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IBEF Campinas debate
conjuntura econômica e
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A poucos dias das eleições, Marcos
Troyjo e Roberto Romano compartilham
análises sobre o futuro do País.
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EXPEDIENTE
O Instituto Brasileiro de Executivos de
Finanças (IBEF) é uma entidade sem fins
lucrativos, formada por profissionais
de finanças que tem como objetivo o
desenvolvimento profissional e social,
através do intercâmbio de informações.
A entidade foi fundada no Rio de Janeiro em
1971. Em Campinas, o IBEF foi constituído
em 1985. É uma entidade pública municipal
(Lei nº 12.070 de 10/09/2004). No Brasil, o
IBEF tem também entidades em São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Minas
Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul e Distrito Federal.
IBEF Campinas – Gestão 2017/2019
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Parcerias consistentes e fortes

O

IBEF Campinas continua a trilhar o caminho pela busca da
formação permanente e, sendo
assim, oferece uma série de iniciativas para o desenvolvimento de seus
associados, entre eles os Comitês de
Estudos de Compliance, de Gestão Financeira, de Comério Exterior e Gestão e Sistemas de Informação e Controladoria, totalmente reformulados e
com mais de 300 inscritos no primeiro
semestre.
Um dos principais pilares que, neste
ano ganha mais relevância, é a busca
de parcerias mais consistentes e fortes. Com o programa de Mentoring,
implantado em 2017, nos juntamos à
Facamp e ao DCE Celso Furtado. Foi a
forma encontrada pelo IBEF Campinas
para alinhar a entidade às mudanças
do mundo, focando prioritariamente
a juventude. É inegável a importância
da educação na área de custos, especialmente no atual cenário de acirrada
competitividade e em uma economia
cada vez mais fortemente globalizada. Para responder a essa demanda,
fechamos convênio com a FIPECAFI –
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. Essa
associação é de fundamental importância para os executivos de finanças,
abrindo grandes oportunidades de atualização e de aprimoramento técnico.
Com seus mais de 40 anos de tradição,
a instituição é centro de referência em
pesquisa e educação nas áreas de con-

tabilidade, finanças, mercado financeiro, atuária e educação a distância.
Participei da aula magna da Faculdade
FIPECAFI, no auditório Safra, na biblioteca da Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São
Paulo (FEA/USP). Na oportunidade,
conheci o professor Nelson Carvalho,
ex-Diretor do IBEF SP e do IBEF Nacional, e o Prof. Dr. Welington Rocha
diretor-presidente da FIPECAFI, e não
escondo que estou muito entusiasmado com essa parceria.
Vai ser fantástico contar com os especialistas da FIPECAFI na promoção de
eventos, tais como palestras, seminários, workshops, cursos etc, em função
do importante processo de modernização pelo qual passa o nosso setor.
Para concluir, com a proximidade das
eleições presidenciais, o momento se
torna ideal para debatermos incertezas
e perspectivas com dois renomados
especialistas em economia e ciências
política. Nossos palestrantes convidados são Marcos Troyjo graduado em
ciência política e economia pela Universidade de São Paulo (USP), doutor
em sociologia das relações internacionais pela USP e diplomata, e Roberto
Romano, doutor em filosofia e professor de ética da Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas).
Faça sua inscrição!
Marcos Ebert
Presidente do IBEF Campinas
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Artigo Técnico

Automação e
Armazenagem:
As 10 Principais
Tendências
Introdução - O que está direcionando os fabricantes a automatizar a armazenagem?
Este artigo o ajudará a identificar 10 fatores que impulsionam a necessidade de aumentar o uso de
sistemas automatizados em seus negócios no ambiente dos novos desafios da indústria 4.0.
1. Lean Manufacturing
O processo de lean manufacturing vem
por décadas apoiando a transformação
das operações de produção para estoque para as operações de atendimento
a pedidos. Esses sistemas por demanda
estão adicionando mais necessidade de
visibilidade e controle em tempo real
conectadas com o negócio.
2. Terceirização
À medida que os fabricantes buscam se
diferenciar no mercado, criam cada vez
mais serviços que agregam valor ao seu
produto diminuindo a busca por terceirização. Essa tendência exige maior atividade e controle nos processos de recebimento, armazenagem e processos
de separação antes da produção.

As soluções automatizadas de movimentação e armazenagem de materiais
aplicadas em áreas de recebimento de
materiais, produção e processamento
de produtos acabados irão reduzir o
custo total de fabricação, reduzindo a
mão-de-obra e o inventário, ao mesmo
tempo em que melhora a precisão, a
taxa de transferência e a utilização do
espaço. Além disso, os fabricantes irão
melhorar seus níveis de atendimento ao
8. Acompanhamento e Rastreamento
cliente com maior desempenho e qualiOs requisitos para rastreamento de pro- dade de entrega.
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4. Ciclos de Vida Reduzidos de Produtos
Ciclos de vida reduzidos de produtos
exigem alta flexibilidade no local de trabalho e maior velocidade no mercado
com novos produtos. A padronização
dos unitizadores é a chave para a maior
flexibilidade e visibilidade no processo
de fluxo de materiais para uma rápida

7. Cadeia Logística por Demanda
Com todos os elementos da cadeia logística do consumidor tentando alcançar menor custo e aumento da competitividade, o estoque é levado para
a cadeia logística do fabricante que
são confrontados com o transporte de
entregas menores e mais frequentes
dentro de uma janela de entrega mais
apertada.
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3.Off-shoring
Semelhante à terceirização, os clientes
estão aproveitando os países de baixo
custo para fornecer vários componentes. Os desafios desse método de negócios é o aumento significativo dos prazos de entrega e aumento do tamanho
dos pedidos que são necessários para
manter a produção sem interrupção
e impactando o estoque. Melhorar a
densidade de armazenamento e a utilização do espaço pode ser a solução
para eliminar outras alternativas dispendiosas.

realocação dos produtos novos e velhos dutos continuam a aumentar com os
dentro da operação.
padrões e regulamentos da indústria.
As soluções eficazes de armazenagem,
5. Customização
juntamente com a infraestrutura correta
Os consumidores exigem produtos per- de rastreamento, reúnem os elementossonalizados para suas próprias preferên- -chave da captura de dados.
cias direcionando os fabricantes para
acomodar múltiplas configurações, co- 9. Iniciativas Ambientais
res e opções de componentes requeren- Os fabricantes estão cada vez mais
do um espaço muitas vezes inexistente. envolvidos em iniciativas ambientais.
O resultado geral é congestionamento Tecnologias de equipamentos mais efie perda na produtividade. As soluções cientes e métodos de controle na aude sequenciamento e armazenagem no tomação podem melhorar a equação
ponto de uso aproveitam a altura ver- geral.
tical e ajudam a melhorar os níveis de
produtividade.
10. Aumento do Custo do Combustível
O aumento do custo do combustível
6. Concorrência Global
afeta toda a cadeia logística, incluindo
A concorrência global é a ameaça nú- o fabricante. A correta solução de armero um para as empresas. Mais do que mazenagem juntamente com o WCS –
nunca, são obrigadas a procurar soluções Sistema de Controle do Armazém irão
que reduzam o custo total de fabrica- otimizar a consolidação de pedidos e
ção. Redução do custo de mão-de-obra, melhorar a densidade de carga.
melhor utilização do espaço, menor
inventário disponível, maior rendimen- Conclusão
to e precisão na fabricação são apenas As tendências mencionadas neste artigo
alguns dos elementos críticos que terão têm implicações correspondentes que
um efeito positivo quando é escolhida a enfrentam a maioria dos fabricantes nos
solução correta de armazenagem.
dias de hoje.

A reforma da previdência e as eleições 2018
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economista-chefe do Bradesco,
Fernando Honorato Barbosa,
falou com associados e empresários da RMC, durante o 4º Fórum
IBEF Campinas - “Perspectivas e Desafios Políticos e Econômicos para 2018”,
realizado no Hotel Meliá, em março.
Barbosa destacou várias medidas adotadas pelo Governo Federal nos últimos anos como responsáveis pela recuperação da economia.
Segundo ele, a reforma trabalhista, a
definição do teto dos gastos públicos,
além do novo relacionamento do BNDES com o Tesouro Nacional, estabelecidos a partir de 2016, serviram de
base para possibilitar um crescimento
“mais sustentável”. Ele disse ainda que
a recuperação econômica do País deve
se assegurar porque as famílias estão
menos endividadas e consumindo
mais e também porque as empresas estão com estoques baixos, o que as incentivará a produzir mais para atender
a demanda. O economista argumentou
ainda a inflação baixa, a consequente
queda importante dos juros e os balanços positivos das empresas favorecem
a manutenção de um quadro econômico positivo para os próximos meses.
Mesmo diante desta realidade favorável, Barbosa fez questão de ressaltar a
importância e a necessidade do Governo promover outras reformas, após as
eleições. “Esse processo de retomada

terá sustentação mais estrutural se formos capaz de atacar três problemas
críticos: o das contas públicas e aí entenda-se promover a reforma da previdência, aumentar a taxa de investimento do País e reduzir a taxa de juros real
de longo prazo. Fazendo esse arranjo,
o País pode voltar ao grau de investimentos em dois ou três anos ”, ressaltou. Para o economista, o cenário atual
da economia deverá orientar os candidatos às próximas eleições a se comprometerem a realizar as reformas que
necessitam ser feitas. “Vai ficar muito
difícil fazer a gestão do orçamento público, em 2019, se a reforma da previdência não for feita, porque o dinheiro
ficará mais escasso para várias áreas e
se o teto dos gastos públicos não for
respeitado, ficará ainda mais difícil.”
Com uma visão bastante positiva, o
economista disse ainda que acredita
que 2019 será um ano com crescimento do PIB superior aos 3% e que o País
poder atingir os níveis de crescimento
registrados no período pré-crise a partir de 2020. “Para isso acontecer, as
reformas precisam ser feitas. O Brasil
não está fadado a crescer pouco se for
respeitado o teto dos gastos. A lição de
casa precisa ser feita”, afirmou.

Paulo do Campus Avançado de Jundiaí, também participou do Fórum do
IBEF. Lemos abordou a importância da
política atual ser encarada e praticada
sem ódio e sem preconceito. Ele defendeu ainda as instituições e o respeito
que a elas dever ser dado. “Só com o
devido reconhecimento é que as instituições poderão gerar projetos sociais,
lembrando que são as questões sociais
que mais afligem a população atualmente.” Ele enfatizou a necessidade
dos políticos promoverem, em um ano
de eleição, um debate “sem ódios e
sem rupturas”. O momento político
atual, conforme o professor, é complicado e não há como se fazer uma
projeção do que pode acontecer antes
e depois das eleições. “Temos que fortalecer a política enquanto instância
de debate, seguindo as regras estipuladas.”

RMC espelha a realidade nacional
O presidente do IBEF, Marcos Ebert,
disse após a participação dos dois
convidados que o 4º Fórum ratificou
os resultados da pesquisa econômica comparativa 2017 – 2018 que o
instituto promoveu e divulgou para a
imprensa. Os jornalistas também puderam acompanhar as análises feitas
Momento complicado
pelo vice-presidente da entidade, RiO cientista social Pedro Rocha Lemos, cardo Eguchi, e pela diretora finanprofessor do Instituto Federal de São ceira da multinacional CCL Industries

do Brasil, Viviane Dias, que ganhou o
Prêmio Equilibrista de 2017.
A pesquisa foi realizada entre o final de
fevereiro e o início de março com cerca
de 180 associados, com o objetivo de
traçar o cenário econômico e as perspectivas de recuperação da economia
da RMC em 2018. “O que foi apresentado no Fórum, em março, comprova
que os nossos associados estão bem informados e que a realidade econômica
da RMC espelha muito bem a realidade

nacional”, disse o presidente.  Para ele,
a quarta edição do Fórum atesta ainda
que os empresários da região estão bastante interessados nos conteúdos dos
eventos que o IBEF promove.
Após as participações do economista
e do cientista social, o IBEF promoveu
uma mesa redonda com participação de
Gustavo Bicudo e Ceccato, responsável
pela Diretoria de Finanças e Tecnologia da 3M do Brasil; Airton Luiz Rohde,
diretor de Finanças de John Deere para

Sofisticar sua
análise de riscos?
Grandes transformações exigem compromisso,
do início ao fim, com as pessoas e o resultado.
Sua jornada de mudança demanda respostas
completas e precisas. Conte com quem faz
o que realmente importa.

deloitte.com.br
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a América do Sul;  Antonio Wellington
da Costa Lopes, diretor corporativo de
Administração/Finanças/TI do Grupo
EPTV e Paulo de Tarso Pereira Jr., vice-presidente do IBEF Campinas.

Clique aqui e
assista o vídeo
na íntegra

IBEF Campinas decidiu apoiar o Projeto Trilhar

A

responsabilidade social é uma característica marcante e histórica do
empresariado da RMC. E é justamente por confiar nessa capacidade que
o IBEF Campinas decidiu apoiar o Projeto
Trilhar, iniciativa da Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA) –
Guardinha, do Instituto Fazendo História,
de São Paulo/SP, da Fundação FEAC e de
outros parceiros institucionais.
Segundo o presidente do IBEF Campinas,
Marcos Ebert, os propósitos do Trilhar
coincidem plenamente com os do IBEF
Campinas e, por isso, ele pretende incentivar os associados a participarem do projeto, em caráter voluntário. O Trilhar tem
como objetivo arregimentar mentores que
possam ajudar na formação de jovens em
situação de risco e temporariamente acolhidos em abrigos.
Conforme os promotores do Trilhar, atualmente muitos meninos e meninas que
vivem em abrigos não retornam às suas famílias de origem ou são adotados, princi-

palmente quando chegam à adolescência.
Essa realidade faz com que esses jovens
completem a maioridade na instituição
e aos 18 anos precisam iniciar uma nova
etapa em suas vidas. Nesse período que
antecede a vida adulta, segundo os especialistas, é preciso contar com alguém que
possa dar apoio, afeto e segurança a esses
adolescentes. E foi esta realidade que motivou a realização do projeto Trilhar.
Para auxiliar esses jovens, o Trilhar busca
mentores, como pessoas de referência
para os adolescentes, que possam fazer a
diferença na vida desses jovens que precisam buscar um lugar no mundo. O Trilhar,
projeto do Programa Acolhimento Afetivo
da Fundação FEAC, é uma oportunidade
para se fazer a diferença, explicam seus
idealizadores.
O projeto irá conectar mentores voluntários dispostos a contribuir com adolescentes entre 15 e 17 anos, em processo de
desligamento da instituição de acolhimento para uma nova fase de vida autônoma

e independente. A contribuição esperada
deve permitir aos jovens a elaboração e o
desenvolvimento de projetos de vida saudáveis e seguros. De acordo com a líder
do Programa Acolhimento Afetivo, Ana
Lídia Puccini, é importante para jovens
contarem com uma referência positiva
quando chega o momento do desacolhimento. “É fundamental para todos nós,
e em especial aos jovens acolhidos com
uma vivência de vários anos institucionalizados, ter alguém que possa direcioná-los
para uma vida autônoma e independente,
mas acima de tudo uma pessoa que seja
uma referência positiva e afetiva, alguém
com um ombro amigo e ouvidos atentos
para compartilhar suas histórias, alegrias,
frustrações e dificuldades e para lhes dar
o apoio necessário para que sigam em
frente. Assim como fazemos com nossos
filhos e amigos”, explica.
Mais Informações:
https://www.feac.org.br/trilhar/

Especialistas da FEAC e da Guardinha – Associação de Educação do Homem de Amanhã-, apresentaram o projeto Trilhar para os associados do IBEF
Campinas, no jantar realizado na Quinta do Marquês

“Todas as organizações deveriam oferecer
oportunidades para esses jovens que estão
no mercado. Estou entusiasmado porque
o IBEF Campinas se envolveu nesse
projeto da FEAC. A Deloitte, por exemplo,
tem um programa social que tenta dar
aos jovens oportunidades profissionais,
de se aproximarem de algum executivo
da Deloitte para que tenham alguma
referência e se tornarem uma pessoa
melhor dentro da sociedade.
Essa iniciativa pode contribuir para
este processo e fazer com que alguns
desses jovens se aproximem de uma
empresa como a Deloitte.”

“Fico muito feliz que o IBEF, além de dar
todo apoio técnico, também está olhando
para a parte social, convidando seus
associados a participarem de um projeto
como este que promove uma sociedade
mais justa. Temos vários projetos sociais
na PwC. Por exemplo, um grupo de
cidadania que ajuda jovens recémsaídos de presídios a conseguirem um
emprego. Ajudamos também entidades
sem fins lucrativos, as quais contam com
voluntários que são de nosso grupo.
Temos cerca de 3 mil profissionais
engajados em trabalhos voluntários,
desenvolvendo vários projetos sociais.”

“A Demarest tem uma conduta cidadã,
que se dá em três principais frentes de
atuação: Pro Bono, Ações Sociais
e Leis de Incentivo. A intenção realmente
do escritório é de participar desses
projetos sociais, pois não basta ser
empresa e usufruir das vantagens
financeiras, é preciso também devolver
alguma coisa para a sociedade. Achei
fantástica a iniciativa do IBEF porque
não é só dar dinheiro, você também
precisa doar seu tempo e a sua história
e compartilhar com o adolescente é algo
ímpar. Isso é uma contribuição efetiva
para a sociedade melhorar.”

Paulo de Tarso

Augusto Assunção

Edimara Iansen Wieczorek

Uma equipe
multiprofissional
dedicada à saúde
da sua empresa.

Unimed

Um jeito novo de cuidar de você.
Mais equilíbrio, mais bem-estar, mais
facilidade e calor humano. Um plano em
que você aprende a se cuidar e a gente
cuida melhor de você.

Gerenciar uma empresa é uma sucessão
de desafios
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palestra proferida pelo Professor Doutor Welington Rocha,
diretor-presidente da FIPECAFI
- Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, que teve
como tema “Estratégia, Competitividade e Gestão de Custos” foi um dos eventos do IBEF Campinas mais prestigiados
no mês de maio. Dono de um currículo
de peso e considerado uma autoridade
no assunto, Rocha conduziu a palestra
que, ao seu final, foi bastante elogiada
pelas pessoas que a acompanharam.
Para a maioria delas, a qualidade das
informações recebidas ficaram acima
das expectativas. O evento também foi
classificado como “ótimo”, conforme
pesquisa feita pelo IBEF Campinas.
Em linhas gerais, o professor reforçou o
conceito de que gerenciar uma empresa é uma sucessão de desafios devido
às várias tarefas que se acumulam e
que acontecem simultaneamente. “O
gerenciamento inteligente dos gastos
de uma empresa, ou seja, a Gestão de
Custos permite ao empreendedor identificar oportunidades de investimento,
aumentar a margem de lucro, tomar decisões estratégicas conscientes, além de
dar mais segurança no desempenho da
empresa”.
De início, o palestrante abordou a importância da gestão de custos que, segundo ele, pode resultar em um lucro

maior independente do faturamento de
uma empresa. Ele citou o exemplo de
duas grandes fabricantes de automóveis. Uma delas, apesar de ter um faturamento significativamente superior
ao da outra, teve um lucro inferior ao
da concorrente. “Segundo ele, essa situação não aconteceu apenas em um
ano. Se repetiu em vários.” Ele citou
outras grandes empresas que viveram a
mesma realidade econômica, inclusive
o de uma delas cuja receita caiu muito
de um ano para outro, mas que mesmo
assim obteve um lucro pelo menos três
vezes maior em comparação ao período anterior. Apesar disso, o professor
afirmou que gerenciar custos não é a tarefa mais importante. “Gestão de custo
é uma coisa e redução de custo, é outra. Redução de custos é uma peça da
gestão custo, onde é muito mais importante evitar e prevenir. O mais importante ainda é aumentar receita, o que é
muito difícil principalmente por causa
da concorrência. Não dá para apenas
aumentar preços, aumentar volume.”

quisermos ser competitivos temos que
lutar para que a correlação seja negativa. Temos que trabalhar por um nível
de qualidade cada vez maior e por um
custo cada vez menor. O mérito é fazer
coisas boas com custos baixos. Processos limpos levam a custos mais baixos.”
Exercícios
No referido tópico, ele mostrou a importância de se estar atento ao “custo da
incompetência”, gerado pela produção
de má qualidade de algumas unidades
de um lote de produtos e que, por isso,
tiveram que ser descartadas. Segundo
ele, a maioria das empresas não calcula
o custo da qualidade.

Gestão dos Custos Sorrateiros
“Cuidado com os custos sorrateiros”,
advertiu o palestrante ao iniciar a sua
abordagem sobre este tema. Segundo
ele, os custos sorrateiros são aqueles
“disfarçados” e que se se revelam com
frequência em qualquer negócio. “O
custo da capacidade tem que ser levado em consideração. A pressão arterial
da empresa depende da rentabilidade e
Qualidade e custos
Neste tópico, Rocha destacou que o da lucratividade. Os custos sorrateiros
nível de qualidade de uma empresa e devem ser combatidos a todo momento
de seus produtos têm correlação com para o bem da empresa.”
os custos. “E a correlação tem que ser
negativa, ou seja, as duas variáveis Diversidade e custos
têm que estar em sentidos opostos. Se “Quanto maior diversidade, maior é o

Gestão de Custos Interorganizacionais
No mundo moderno marcado pela
competitividade , segundo o professor, e na indústria de manufatura, uma
grande proporção dos custos está fora
da empresa. “O custo de materiais varia de 40% a 60% do custo total. E este
custo é o relacionado ao custo com o
fornecedor. Uma empresa moderna e
competitiva deve olhar para fora, para
seus clientes e fornecedores.” Segundo ele, a gestão de custos interorganizacionais é relevante no sentido de
equacionar os recursos usados para a
geração da matéria-prima. Se houver
uma visão sobre esta gestão, a cadeia
de produção se tornaria menos custosa, conforme o palestrante procurou
Padronização
Para um custo melhor, você deve ten- explicar.
tar o inverso da diversidade, valorizando a qualidade e a padronização. Ele Gestão do Custo Alvo
citou o exemplo da padronização ado- É uma ferramenta gerencial moderna
tada pela Toyota como modelo a ser e contemporânea praticada por pouvalorizado. “O consumo de recursos cas e apenas pelas melhores empresas
aumenta ao não se optar pela padroni- do mundo que buscam ser ainda mais
competitivas perante seus concorrenzação”, enfatizou.
custo”, afirmou ele. Segundo o professor, a diversidade já foi renegada por
grandes empreendedores, caso de Henry Ford, que ao fundar a Ford pensava
apenas em produzir um carro barato. A
diversificação de sua linha ocorreu por
causa da concorrência. A diversidade
de produtos aumenta custo, reiterou.
“Ao diversificar a produção não se aumenta a produção, mas aumentam os
custos. O mesmo vale para diversidade de clientes e para diversidade de
produtos, de fornecedores e também
de equipamentos. A diversidade é um
problema para qualquer empresa de
qualquer setor.

tes. “Elas (empresas) partem do princípio de que não é o preço que se forma de dentro para fora, mas é o custo
que tem que ser formado de fora para
dentro. É o custo que vai ser ajustado
ao preço certo”, disse ele. Essa gestão,
conforme o palestrante, vale também
para alguns serviços e alguns de seus
componentes.
Retrabalho não agrega valor, porque
o cliente não paga um centavo a mais
por isso. “O ideal é treinar o funcionário, fazer manutenção dos equipamentos, não fazer movimentações desnecessárias”, também foi mencionado
pelo palestrante.

83%

“Quando se fala em
contabilidade, controladoria,
orçamento, custos, finanças
e atuária, nós somos a
melhor e mais conceituada
instituição do Brasil.
E falo com orgulho que
temos em nosso quadro
os maiores nomes do País
na nossa área.”
ANUNCIO IBEF.pdf
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Parcerias em
benefício dos
associados
“A vinda do professor Welington
Rocha é a primeira iniciativa
do convênio firmado entre o
IBEF Campinas e a FIPECAFI.
Com o convênio, teremos
dados valiosos para aprimorar
o conhecimento técnico dos
nossos associados, em um
momento oportuno uma
vez que, de acordo com
especialistas, é na crise que
surgem boas oportunidades.”
Marcos Ebert, presidente
do IBEF Campinas

IBEF EM REVISTA

MY

Welington Rocha

9

Mentoring: a experiência que inspira e ensina

E

m um ambiente acadêmico, mais
precisamente na Facamp – Faculdades de Campinas, o IBEF
Campinas apoiou em junho a terceira edição do Programa de Mentoring,
promovido pelo IBEF Jovem, com o
apoio da instituição de ensino e do
DCE Celso Furtado. E a convidada para
comandar os trabalhos foi Viviane Derrite Dias, Diretora Financeira da CCL
Industries do Brasil S/A e ganhadora do
Prêmio Equilibrista 2017.
Viviane, que é uma experiente profissional nas áreas de Controladoria, de
Gestão Administrativa-Financeira, Tributária, de Compras e Comércio Ex-
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Há 15 anos em Campinas,
mais próximos dos nossos
clientes da região, aliando o
atendimento personalizado à
assessoria jurídica de
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terior, afirmou que o sucesso de sua
carreira se deveu em grande parte à capacidade que adquiriu ao longo de sua
vida profissional de superar os desafios
que lhe foram impostos. “Equilíbrio e
resiliência a gente só adquire depois
que leva muitos tombos”, disse.
Segundo ela, os maiores aprendizados
são alcançados por qualquer profissional depois que ele enfrenta momentos
difíceis. “Eu ainda estou aprendendo e
tenho muito a aprender ainda. Persistir
e não desistir é crucial na vida das pessoas. É preciso ter equilíbrio porque se
você não estiver bem consigo mesmo,
você não consegue passar as coisas
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boas para as outras pessoas.” Cuidar da
saúde e da espiritualidade foram outros
pontos que a executiva destacou como
fundamentais para o bom desempenho
profissional e obter o necessário equilíbrio para enfrentar uma “enxurrada”
de compromissos que marcam os dias
de trabalho. “É necessário ainda colocar as prioridades como metas a serem
atingidas, dedicando tempo a cada
uma delas (prioridades)”, orientou.
A palestrante reforçou a permanente
busca pelo conhecimento como outro
passo a ser seguido pelo profissional.
“A tecnologia evoluiu muito nesses últimos anos. É muito provável que em
breve muitos cargos, em especial os
operacionais, serão extintos por causa
da tecnologia”.
Diante disso, Viviane afirmou que o
profissional precisa pensar em atividades analíticas, já que na indústria 4.0,
caberá aos robôs as atividades repetitivas. “Mas o robô, por enquanto, ainda
não é capaz de analisar quando ocorre algum erro no processo e é aí que
o profissional precisa estar preparado
para atuar, para tomar decisão e assim
poder se manter no mercado.”
Ao final de sua participação, Viviane
se revelou feliz com a oportunidade de
falar para jovens. “É uma troca de experiência muito boa e muito intensa. É
muito bom ver a carinha de cada um,
ouvindo o que a gente tem para falar.
Foi minha primeira experiência e foi
muito gratificante.”

REPERCUSSÃO

José Carlos
A. Barreira
gerente de TI
“São atividades como essa que
enriquecem a vida acadêmica e
preparam os jovens para o futuro.
A visão que se transmite num evento
desse precisa ser fomentada. O jovem
precisa sempre ser inserido nesse
contexto e com a qualidade que o IBEF
prioriza em seus eventos, a importância
de atividades como essa só aumenta.
A carreira da Viviane é muito rica
desde o seu início. A história dela
é inspiradora. É um exemplo a ser
seguido.”

Ênio Lima Neves
advogado
“A palestra foi brilhante. Me chamou
muito a atenção a resiliência da
Viviane. Deu para constatar que não
tratou-se apenas de uma figura de
retórica. A trajetória de vida dela trouxe
realmente para ela a resiliência. O legal
foi ouvir que é necessário se passar
por dificuldades para poder progredir.
Muitos jovens ainda não conseguem
assimilar isso. O IBEF foi muito feliz
em escolher uma Equilibrista.”

Robson Freitas
analista
de Controladoria
“O evento foi de extrema valia.
No sentido de aprimorar os jovens e
de dar chance ao networking, uma
palestra como essa sempre é muito
válida. A troca de experiências com
uma profissional como a Viviane é
muito enriquecedora e válida para
nosso dia a dia.”

Marina Terranova
analista financeira
“Vim para conhecer o IBEF e ter contato
com pessoas da minha área. A resiliência
da Viviane em relação às mudanças é um
exemplo que tem muito a ver comigo. É
muito bom conhecer essas coincidências
e poder que dá para alcançarmos o
sucesso. O equilíbrio social e profissional
que ela destacou também me chamou
a atenção. É preciso encarar as rotinas.
A iniciativa do IBEF foi muito boa, pois
traz pessoas com trajetória para a gente
poder se espelhar.”

Fernando Faria
analista fiscal
“Gostei muito da palestra neste meu
primeiro contato com o IBEF. O que
ela falou agregou muitas coisas para
mim que sou da área financeira. Como
ela, eu também tenho origem humilde
e consegui com muito esforço me
formar. É muito importante saber o que
ela passou para chegar onde chegou.
É um exemplo, uma inspiração.”

Tácio
Henrique Bento
auditor contábil
“O que me atraiu a vir para o evento
foi nome do projeto, IBEF Jovem, e
também para ouvir uma profissional
que é referência no mercado,
ganhadora de vários prêmios. A
palestra veio ao encontro do que
desejo para minha carreira, como
atuar numa grande empresa. A
trajetória dela inspira. É um exemplo
para nós que somo jovens.”

Vladimir Adolf
estudante de Direito
“Para quem está entrando no
mercado de trabalho é muito bom
ouvir a experiência de quem já é bem
sucedido neste mercado. É muito
valioso acompanhar a trajetória dela
e saber que ela não começou lá em
cima. Ela é gente como a gente. As
coisas vão acontecer aos poucos. É
importante para termos orientações.
Essa aproximação com pessoas bem
alocadas só agrega valores. A iniciativa
do IBEF nos ajuda muito para crescer.”

Helenita Ávila
especialista em
estratégia do negócio
“Vim em busca de atualização, tenho
uma carreira longa na área financeira
e como estou em transição foi muito
bom participar do evento. Achei muito
interessante o ponto da busca pelo
equilíbrio. A experiência dela, também
como esposa e mãe, me inspira e ajuda a
enfrentar os desafios que também tenho
como mãe e esposa.”

Vitor Melo Rosilho
estudante de Direito
“Isso faz parte da formação de
um grande profissional. Ter a
oportunidade de ouvir alguém como
a Viviane é buscar conhecimento
na fonte e qualquer conselho é
sempre bem-vindo. A palestra dela
justifica o prêmio Equilibrista que ela
ganhou, pois ela precisou de muito
equilíbrio para chegar onde chegou,
conciliando todas as suas tarefas.”
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Paulo Roberto de Oliveira Monteiro
DI Bagno Banheiros e Acessórios Ltda.

Christian Cicero Schimaniak
John Deere Brasil Ltda

Glauber Nobrega de Sousa Santos
PwC

Vagner Moreira Santos
Consultor

Wagner Camparotto Teixeira
Plásticos Novel São Paulo

Cassiano Bittencourt Siqueira
Bittencourt Siqueira - Soc. de Adv.

Rodrigo Pastana Tozo
Demarest Advogados
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Hospitalhaços

José Carlos Antunes Barreira
Globe Química
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Fernando dos Santos
ITM Latin America Ltda

Luciana Signoretti de Oliveira
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Tiago Perin Forner
Profissional Independente

Juliana Marques de Jesus Pasenow
Maciel Neto Advocacia

Luana Ap. Quesada Gonçalves Deszo
Galvani Ind. Com. E Serv. S/A

Cássio Lucato Castardelli
Gran Coffee Comércio Locação
e Serviços

Sandra Miranda Pedroza
Goodyear do Brasil

Paulo Thadeu Marangon
Consultor

Vanessa Luisa Delfino Fuirini A. Lima
Alves Lima & Fuirini Soc. de Adv.

Edson Otavio Martine
PPG Ind. do Brasil Tintas e Vernizes Ltda.

Lucas Roncaia Pardim
Tetrapak

Leonardo Ramos dos Santos da Silva
EGSA Equipamentos Gas do Brasil

Ana Lídia Cunha
SSC Advogados

Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – Campinas
Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado em 31/12/2017
Balanço Patrimonial
Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Caixa
Bancos
Aplicações Financeiras
Realizável a Curto Prazo
Impostos a Recuperar
Patrocínios a Receber
Ativo Permanente
Bens Imóveis
Bens Móveis
Depreciação
Intangível
Passivo
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Tributárias
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social
Reservas
Variação Patrimonial

342.457,55
253.744,15
224.815,17
1.500,00
45.718,86
177.596,31
28.928,98
928,98
28.000,00
88.713,40
81.294,62
15.467,51
(9.048,73)
1.000,00
342.457,55
1.582,61
1.089,62
492,99
340.874,94
260.227,35
80.647,59
80.647,59

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

172.878,00
347.321,00
25.224,68
545.423,68

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

157.383,69
115.400,76
2.375,15
6.912,77
267.551,67
1.547,04
551.171,08

Déficit do Exercício

5.747,40

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 2017, 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, 22 de Fevereiro de 2018.
Conselheiros: João Batista Castelnovo /Daniele Schettini / Gilson Granzier
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compliance

controladoria

Tema: 3º Encontro do Comitê de Compliance
Debatedor:
Antônio Tafner
(StoneBridge)
Data: 9/3/18
Local:
Vitória Hotel

Tema: Impairment
Debatedor:
Diogo Carvalho
(PwC) e Ana
Albuquerque
(PwC)
Data: 3/4/18
Local:
NewPort Hotel

tributário

comércio exterior

Tema: Estruturas de Financiamento – Impactos
Tributários
Debatedor:
Cesar Redondo
(Deloitte)
Data: 17/4/18
Local:
NewPort Hotel

Tema: OEA – Operador Econômico Autorizado
Debatedor:
Gabriel Pastore
(Finocchio
& Ustra) e
Lincoln Aroni
(Robert Bosch)
Data: 8/5/18
Local:
NewPort Hotel

compliance tributário

gestão financeira

Debatedor: Danilo Mey Carvalho (Consulcamp
Auditoria e Assessoria) e Wesley Abra de Assis
(Consulcamp
Auditoria e
Assessoria)
Data: 18/5/18
Local:
NewPort Hotel

Tema: Classificação e Mensuração dos
Instrumentos Financeiros – IFRS 9
Debatedor:
Jessica Vinque
(PwC)
Data: 5/6/18
Local:
NewPort Hotel

» IBEF Campinas «
Curta nossa página no Facebook
Acesse nosso site

www.ibefcampinas.com.br

Rua Barão de Jaguara, 1481 - 11º andar, conj. 113, Centro - CEP 13.015-910 - Campinas/SP
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“O que esperamos das novas gerações?”
ara debater um tema atual e de grande
repercussão, o IBEF Jovem reuniu três
talentosos executivos para um encontro
realizado, em junho, no auditório da Livraria Cultura. André Bertolin, Diretor Financeiro para América Latina da Bosch,
Ricardo Eguchi, CFO do Grupo KION
para América Latina, Stephano Dedini,
Gerente da Michael Page, abordaram a inquietante questão: “O que esperamos das
novas gerações?”. Em resposta ao questionamento tão pertinente em um momento
no qual se difunde o necessário aproveitamento do potencial máximo dos jovens
e também a criação de um ambiente de
trabalho marcado pela sinergia com os
profissionais mais experientes, os convidados analisaram as características que
definirão o mercado de trabalho do futuro. Segundo Dedini, pesquisas mostram
que a tecnologia “expande o emprego e
não destrói o trabalho, porém a tecnologia destrói os empregos antigos, ao criar
empregos novos. A cada 10 dos empregos
atuais, em seis deles a tecnologia é capaz
de automatizar pelo menos 30% das atividades.” Ainda de acordo com o executivo, as transformações que serão geradas
no trabalho serão muito mais impactantes
do que as que as que as foram observadas com a agricultura e com a indústria
no passado.Tais transformações exigirão
mudanças significativas no modelo educacional e dos treinamentos. Ele disse
ainda que com a evolução da tecnologia
da saúde e o consequente aumento da
expectativa de vida das pessoas, também
será aumentada a quantidade de empregos que cada pessoa terá ao longo de

sua existência, o que a obrigará a seguir
várias carreiras diferentes. “Se você não
quer ser substituído por um robô, não aja
como um robô no ambiente de trabalho”,
afirmou. Para Bertolin, as mudanças que
inevitavelmente acontecerão de agora em
diante, em função das novas tecnologias,
não devem alterar atitudes que estão diretamente ligadas as pessoas e não aos Robôs, como por exemplo os princípios. Ele
citou a corrupção como sendo algo que
precisa ser combatido por qualquer um
que tenha princípios e que esse combate
deve ser mantido independentemente das
novas tecnologias. “É o que nos diferencia
das máquinas. Os princípios continuam
imutáveis.” A adaptabilidade que o profissional deverá ter para encarar os novos
desafios também foi destacada por Eguchi. Segundo ele, o profissional terá que
ter a capacidade de “transitar” bem em
diferentes áreas, ao longo de sua carreira. “As aspirações de cada um dependem
dessa capacidade.” As relações humanas
também deverão ser preservadas, conforme concordaram os palestrantes.
Partilhar conhecimento
Saber lidar com as peculiaridades das futuras gerações é outro caminho a ser seguido pelos gestores atuais, conforme afirmou Bertolin. “Precisamos entender cada
uma das pessoas e como elas trabalham
em suas respectivas áreas.” Saber motivar as pessoas, lançar desafios devem ser
ações que levem em consideração o perfil
particular de cada um dos novos profissionais. “É preciso extrair os pontos positivos
dessa nova geração.” “O desafio, para o

líder neste momento de transição, é saber
se posicionar também como um profissional que tem muito a aprender com os
mais jovens, uma vez que as novas gerações muitas vezes estão mais preparadas
do que as atuais e elas questionam mais”,
disse Dedini. Os três defenderam a troca
de informações entre os profissionais de
diferentes gerações, para assim poderem
atingir o objetivo comum.

Viviane Sartorato
entrevista
Ricardo Eguchi

Reforma
Trabalhista

A

gostinho Zechin Pereira, especialista na área Trabalhista e sócio
do escritório Lemos e Associados
Advocacia, debateu com nossos associados as grandes alterações trazidas pela
Reforma Trabalhista no cotidiano das relações entre trabalhadores e empregadores. A análise decorreu de forma bastante
positiva, acompanhe a entrevista especial
com o advogado da Lemos e Associados
Advocacia.
Revista IBEF Campinas - O número de
ações caiu vertiginosamente no Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas-SP). O mesmo fato alcançou todas
as regiões do país e reduziu a quantidade de processos em 50% na maioria dos
TRTs. No seu entendimento o que sinaliza
esse cenário?
Agostinho Zechin Pereira - Sem dúvida foi
a mudança das regras processuais. Antes
da reforma, a propositura de reclamações trabalhistas infundadas não geravam
qualquer consequência. Mesmo as regras
acerca da litigância de má fé já existentes
na lei eram praticamente ignoradas pelos
juízes. Com a reforma, as regras processuais foram endurecidas, não só com relação à litigância de má fé, mas também

Áudio
disponível

com relação às custas processuais, honorários advocatícios e periciais.
Revista IBEF Campinas – A reforma trabalhista ainda gera muitas dúvidas com relação aos aspectos indenizatórios, o senhor
poderia falar um pouso sobre isso? Em caso
de demissão? Em caso de um “acordo”?
Agostinho Zechin Pereira - A grande novidade foi a possibilidade de ruptura contratual por acordo entre empregado e
empregador. É sabido que muitas vezes
o trabalhador quer se deligar do emprego mas não abre mão de sacar o FGTS.
Como no pedido de demissão não há possibilidade de saque do FGTS, é bastante
comum que o trabalhador peça ao seu
empregador que ele o demita. Como na
despedida sem justa causa pelo empregador há obrigação de depósito de multa na
conta do FGTS, as empresas muitas vezes
não concordam. Esse impasse, por óbvio,
gera problemas de relacionamento muitas
vezes insustentáveis.
Agora, com a reforma, empregado e empregador podem chegar num acordo para
a ruptura do contrato de trabalho. Neste
caso, o trabalhador pode sacar até 80%
do saldo do FGTS, mas não recebe o seguro-desemprego.

Revista IBEF Campinas - Pode-se dizer que
no campo do processo do trabalho a reforma trabalhista caminha bem? Essa lei
está pegando?
Agostinho Zechin Pereira - Infelizmente
há muita resistência de alguns membros
do Judiciário trabalhista na aplicação das
novas regras. A situação deverá melhorar
em breve, pois há vários pontos a reforma
que serão apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento dessas matérias
pelo STF trará, sem dúvida, uma maior segurança jurídica para todos.
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