de Campinas.
Jonas Donizette concordou com a análise de Ceccato e afirmou que sua administração está disposta a colaborar com
a recuperação econômica do País. “As

coisas estão se solidificando, o Brasil
está se recuperando e voltando a crescer”, afirmou o prefeito, acrescentando
que a Prefeitura tem o compromisso de
facilitar esse crescimento. “O poder público é o agente facilitador para novas
empresas e para novos investimentos”,
disse.
O presidente do IBEF Campinas, Marcos
Ebert, baseado nos resultados otimistas
da pesquisa, fez questão de garantir que
o instituto também se envolverá para
que cenário econômico atual efetivamente se reverta o mais breve possível.

vi•são

(substantivo feminino)
1 Do latim visio,onis. Ato ou efeito de ver. Percepção de formas, cores
e relações espaciais de um sistema de captação e elaboração de imagens,
formado pelos olhos e cérebro.
2 Enxergar o mundo em seu sentido mais amplo, visualizando diferentes
possibilidades com conhecimento, inovação, ousadia e inteligência para
oferecer experiências únicas a cada cliente, parceiro e colaborador. Com isso,
sua empresa gera ainda mais valor de marca, com uma forma diferenciada
de pensar os negócios.

Termos relacionados:
Acelerar a transformação digital, estimular a inovação, proteger ativos
de informação, criar experiências diferenciadas para os clientes.
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Pesquisa revela criação de novas vagas de emprego
A pesquisa foi feita por e-mail
e os dados foram levantados
entre os dias 29 de março
e 8 de abril, abrangendo
executivos de finanças
estabelecidos na Região
Metropolitana de Campinas
(RMC). De acordo com
o levantamento, 65%
dos executivos consultados
têm empresas no setor de
serviços, 28% na indústria,
5% no comércio e 2% em
outros segmentos.
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o universo pesquisado, mais de 85%
revelaram ter expectativa de crescimento de suas receitas, 40% pretendem investir mais do que em 2016, 36%
informaram que buscarão criar vagas de
trabalho e outras 56% anunciaram que
manterão as vagas existentes. Do total,
68% disseram acreditar que a retomada da
economia é o fator que mais impactará os
negócios este ano.
Na abordagem sobre gestão que a sua empresa pretende priorizar em 2017, a pesquisa revelou que a maioria (35%) quer
priorizar finanças, seguido de processos,
com 25%, orçamentos, com 24% e riscos e
controles, com 16%.
O novo presidente do IBEF Campinas, Marcos Ebert, após cumprimentar a todos os
participantes e também tomar conhecimento dos resultados da pesquisa, reiterou que
em sua gestão o instituro seguirá comprometido com sua missão de “ser a entidade
de referência na área financeira na RMC”.

Marcos Ebert fez a abertura do debate no Hotel Vitória

A decisão do STF mudará o sistema tributário

Os reflexos da exclusão do ICMS da

O

Grupo de Estudos Tributário do
IBEF Campinas promoveu no dia
12 de abril o oportuno debate
“Decisão do STF sobre a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS – Reflexos e discussões tributárias,
financeiras e contábeis”. Na sala Paraty
do Hotel Vitória, o tema foi debatido sob
o comando de Octávio Teixeira Brilhante Ustra, que é sócio do Escritório F inocchio & Ustra Advogados, e por Mariam
Bezerra Stanger, gerente de Consultoria
Tributária da Deloitte.
Polêmica, a decisão do STF (Supremo
Tribunal Federal), anunciada no dia 15
de março passado, define que o governo
federal não pode incluir o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) na base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração
Social (PIS) e para a Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS). Com a medida do STF, as
instâncias inferiores da Justiça também
terão de seguir essa orientação. Vale
destacar que o PIS e a Cofins são pagos
por empresas de todos os setores e ajudam a financiar a Previdência Social e o
seguro-desemprego.
Contrário à decisão do STF, o Ministério da Fazenda, informou que a União
ingressará com o recurso de embargos
de declaração quando o acórdão for
publicado, “a fim de que o seu pedido
de modulação de efeitos seja apreciado
pela Corte”. Segundo as estimativas do
governo, com a mudança da base de
cálculo, a Receita Federal deixará de
arrecadar R$ 250,3 bilhões em tributos
que estavam sendo questionados na Jus-

tiça desde 2003. O tema da mudança na
base de cálculo do PIS e da Cofins estava em discussão no STF há quase duas
décadas.
Conforme Octávio Teixeira Brilhante
Ustra destacou para os participantes do
debate, a decisão do STF implicará em
mudanças extremamente significativas
em todo o sistema tributário. “As consequências ainda são pouco mensuradas
pelo mercado, pelo próprio Judiciário,
mas elas são muitas porque alteram a
estrutura de cobranças de tributos no
Brasil que sempre considerou ou que
muitas vezes considera outros tributos
em sua base. Não dá para saber a extensão desta decisão na configuração de
outros tributos. Vai ser uma mudança
estrutural grande e até mesmo um dos
juízes que foi contrário à decisão disse
que estamos implodindo o sistema tributário nacional.”
Para Ustra, a decisão foi correta porque
trata de uma questão, ainda segundo
ele, que é de transparência fiscal. “É um
caminho sem volta, mas que traz consequências que precisam ser amplamente
debatidas em eventos como este que o
IBEF Campinas está promovendo”, reiterou. Apesar de suas considerações, o advogado disse que não há um prazo para
que a decisão do STF entre em vigor porque “as fichas estão caindo aos poucos
e isso ainda vai levar um tempo”, disse.
O debatedor informou que ainda não é
possível se saber qual será o impacto da
decisão do STF na arrecadação de impostos, mas disse também que a perda
será “substancial”. “Em virtude disso, eu
acho que por mais que hoje não haja

ambiente para aumento de tributos, em
algum momento isso vai ser necessário
sim e as alíquotas possivelmente da Cofins e do PIS vão aumentar. Não sei se
isso vai ser colocado no bojo de uma
reforma tributária mais ampla ou se será
um aumento pontual. Novidades virão
sim e essa decisão será uma das molas
propulsoras das novidades que virão”,
afirmou.
Diante da nova realidade tributária que
se avista, Ustra disse que as empresas
deverão fazer algumas “lições de casa”.
Ele afirmou que é necessário que os
empresários busquem se informar com
profundidade sobre a decisão. “Há uma
discussão em andamento sobre se exis-

Octávio Teixeira Brilhante Ustra

Auditório lotado no primeiro evento do ano do Grupo Tributário

base de cálculo do PIS e da COFINS

Mariam Bezerra Stanger

te a possiblidade de se entrar judicialmente contra o ICMS na base de
cálculos do PIS/Cofins para buscar o
ressarcimento de períodos passados e
isso ainda demandará algum tempo.”
Ele também salientou que as empresas,

que não quiserem compor a sua base
fiscal com o ICMS nos próximos meses, terão que recorrer a medidas judiciais”, reforçou. A gerente da Deloitte,
Mariam Bezerra Stanger, reforçou o
caráter polêmico que envolve a decisão do STF e disse ter certeza de que
a Receita Federal irá reagir contra ela.
“Do ponto de vista do contribuinte, a
decisão foi uma vitória embora a gente
ainda não saiba o que o contribuinte
poderá ganhar com ela. Muito provavelmente haverá aumento de tributação e outros impactos que certamente
afetarão a economia, talvez não tão
positivamente como gostaríamos”, advertiu a gerente da Deloitte.
De acordo com Mariam, há 20 anos se
discute a base do cálculo da tributação
do PIS/Cofins. Segundo ela, a Constituição prevê que esta tributação deveria incidir sobre a receita e o entendimento do Fisco versa sobre o ICMS
integrar esta base pois compõe o preço
e consequentemente o faturamento. A

polêmica, explicou a debatedora, surgiu porque o ICMS não reflete sobre
a receita do ponto de vista jurídico, o
que não justificaria que o imposto servisse de base dos referidos tributos.
Ela lembrou ainda que, em 2008, o
tema foi julgado a favor do contribuinte, mas não teve repercussão geral e
valeu somente para uma situação específica questionada ao tribunal. Com
isso, outros milhares de processos que
solicitavam a mesma mudança de cálculo continuaram tramitando na Justiça. “Acredito que a Fazenda irá pressionar o STF no sentido dele modular
este tema para que a decisão tenha
efeito a partir de 2018. Mesmo assim,
entendemos que todos que tenham
entrado com processo, terão êxito. É
provável que a decisão tomada recentemente contemple a todos os contribuintes a partir de 2018”, afirmou.
Segundo especialistas, a decisão do
STF poderá provocar uma queda na
arrecadação da ordem de 80 bilhões.
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“Altera a estrutura de cobranças de tributos no
Brasil que sempre considerou ou que muitas vezes
considera outros tributos em sua base. Não dá para
saber a extensão desta decisão na configuração
de outros tributos. Vai ser uma mudança estrutural
grande e até mesmo um dos juízes que foi contrário
à decisão disse que estamos implodindo o sistema
tributário nacional.”

“Do ponto de vista do contribuinte,
a decisão foi uma vitória embora
a gente ainda não saiba o que o
contribuinte poderá ganhar com ela.
Muito provavelmente haverá aumento
de tributação e outros impactos que
certamente afetarão a economia, talvez
não tão positivamente como gostaríamos.”

Octávio Teixeira Brilhante Ustra

Mariam Bezerra Stanger

REPERCUSSÃO

“O debate foi muito interessante, o pessoal
veio bastante preparado e soube expor
muito bem o assunto. O evento foi bom
porque apresentou conceitos e debateu um
tema importante para todas as empresas.
A discussão ajuda muito na nossa
aprendizagem sobre tributação.
A composição dos palestrantes também
foi muito boa, trazendo um advogado
e uma economista.”

ARMIM WUZELLA
Villares Metals

“O tema é imprescindível para os profissionais
das áreas contábil e financeira por tratar de
uma alteração importante que infelizmente
vai onerar o negócio das empresas. Também
é importante porque é muito diferente você
ler sobre o assunto em comparação com o
que você pode se informar em um debate,
que facilita muito mais o entendimento,
principalmente de uma legislação como essa
que não é muito clara. Conversando com
especialistas, fica muito mais fácil entender.”

CÍNTIA M. TESSE RASERA
Capgemini Business Services Brasil

“O tema foi muito bem escolhido porque
eu também dou aula e aqui venho buscar
subsídios. Não tenho como saber da
repercussão da decisão do STF porque não
tenho uma estatística de quanto o ICMS
representa no tributo porque ele varia muito
entre setores e regiões. Preciso ainda me
inteirar mais sobre o assunto, por isso foi
muito bom.”

JOÃO CLEMENTE NETO
Corretor de Valores

“O debate foi extremamente produtivo porque o
assunto é muito recente e muitas vezes as pessoas
não têm onde buscar informações sobre ele.
E aqui com especialistas presentes, trocando
informações fica mais fácil adquirir conhecimentos
sobre o tema. Como o mercado muda
constantemente, é muito importante haver a troca
de informações e se atualizar. Se a gente não
acompanhar as mudanças da legislação, ficamos por
fora e isso acaba prejudicando a nossa empresa.”

“O debate foi muito importante
porque a gente quase não tem
informação sobre o assunto
que deve ser focado mais
vezes para saber como isso
ficará diante do Fisco. Quem
não se atualiza, fica para trás
principalmente quando o
assunto é o sistema tributário.”

FLÁVIA BRANDINI ROCHA
Renato Passarin&Filhos Ltda.

LUIS FERNANDO FONTINI
Motorolla
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Realidade ou ponto de vista?
As transformações digitais nos permitem imaginar
inúmeras possibilidades. Nesse novo mundo
de perspectivas, o que realmente importa
é se posicionar no melhor lugar, pronto
para liderar as mudanças de cenário.
A Deloitte apoia sua empresa nessa
jornada digital a partir de uma
abordagem integrada dos desafios.
Encontre uma nova visão para
os seus negócios.
Descubra o que realmente importa.
deloitte.com.br

© 2017 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.

Jantar na Quinta
do Marquês abriu
o calendário dos
eventos sociais
de 2017
O IBEF Campinas e a PwC
convidaram e os nossos associados
responderam ao convite e lotaram
o salão de gala do restaurante
Quinta do Marquês, tradicional
restaurante português de Campinas,
no dia 4 de abril. Marcado pela
confraternização, o jantar foi
uma oportunidade para que
os convidados antecipassem
as comemorações da Páscoa e
saboreassem pratos feitos à base
do nutritivo e apetitoso bacalhau e
também o Leitão à Bairrada, receita
típica da região do Bairral, em
Portugal. Valendo-se da qualidade
e praticidade do Gadus Morhua,
uma das variedades de bacalhau
norueguês mais cultuadas pela
cozinha internacional, o restaurante
campineiro traz em seu cardápio
diversas opções de preparo do
peixe, todas supervisionadas com
muito cuidado por Valter Miranda,
maître há mais de três anos do
Quinta do Marquês.

Dessalgue é um dos segredos do Bacalhau à Lagareiro
Um dos pratos servidos foi o Bacalhau à
Lagareiro, no qual o peixe em postas é
assado na brasa e muito bem temperado
com azeite, alho, cebola, cheiro verde,
azeitonas portuguesas e pimentão, com o
acompanhamento de deliciosas “batatas
ao murro”. Vale destacar que as batatas
são assadas junto com o bacalhau, o que
as tornam mais deliciosas pois absorvem

um pouco do sabor do peixe. Um dos
segredos do sucesso do bacalhau do
Quinta do Marquês e que Valter Miranda
não se nega a compartilhar com ninguém
é o dessalgue (tirar o sal) do peixe. “O
procedimento é um pouco complicado.
Para dessalgar o bacalhau, o ideal é fazêlo em água gelada. Não pode ser feito em
água em temperatura ambiente. Quanto

mais água gelada você usar, mas rápido
você consegue tirar o sal, o que deve
ocorrer em um dia e meio ou no máximo
dois dias de banho. Não pode esquecer
de maneira alguma a água gelada. Se o
sal não for tirado desta forma, ele ficará
salgado e consequentemente o prato que
você fizer não ficará saboroso”, ensina
Miranda.
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Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – Campinas
Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado em 31/12/2016
Balanço Patrimonial
Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Caixa
Bancos
Aplicações Financeiras
Realizável a Curto Prazo
Patrocínios a Receber
Ativo Permanente
Bens Imóveis
Bens Móveis
Depreciação
Intangível
Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Tributárias
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Reservas
Variação Patrimonial

355.808,64
265.548,20
248.548,20
1.500,00
4.477,86
242.570,34
17.000,00
17.000,00
90.260,44
81.294,62
15.467,51
(7.501,69)
1.000,00
355.808,64
9.186,30
4.834,72
3.552,94
798,64
346.622,34
260.227,35
86.394,99
86.394,99

Demonstrativo de Resultado
Receitas de Sócios
Receitas de Eventos
Receitas Financeiras
Total das Receitas

174.935,00
331.889,02
42.056,95
548.880,97

Despesas com Pessoal
Despesas Gerais
Despesas Tributárias
Despesas Financeiras
Despesas com Eventos
Depreciações
Total das Despesas

144.706,82
96.525,26
13.431,89
5.270,38
352.370,46
1.547,04
613.851,85

Superávit do Exercício

64.970,88

José Francisco Marsigli
Tec. Cont.-CRC 1 SP 075515/0-2 CPF 600.814.578-04
Parecer do Conselho Fiscal
Tendo examinado o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do
Exercício de 2016, e também a escrituração e documentação contábil, e tendo
encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, aprova todos os documentos
em referência. Somos de parecer favorável à aprovação da assembléia geral.
Campinas, 20 de Fevereiro de 2017. Conselheiros: João Batista Castelnovo /
Miguel Arcângelo Ruzene / Adriana Sanfelice

DOAÇÕES

Creche Lar Pequeno Paraíso de Campinas

C

onsolidando a parceria do IBEF Campinas
com a entidade, no dia 12 de dezembro,
o representante do escritório Finocchio
e Ustra Advogados, Dr. João Vitor de Moraes,
doou quatro cadeiras para a área administrativa da creche. Segundo a direção da entidade,
as cadeiras vieram em boa hora porque as antigas se encontravam em péssimo estado de
conservação. No mesmo mês, dessa vez no dia
14, o IBEF Campinas encerrou as doações do
ano de 2016 à Creche Lar Pequeno Paraíso de
Campinas, entregando 21,5 kg de leite em pó,
seis quilos de achocolatado e 17 panetones de
chocolate para colaborar com a festa de encerramento do ano letivo das crianças atendidas
pela creche. Outra boa notícia: em abril, pelo
terceiro ano consecutivo, a Creche Lar Pequeno
Paraíso de Campinas foi escolhida pelos nossos
associados para receber as doações de leite em
pó arrecadadas durante os eventos realizados

pelo IBEF Campinas, no período de um
ano (fevereiro/2017 a fevereiro/2018). A
Creche Lar Pequeno Paraíso, entidade
sem fins lucrativos, atende 120 crian-

ças carentes de um ano a cinco anos de
idade, oferecendo educação em período integral e alimentação, atendendo a
região do bairro São Fernando.

Curta

nossa página no Facebook

» IBEF Campinas «

Recomendada por mais de

90% dos clientes

Pra toda vida.
unimedcampinas.com.br

Existe um compliance para cada empresa

A

bandeira do combate à corrupção
está cada vez mais presente no nosso dia a dia, conforme se percebe
no destaque conferido pela mídia brasileira
à atuação dos órgãos estatais nesse sentido. Na iniciativa privada, muitas empresas já se destacam por adotarem medidas
preventivas e/ou reconhecerem os erros
cometidos, comprometendo-se a implementar programas de prevenção e controle
dos riscos relacionados a corrupção. Ainda
que, em muitos casos, esse envolvimento
do setor privado no combate à corrupção
não tenha sido uma iniciativa espontânea
(investigações como a Lava Jato acabaram
por desvendar escândalos, obrigando a implementação de medidas para prevenir a
corrupção), é certo que outra parcela dessas
empresas já tem se beneficiado da implementação de medidas de compliance (que
podem ser traduzidas como “estruturas de
conformidade”).
Independentemente da motivação de cada
companhia, tudo parece indicar que estamos evoluindo em direção a um ambiente empresarial mais honesto e ético, o que
trará benefícios sociais inquestionáveis
quando os recursos forem utilizados exclusivamente aos fins a que se destinam, e
os custos se limitarem ao necessário para
a consecução de cada projeto, principalmente quando houver verba pública envolvida. Essa evolução tão desejada por todas
as pessoas de bem passa pela adoção das
medidas necessárias para que cada empresa se assegure, com margem razoável de
segurança, que os seus colaboradores estão agindo com integridade e respeitando
os padrões legais e éticos aplicáveis a cada
atividade. Para isso, colocar em prática as
tais “estruturas de conformidade” é um caminho que certamente garantirá benefícios,
independentemente do tamanho da empre-

Acesse nosso site

sa. Muitos já disseram que o primeiro passo nos “desafios de compliance” é elaborar
um “mapeamento de riscos”, para que se
identifiquem os pontos mais frágeis e vulneráveis a possíveis práticas de corrupção
(por exemplo, focar a atenção em funções
e atividades que tenham qualquer tipo de
contato com funcionários públicos). Mas,
além disso, é essencial que também se avalie “qual estrutura de conformidade é ideal
para a empresa”. Por vezes, ao contrário
do que verificamos no mercado, não são
necessárias estruturas complexas e extremamente burocráticas para toda e qualquer
empresa. A preocupação com compliance
atingiu tamanha importância que algumas
empresas têm exagerado no volume de
informações e controles. Na prática, especialmente considerando a experiência
norte-americana, que já trilha um caminho
mais sólido de conformidade (pelo menos
desde 1977, quando foi aprovado o famoso Foreign Corrupt Practices Act - FCPA),
percebe-se que existe um compliance ideal
e suficiente para cada empresa, considerando-se o seu tamanho, ramo de atividade,
número de colaboradores etc. e, em especial, os objetivos para o futuro.
Se tomarmos o exemplo de uma start-up,
percebemos que não seria absurdo que,
desde o início, essa empresa tivesse um
Código de Conduta, algumas políticas e
controles específicos, com vistas a evitar o
cometimento de qualquer ato indesejado
(imagine se o contador da empresa subornar um agente público para obtenção das
primeiras licenças de funcionamento...).
Essa atuação preventiva, na fase mais embrionária de uma sociedade, também oferecerá muito mais segurança ao investidor
externo, quando a empresa crescer e porventura se tornar uma S.A., quando for
submetida a uma auditoria (due diligence)

www.ibefcampinas.com.br

de compliance etc. E além, quando a empresa no futuro for objeto de um aporte de
investimento, de uma proposta de aquisição etc., o fato de existirem estruturas de
conformidade já implementadas certamente agregará valor ao negócio e será melhor
avaliada por investidores. No mínimo,
qualquer empresa com um compliance efetivo (independentemente do seu tamanho)
tem consideráveis benefícios de imagem ao
conseguir apresentar estruturas que garantam o comprometimento com uma conduta
íntegra, ética e transparente. Nesse sentido,
as iniciativas de certificação (por exemplo,
programa “Empresa Pró-Ética” da Controladoria Geral da União - CGU, certificações
de profissionais, ISO 37001 etc.) exercem
papel importante, por serem reconhecidas
como chancelas de empenho da “empresa
limpa”.
Nesse cenário brasileiro, uma “estrutura
de conformidade” (compliance) adequada
e do tamanho necessário a cada empresa
trará benefícios para inúmeras finalidades e
situações, além de colaborar para a consolidação do ambiente empresarial mais íntegro e ético que todos desejamos. Portanto,
vale a reflexão: investir em integridade é
bom para o próprio negócio!

Daniel
Caramaschi

Rodrigo
Pastana Tozo

Daniel Caramaschi é sócio e Rodrigo Pastana
Tozo é advogado, ambos da área empresarial do
escritório Demarest em Campinas.
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