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Felicidade!

Crescimento!

Esta é a melhor palavra para
definir ser agraciada com o
maior prêmio de finanças
da RMC, segundo Viviane
Derrite Dias. Páginas 8, 9, 10 e 11

Os executivos de finanças
estão mais confiantes para 2018,
avalia o presidente do IBEF
Campinas, Marcos Ebert.
Página 2

EXPEDIENTE

Jovens músicos do Instituto Anelo durante apresentação na Sociedade Hípica de Campinas

Ano difícil, mas vitorioso!

A

pesar de ter sido um ano difícil,
continuamos a evoluir no proces- cada membro de nossa diretoria e dos
so de educação e de formação nossos conselhos que foram fundamendos executivos do futuro, e também no tais para alcançarmos várias realizações.
Vocês também estão permitindo que a
Campinas em um instituto modelo em condução do IBEF Campinas seja uma
todas as esferas. E o que estamos fazendo para isso? Um dos grandes pilares, disso, têm contribuído para o fortalecique este ano ganhou mais corpo, foi o mento do instituto.
programa de mentoring, implantado no Muito obrigado! Muito obrigado, espeinício do ano, e que, agora, sedimenta- cialmente para a Comissão Organizado-se, já constando de nosso plano estra- ra da cerimônia de entrega do troféu “O
tégico. Ele visa o compartilhamento de Equilibrista”, pela festa maravilhosa. Que
Instituto Anelo...
Em todos os momentos do ano novo de
2018 que já consolida seu brilho de esperança e de novas oportunidades, sejam
felizes.
Feliz 2018!
Que Deus nos abençoe e proteja!

gressados no mercado de trabalho.
Não por coincidência, os dois primeiros
mentores dos mais de 100 jovens inscritos no programa foram Gustavo Ceccato
e Airton Rohde, agraciados com o prêmio Equilibrista nos anos de 2016 e 2015,
respectivamente. Vejam a importância Marcos Ebert
do troféu: além da oportunidade de ser Presidente do IBEF Campinas
reconhecido pelos pares –
algo único que marca a vida
esses talentosos executivos
responsabilidade de estruturar todo conhecimento aprendido e disseminar em favor da
sociedade.
Foi um ano difícil, mas vitorioso! Tivemos mais de
1.200 participantes nos vários
eventos que promovemos ao
longo de 2017. Êxito no 19º
Socioesportivo, sucesso no
3º Fórum IBEF Campinas. E
temos a certeza de que 2018
que nossa esquipe está preparada, em todos os níveis, para
atender as expectativas de
nossos associados, dos amigos e de toda a comunidade
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Uma história de transformação!

O

IBEF Jovem realizou na Faculdade de Campinas (FACAMP),
uma sessão de mentoring com
o Diretor de Finanças América do
Sul da John Deere, Airton Luiz Roh-

gundo as quais a transformação digital

precisamos ir além de tecnologia e dados para alcançar o conhecimento e sabedoria humana”. Nesta linha, ele observou que robôs e softwares irão fazer
2015 (Prêmio Equilibrista), Rhode fa- alguns de nossos trabalhos, mas que isso
dará oportunidade de focarmos nas taabordando o tema “Uma história de refas que não podem ser automatizadas.
transformação”. O evento teve o apoio
da FACAMP e do DCE Celso Furtado. que os valores verdadeiros e duradouRohde fez questão de dizer ao públi- ros são criados pelo ser humano. Rohde carem o que aprendem na faculdade. É
co que tinha muita satisfação em po- disse aos jovens que para se encarar os muito útil eles escutarem alguém com
der compartilhar seus conhecimentos.
experiência. Para eles é fundamental
Para ele, esse tipo de evento é muito posição positiva e trabalhar naquilo que este contato com alguém que já está no
- se pode controlar. “Assumir a proprieda- mercado.”
to com jovens, o executivo comentou de e a responsabilidade pelo resultado”,
- comentou.
ventude eram diferentes daqueles que A FACAMP mais uma vez apoiou uma
a juventude de hoje encara.
das realizações do IBEF Campinas. Para
Fernando Azevedo, que é diretor da
faculdade, a aproximação com o instituto é muito importante para a instituição de ensino, principalmente quando
a promoção é voltada para os mais jovens. “É muito bom escutar um CFO,
um “Equilibrista”, para falar sobre suas
1
06/12/17
10:43
experiências.ANUNCIO
A ideiaIBEF.pdf
do mentoring
é
muito importante para os jovens apli-

Como conselho, o executivo disse que
C
todos devem estar com a cabeça aberM
des podem surgir inesperadamente. Y“Se
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CM
ela provavelmente nunca chegará. Você
tem que ter um um objetivo e um plaMY
no para alcançá-la. O sucesso vem com
muito comprometimento, com muito
CY
empenho e coragem.” Para ele, o sucesCMY
so de sua empresa é resultado da coerência e também da mescla dos jovens
K
com os mais experientes. “A história
da empresa continuará e são os jovens
que continuarão a fazê-la”. O executivo citou em sua palestra considerações
feitas pelo futurista Gerd Leonhardt, se-

Futuro da
economia
Com a presença de quase uma
centena de associados, aconteceu,
no dia 18 de outubro, mais uma
palestra promovida pelo IBEF
Campinas. O evento, no auditório
Livraria da Vila, no Shopping
Galleria, trouxe a indagação
“O que acontecerá com a economia
em 2018?” para ser comentada
pelo superintendente da área de
Macroeconomia do Banco Itaú,
Fernando M. Gonçalves.

E

m linhas gerais, Gonçalves debateu com os associados do IBEF
Campinas o panorama macroeconômico e as perspectivas da economia para 2018. Ele abordou ainda
temas como a reforma da Previdência,
a onda de otimismo atual, as perspectivas para emprego, PIB (Produto Interno Bruto) e dívida pública. Atualmente,
Gonçalves é professor da PUC-RJ e responsável pela área de Sell Side.
Para o economista, o interesse que a
sua palestra despertou entre os associados do IBEF Campinas se deveu à
grave e longa crise econômica que o
País vem atravessando e também porque há, dentro de toda a sociedade,
uma enorme expectativa de como a
economia nacional se comportará daqui em diante, sobretudo depois que
alguns sinais de recuperação foram observados pelo mercado. “Todo mundo
quer antecipar uma visão sobre o que
vai acontecer”.
tas incertezas sobre o futuro, Gonçalves disse que já existem algumas con-
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do desemprego. “Dá para prever que
a taxa de juro também se manterá em
um patamar baixo durante um período
extenso. A discussão do ritmo de recuperação é que se mantém um pouco
dúbia por causa das eleições.”
Baseado em sua experiência no mercado e nos seus contatos com empresários, Gonçalves disse que as eleições
mais nos rumos do setor empresarial.
“Acredito que ao enxergarem recuperação em seus respectivos setores, os
empresários deixarão de lado a política
e focarão no que fazem melhor no sentido de melhorar suas vendas. Tem sim
uma separação entre economia e política pelo menos até quando as eleições
estiverem mais próximas. Hoje há um
interesse maior em discutir os setores
e se a demanda está ou não melhor.”
Para ele, o governo Temer já implementou medidas de importância, como
a reforma trabalhista, a implantação de
leilões, e as diretrizes voltadas para as
concessões. Para 2018, segundo o economista, o cenário econômico é de um
crescimento de 3% se a campanha eleimanterá em baixa, como consequência toral não for tão nociva. “Vai depender

também se o candidato que estiver se
destacando ser reformista ou não. Pode
ser mais ou menos de 3% o percentual
de crescimento para 2018.”
Para o presidente do IBEF Campinas,
Marcos Ebert, o tema da palestra dada
por Gonçalves foi muito oportuno, pois
segundo ele há uma grande expectativa sobre os rumos da economia. Ebert
também aproveitou o evento, realizado
no dia 18 de outubro que é o Dia do
nais da área.

REPERCUSSÃO

Robert Barlett

Trivelli
Investimentos

Eduardo Viana

executivo de ﬁnanças
corporativas

“Achei bastante interessante. Tratase de um proﬁssional gabaritado do
Itaú, apresentando as perspectivas
econômicas do banco para 2018 e
2019. Saio otimista com o que ele
falou, mas também com algumas
preocupações sobre o que vem por
aí... Não dá para pular etapas. A
iniciativa do IBEF é muito boa...”

“A palestra teve um nível muito alto.
O economista conseguiu transmitir
conceitos complexos de maneira
clara e simples e que permite o
entendimento por parte de qualquer
um. Quem participou saiu com um
conteúdo muito interessante para
aplicar nos próximos anos.”

Ullysses Parise
ATRAY
Investimentos

“Muito bom o evento. Acho que
pessoas como o economista do Itaú
têm muito o que falar. Ele tem uma
visão aparentemente otimista e muitas
vezes realista sobre a economia para
os próximos anos. Ele enfatizou a
necessidade das reformas, em especial
a da Previdência que, segundo ele,
é obrigatória para que o País volte a
crescer.”

“O palestrante foi de uma calma elogiável,
principalmente quando eu o provoquei
com uma pergunta. A minha expectativa
foi bastante superada. Parabéns para o
IBEF Campinas e para quem promoveu
esta palestra tão produtiva.”
Antônio Salci
Papirus
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2017

2018

-3,6

0,8

3,0

9,7

12,6

12,6

12,0

10,7

6,3

3,0

3,8

14,25

13,75

7,00

6,50

Superávit primário (% PIB)

-1,9

-2,5

-2,4

-2,1

Dívida pública bruto (% PIB)

65,5

69,9

73,8

74,4

Câmbio (fim de período)

3,96

3,26

3,25

3,50

Conta corrente (% PIB)

-3,3

-1,3

-0,7

-1,6

2015

2016

-3,8

Atividade econômica
PIB (%)
Desemprego (%) - DEZ (PNAQ cont.)
Inflação
IPCA (%)
Política monetária
Taxa SELIC (%)

Balança de pagamentos

IBEF EM REVISTA

Fiscal

5

Fonte: Banco Itaú

O papel do CFO em um mundo digital

M

ais uma vez, o IBEF Campinas
convidou “um time de estrelas”
para a realização do seu 3º Fórum realizado no dia 12 de setembro,
no auditório da empresa Kion Group,
em Indaiatuba. O evento teve o patrocínio da PwC, Deloitte, Unimed Campinas, Lemos e Associados Advocacia,
Demarest Advogados e Finocchio e Ustra Sociedade de Advogados, e contou
com o apoio da Kion Group.
Um dos temas debatidos pelos execu-
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marca um novo período no contexto das
revoluções industriais. Marcos Ebert,
presidente do IBEF Campinas, abriu a
programação para saudar os participantes e destacou que a partir da indústria
4.0 “veremos uma grande revolução: os
produtos serão manufaturados de forma
diferente, impactando diversos setores
do mercado.”
No entendimento de Ebert, o nível dos
palestrantes e dos participantes garantiu
o sucesso do Fórum. “Para o IBEF, foi

bom para mostrar
a abrangência que
queremos dar ao
instituto que não
se restringe a Campinas. A entrada
do IBEF em Indaiatuba, nesta fábrica
sensacional,
foi
muito importante. Foi o primeiro
evento de muitos
outros que faremos fora de Campinas.”
O vice-presidente
do IBEF Campinas, Ricardo Eguchi,
avaliou como altamente positivo os
resultados do Fórum. “Os participantes usaram uma ferramenta disruptiva
e esse aplicativo deixou o evento mais
descontraído e interativo do que os outros. Tivemos presença não só de executivos de Campinas, mas de Indaiatuba, Sorocaba e Limeira.”

Para falar sobre “Trends e tecnologias
disruptivas (indústria 4.0 e Intralogística
4.0)”, o IBEF Campinas trouxe Rodrigo
Damiano, da PWC. Já para expor sobre CFO Digital, o convidado foi José
Othon Tavares de Almeida, da Deloitte. Marcio Lopes, da Dematic, abordou
os projetos de automação focados na
intralogística.

A chamada indústria 4.0 aplica as principais inovações tecnológicas dos
campos de automação, controle e tecnologia da informação aos processos de
manufatura. Com as fábricas digitais, os processos de produção tendem a se
tornar cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis. Em sua explanação,
Rodrigo Damiano, da PwC, disse que a indústria 4.0 já está construindo a
plataforma para os futuros ecossistemas, nos quais as empresas irão atuar. Ele
comentou ainda que nove em dez empresas estão investindo em fábricas digitais,
comprovando que essa nova indústria é uma realidade, tornando necessário que
os profissionais se capacitem cada vez mais sob o risco de perderem espaço no
mercado de trabalho. “Há que se ter em mente que as tecnologias digitais estão
evoluindo rapidamente, criando novas possibilidades e ferramentas”, advertiu
ele, acrescentando que o Brasil já está inserido nessa nova realidade.

Marcio Lopes, da Dematic, disse que a empresa de automação tem por objetivo
analisar a intralogística (o processo de logística interna de movimentação e
armazenagem de produto em uma empresa) para encontrar as oportunidades
de melhoria. “Buscamos aprimorar o processo para empoderamento do cliente,
de forma a agilizar soluções que otimizem a linha de distribuição.” Para Lopes,
a indústria 4.0 é definitiva porque hoje há uma dependência grande da tecnologia
que garante efetivamente a eficiência, mesmo nas operações mais simples.
“A tecnologia está na nossa vida para garantir a eficiência. Não tem mais volta,
toda essa tecnologia é definitiva e nós precisamos nos preparar para usá-la e
garantir a sua eficiência.”

CFO Digital foi o assunto de José Othon Tavares de Almeida, da Deloitte.
Segundo ele, o mundo digital tornou as tarefas do executivo ainda mais dinâmicas,
mais exigentes, pois compete a esse profissional ter pleno conhecimento das
informações processadas com auxílio da tecnologia. “As informações necessárias
para a tomada de decisões são mais tempestivas. É ele que domina todos os dados
da organização para que essa informação siga adiante. Por consequência, ele
tornou-se mais influente justamente por isso, tendo que retirar a subjetividade
de muito do que tem a decidir. Hoje, ele tem que ter conhecimento mais amplo
do ambiente de mercado para construir e transmitir as informações que são
importantes para a organização. Os conhecimentos econômicos e políticos
também são imprescindíveis para o executivo poder exercer sua função.
Assim as tomadas de decisões se tornam mais acertadas”, argumenta.

REPERCUSSÃO

Frank Bender
Kion Group

João M. Pereira
Rigesa

“Conectar com pessoas da região foi muito bom e
é sempre produtivo um evento como este na nossa
cidade. O executivo ﬁnanceiro é muito importante na
empresa, é tudo que um CEO precisa para tomar as
decisões estratégicas. A digitalização é irreversível,
tem uma demanda grande, não tem volta.”

“Foi uma iniciativa ótima do IBEF.
A questão digital é crítica para o
executivo. Reforça o que precisamos
saber nesta nova era.”

Carla Werneck
Kion Group
“Achei interessante. O assunto é válido
pois é importante mesmo o País estando
em crise. É bom nos prepararmos para
estarmos pronto para encarar o futuro.”
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“O evento foi muito bom. Foi
enriquecedor. Sempre busco
participar desses encontros para
trocar feedback com os colegas.”

Gustavo Ceccato
3M
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Sergio Stelmach
Emduc

“Vemos o mundo em transformação e com
uma tendência de melhoria do processo, tema
fundamental porque esta tecnologia deve
transformar o mundo. A produtividade depende
de processos automatizados. E é isso que o
executivo tem como tarefa.”

Viviane e Romualdo

Salão social da Hípica: participação garantiu o sucesso

Em noite de gala, IBEF Campinas en
“Fiquei muito emocionada e
honrada por ter sido reconhecida
como uma profissional de destaque,
e fiquei mais honrada ainda por
ser a primeira mulher a receber
o prêmio. Espero ser a primeira
de muitas. Essa iniciativa também
é muito boa por reconhecer o
profissional de finanças, o que nos
motiva a trabalhar cada vez mais e
melhor. O IBEF Campinas está de
parabéns, é nota 10.”
Viviane Derrite Dias
vencedora do Equilibrista 2017

“O IBEF Campinas, através
do seu corpo de associados
muito qualificado, escolheu
essas empresas de sucesso e a
Viviane, como a nossa primeira
Equilibrista. Serem eleitos por
executivos tão capacitados é
um motivo de orgulho para os
premiados. O reconhecimento
os incentiva a continuar na luta.”
Marcos Ebert
presidente do IBEF Campinas

V

iviane Derrite Dias agraciada
com o Troféu “O Equilibrista” e
também os diretores das empresas
e instituição escolhidas como Destaques
2017 participaram no dia 1º de dezembro
da cerimônia de entrega dos prêmios
que aconteceu na Sociedade Hípica
de Campinas. Diretora Financeira da
multinacional CCL Industries do Brasil,
Viviane é a primeira mulher na história
da premiação, realizada há 26 anos, a ser
eleita pelos associados do instituto como
a ganhadora do troféu “O Equilibrista”.
“Quero ressaltar que a premiação do IBEF
dentro das empresas. Para mim,
este troféu é a coroação pelo
trabalho que realizo, além de
ser um grande incentivo para
continuar a trabalhar melhor e a
certeza de que estou no caminho
certo”, comentou ela, que é
formada em Administração pela
Pontifícia Universidade Católica
de Campinas (PUC-Campinas)
e pós-graduada em Gestão
Financeira e Controladoria
pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV).
Além de Viviane, o IBEF
premiou empresas de Campinas
e região que se destacaram
em seus setores. A Pearson
foi escolhida na categoria
Comércio e Serviços. Na
categoria Indústria, a vencedora
foi a Kion South América.

Presidente do IBEF Campinas, ex-Equilibristas, ganhadora do troféu 2017 e o presidente do Conselho Consultivo

ntrega prêmios aos melhores de 2017
A Papirus Indústria de Papel S/A foi a
ganhadora como Empresa Brasileira.
E o Instituto Anelo foi o destaque em
Responsabilidade Social.
A escolha dos vencedores foi feita pelos
associados do IBEF Campinas, que tem
mais de 300 membros entre executivos
O instituto reconheceu ainda Geraldo
Figueiredo, sócio-diretor da RiskPlan
do Brasil, e Ronaldo Figliuolo, diretor
ambos indicados ao troféu “O
Equilibrista”, e os alunos da primeira
turma do programa de Mentoring do IBEF
Jovem.
Marcos Ebert, Geraldo Figueiredo, Ronaldo Figlioulo e Augusto Assunção

Marcos Ebert, Denise, Sandra Ciocci
(primeira dama de Campinas) e Dines Schaffer

Guilherme Barnabé, Heloísa Helena Polo, Débora Leone Pedro, Gustavo Ceccato
e Pedro Soave Vianna

Apresentação musical dos jovens do Instituto Anelo

» Papirus

Escolhida como Destaque “Empresa Brasileira”, a Papirus foi representada por Rubens Roberto Martins Filho
(diretor de Administração, Finanças e RH). Armando Varella (diretor Comercial) e Antonio Pupim (diretor Industrial). Os três saudaram a escolha como importante para
consolidação da política que a empresa adotou a partir
de 2014. “Fizemos um grande investimento visando a
qualidade e a produtividade e aumentamos em quase
50% o nosso faturamento. A premiação vinda de um
instituto de prestígio nos deixa lisonjeados, considerando que estamos em um eixo de muitas outras grandes

“Eu não imaginava nunca receber
um prêmio... a gente nunca espera,
principalmente por ser uma empresa
brasileira. Mas que bom, eu adorei....”
Dante Emílio Ramenzoni
Acionista da Papirus
“É bacana o reconhecimento vindo de um
instituto de peso como o IBEF Campinas que
na verdade olha essas empresas com lupa, que
conhece a luta de uma empresa nacional.”
Rubens Martins
Diretor de Administração Finanças e Recursos
Humanos da Papirus

» Kion South America
Representando a Kion South America, na entrevista
coletiva, escolhida como Destaque da “Indústria”, o
CFO Ricardo Eguchi, disse que a distinção era motivo
de grande orgulho, especialmente porque a região é caracterizada por sediar inúmeras empresas de peso. “É a
coroação de nosso bom trabalho principalmente depois
dos anos difíceis que enfrentamos, e que não impediram
que alcançássemos bons resultados. É altamente moti-

“Sinto-me muito orgulhoso por receber este
prêmio e agradeço a toda diretoria do IBEF
Campinas. Dedico este prêmio a todos os
colaboradores da empresa que, na verdade,
trabalham todo dia. Na verdade, eu estou
aqui só os representando.”

Luciano Kliemaschewsk, presidente da Pearson Brasil,
eleita como Destaque da categoria “Comércio e Serviços”, também enalteceu a premiação como prova de
que a sua empresa está no caminho certo na busca pela

“Para nós, da Pearson, foi um orgulho e um
prazer estar aqui neste evento maravilhoso
do IBEF Campinas, recebendo este prêmio
que ratifica nosso esforço, que nos incentiva
a continuar com o foco na missão de
transformar a vida das pessoas por meio da
educação.”

Frank Bender
CEO da Kion South America

» Pearson Brasil

cesso, na gestão e em gente, está correto.”

-

Luciano Kliemaschewsk
Presidente da Pearson

» Instituto Anelo
Com a promoção de um trabalho social dos mais relevantes em Campinas, o Instituto Anelo foi escolhido
pelo IBEF Campinas como Destaque na categoria “Responsabilidade Social”. Luccas Melo Soares, fundador e
coordenador geral da entidade, destacou que o reconhecimento motiva a ele e a seus companheiros a continuarem a ajudar na transformação de vidas por meio da
música. “O prêmio também dá mais visibilidade para o
nosso trabalho que ainda não é muito conhecido entre
toda a população de Campinas.”

“É uma emoção que nos motiva a continuar.
São 17 anos lutando em prol da cultura
da nossa cidade, do futuro das crianças,
transformando vidas com música. Estar aqui
representando os mais de 3.500 alunos que
passaram pelo instituto é uma honra.”
Luccas Soares
Fundador e Coordenador do
Instituto Anelo

Entrevista coletiva

Premiados apostam na recuperação da economia

Luccas Soares, Luciano Kliemaschewsk, Marcos Ebert, Viviane Derrite Dias, Rubens Martins e Ricardo Eguchi

O

IBEF Campinas promoveu, em novembro, uma entrevista coletiva,
para apresentar a ganhadora do
Troféu Equilibrista e também as empresas e
instituição escolhidas como Destaques do
ano de 2017. Durante o evento, jornalistas
e convidados tiveram a chance de conhecer um pouco melhor a executiva Viviane
nacional CCL Industries do Brasil S.A.
A coletiva do IBEF também possibilitou
aos jornalistas a oportunidade de questionarem os empresários sobre como eles
enxergam o futuro da economia nacional.
Além dos executivos premiados, Gustavo
Bicudo E Ceccato, diretor de Finanças e
TI da 3M do Brasil e ganhador do Troféu
Equilibrista de 2016, também foi convidado para falar sobre o cenário econômico

cenário melhorou, mas
que o País ainda vive
um processo de recuperação. “O terceiro
trimestre de 2017 foi
o melhor dos últimos
três anos. A perspectiva para 2018 é mais
positiva. A expectativa
é que a retomada se concretize”, disse, ressaltando que o fato de ser um ano eleitoral
também pode trazer mais volatilidade para
o mercado.
“Nós esperávamos por um 2017 melhor,
ambiente econômico e o Brasil viveu sobressaltos. Mas as expectativas para 2018
são boas. A minha empresa continua acreditando no País e manteve os investimentos”, disse Viviane Derrite Dias.

O executivo da Kion South America, Ricardo Eguchi, disse que a crise brasileira tinha
mais como pano de fundo a situação política do que econômica. “Atuo em uma empresa de bens de capital. O segmento vem
ressaltou que o cenário mundial também
deve ser observado, já que existem ameaças como a questão da Coreia do Norte.
O diretor de Administração, Finanças e
Recursos Humanos da Papirus, Rubens
Martins Filho, observou que as empresas
conseguiram este ano descolar o desenvolvimento econômico da crise política. “Depois de dois anos sofrendo muito com o
impacto da crise política, o setor produtivo
to. As empresas continuaram investindo e
buscaram saídas para retomar a atividade
produtiva”.

Marcos Ebert agradeceu aos patrocinadores tradicionais do IBEF Campinas:
Unimed Campinas, Deloitte, PwC, Lemos e Associados Advocacia, Demarest Advogados e Finochio & Ustra

19ª edição do Socioesportivo do IBEF Campinas

Família, amigos, bem-estar e felicidade!

Deixar as preocupações de lado e relaxar ao máximo. Foi com esse astral
que aconteceu a 19ª edição do Socioesportivo do IBEF Campinas. O evento foi
realizado na aprazível cidade de Águas de Lindóia e as atividades de lazer e
confraternização ocorreram no aconchegante Hotel Villa Di Mantova.
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em mesmo a chuva que teimou agradeceu o apoio de seus colegas de
diretoria pela promoção do evento,
de semana, diminuiu a animação
de quem participou do bingo, da degus- e famílias que prestigiaram o evento
tação de charuto com uísque e cacha- realizado em agosto (nos dias 18,19 e
ça, do passeio para à cidade de Monte 20). Felizes com as boas notícias, os
Sião para uma visita às fábricas de quei- participantes aproveitaram uma extenjos, de doces e de porcelana, do torneio sa programação organizada com muito
de caipirinha e do torneio de tênis, que carinho pelo IBEF Campinas.
foi realizado no domingo, quando o sol
brilhou, e que foi vencido por Ricardo
Eguchi, Octávio Ustra e Lídia Rohde,
entre outras diversões.
Recepcionados pelo nosso presidente
Marcos Ebert, os participantes viveram
três dias de muita animação e receberam uma excelente notícia, dada com
muito entusiasmo por Ebert e saudada
com uma calorosa salva de palmas dos Cassiano e Camila
participantes: a de que a querida secretária Vera Magalhães, que convalece Participação de novos associados
de um problema de saúde, está se re- O Socioesportivo 2017 também foi
cuperando bem. O presidente também
-

tiva de nossos novos associados, que
tão bem se integraram aos seus pares.
Cassiano Tonon, Gerente Financeiro
Sênior do Grupo Petrópolis, da Cervejaria Petrópolis, foi um dos “novatos”
que esteve em Águas de Lindóia. Para
ele, o ingresso no IBEF Campinas se
pliar o networking.
“Manter e expandir a rede de relacionamento é fundamental para você se manter no mercado”, disse ele. Tonon levou
a esposa Camila que elogiou a realização de um evento voltado à família dos
associados. “É bacana essa interação
entre as famílias. São pessoas queridas
que permitem uma troca e que acabam
se tornando amigas.”
Daniele Schettini e Elyson Barbosa foram outros que pela primeira vez participaram do Socioesportivo. Daniele
disse que tinha uma expectativa gran-

realmente “familiar”. Para ela, a edição de
2017 teve um sabor especial justamente
por ter podido levar o bebê. “O Socioesportivo é muito legal. A direção sempre
se preocupa em nos deixar a vontade. A
prova disso é que a Catarina adorou, não
deu problema. O hotel disponibilizou um
berço e ela se deu muito bem e até vestiu
uma camiseta do IBEF Campinas.”

o que pode vivenciar. “Fomos muito
bem acolhidos. Tudo muito bom desde a recepção que tivemos ao chegar.”
Não menos entusiasmado, Barbosa
enalteceu o “ambiente amigo” e disse
que mesmo sendo novo se sentiu muito
a vontade.
Executivos felizes
Um dos participantes mais ativos do Socioesportivo é Arthur Pinto de Lemos.
Um dos fundadores do IBEF Campinas,
ele aproveitou o evento para sugerir
uma nova denominação para o IBEF:
“Instituto Brasileiro do Executivo Feliz”.
Brincadeira a parte, Artur disse que sua
sugestão dimensionava muito bem os
Daniele e Elyson
bons momentos que o IBEF proporciona
aos seus associados a cada SocioesporRecém-associada ao IBEF, Jenifer Lieko
tivo que promove. Vale destacar que ele
Nischiguti de Campos, da Uniprime
Norte do Paraná, disse que sua motide três associados. “É uma maravilha
estar aqui com a família e os amigos.
convite de uma conselheira da entidade que a incentivou a participar de um
no IBEF”, contou ele, cujo um dos netos
novo networking. “Está sendo muito
também participou de um almoço durante o Socioesportivo deste ano.
ela que levou o seu marido André para
participar do evento.

Caipirinha campeã
O engenheiro civil Pedro Luiz C.
Chiliatto foi o grande campeão do torneio de caipirinhas promovido durante o evento. Valendo-se da experiência
adquirida em outras competições de
que participou durante as muitas viagens que fez, Pedro se confessou um
profundo admirador da famosa bebida
nacional. “Já ganhei alguns campeonatos. Sou bi do Socioesportivo”, disse
modestamente. Para o 19º Socioesportivo deste ano, Pedro decidiu optar
pelo maracujá no lugar do limão. Em
sua bebida campeã, ele usou ainda:
polpa do maracujá sem semente, suco
de limão, uísque, vodka e depois de
batido acrescentou o espumante, para
dar efervescência, além de uma pequena quantidade de açúcar. “O segredo, acho, foi o espumante que dá
uma certa leveza ao drinque, apesar
do uísque e vodka”, ensinou.

Renata, Catarina e Mário

Ibefiano de berço
Jenifer e André

de cinco meses para participar do Socioesportivo, comprovando que o evento é
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Nova obrigação acessória exige mais rigor e cuidado

O

IBEF Campinas trouxe para o
debate mais um tema de grande interesse: “REINF – Aspectos
Relevantes e Impactos para o Contribuinte”. E para falar sobre este assunto, Cesar Redondo, Diretor de Tax da
Deloitte, foi convidado para uma palestra
realizada no Hotel Vitória, em outubro.
A Receita Federal estabeleceu uma nova
obrigação acessória dentro do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED),
o EFD-REINF. A obrigação complementa o Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), compreende a relação
entre Prestador e Tomador de Serviços,
e atua sobre o IRRF, PIS, COFINS, CSLL
e Contribuição Previdenciária. Além de
criar uma nova obrigação acessória, a
Receita Federal instituiu uma nova formatação de entrega das informações relacio- preciso total rigor e cuidado por parte dos
nadas aos créditos e débitos dos tributos e contribuintes na geração e validação das
contribuições federais. De acordo com o informações contidas na EFD REINF, para
que possam utilizar corretamente os crémecanismos de controle sobre o que as
empresas fazem. “Não havia qualquer o público. Redondo alertou as empresas
controle adequado como há em outras a se prepararem melhor para não correoperações sobre mercadorias. Por isso, é rem o risco de serem interpeladas pela

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.

Receita. “A partir de agora, mês a mês,
a Receita vai ter informações sobre algum procedimento que venha ser feito de
maneira errada. A visibilidade agora será
maior e mais ampla. Várias informações
passarão a ser acompanhadas com rigor
pela Receita”, advertiu.

ANIVERSARIANTES
Mario Tannhauser

01

Roberto Carlos Guize

03

Fabio Nascimento Fagundes

02

Ederaldo Orlando Silvatti

Maria Celeste Gallo Polidoro

09

Viviane Derrite Dias

Emerson Ferreira de Almeida

12

Carina Budin Amaro

Fabio da Silva Gatti

13

Cesar Augusto Laky Redondo

05

José Florêncio Costa

14

Priscila Moreira Noveletto

11

Joaquim Carlos Dias

15

Mario Massao Nakamura

15

Fábio Bueno de Aguiar

20

Cássio Manoel de Andrade

16

Rogerio Ferreira Andrade

19

Eliane Esteves Salustiano
José Roberto Morato
Otávio Marcos Tassote

DEZEMBRO

NOVEMBRO

10

Débora Leone Pedro
Érica de Paula Baumgarten
23

Benedito Alfredo Baddini Blanc
Jacqueline Velardi de Lima Prestes

21

Amilcar Amarelo

24

Marcos Ebert

22

Alexandre A. Cabianca Pacheco

25

Airton Luiz Rohde

Antônio José Fabrício

27

Jennifer Lieko Nischiguti de Campos

29

Edgard Machado Filho

30

Adriana Martins de Souza Barbosa

04
05
08
12
13

JANEIRO

01

26
27
29

Jorge de Jesus Longato
30

16
17
18
20
25

Paulo Roberto Toledo Correa

31

07
09
10
11
12
13

14
16
17
19

20

FEVEREIRO

FEVEREIRO

06

Jair Soave Junior
André Radaich de Medeiros
José Dourival Galhardo
Roberto Nicolau Guidi
Fernando Cesar Pinheiro
Vitor de Canha Coelhoso
Adauto Pedroso
Guido Pedrossantti Junior
Gustavo Bicudo e Ceccato
Antônio Carlos Meneghin
Marcelo Sartori
Antônio Marcos Alves de Souza
Franciane Heloise Moraes Mesias
Luis Gonzaga Dias
Tânia de Souza Cangussú
Lucas Ganzarolli
Renato Ramalho Boiça
Andreza Percechitto
Bruno Luis Baqueiro

21
22
25
26
28

01

MARÇO

01
02

02
12

Edison Bochemi
Nildo Bortoliero
Osvaldo Aparecido Geniselli
Marco Aurelio Kairalla
Leandro Lucon
Sandro Parreira Borghetti
Adelmo da Silva Emerenciano
Pedro Henrique Buffolo Junior
Paulo Pinese
Matheus Trinca Fernandes

Alexandre Kazuo Otaki
José Luis Finocchio Junior
Jean Paraskevopoulos Neto
Adauto Silva Emerenciano
Gilson Roberto Granzier
Octávio Teixeira Brilhante Ustra
Luiz Paulo Ribeiro

MARÇO

Renê Augusto Marzagão

12
15
16
17
19
21
22
23
25
27

29
30

Alicia Helena Vito Ribeiro
Reginaldo Donizete Valentim
Ivan Garcia Xavier Ferreira
Luis Fernando Kronixfeld
Gislaine Cristina Heitmann G. Teixeira
Sebastião C. Ribeiro
João Clemente Neto
Dennis Gouvea Galante
Viviane Andreotti Sartorato
Renan Maciel Boer
André Luiz Martins
Pedro Benedito Maciel Neto
Sebastião Duarte Junior
Paulo Oshiro
Enio Lima Neves
Marta Adriana M. Castelli Duzzi
Christian Sudbrack da Gama e Silva
Andréa Aparecida Soares da Silva
Fernanda Camargo Sarreta
Emerson Ferreira Gonçalves
Sandro Roberto de Oliveira
Tomas Gimeno Sabater

Renata Diniz
Darcio de Moraes Filho
Rafaello Carlo Ianni Lorenzon
Francisco José Danelon
Guilherme Truffi de Carvalho
Josimeire Cristina Vischi
Maria Cristina Pinheiro Machado
Marçal José Junqueira
Allan Santinello
Ednardo da Silva Azevedo
Gustavo Danesin Salgado
José Célio A. Jardim
Juliano Aggio de Carvalho
Ricardo Hideki Eguchi
José Ricardo Bueno Mendes

HAPPY HOUR
Os novos associados do IBEF Campinas participaram de um delicioso happy hour
no dia 17 de outubro, na Catedral do Chopp. “Foi uma maneira de comemorar
a adesão, conhecê-los e integrá-los ao nosso círculo, além de uma oportunidade
para ampliar os contatos, estabelecer novos vínculos, bater um papo agradável
e tomar um chope“, comentou nosso presidente Marcos Ebert.

Nova era de negócios exige mais transparência

I

de negócios, na qual a transparência, a
de acordo com
e na rotina dos empresários brasileiros, honestidade e a manutenção dos elemenesta expectativa
a prática de Compliance vem cada vez tos de integridade passam a pautar a congarante a sua soduta das empresas, para que o ambiente
brevivência.” As
área, em especial a dos executivos de
mudanças provel”. “É um movimento que não acontece
vocadas
pelas
Campinas vem realizando uma série de só no Brasil, mas no mundo todo, e que
novas práticas de
encontros para debater o tema.
vem se impregnando entre os empresánegócios, segunEm outubro, no auditório do New Port rios brasileiros, em virtude das mudanças
do a palestrante,
Hotel, aconteceu o 2º Encontro do Co- na legislação.”
são irreversíveis.
mitê de Compliance do IBEF Campinas, Segundo o especialista, as plataformas “É uma questão de sobrevivência, reitero,
durante o qual os associados puderam digitais dominam os negócios e, no en- para as empresas”, ressaltou.
participar da palestra “Compliance de tendimento de Braga, essa nova realidade A privacidade de dados também foi fovirtual obriga o empresário a se manter cada pela especialista, que a entende
nas Empresas”. Mais uma vez, o IBEF atento às práticas de compliance. “A me- como necessária para evitar eventuais
convidou dois especialistas no assunto
para tratar do tema: Fábio Braga, da De- negócio é a garantia para o cumprimento empresas pode ser arruinada senão forem
marest Advogados, e Margarida Smith, de tarefas corretas. O aprofundamento da tomados alguns cuidados. Nas relações
experiência digital vai requerer das emcom a responsabilidade de coordenar presas uma postura de integridade, com perspectiva da visão de compliance pela
Compliance para todos os negócios do
Citibank no Brasil e Cone Sul.
lidade de cumprir compromisso e a trans- de tudo que falamos aqui.”
Braga comentou parência. Com
que compliance isso, vai con Aeronáutico
 Marítimo
ganhou
espa- seguir navegar
 Agronegócio
 Mercado de Capitais
ço nas empre- nesta nova rea Ambiental
 Penal Empresarial
 Bancário e
 Petróleo e Gás
sas por causa lidade.”
 Previdência Social
Financeiro
do acúmulo de Mudança é
 Propriedade
 Biotecnologia
mudanças
na irreversível
 Com. Internacional e Intelectual
Há 14 anos em Campinas,
 Público e
Aduaneiro
legislação que Para Margarimais próximos dos nossos
Regulatório
 Compliance
clientes da região, aliando o
aconteceu nos da, a socieda Concorrencial
 Reestrut. de
atendimento personalizado à
últimos anos, no de não aceita
 Contencioso e
Empresas
assessoria jurídica de
Arbitragem
 Relações
excelência.
País. “Houve ainda uma mudança muito mais a falta de
 Contratos
Governamentais
forte de paradigma em relação a forma de
 Energia
 Seguros e
 Esportes e
Resseguros
fazer negócios”, ressaltou ele que integra falta de um amEntretenimento
 Societário
a área Bancária e Reestruturação da De- biente de com Fusões e Aquisições  Trabalhista
marest Advogados desde 2006.
pliance. “De Imobiliário
 Tributário
(19) 3123-4300 | demarest.com.br
Av. Dr. José Bonifácio Coutinho
 Infraestrutura
Aos presentes na palestra, Braga lembrou monstrar que
Nogueira, 150
que o Brasil está entrando numa nova era a empresa está

NOVOS ASSOCIADOS
Alessandra Maria Mazia M. Andretta
Consultora
Alexandre Kazuo Otaki
GKN Sintermetals Ltda.
Josimeire Cristina Vischi
ASK Chemicals
Fabio Nascimento Fagundes
Benteler Comp. Automotivos Ltda.
Antoniel Ferreira Avelino Filho
Antoniel Ferreira Avelino e Adv. Associados
Karla de Souza Escobar Coachman
Coachman e Ortolani Soc. de Advogados
Renata de Souza Ferreira Medina
Perfetti Van Melle do Brasil Ltda.
Ivan Carlos Furlan
Consultor
Renato Zuffo de Miranda
Vizta Solutions
Gisley Maver da Costa
Green House Móveis
Fabiano Ricardo Tessitore
Deloitte

Emerson Ferreira de Almeida
Deloitte
Renan Maciel Boer
Deloitte
Érica de Paula Baumgarten
Amyris Brasil Ltda.
Katia Cristina Aleixo Silva
Renato Passarin e Filhos Ltda.
Rodrigo Paes de Amaral
Novus do Brasil Com. Importação Ltda.
Bruno Cajueiro Toffolo
Venturus
Mariana Ramilo Santos
PWC
Luis Fernando Amadeo de Almeida
Moraes Bueno de Aguiar Advogados
Bruno Luis Baqueiro
Fórmula & Cia
Pedro Henrique Buffolo Jr.
FIUS
Alicia Helena Vito Ribeiro
EY Auditoria e Consultoria

Tânia de Souza Cangussú
Robert Bosch Ltda.
Priscila Moreira Noveletto
Dpaschoal
Juliano Aggio de Carvalho
Borg Warner
Andreia Bernardino do Santos
Modern Transporte Aéreo de Cargas S.A.
Marcelo Augusto Mariano
Knorr-Bremse Sist. Veic. Com. Brasil Ltda.
Everson Tavares
Leonardi Construções Ind. Ltda.
Rosangela de Souza Pinto Barbosa
CAPGEMINI Business Service
Moabe Eloi Freire Araujo
Plásticos Novel São Paulo Ltda.
Janaína Nogueira
KNTS - Auditoria e Consultoria
Maurício Soares
KNTS - Auditoria e Consultoria

finanças

tributário

Desenvolve SP - Uma solução para cada fase do seu negócio
Thiago Pinho Mardo - Gerente de Negócios e Operações DESENVOLVE SP

Você está seguro que sua empresa está preparada para os
desafios do e-social e Reinf?
Geisa do Nascimento Vicente - Tax Manager da Deloitte

DATA:
16 de
agosto
de 2017

DATA:
22 de
agosto
de 2017

LOCAL:
New Port
Hotel

LOCAL:
New Port
Hotel

sistemas de informação

controladoria

Analytics para Temas de Risco, Controles Internos e
Compliance: Reforçando as Linhas de Defesa
Denise Pinheiro - Diretora de Risk Assurance da PwC

CPC 32 - Tributo sobre os Lucros
Diogo Carvalho - Gerente PwC

DATA:
31 de
agosto
de 2017

DATA:
7 de
novembro
de 2017

LOCAL:
New Port
Hotel

LOCAL:
New Port
Hotel

ex•pe•ri•ên•ci•a
(substantivo feminino)
Do latim EXPERIENTIA. Conjunto de conhecimentos, aprendizados e habilidades
adquiridos com o exercício constante, que constituem aquisições vantajosas por meio
da prática ou vivência, aprimorando-se com o passar do tempo.
2 Profundo conhecimento de práticas de mercado com capacidade de reflexão e criação
de novas soluções, transformando dados confiáveis em oportunidades de negócio, promovendo
experiências únicas para cada cliente, consumidor, parceiro e colaborador e, principalmente,
gerando mais valor para sua marca.
1

Termos relacionados:

Acelerar a transformação digital, estimular a inovação, transformar dados em oportunidades de negócio,
criar experiências diferenciadas para os clientes.

O mundo pede novas leituras.
www.pwc.com.br/imperativos-negocios
Baixe gratuitamente
o aplicativo PwC BR
na App Store.

PwC Brasil

@PwCBrasil

@pwcbrasil

PwC Brasil

PwCBrasil

PwC Brasil

© 2017 PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. Todos os direitos reservados. Proibida a distribuição sem a prévia autorização da PwC. O termo “PwC” refere-se à PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. de
firmas membro da PricewaterhouseCoopers, ou conforme o contexto determina, a cada uma das firmas membro participantes da rede da PwC. Cada firma membro da rede constitui uma pessoa jurídica
separada e independente. Para mais detalhes acerca do network PwC, acesse: www.pwc.com/structure

Crianças da Creche Lar “Pequeno Paraíso” recebem
leite doado pelos associados

A

o longo de 2017, o IBEF Campinas arrecadou e doou 99 quilos
de leite em pó e dois quilos de
alimento achocolatado que foram entregues para o consumo de 112 crianças, de
2 a 6 anos de idade, todas assistidas pela
Creche “Lar Pequeno Paraíso”, de Campinas. Os itens foram obtidos junto ao
público que participou dos vários eventos promovidos pelo IBEF Campinas em
2017. A Creche Lar “Pequeno Paraíso” é
lizada no Jardim Guarani, em Campinas,
e oferece educação infantil, creche em
período integral e gratuita aos menores
que acolhe. As crianças atendidas residem nos bairros: Jardim Paranapanema,
Jardim Itatiaia, Jardim São Fernando, entre outros bairros carentes e próximos. A
creche tem parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas e é conveniada junto à Secretaria de Educação. A sua manu- da, pizza e bazares de roupas, calçados
tenção é garantida por doações diversas e artigos diversos para sua manutenção,
garantindo assim, o atendimento das fae/ou material), além de promoções be-

creche. Com o compromisso em atender
uma comunidade carente, dentro de
uma área de grande vulnerabilidade social, convidamos a todos a conhecerem
a creche Lar “Pequeno Paraíso”.

MEI e micro
e pequenas
empresas
Promoção por tempo limitado, válida somente para produtos com coparticipação
e para novos contratos de empresa com CNPJ na área de atuação da Unimed Campinas.

Boa gastronomia, lazer e networking
O IBEF Campinas e a Deloitte convidaram e os nossos associados
marcaram presença no salão de gala do restaurante “A Quinta do
Marquês”, tradicional restaurante português de Campinas. O jantar
realizado no dia 28 de setembro foi uma oportunidade para que os
convidados saboreassem pratos feitos à base de bacalhau e também
o Leitão à Bairrada - receita típica da região do Bairral, em Portugal.
O IBEF Campinas realiza sempre esses jantares com os seguintes
objetivos: reunir amigos, desfrutar da excelência da gastronomia da
cidade, vivenciar momentos de lazer e fazer networking

“Qual é o seu papel na sociedade?”

P

ara ajudar os mais jovens a encontrarem possíveis respostas para a indagação, o IBEF Jovem promoveu, no dia
10 de outubro, um encontro com Walter
Schalka, CEO da Suzano Papel e Celulose.
Experiente e conceituado executivo nacional,
o convidado se valeu de seus conhecimentos
na área empresarial para abordar o tema, em
evento realizado no Vitória Hotel.
Antes de dar início à palestra, Schalka disse
que é fundamental que todos se empenhem
em demonstrar o que esperam do Brasil.
“Nós temos que transformar o país não só no
aspecto moral e ético, mas também olharmos
para frente. Como vamos prover as novas gerações com melhores serviços, permitindo
que as pessoas também cresçam? O caminho é a participação de todos e entendermos
que o nosso papel na sociedade é muito

e que temos que pensar no coletivo. Temos
que olhar para os nossos deveres para com a
sociedade, para assim criarmos um país mais
justo.” Recepcionado pelo presidente Marcos
Ebert e pelos coordenadores do IBEF Jovem
Allan Santinello e Guilherme Barnabé, o executivo da indústria de papel disse ainda que
“é impossível o Brasil não fazer as reformas e
quanto mais tempo a gente esperar por elas,
pior será.” Ele destacou ainda que o empresariado também é responsável pelos males que
sos ao longo dos anos, pensando apenas no
mundo interno, esquecendo o externo que
está aí comendo as empresas. Só pensamos
coisa que um presidente pensa é no lucro.”
O palestrante lembrou ainda que a tecnologia mudará a vida de todos e, por isso, ressaltou a importância de que todos se prepararem para essa nova realidade. Ele citou vários
exemplos de novidades que estão sendo co-

locadas a serviço da sociedade em geral. Ele
disse que todos devem ter em mente que esta
nova tecnologia já bate em nossa porta, mas
que o Brasil ainda não está preparado para se
valer dela. Reforçou ainda a importância de
se investir na educação, na alimentação, na
saúde, na habitação, na infraestrutura “inadequada e cara”. “A participação de
todos é fundamental para mudarmos a política do Brasil”, salientou.
Schalka criticou o corporativismo
vigente em diferentes setores, inclusive no empresarial, e disse que
o seu combate é extremamente
necessário e urgente. “O Estado
Brasileiro acabou e ele não tem o
menor nível de competitividade. É
para mudar isso.” A importância da

educação também foi várias vezes destacada
pelo executivo, como um meio para se estabelecer a igualdade de oportunidades, o
que não acontece no País. “Quem tem mais
condição, tem mais sucesso e mais oportunidades. Isso precisa acabar. Todos precisam
de oportunidades para crescer.”

