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Programa de mentoring
IBEF Jovem investe na formação de bons profissionais
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O momento é favorável para o
IBEF Campinas
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2015, Airton Luiz Rohde, diretor de Finanças América do Sul da John Deere.
Quero agradecer, também, a participação do Ricardo Eguchi que foi fundamental na organização do nosso primeiro CFO Lunch. O evento foi possível
graças ao apoio imprescindível do Banco Crédit Agricole do Brasil, que trouxe
o seu estrategista-chefe Vladimir Caramaschi F. do Vale à Campinas.
No período de 18 a 20 de agosto, realizamos o nosso 19° Encontro Socioesportivo, em Águas de Lindóia. Destaco
a participação de vários associados pela
primeira vez no socioesportivo e como
foi gostoso vê-los acolhidos por todos
nossos sócios e seus familiares – uma
integração perfeita. Na próxima edição,
maiores detalhes desse evento sensacional. Agora é finalizar a preparação do
nosso fórum e começar a organizar a
cerimônia do Equilibrista 2017, a cargo
de uma comissão composta por vários
voluntários, entre eles: Viviane, Gislaine, Ana, Jabbour, João Batista e Marcos
Roberto Sponchiado.
Aproveito este espaço, em nome de todos os sócios do IBEF Campinas, também, para externar a nossa querida Vera
Magalhães os votos
de pronto restabelecimento. O nosso desejo é vê-la
saudável, com sua
peculiar alegria e
felicidade.
Percebo o empenho dos integrantes
da diretoria, conselhos Fiscal e Consultivo em tornar
o IBEF Campinas
CAMPINAS
SÃO PAULO
sempre
melhor.
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nosso instituto contribui intensamente com debates e tem papel
muito destacado na Região Metropolitana de Campinas (RMC) por sua
tradição e compromisso de avançar ainda mais em termos de qualificação do
executivo de finanças. Desde que assumi a presidência, com tarefas distintas,
os desafios foram e continuam sendo
grandes e muitas vezes não nos damos
conta de tudo o que já foi feito com a
seriedade e comprometimento de todos.
Lançamos o programa exclusivo de
mentoring do IBEF Jovem, com o apoio
da FACAMP, a ideia é sempre oferecer
um CFO inspirador. O primeiro foi Gustavo Ceccato, nosso Equilibrista 2016.
Agradeço imensamente ao Gustavo. Ele
foi absolutamente fantástico em sua palestra. Eu realmente confio nesse programa do IBEF Jovem e tenho orgulho do
que foi feito até agora sob a liderança
do Allan Santinello, Guilherme Barnabé
e Marcelo Landucci.
Obrigado e espero encontrá-los de novo
em breve. O segundo evento de mentoring será anunciado nos próximos dias.
Já posso adiantar que o mentor convidado dessa edição será o nosso Equilibrista
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O pior dos cenários seria o fracasso das reformas

O

crise de uma forma diferente. Sendo
assim, é muito importante reunir, em
fóruns como este, gestores que têm a
responsabilidade de garantir a lucratividade para a empresa, para que troquem
ideias e para que possam discutir sobre
melhorias de processo e também sobre
o aprimoramento do contato junto às
instituições financeiras. É sempre muito
oportuno”, ressaltou.
Ricardo Hideki Eguchi contou que o
evento foi o primeiro de uma série com
o nome CFO Lunch. “Os participantes
adoraram o conteúdo e o formato teve
um dinamismo diferente com o público participando e contribuindo com
perguntas e também o almoço servido
como cortesia pelo banco. O principal
mote foi poder contribuir com a sociedade, principalmente da região, com o
desenvolvimento de novos executivos.
Com eventos como este, queremos
atrair mais CFOs e diretores e, assim,
fortalecer ainda mais o IBEF Campinas.”

“Interessei em me filiar ao IBEF
Campinas para conhecer mais
pessoas na área em que atuo e
saber das dificuldades de todos,
se elas são iguais as minhas e
conhecer melhor a área em que
atuamos. A troca de experiência
é importante, sem que nos
vejamos como concorrentes.
Na minha área, as dificuldades
são grandes. A rentabilidade
caiu, mas foi menor do que em
outros setores.”

“Na atual conjuntura, trocar
experiência nos fortalece e
gera união para enfrentarmos
a crise. A troca de experiência
que o IBEF Campinas nos
proporciona ajuda muito a
enfrentar o momento. O sucesso
da empresa depende do time
e estes encontros favorecem
isso. A questão política interfere
bastante principalmente para
explicar o País, mas o networking
ajuda bastante a superar isso.”

“O objetivo de minha vinda aqui
é trocar experiências com outros
profissionais da minha área e, por
outro lado, acompanhar a economia
nacional e as tendências da ordem
política. Tem ainda a chance de
conviver e trocar experiências
pessoais, principalmente para mim
que sou estrangeiro. Encontrar colegas
do mesmo setor ajuda a compreender
aspectos macro e micros da economia
e entender o que se passa por aqui.
No meu setor, o agro, sentimos menos
a crise, fomos os menos abalados.”

Viviane Dias

Fábio Fagundes

Nuno Batista
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naria um fato secundário. O pior dos
cenários seria o fracasso total das reformas, o que geraria grande decepção,
além trazer impactos negativos para a
economia.”
O presidente do IBEF Campinas, Marcos Ebert comentou sobre a proposta de
realizar um encontro destinado aos diretores financeiros de empresas. Segundo ele, a ideia é de criar fóruns de discussão nos quais os responsáveis pelas
áreas financeiras empresariais possam
discutir questões pertinentes ao seu cotidiano profissional. “Nosso objetivo é o
de criar encontros mesmo que rápidos,
mas que sejam fortemente focados nas
tarefas que estes profissionais exercem
no dia a dia.”
A importância da iniciativa do IBEF em
promover debates que analisem a realidade econômica do País, principalmente em um momento de crise como
o atual, foi destacada por Paulo de Tarso “Cada empresa enxerga ou sente a
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IBEF Campinas promoveu, em junho, a palestra “Incertezas políticas e seus cenários Macroeconômicos” proferida pelo estrategista-chefe
Vladimir Caramaschi F. do Vale, que é
chefe do Banco Crédit Agricole do Brasil, instituição patrocinadora do debate
seguido de almoço. O evento, realizado
no Green House Gourmet, em Indaiatuba, foi dirigido aos CFOs associados do
instituto campineiro.
Em sua análise, o palestrante convidado
afirmou que, para o segundo semestre
deste ano, o que melhor poderia acontecer para o País seria a votação das
reformas que hoje tramitam no Congresso Nacional. Embora dissesse que
considera isto um pouco difícil de ocorrer em curto prazo, Vale ressaltou que
a aprovação dessas reformas serviriam
para amenizar sensivelmente os danos
causados pela crise política. “Com a
aprovação das reformas, a manutenção
ou não do Temer na Presidência se tor-

Mentoring ajuda na formação de jovens executivos

O

programa exclusivo de mentoring do IBEF Jovem, com apoio
da FACAMP, já pode ser considerado um dos eventos de maior sucesso dentro da programação de atividades
que o IBEF Campinas preparou para este
ano. A receptividade alcançada junto
aos jovens que participaram da palestra
ministrada, em um auditório da faculdade, por Gustavo Ceccato assegura que a
diretoria do instituto junto com o grupo
IBEF Jovem acertaram em cheio na promoção do programa, iniciado em maio
passado.
De maneira cativante e descontraída,
Gustavo conversou por quase três horas
com os candidatos sobre carreira, relacionamento com chefe, desenvolvimento profissional, entre outros desafios. O
economista, graduado pela Unicamp e
com MBA na Cornell University (EUA),
observou que não basta um bom currículo, e que outras características são
fundamentais para impulsionar uma
carreira, como bons relacionamentos,
extrema responsabilidade pessoal (comprometimento com a entrega de resultados), sentir-se dono do negócio e ética
inegociável. O domínio de um idioma
estrangeiro, além de habilidades ligadas à comunicação, como capacidade
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de ouvir e se colocar no lugar do outro,
também são exigências para uma carreira ascendente, conforme ele observou.
O executivo ressaltou que o sucesso de
uma carreira está diretamente ligado ao
empenho que a pessoa dedica ao projeto em que se está trabalhando. “Fazer o
que gosta, fazer aquilo que lhe tenha significado, e sempre agir com ética. Tem
que se sentir como dono do negócio”,
ensinou. O palestrante também não escondeu sua satisfação com a participação dos jovens. “O IBEF Campinas está
de parabéns pelo evento que ratifica sua
proposta de ajudar na formação de bons
profissionais.”
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Vale destacar que Ceccato será o líder
do programa de mentoring do IBEF Jovem que terá a duração de três meses
e, que em seu primeiro encontro, reuniu 36 candidatos, dos quais cinco foram escolhidos pelos coordenadores do
IBEF Jovem, Allan Santinello, Guilherme Barnabé Mendes Oliveira e Marcelo
Landucci, para integrar o programa de
mentoring. “Abordagem teórica consistente, mentoria e troca de experiências
com outros executivos de finanças, o
programa é inédito na RMC. A ideia é
sempre oferecer um CFO inspirador,
capaz de unir teoria e prática”, destacaram eles.

Repercussão

Débora
Leoni Pedro,
controladoria
na Bosch

Moab Eloi Pereira
Araújo, especialista
tributário, consultor
e coach
“O evento foi extremamente importante, inovador, uma
experiência única e reveladora com um profissional com
excelência em sua carreira. Foi um aprendizado único.”

“Aprendi muito, uma boa troca de experiência não só
com o mentor mas com o grupo. Foi interessante conversar
com um grande executivo e gostaria de participar de
atividades com outras personalidades.”

Heloísa Helena
Polo, especialista
de controles
internos da 3M
“Excelente, surpreendente! Foi um diferencial a maneira
como ele se comunica com os estudantes e também com
quem já tem experiência profissional. Gostaria de fazer
a mentoria com ele ou com outro executivo. Gostei
muito da iniciativa do IBEF Jovem, pretendo me associar.
É moderno e voltado para juventude.”

Otávio Marcos
Tassoti, analista
de custos da
Sholle Lltda.
“Foi muito produtivo, superou minhas expectativas.
Essa oportunidade de interagir com profissionais tão
gabaritados, conhecidos no mundo corporativo foi muito
enriquecedora. Ele tem muito a oferecer aos jovens.”

di•nâ•mi•ca
(substantivo feminino)

Do grego DYNAMIKÓS. Movimento que reúne todas as forças ou potencial
interno, causadoras do incentivo, estímulo, ou evolução de alguma coisa, pessoa,
empresa ou sociedade.
2 O que leva sua empresa a transformar riscos em vantagens competitivas,
reavaliando sua visão para crescer ainda mais. Essencial para gerar valor e obter
diferenciação em estratégia e performance e, ao mesmo tempo, se adaptar com
agilidade a novas realidades.
1

Termos relacionados:

Navegar por riscos e complexidade regulatória, otimizar deals, crescer e criar
vantagem competitiva.
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O sucesso pode vir por diferentes caminhos

“G
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estão de Carreira”. Este foi
tema da palestra que o IBEF
Campinas promoveu no dia
11 de julho, na Livraria Cultura. Para
falar sobre o assunto, o convidado foi
André Freire, que é engenheiro civil,
graduado pela Escola de Engenharia
Mauá, com MBA pela FGV e Especialização em Gestão pela Kellogg School
of Management (EUA) e em Gestão de
Pessoas pelo INSEAD (França).
Com um currículo de impressionar,
Freire, que é certificado Executive Coaching pela SBC, destacou, em entrevista para a Revista do IBEF Campinas,
que o sucesso em qualquer carreira não
depende apenas do esforço de quem o
persegue. “O sucesso pode vir por diferentes caminhos. Ele depende também
do mercado, do segmento em que atua,
do chefe, entre outros fatores. Ele também depende do auto-conhecimento
da pessoa que o busca e que pode ser
alcançado com o auxílio de algumas
ferramentas.”

O especialista alertou ainda que o crescimento padrão em uma carreira hoje
não existe. “É preciso estar sempre se
reiventando e, para isso, é necessário
que a pessoa se conheça, saiba quais
são seus pontos fracos e fortes para
realmente poder crescer”, afirmou,
acrescentando que tal desafio é fundamental para se alcançar a realização
profissionalmente.
Freire, que também é membro e diretor
do capítulo paulista do YPO – Young
Presidents Organization e Conselheiro
de Administração de duas empresas
nacionais privadas, disse ainda que o
apoio de um mentor, de um coach é
importante para a consolidação do sucesso. “No começo da carreira, quando
a pessoa ainda não sabe direito onde
está pisando, essas ajudas são muito
importantes para o crescimento. Alcançado o sucesso, o grande desafio é fazer
mais do que o que a média faz, o que
contribui para o sucesso. Não se pode
ter medo da mudança.”

Se acomodar com o sucesso, segundo
Freire, não é permitido nunca. “Se você
se acomodar, o potencial de ter que
enfrentar problemas é gigante. Você
tem que estar sempre se sentindo desafiado.” Outro ponto que ele focou foi
sobre a necessidade do profissional se
preparar para as mudanças que acontecerão no mercado de trabalho, com
novas legislações. “Você precisa se preparar para encarar tudo que pode ocorrer. As novas gerações já enxergam o
trabalho de maneira diferente dos mais
experientes. Mas a ética tem que prevalecer sempre, o que os jovens parecem
estar mais conscientes.”

Confiram algumas das respostas que Freire deu ao público que acompanhou a palestra:
Como você enxerga a postura das empresas diante do fato dos jovens
estarem cada vez mais rápido chegando aos cargos mais altos?

As empresas mais antigas se preocupavam com a retenção dos
talentos. Isso vai mudar no futuro?

Freire – “O nível de preparação das pessoas está mais alto, o que pode explicar essa
situação. A tecnologia tem ajudado também a se ganhar mais tempo. E a empresa tem
que se adaptar a isso. Hoje, 54% dos formandos querem criar a sua própria empresa e
isso pode incentivar a busca pela ascensão.”

“Acredito que as relações do trabalho no futuro vão se flexibilizar. Nos países mais desenvolvidos, as pessoas trabalham em várias empresas ao mesmo tempo, dedicando
tempo para cada uma delas. A tendência é de que a empresa não precise tanto tempo
do trabalhador. O trabalho interino está crescendo. No Brasil, ainda vai demorar. Você
pode trabalhar para uma empresa por um determinado tempo, resolver uma questão
e depois sair. É uma questão de flexibilizar.”

As empresas estão cada vez mais resistentes em dar oportunidades
aos mais jovens por causa da falta de experiência, o que é muito
desestimulante. Como você vê isso?

“O que temos percebido é que muitos jovens podem não ter experiência de trabalho, mas
têm uma vivência grande obtida através do voluntariado e das viagens que fazem. Isso
não acontecia em minha geração, tem muita gente que trabalha em empresa júnior. Nós,
como empresários, temos que entender que este jovem tem muito potencial. Algumas
empresas de tecnologia estão contratando pela inteligência emocional, as competências
estão mudando.”
Como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional?

“O grande problema é que temos pessoas prolixas na comunicação dentro da empresa.
O que é preciso que se entenda é que todos precisam de distração. O que vale é a produtividade para poder se destacar. O compartilhamento também pode ajudar. Você pode
recorrer ao mentor. Tem que se abrir sem receio e não querer resolver o problema. Todo
mundo tem problema.”
Como deve ser a escolha de um coach ou mentor?

“A mentoria ou o coach é um processo de confiança, por isso é preciso se conversar com
mais de uma pessoa. Recomendo que entrevistem o coach ou o mentor. Tente criar uma
empatia com ele. Também procure uma pessoa que tenha experiência no mesmo meio
que o seu. Tem que ser alguém que já tenha sentado na cadeira que você quer sentar...”

Como deve ser a absorção da mão-de-obra feminina pelo mercado,
já que cada vez mais as mulheres estão sendo requisitadas para os
cargos mais altos?

“A questão é muito pertinente. E para mostrar como a mulher é importante, gostaria
de mostrar um pouco do programa ‘As Líderes do Futuro’ que foi criado pela EXEC,
uma das principais consultorias de recrutamento e desenvolvimento de altos executivos do Brasil, em parceria com a EXAME e a Repense Game. O objetivo é conectar
mulheres estudantes de alto potencial com executivas e empresárias de sucesso,
promovendo sessões de mentoria entre as duplas que serão formadas. Após a seleção, dez estudantes terão a oportunidade de passar por três sessões de mentoria com
uma das executivas ou empresárias participantes, ao longo de três meses, realizando
alguns desafios propostos. Ao final do programa, haverá um evento de fechamento
para confraternização e depoimentos. Todas as etapas do programa, com duração
estimada de 6 meses, serão cobertas pela EXAME, com conteúdo online e offline. Com
este, queremos chamar a atenção para o problema. É um tema muito complexo.”
Existe uma fórmula para se adaptar ao que o mercado está exigindo?

“Cada pessoa tem suas ambições. A vida tem escolhas a serem feitas. Cada um tem
que ter um pacto consigo mesmo ou com as pessoas. Você só consegue isso com trocas. O programa a que me referi para as mulheres é uma oportunidade imperdível.”

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
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Em perfeita harmonia

O

Restaurante Gallo Nero, referência gastronômica em Campinas,
foi o escolhido para a realização, em junho, de mais um encontro de
confraternização entre os associados e
amigos do IBEF Campinas e da Unimed
Campinas. O evento, considerado um
sucesso, teve como destaque a impecável culinária italiana combinada harmoniosamente com vinhos especialmente
indicados pelo sommelier Léo, da Cave
Pavesi, que deu uma aula sobre a tradicional bebida.
Coube ao presidente do IBEF, Marcos
Ebert, recepcionar os participantes do
evento que mais uma vez contou com
uma adesão das mais representativas.
Ebert agradeceu à Unimed Campinas e
os patrocinadores tradicionais do IBEF
Campinas: Deloitte, PWC, Lemos e As-

sociados Advocacia, Demarest e Finochio & Ustra. O proprietário do Gallo
Nero, Léo Pavesi, também contribuiu
para tornar o jantar ainda mais atraente,
ao promover um bate-papo bem descontraído sobre vinhos.
Para uma plateia bastante interessada,
Léo falou sobre o Alka Malbec Seleccion, Especial 2015, definido por ele
como um vinho leve e fresco, além de
acessível dentro de suas especificações.
“E que harmoniza com quase tudo”, destacou. O sommelier também comentou
sobre o outro vinho servido no jantar,
o Toporrosso IGT Umbria, produzido
na região da Umbria. “Ele é mais antigo, mas também acessível.” Ambos, segundo o especialista, eram ideais para
acompanhar os pratos servidos durante o
jantar. Ao final, muitos foram os elogios
feitos pelos participantes à iniciativa de
se promover um jantar antecedido por
uma aula sobre vinhos. “Foi excelente.
Foi harmonioso, com comida excelente
e com um ingrediente a mais que foram
as explicações do sommellier sobre os
vinhos que acompanharam os pratos”,
disse Augusto Assunção.
A combinação de gastronomia com um
toque de enologia também agradou a

Paulo Pinese. “Aprendi muita coisa sobre vinhos que eu não sabia.” Acolhedor, assim Luiz Inácio definiu o jantar
do IBEF Campinas e da Unimed. “Foi
maravilhoso, principalmente porque tivemos as orientações do Léo.” Para Teresa Guemureman, foi muito interessante saber da história dos vinhos. “Foi um
pacote muito bem preparado, com um
jantar delicioso harmonizado com bons
vinhos.”
As novidades apresentadas por Léo, segundo Christiane Ciolfi de Andrade, forma um dos pontos altos. “O bom é que
ele foi bem informal. Aprendi muito hoje
com ele”, disse Christiane. Outro que se
encantou com o evento foi Miguel Brondi, da Unimed Campinas, para quem o
jantar foi muito rico em sabores.
Caio Navarro participou de seu primeiro jantar e comentou porque se decidiu
pela associação. “Passei a conhecer
melhor as atividades do IBEF Campinas
e dos grupos e, com isso, vi que podia
ganhar muito em conhecimento. Neste
momento de crise, precisamos ter mais
informações sobre várias áreas. O IBEF
Campinas dá oportunidade, dá chance
da gente se atualizar e se aprimorar cada
vez mais.”

ANIVERSARIANTES
01

Marcelo Dyego Landucci Ribeiro

01

Rafael Marques dos Santos

04

Andréa de Toledo Pierri

02

José Francisco Marsigli
Romeu Stefano Iricevolto

11

Raimundo Besel Natividade Baptista

03

Francisco Braz Gomes Malnarcic

12

Norberto M. Cunha Caldeira

15

Leila Simone Castilho

08

Thiago Oliveira

18

Carlos Henrique Sales Garcia

10

Gustavo Henrique Scafi

22

Nuno Duarte Fernandes Batista

11

Carlos Eduardo Novaes de Souza

15

Jesus Ap. Ferreira Pessoa

Maria Luisa Sousa Rossi
23

Hadassa Stephanie Cavenaghi Corazza

25

Agnaldo Rodrigues Coutinho

26

Fábio Souza

30

Marco Antônio Luciano

Leticia Schroeder Micchelucci
Luis Fernando Basi
16

André Barabino

19

Maria de Paoli

20

Luiz Inácio Quaglia Passos

23

Gabriel Pastore Neto
Gentil Ubaldino de Freitas Júnior

30

16
17
18
19
20

Gislene do Amaral Ribeiro
Maria Aparecida Pereira Batista

NOVOS ASSOCIADOS
André Radaich de Medeiros
PWC
Marco Antonio Gentina
Citibank
Rogerio Leite Araujo
Arysta Life Sciences do Brasil S/A
Luis Fernando Kronixfeld
Sogefi
Maria Celeste Gallo Polidoro
Consultor
Gabriel Pastore Neto
Advogado
Carlos Eduardo Novaes de Souza
Diretor
Paulo Sergio Sofiati
DPR Contabilidade, Fiscal
e Financeiro
Heloisa Helena Polo
3M do Brasil Ltda.
Pedro Soave Vianna
PWC
Débora Leone Pedro
Bosch
Matheus Trinca Fernandes
AGV Logística S.A
Rodrigo Moralez
AGV Logística S.A
Rogerio Ferreira Andrade
AGV Logística S.A
Jennifer Lieko Nischiguti de Campos
Uniprime Norte do Paraná
Valdir Chichinelli
Munksjo Brasil Ind. e Com.
Papéis Especiais
Franciane Heloise Moraes Messias
PWC
Dennis Gouvea Galante
Esamc - Centro de Estudos
de Adm e Mkt
Sandro Parreira Borghetti
IRKO Organização Contábil
Robinson José Sartori
3M do Brasil Ltda

13
15

OUTUBRO

Rosana Soares Mariano

SETEMBRO

AGOSTO

Sérgio Rodrigo de Souza

01
04
06
07
08
10
12

www
ibefcampinas.com.br

21
22

24
26
27
28
31

José Luis Zambotti
Paulo Henrique de Sousa
Arthur Pinto Lemos Netto
Felicio de Rosa Neto
Heloisa Helena Polo
Tiago Miranda Cardoso
Manoel Nelson Galhardo Junior
Solange Tessari Giardini
Felipe Schimidt Zalaf
Caio Passos Moraes Navarro
Jose David Martins Jr.
Paulo de Tarso Pereira Junior
João Batista Castelnovo
Jelson Felicíssimo
Ramon Molez Neto
João Paulo Marcellino de Godoi
José Carlos Coimbra
Carlos Eduardo Ribeiro Staut
Simone de Oliveira Barreto
Victor Lavagnini Barboza
Daniele Cristina Schettini
Dines Schaffer
Carlos Guilherme Ramasco Gargantini
Marcio Jose dos Santos
Marco Antonio Amorim Teixeira da Silva
Edmilson Reis da Silva
Marcia Marina dos Santos Sampaio
Antonio Sanches Filho
Felipe Lopes de Faria Cervone
Robinson José Sartori

Curta

nossa página no Facebook

» IBEF Campinas «
Rua Barão de Jaguara, 1481 - 11º andar, conj. 113, Centro - CEP 13.015-910 - Campinas/SP

GRUPO DE ESTUDOS

tributário
Ricardo Correa Bandiera, da PwC, debateu com nossos associados que participaram do
Grupo de Estudo Tributário do IBEF Campinas, a Declaração País a País (CbCR), instituída
pela Instrução Normativa RFB nº 1.681/2016, que interfere bastante na prestação de
contas das subsidiárias de empresas estrangeiras no Brasil, várias delas presentes na
Região Metropolitana de Campinas (RMC). Essa nova declaração criada pela legislação
brasileira preocupa atualmente os profissionais dos departamentos responsáveis
pelo envio dessas declarações à Receita Federal. Como esse é o primeiro ano da
obrigatoriedade, há muitas dúvidas em relação ao fornecimento dessas informações.
DATA: 13 de junho de 2017
LOCAL: New Port Hotel

controladoria

palestra

Diogo Carvalho, gerente da PwC, falou sobre a nova norma de
reconhecimento de receita (IFRS 15) e seus desafios de implementação
nas organizações.

Última oportunidade para regularização de ativos no exterior
(RERCT)
Eloisa Barros Curi e Luciano Burti Maldonado
Sócios da Demarest Advogados

DATA:
25 de abril
de 2017

DATA:
4 de maio
de 2017

LOCAL:
New Port Hotel

LOCAL:
New Port Hotel

palestra

“Cyber Security: riscos para as empresas e seus executivos”

E

m um mundo cada vez mais informatizado, os chamados crimes
cibernéticos são hoje mais do que
uma ameaça virtual. Eles passaram a ser
uma preocupação real. E para evitá-los
ou preveni-los, a segurança cibernética
tornou-se uma necessidade também no
mundo dos negócios. E para falar sobre
o assunto tão atual, o IBEF Campinas
promoveu a palestra “Cyber Security:
Riscos para as empresas e seus executivos”. O tema ficou a cargo de Marcelo
Weyne Romcy, sócio fundador da Proteus, empresa especializada em Segurança da Informação e que está no mercado
há 17 anos. Formado em Ciências da
Computação pela Universidade Federal
do Ceará, Marcelo deu dicas e fez aler-

tas para os associados que estiveram no
Vitória Hotel, em Campinas. De acordo
com Marcelo, o Brasil encontra-se em estágio avançado no que se refere a alguns
aspectos da Segurança da Informação,
o que se revela nos processos de certificação digital, de entrega pela internet
das declarações de Imposto de Renda e
nos aplicativos de segurança adotados
por bancos e empresas, entre outros.
“Por outro lado, por não termos leis efetivas em relação aos crimes cibernéticos,
cresce a motivação para levar pessoas à
prática de ações criminosas baseada nas
vulnerabilidades tecnológicas.”
O especialista disse ainda que é fundamental que as empresas treinem os seus
colaboradores na utilização de seus
equipamentos tecnológicos.
“Você tem que educar os usuários, mas estes podem falhar
em algum momento, o que os
levará a serem enganados por
um potencial invasor. Toda estratégia de segurança tem que
tratar os usuários, mas saber
que eles podem falhar”, disse
ele. Sobre a iniciativa do IBEF
em debater a Segurança Cibernética, Marcelo a considerou
“altamente salutar”. Ele disse

ainda que o assunto tem que ser encarado com preocupação pelos executivos
em geral, já que cada vez mais os crimes
nesta área se sofisticam, na mesma proporção que a tecnologia avança.

As crianças contam
com vocês!

O IBEF Campinas efetuou a entrega das
doações feitas por seus associados à
Creche Lar Pequeno Paraíso de Campinas,
em dois de maio. Nos primeiros eventos
do ano foram arrecadados leite e
achocolatado para as crianças carentes,
de um ano a cinco anos de idade, da
região do bairro São Fernando.

Visita à Ascenty

Conselho propõe mudanças
na eleição do O Equilibrista 2017

O

IBEF Campinas agradece a gentileza com que Gustavo Ceccato, Diretor de Finanças e TI
da 3M do Brasil, e Equilibrista 2016,
recebeu os representantes do Conselho Consultivo que realizaram a 2ª
reunião do ano na sede da 3M no dia
13 de junho. Os integrantes do Conselho Consultivo propuseram alterações na metodologia para eleição do
Equilibrista 2017. “Nós divulgaremos
os requisitos exigidos pelo instituto
para participação no prêmio”, conta
Marcos Ebert, convidado especial do

Conselho, que reúne ex-presidentes,
associados agraciados com o Prêmio
O Equilibrista ou ainda, associados
com notório saber e mais de cinco
anos de filiação ao IBEF. Outro associado envolvido nesse processo é o VP
de Marketing e Ações Comerciais, Antonio Wellington da Costa Lopes, que
também está empenhado na formulação desses novos requisitos. “A ideia
é oferecer três candidatos para serem
avaliados pelos nossos associados. O
mais votado será eleito o Equilibrista
2017”, conclui Ebert.

Mais de

Os associados do IBEF Campinas visitaram, na
última semana de maio, as modernas instalações
da Ascenty, empresa líder de Data Centers do
Brasil. Gilson Granzier, CFO da Ascenty, recepcionou e conduziu o evento que contemplou visitas às unidades de Campinas e de Hortolândia.
Os sócios do IBEF Campinas tiveram a oportunidade de conhecer a maior empresa de infraestrutura de data centers de alta densidade do
Brasil e que anunciou recentemente o início das
operações de sua sétima unidade na Região Metropolitana de Campinas, mais precisamente na
cidade de Sumaré. O IBEF Campinas agradece à
Ascenty, representada pelo CFO Gilson Granzier
e aos seus colaboradores, pela oportunidade e
deseja sucesso a todos.

3.200 médicos

em
795 mil vidas
atendimento

Mais de

10.000 empresas clientes

Para que sua saúde seja cada vez maior, a Unimed Campinas não
para de crescer. São 46 anos de proximidade, de confiança e de um
compromisso que se renova todo dia: o de viver para cuidar de você.

Pra toda vida.
unimedcampinas.com.br

