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BRASIL
À espera do futuro.

Em 2019, o novo Governo colocará à
prova seu discurso de combate à corrupção
e terá que mostrar que assumiu os valores
do liberalismo. Sua força é enorme,
contudo, não ilimitada. Páginas 8, 9 e 10

Prêmio Equilibrista 2018

5º Fórum IBEF Campinas

Ricardo Eguchi, CFO do KION
Group para a América Latina
é o ganhador do Prêmio
Equilibrista 2018. Página 3

O futuro político-econômico do
País. Será que passa pela cabeça
de alguém que não precisamos
fazer reformas? Página 5

Marcos Ebert
Presidente do
IBEF Campinas

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

A

experiência de ocupar a presi- reconhecidas como Destaque deste ano.

A BENTELER Automotive é a ganhadora
do prêmio Destaque Indústria. A Arcel
Empreendimentos e Participações S.A.
é a ganhadora do prêmio Destaque
Empresa Brasileira. A instituição destacada como a melhor em Responsabilidade Social, é o Instituto Educacional
Dona Carminha. Todas são vencedoras
e merecem aplausos e reconhecimento pelo esforço que fazem para manter
Estamos em um instituto jovem, apesar seus negócios saudáveis e prósperos.
dos 33 anos, e que quer avançar, inoÉ uma época de grandes desafios, e a
var, crescer e despontar ainda mais.
classe empresarial brasileira sempre resNesta edição da nossa revista temos pondeu bem a eles. Gerar empregos e
muitas reportagens interessantes e riqueza é algo que a iniciativa privada
um artigo sobre o novo presidente do sabe fazer. Esperamos que o novo goverBrasil, colaboração do professor e pes- no assim como, os poderes Legislativo e
quisador do Centro de Ciências Sociais Judiciário, não decepcionem. O país pere Aplicadas (CCSA) da Universidade de competitivdade e o povo sofre.
Mackenzie, Rodrigo Prando.
Se a iniciativa privada tiver um governo
Conversamos, também, nessa edição, que não a atrapalhe e faça as reformas
com Ricardo Eguchi, escolhido pelos que tem que ser feitas, podemos prever
nossos associados para receber o Prê- dias melhores.
mio Equilibrista 2018. Este troféu simboliza o reconhecimento, por parte dos Reforma da Previdência, equilíbrio das
executivos de finanças, de um ano mui- contas públicas é um sólido crescimento especial de um profissional que tem to econômico são fundamentais para a
diminuição do desemprego e o retorno
uma carreira sólida.
dos investimentos.
Sua atuação colaborou com o desenvolvimento econômico da nossa região. Que Deus abençoe o Brasil!
Saudamos as empresas que também são Boa leitura!
dência do IBEF Campinas tem
sido muito estimulante.Todos os
membros da Diretoria e dos Conselhos
Consultivo e Fiscal têm participado das
nossas reuniões e apresentado propostas que têm sido reconhecidas como
enriquecedoras por nossos associados.
Somos um time que funciona com
a sinergia e o empenho de todos.
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Na minha carreira, sempre ouvi mais NÃO do que SIM, porém sempre
acreditei que conseguiria tornar os NÃOs em SIMs, e, assim, aconselho aos jovens
a acreditarem em seus potenciais e a nunca desistir, e sempre perseverar.”
Ricardo Eguchi

Ricardo Eguchi é o Equilibrista 2018

“U
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esquece de elogiar a KION Group por incentivá-lo
em suas decisões corporativas. “O Prêmio Equilibrista é, sem dúvida, o mais desejado por qualquer
executivo de finanças e é o reconhecimento pelo
meu trabalho e da minha equipe. Receber o Prêmio Equilibrista 2018 reafirma o desejo e esforço
meus e da KION Group, em enfrentar e crescer na
adversidade. Reforça o compromisso com nossos
colaboradores e parceiros”, afirma.
Eguchi confessa ainda que o Equlibrista o motiva
mais ainda e aumenta seu otimismo quanto ao futuro. “Este foi um ano que trabalhamos com infinitas variáveis, de muitas incertezas, de eleições
presidenciais. Agora, definida a situação política,
eleitos nossos novos representantes, vamos trabalhar com a esperança de que o Brasil volte a
ser forte e ocupe o lugar de destaque que merece
como nação.”
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m dos grandes desafios dos líderes de
finanças é o desenvolvimento de soft
skills e, como digo sempre, as empresas são feitas de gente e eu busco inspirar os outros a crescerem e a se desafiarem para cada dia
serem melhores como pessoas e profissionais”. A
frase encerra perfeitamente o perfil moderno de
Ricardo Eguchi, que foi escolhido para receber, em
2018, o Troféu Equilibrista. Suas palavras explicam
bastante porque ele é hoje um dos executivos mais
respeitados e consagrados dentro da área de finanças. A competência de Eguchi é outra característica marcante do executivo e que se potencializou
na KION Group, onde exerce o importante cargo
de CFO. Agora, com o reconhecimento recebido
com a escolha para receber o Equilibrista, Eguchi
diz ter certeza de que fez a opção certa em privilegiar as pessoas com que trabalha e também não

Mais fortes e resilientes
Sobre a crise pela qual o país atravessa há algum tempo, Eguchi tem uma
opinião ponderada e revela que os
momentos econômicos mais difíceis
enfrentados na história do país trouxeram lições. “Passamos talvez pelo
momento mais turbulento de toda a
história do Brasil. Porém acredito que
a perseverança e a disposição de a
cada dia sermos melhores nos tornaram mais fortes e resilientes. Fomos
reconhecidos nos últimos dois anos
como sendo um dos melhores resultados do grupo KION, o que só comprova que, na adversidade, podemos
ser melhores.   
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Vale destacar que a KION South America é líder em empilhadeiras e equipamentos de armazenagem no Brasil.
É também a detentora das marcas
Linde, STILL, Dematic e Baoli, e está

organizada para atender as quatro
plataformas de sua área de cobertura - Brasil, Mercosul, Pacífico e Caribe
– abrangendo 27 países na América
Latina e contando com cerca de 700
colaboradores. A KION Group se posiciona como protagonista nessa nova
era da logística 4.0, apostando em
tecnologias inovadoras, software para
automação e gerenciamento de processos, integração de toda a cadeia
logística, AGV’s (veículos autônomos
guiados), além de software e aplicativos para gestão de frota, abrangendo
a visão logística em 360º.

Gambare!
“Empresas são feitas de pessoas e elas
fazem a diferenca, na KION Group
criamos um time vencedor, um time
de sucesso”, reitera Eguchi. E como as
pessoas são valorizadas por Eguchi,
o executivo não deixa de mencionar

Não bastasse a chancela do IBEF Campinas, uma
das entidades representativas mais respeitadas
dentro da comunidade da Região Metropolitana
de Campinas (RMC), o processo de escolha do
vencedor do Troféu Equilibrista conta ainda com a
garantia de uma auditoria que acompanha passo a
passo a apuração dos votos dados aos candidatos
ao prêmio.
Neste ano, com a eleição de Ricardo Eguchi para
receber a distinção, mais uma vez o IBEF Campinas
contou com o trabalho de uma das mais respeitadas auditoras da região: Élica Martins. Segundo ela,
a sua participação na apuração do vencedor garante

aquelas que o ajudaram a ser reconhecido como Equilibrista 2018.
“Pais são e serão sempre as fontes de
inspiracão. Acredito que sendo pai
aprendo mais do que ensino, dando
exemplos. Agradeço a meus pais pelos valores que sempre me passaram
e pela educação que me proporcionaram. Ao meu avô, imigrante, que
sempre me ensinou a perseverar.
Gambare!, que em japonês significa:
se esforce, dê o seu melhor! Ao meu
“pequeno samurai” Lucas, que nem
sempre entende a minha jornada de
trabalho, compromissos e viagens
profissionais e cobra minha presença em casa. A minha esposa Denise,
que está há 16 anos ao meu lado, nos
bons momentos e nos de superação,
que cuida de mim e da nossa família,
me dando o apoio para que eu faça o
meu melhor.”

e ratifica a transparência do processo. “É muito importante que os nossos associados saibam que toda
a apuração é acompanhada por uma empresa de auditoria, garantindo transparência ao processo.”
Élica explicou ainda que a relevância da participação de um auditor em qualquer apuração é a de
questionar quaisquer divergências e manter de forma clara a segurança dos resultados obtidos. Para
ela, a iniciativa do IBEF Campinas em ter um auditor para acompanhar o prêmio revela que a entidade é realmente “séria e diferenciada e que a transparência predomina em todas as suas ações.”

O 5º Fórum IBEF Campinas debateu economia
e perspectivas para 2019

O

cos e econômicos a partir dos resultados do pleito. “Queremos auxiliá-los
na tomada de decisões estratégicas na
condução de seus negócios diante da
nova realidade”, disse Assunção.
Assunção disse ainda que as expectativas em torno do resultado das eleições
têm postergado, por parte dos empre-

sários, definições de novos investimentos. “Acreditamos que os investimentos
voltarão a ser feitos, porque há um
grande anseio por isso.”
Mesmo tendo ocorrido a pouco mais
de dois meses antes das eleições, o Fórum do IBEF serviu para que Troyjo advertisse que o Brasil não resistirá a um
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5º Fórum IBEF Campinas, realizado no Hotel Vitória, reuniu
mais de uma centena de associados e convidados, todos interessados
em ouvirem e debaterem as análises do
economista e cientista político Marcos
Troyjo, professor da Universidade Columbia, em Nova York, e também do
doutor em Sociologia, professor e pesquisador do Centro de Ciências Sociais
e Aplicadas (CCSA) da Universidade
Mackenzie, Rodrigo Prando.
Os dois palestrantes, dentro do tema
“Brasil 2019! Como chegaremos? Estamos no caminho certo?”, apresentaram
para o público uma avaliação sobre
o futuro político-econômico do País,
após as eleições deste ano. O evento,
segundo o mediador Augusto Assunção, presidente do Conselho Consultivo do IBEF Campinas e sócio da PwC
Brasil, teve como objetivo servir de
base para os executivos da região vislumbrarem os possíveis cenários políti-

estelionato eleitoral que pode ocorrer se
o candidato a presidente for eleito “com
a promessa de um mundo rosa e que não
precisa fazer ajustes importantes e que
chegue em janeiro e adote medidas duras, como o que aconteceu do 1º para o
2º governo Dilma (Rousseff)”.

Tem que fazer isso. Se isso não for feito,
apenas vai perpetuar uma situação que já
dura muito tempo.”
Na opinião de Troyjo, o novo ciclo político está pedindo por mais capacidade do
setor privado na economia e menor peso
do estado. “Caso contrário vai ser como
a Argentina. É o caos; o tumulto caótico
do mercado, que vai acabar levando o
país a ter de se modernizar”, afirmou.
Já Rodrigo Prando disse que o candidato
à Presidência tem que ter a capacidade
de dimensionar para a sociedade a profundidade da crise enfrentada no país
e apontar quais são as alternativas para
resolver e enfrentar essa crise. O professor do Mackenzie defendeu ainda que o
Brasil melhore o seu índice de competitividade e de liberdade econômica, “ou o
país vai continuar nas últimas colocações
Troyjo disse ainda que os países só con- em termos de liberdade econômica.”
seguem crescer, quando casam oportunidades externas com estratégias internas.
“Então, eu torço é para que, nesse ciclo
que começa em 2019, a gente consiga
fazer uma leitura inteligente das oportunidades internacionais”. O pesquisador
também revelou algumas medidas que
o novo presidente terá que adotar pelo
bem do País. “Será que passa pela cabeça de alguém que não precisa fazer reforma tributária, política, da previdência?

“Que incentivos tem hoje o empreendedor para começar o seu negócio? É
demorado e é caro. O desenvolvimento
está difícil e a taxa de mortalidade das
empresas no Brasil é muito alta. Há que
se estabelecer um diálogo entre a política, a economia e a geração de emprego
e aquilo que traz felicidade no limite ao
pai de família e a uma mãe que precisa colocar comida em casa e pensar no
crescimento e na qualidade de vida da
sua família”, disse Prando, no encerramento da palestra no dia 4 de setembro.

Vídeos disponíveis
Avaliação do evento na visão
dos palestrantes
Marcos
Troyjo

Rodrigo
Prando

Avaliação do evento na visão
do IBEF Campinas
Marcos
Ebert

Augusto
Assunção

Viviane Sartorato, Rodrigo Prando, Augusto Assunção, Marcos Troyo, Ana Maria Cajueiro Toffolo e Marcos Ebert
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« Rádio
CBN Campinas
10/09/2018

Networking é uma ciência

N

o universo dos business, ou
negócios em português, o
networking é, em uma definição simplista, uma atividade necessária para se atingir bons resultados
e também para ajudar um profissional ascender dentro do mercado de trabalho. Mas, na verdade, o

networking é muito mais que isso. O
networking é uma ciência, como define
Luciano Rocha, presidente da Prime Lead
Brasil, empresa brasileira especializada
em Networking Profissional.
“Para os latinos, o networking significa
conhecer pessoas. Isso não é networking.
Isso é acumular contatos. Na verdade,
o networking é uma ciência. No nosso
mercado corporativo, é comum que as
pessoas participem de vários eventos
achando que estão fazendo networking.
Na verdade, elas estão simplesmente conhecendo pessoas”, explica Rocha.
Ainda segundo o especialista, conhecer
pessoas sem construir relacionamentos
não gera negócios. “Networking nada
tem a ver com contato. A gente só faz
networking profissional se tiver uma rede
de relacionamento que tem que estar alinhada com o meu propósito profissional,
com que eu quero para minha empresa”.
Na explicação dele, essa rede de relacionamento tem que ser de “altíssima

qualidade” e com um baixo número de participantes, o que quebra o
paradigma de que quanto maior for
número de pessoas que se conhece,
melhor para o negócio.
Uma boa rede de relacionamento, segundo Rocha, tem que ter o tamanho
da capacidade que se tem para mantê-la ativa. “O relacionamento tem
que ser rotineiro e feito de uma maneira ativa e intencional com as pessoas para que elas possam lhe indicar
boas oportunidades de negócios.”
Com isso, garante ele, fica mais fácil se aproximar de quem realmente
pode viabilizar o negócio. “Construir
relacionamento dá trabalho, mas o
networking profissional, encarado
como ciência, pode ajudar muito
principalmente em época de crise.”
O especialista esclarece ainda que
a ciência do networking também se
aplica para quem busca ascensão
profissional.
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Rodrigo Augusto Prando 1
INTRODUÇÃO
Em 04/09/18, na cidade de
Campinas, no Fórum do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF),
cujo tema foi “Brasil 2019! Como chegaremos? Estamos no caminho certo?”,
proferi a seguinte palestra: “Cenário
Políticos em 2018” e, na ocasião, tratei dos candidatos à presidência, seus
partidos e do cenário político-eleitoral.
Num dos últimos slides, asseverei que, nas projeções, a partir das
pesquisas eleitorais, num segundo turno com Jair Bolsonaro (PSL), ele perderia para Geraldo Alckmin (PSDB), para
Marina Silva (Rede) e para Ciro Gomes
(PDT), mas ganharia de Fernando Haddad (PT). E, neste caso, uma projeção
se confirmou com a disputa e a vitória
de Bolsonaro contra Haddad. Ciro Gomes foi, no primeiro turno, o terceiro
mais votado, Alckmin o quarto e Marina somou menos votos que João Amoêdo (Novo), Cabo Daciolo (Patriotas) e
Henrique Meirelles (MDB), todos neófitos em campanhas presidenciais.
Outro ponto, por mim destacado, era o fato de Alckmin ter a maior
coligação e, somado isso, o maior tempo de televisão, bem como recursos do

Fundo Partidário. Com isso, apostava-se que o tucano conseguiria superar
a posição de Bolsonaro e repetir as últimas eleições polarizadas entre PSDB
e PT. Fiz, no entanto, uma observação
que se, em média, em 15 dias as intenções de Alckmin não melhorassem,
ele estaria fora do segundo turno. Esse
enredo todos nós conhecemos e bem.
O presente artigo ora intitulado
“Bolsonaro Presidente eleito: e agora?” objetiva dialogar com a temática
do Fórum do IBEF Campinas: “Brasil
2019! Como chegaremos? Estamos no
caminho certo?”. Afirmei, durante o
referido fórum, em tom de chiste, que,
se tudo desse certo, em 2019 chegaríamos vivos! Falta pouco para o ano
vindouro e em 1º de janeiro um novo
governo se iniciará. Esse escrito trará à
tona alguns dos aspectos que podem
ser conjugados a fim de se compreender porque essa eleição pode ser
considerada paradigmática, diferente
de todas as anteriores. Não haverá, no
caso, a pretensão de responder se “estamos no caminho certo”, mas pode-se
afirmar que esse foi o caminho escolhido, democraticamente, pelos eleitores
no pleito findado há pouco.

Para melhor desenvolver as
ideias contidas no texto, subdivido em
algumas seções: 1) A polarização PT x
PSDB e as projeções para 2018; 2) Jair
Bolsonaro e o bolsonarismo; 3) A campanha eleitoral de 2018: paradigmática e 4) De candidato a Presidente: o
caso da campanha e início de um novo
governo.
1) A polarização PT x PSDB e as
projeções para 2018
Parte substancial das projeções
do cenário eleitoral – considerando-se
os mapas das últimas eleições presidenciais – nos levavam a crer que, novamente, o eleitorado da Região Nordeste levaria o candidato do PT para
o segundo turno, bem como o mesmo
se daria com o candidato tucano sendo
levado pelos votos de São Paulo. Parte disso se realizou: o Nordeste levou
Haddad ao segundo turno, mas quem
foi com ele, Jair Bolsonaro, conquistou
os votos das regiões que, antes, eram
majoritariamente do PSDB: São Paulo,
a Região Sul e o Centro-Oeste. Bolsonaro, portanto, não só invadiu a cidadela do PSDB, como, também, ganhou
do PT nas Minas Gerais e no Rio de

1 Professor e Pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Bacharel e Licenciado
em Ciências Sociais, Mestre e Doutor em Sociologia, pela Unesp. Contatos: rodrigoprando@mackenzie.br e raprando@hotmail.com

souberam fazer política neste ambiente. Aécio tentou e não conseguiu quebrar a força petista, pois sua imagem
já estava firmada negativamente pela
propaganda petista, em 2014. Marina
também nunca jogou nesta mesma seara que os petistas criaram. Foi, apenas
e tão somente, Bolsonaro que não só
jogou, mas ganhou de lavada dentro
dessa visão política do “nós contra
eles”. As narrativas petistas já não colavam com a mesma força porque as
novas narrativas, bolsonaristas, estavam se formando, ganhando volume e
ganhando corações e mentes.

3) A campanha eleitoral de 2018:
paradigmática
Afirmei em muitas entrevistas e
artigos que a eleição de 2018 é paradigmática no sentido de que, por tudo
que ocorreu, levou ao rompimento
com os paradigmas até então aceitos
pelos cientistas políticos e pelos marqueteiros. Vejamos.
Ao passo que ficava claro que o
segundo turno seria entre Bolsonaro e
Haddad, via-se uma eleição alicerçada
mais sobre o medo, o ódio e a rejeição. Muitas não escolhiam um candidato por suas qualidades e sim porque
tinham medo e ódio do outro candidato. Isso, em síntese, fez que a rejeição
fosse mais nítida do que a aprovação
de propostas apresentadas e discutidas
com o eleitorado. Os número se abstenções e de votos brancos e nulos no
segundo turno indicam esse dado da
rejeição presente no pleito.
Outro ponto importante é que a
crença de que o tempo de televisão seria importante para a vitória. O tempo
de rádio e de televisão não fizeram a
mínima diferença. Alckmin que construiu uma sólida coalização, dando-lhe o maior tempo no horário eleitoral, ficou em quarto lugar. Mais ainda:
dinheiro que sempre foi determinante
também não fez diferença substancial.
A campanha de Bolsonaro foi ridiculamente barata se comparada à de Haddad e, especialmente, nos gastos de
Dilma e de Lula. Alckmin teve tudo: estrutura partidária, tempo de TV, coligação com o Centrão e recursos do fundo
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2) Jair Bolsonaro e o bolsonarismo
Bolsonaro é, sem dúvida, um
fenômeno eleitoral. Tem, como Lula,
carisma e uma capacidade de comunicação impressionante com seus eleitores. A personalidade carismática do
ex-capitão do Exército encontra um
caldo de cultura política propício a
proliferação de suas ideias. Ideias, vale
ressaltar, não apenas conservadoras (o
que, em princípio, faz parte e deve fazer, do jogo democrático), mas ideias
que, num culto à personalidade autocrática, crê numa depuração, numa
assepsia de toda a política, de toda a
sociedade, identificando os bons e os
maus e, preferencialmente, eliminando estes últimos. Questionaram-me,
em entrevistas, se com Lula condenado e preso e, por isso, fora da disputa eleitoral, Bolsonaro sobreviveria.
Afirmei que não ter como antagonizar com Lula poderia desidratar Bolsonaro, mas não o faria desaparecer.
Os pronunciamentos do candidato já
apresentavam valores sociais que calam fundo na alma do brasileiro: o descrédito nos políticos, na Política e nas
instituições democráticas, bem como
uma sociedade amedrontada com uma
violência que apresenta, em média, 60
mil assassinatos por ano. Quanto mais
Lula insistiu em concorrer e fazia o PT
curvar-se às suas vontades, mais Bolsonaro ganhava força e desenvolviam-se
os bolsonaristas.
O bolsonarismo - os eleitores
convictos e os simpatizantes de Bolsonaro - não pode, sociologicamente,
ser definido como nazismo ou fascismo. Da mesma forma que os governos
petistas não podem ser caracterizados
como socialistas ou comunistas. O
que existiu, neste caso, nos eleitores
do candidato do PSL foi uma repulsa
ao petismo em particular e à esquerda em geral; um sentimento de medo
e de impotência em relação aos índi-

ces de criminalidade; preponderância
de valores conservadores; valores e
perspectivas de mundo autocráticas; e,
por fim, sim, também, ideais que tangenciam elementos nazifascistas. Afirmar que Bolsonaro ganhou porque é
nazifascista é equívoco e hipersimplificação da realidade social brasileira.
Afirmam os especialistas em desastres
aéreos, que um avião não cai por um
único motivo e o mesmo se dá com a
vitória ou derrota de um candidato a
presidente: nunca há um motivo isolado, há uma conjugação de fatores, uns
mais aparentes, outros mais profundos.
Vejamos, à guisa de exemplo,
que Bolsonaro foi parlamentar do chamado baixo clero e que em toda sua
trajetória foi estatizante, intervencionista e corporativista. Na campanha,
tendo o economista Paulo Guedes
como lastro, apresentou um ideário liberal que nunca foi sua praia, nunca,
antes, havia lhe apetecido.
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Janeiro, colégios eleitores importantes
e que foram decisivos na eleição de
Dilma Rousseff, em 2014.
Lula perdeu para Fenando Henrique Cardoso por duas vezes, ganhou
do PSDB por duas vezes e fez a sucessora, Dilma, por duas vezes. Lula, mesmo preso, conseguiu, com seu capital
político, tornar Haddad bastante competitivo e disputar com Bolsonaro.
Lula e os petistas foram extremamente eficientes em criar e comunicar
suas narrativas. Tão logo assumiram,
após a civilizada e republicana transição promovida por FHC, trouxeram
à tona a expressão “herança maldita”
para rotular o Governo FHC. E, durante o Governo Lula, o próprio presidente fazia questão de afirmar que
“nunca antes na história desse país” se
fazia tanto para os mais pobres, pelo
social, etc. A conjugação das narrativas da “herança maldita” e do “nunca
antes...” foi tão bem-feita que até os
tucanos passaram a esconder FHC e se
envergonhar de sua condição socialdemocrata. Depois da turbulência do
Mensalão e graças a força política, ao
carisma e capacidade de comunicação
de Lula, o PT continuou no poder com
Dilma Rousseff. Dilma foi, em termos
econômicos e políticos, um desastre
e após processo de impeachment foi
impedida de continuar a exercer seu
cargo. Daí, surgiu nova narrativa: o
“impeachment é golpe”. Esta, contudo,
já não colava tão forte como antes e
fazia sentido, apenas, para a militância
e para os simpatizantes do PT. Com as
investigações da Operação Lava Jato,
o ex-presidente Lula foi investigado,
julgado, condenado e preso. Outras
narrativas: “Lula é inocente”, “Lula é
perseguido”, “Lula é condenado sem
provas” e, por fim, “eleição sem Lula
é fraude”. Algo de novo ocorria, pois,
estranhamente, essas narrativas petistas já não tinham a força de outrora.
Todo esse campo discursivo e
o embate político foi assentado numa
visão na qual os opositores dos petistas
não eram considerados adversários e
sim inimigos. Com adversários, convive-se e se dialoga; inimigos, por sua
vez, devem ser eliminados. Esse ambiente foi alicerçado na fórmula: “nós
contra eles”. Os petistas sempre foram
– segundo suas crenças - os melhores
para o Brasil e para os mais pobres e
os “outros”, os inimigos, eram elitistas que não queriam um “novo” país
e, assim, nutriam ódio em relação ao
sucesso governamental petista.
Os tucanos Serra e Alckmin não
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partidário. Nada disso adiantou. Até
mesmo na busca dos candidatos a vices-presidentes, Bolsonaro parecia – e
estava – isolado. O seu partido nanico,
PSL, coligou-se com o também nanico
PRTB, de onde saiu o General Mourão,
numa chapa puro sangue militar.
O elemento, segundo muitos,
determinante, foi a força de Bolsonaro nas redes sociais. Ali, nas redes, o
candidato pairou soberano, muito,
muito a frente de seus adversários. O
uso do Facebook e do WhatsApp, especialmente, foram um diferencial de
custo quase zero e força arrebatadora.
Se, além disso, destacarmos o papel
das “fake news”, que foi usado, em
maior ou menor grau, por quase todos,
com conhecimento e de forma desconhecida pelos partidos e apoiadores,
a dinâmica em nada lembra eleições
anteriores. Tendo a crer que o uso das
redes sociais pelo candidato, bem antes do início da campanha, começou
a tomar corpo nos protestos favoráveis
ao impeachment de Dilma e contra
Lula e o PT. Esse quadro social teve,
em Bolsonaro, um ator à altura. Provavelmente, impulsionado pelos seus
filhos, mais jovens e com domínio das
redes sociais, o pai encontrou um palco ideal para o uso de uma linguagem
superficial no conteúdo e na forma,
os momentos “lacradores” e o uso de
memes. Dois memes, em especial, me
chamaram a atenção. Num deles, havia uma foto de Bolsonaro e dois filhos
tomando o café da manhã. Uma estética simples: pão na mesa, garrafa de
café, sacolas plásticas, xícaras e talheres nada rebuscados. O pai lia o jornal
e os filhos lidavam com seus celulares
e, logo abaixo, os dizeres (algo assim):
“Adivinhem quem pode tomar café
com a família porque não está preso?”.
Noutro, já depois de eleito, aparece quanto foi gasto por Bolsonaro na
campanha e o mesmo com Haddad. O
petista gastou cerca de 34 milhões de
reais e Bolsonaro cerca de 1,7 milhão
de reais; o primeiro pede ajuda à militância para saldar as dívidas de campanha e o segundo deseja doar o que
sobrou para um hospital. Pois bem,
no meme com os números expressos
coloca-se que Bolsonaro, homem simples e que não entende de economia,
fez campanha com pouco e ainda sobrou e que Haddad, Doutor pela USP,
gastou muitíssimo mais e ainda deve.
Esses dois memes são de um impacto
enorme, a custo praticamente zero.
Certamente, os grandes nomes do
marketing político cobrariam milhões

por essas ideias que podem ter sido que suas afirmações não são mais em
obra de quase adolescentes de posse campanha e que sua responsabilidade
é em ponderar o que é dito visto que os
de um smartphone.
impactos, internos e externos, são imediatos. Seja na fusão, extinção de mi4) De candidato a Presidente:
nistérios ou nas questões atinentes às
ocaso da campanha e início de um novo
relações diplomáticas com outros paígoverno
Somente Bolsonaro com seu ses. Uma de suas, até o momento, mais
carisma e personalidade foram capa- bem sucedida manobra foi o aceite do
zes de enfrentar Lula com seu carisma Juiz Sérgio Moro para o Ministério da
e personalidade. Olhava-se Haddad, Justiça. Com isso, o presidente traz
mas via-se Lula. E, com isso, Bolsonaro um ícone no combate à corrupção e o
reforçava a constante ida de Haddad maior algoz de Lula e dos petistas para
até Curitiba, na carceragem da Polícia seu governo. O mundo da política é
Federal, para se encontrar com seu forte em simbolismo e isso está evidenmentor. Outros petistas, ainda, ajuda- te com a presença de Moro.
ram Bolsonaro ao afirmar que com HaCONSIDERAÇÕES FINAIS: e agora?
ddad eleito, Lula seria solto. Outro, anE agora? Retomando: como
tes todo poderoso, afirmou que ganhar
eleição é diferente de tomar o poder e chegaremos a 2019? Estamos no camio PT queria tomar o poder. Tais fatos, nho certo? Difícil trazer uma resposta
adicionados a tudo o que foi explicita- simples. Essa eleição atípica, paradigdo, davam, cada vez mais, força à retó- mática, destroçou as certezas de muitos, até dos que venceram. Eleição de
rica beligerante de Bolsonaro.
Fato extraordinário e grave foi medo, ódio e rejeição. Eleição de esfao esfaqueamento de Bolsonaro em ato queamento. Eleição de pouca força da
de campanha. Num momento em que TV e com redes sociais presentes nos
os adversários centravam as críticas às corações e mentes.
A eleição acabou. A campanha
fragilidades de Bolsonaro – seu discurso e suas propostas – a facada o tira da acabou. O Presidente Bolsonaro decondição de agressivo para agredido. verá, paulatinamente, se despedir das
Nos debates que, em confronto direto vestes de candidato e assumir a liturgia
com adversários e jornalistas, o candi- do cargo. Deverá, essencialmente, endato derrapava, a facada lhe permitiu tender que há diferença entre ganhar e
ser resguardado e, também, vitimiza- governar. Já ganhou. No ano vindoudo. Membros da própria campanha ro governará. Vai colocar a prova seu
afirmaram que a facada, que quase o discurso de combate à corrupção, de
matou, foi de enorme ganho político. mudar “tudo isso que tá aí”. Terá que
Bolsonaro ganhou e pode, tran- provar que sua postura corporativista
quilamente, afirmar: ganhei sozinho, e estatizante mudou e que, realmente,
praticamente. Sem partido, sem di- assume os valores do liberalismo.
Sua força é enorme, contudo,
nheiro, sem tempo de TV, sem coligação e quase assassinado. Talvez seja não ilimitada. Há os outros Poderes, o
o presidente que, na Nova República, Legislativo e o Judiciário. Temos uma
chegue ao poder com mais força para Constituição, uma sociedade e uma
resistir às negociações legítimas e às imprensa livre. Tem, no PSL, a segunchantagens do Congresso Nacional. da maior bancada, fez governadores,
Aliás, o presidente eleito conhece bem senadores e terá, junto a si, a bancaaquele ambiente, lá esteve por quase da ruralista, a bancada evangélica, a
bancada afeita aos militares, o Cen30 anos.
A mídia tradicional – jornais, re- trão, provavelmente o MDB e parte do
vistas, rádio e televisão – estão atordo- PSDB. No entanto, na oposição estaadas com o estilo do novo presidente. rão os petistas e, noutra frente, Ciro e
Seu primeiro pronunciamento, como Marina. E os movimentos sociais, grupresidente eleito, foi uma “live” pelas pos de pressão de toda a ordem.
Poderá fazer um bom governo
suas redes sociais. Depois, na confecção de seu ministério afirmou que as in- ou um péssimo mandato, convulsioformações serão postadas em suas redes nando o país. Terá que mostrar que,
e que o restante é mera especulação. doravante, será um líder e não um cheNovos tempos, sem dúvida, não sabe- fe. O futuro é incerto e sua construção
mos se melhores ou não no que tange pauta-se no resgate das experiências
do passado e, sobretudo, nas decisões
ao relacionamento com a imprensa.
O presidente já amainou o dis- racionais e republicanas do presente.
curso. Não todo ele. Mas, já percebe Aguardemos. Torçamos.

Orçamento: o segredo da prosperidade do negócio

O

sócio-fundador da Kassai Consultores e também autor do conceito de precificação MCh, Carlos
Roberto Kassai, foi convidado do IBEF
Campinas para a palestra realizada em
setembro e que abordou o tema “O Resultado futuro da empresa pode ser calculado e modificado com Planejamento
Orçamentário empresarial integrado e
permanente”. Com mais de 30 anos de
experiência, Kassai disse que o “valuation” é o preço certo de uma empresa.
“A melhor forma de saber o valuation de
uma empresa é fazer o orçamento. E o
orçamento não é preço de um só dia ou
só de um produto. É o total da empresa
ao longo dos próximos anos. É ter retorno de investimentos e não só o lucro.”
Segundo ele, o orçamento serve para
empresa conseguir viver mais que o ser
humano. “O mundo ainda não acordou
para o orçamento. A empresa só sobrevive se passar o DNA do passado para o
futuro. O orçamento é envolver pessoas.
A técnica todo mundo domina que é a
contabilidade. Se não houver o envolvimento de pessoas, o orçamento não refletirá a realidade da empresa.”

Ele explicou ainda que a sua proposta se
baseia em não se gastar tempo em técnica. “O orçamento tem que ser feito todo
mês assim como a revisão e o software
faz tudo isso. O orçamento tira todas as
surpresas e projeta o futuro. Só venda
não dá para calcular, o resto é matemática pura. Todo mundo deveria saber fazer
o orçamento... E o software projeta o futuro.” Segundo ele, o software vale para
pequenas e grandes empresas.

Experiências e desafios da boa governança

O
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s desafios da governança corporativa foram analisados em
palestra no IBEF Campinas, realizada em setembro, no Hotel Vitoria.
Para falar sobre o assunto, foi convidado
o professor Nelson Carvalho, ex-Diretor
do IBEF SP e do IBEF Nacional, que é
Doutor em Contabilidade e Controladoria pela FEA/USP, onde leciona como
Professor Sênior. O tema “Governança
Corporativa e Informações de Desempenho Empresarial em sua trajetória
profissional e acadêmica” foi abordado
pelo professor, dono de um histórico
de vivência na evolução da governança
corporativa no Brasil. Carvalho também
integra os Conselhos de Administração
de cias. abertas listadas no Brasil e nos
EEUU. Com base nestas experiências,
Nelson Carvalho, membro do Conselho
Curador da FIPECAFI, debateu com os
associados do IBEF Campinas as ameaças e oportunidades envolvendo a
boa governança corporativa e informações de desempenho empresarial. Na
atualidade, a governança corporativa é
fator chave de sucesso para as empresas, sendo necessário que se faça uma

implementação eficaz desta área na
estrutura das companhias. Antes da palestra, o presidente do IBEF Campinas,
Marcos Ebert, saudou e apresentou as
credenciais do palestrante convidado.
Este, por sua vez, retribuiu o convite do
instituto campineiro e também celebrou
a parceria entre o IBEF com a FIPECAFI, fundação, órgão de apoio institucional ao Departamento de Contabilidade
e Atuária da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade (FEA) da
Universidade de São Paulo.

Lucro não deve ser o objetivo imediato
Para o público, Carvalho disse que gerir
uma empresa é buscar criar valor para o
acionista. “O lucro não deve ser o objetivo imediato. A consolidação da marca
no mercado é o que deve ser buscado
antes.” A capacidade de gerenciar uma
empresa e criar valor é o grande anseio
do corpo de acionistas. “Gestão empresarial é gerenciar riscos empresariais”,
reiterou. Um desses riscos é o do alavancamento do passivo oneroso, conforme
explicou o professor. “Ele pode estrangular levando a falência ou a concordata”.

Tem ainda, segundo o palestrante, o risco da concorrência ocasionado pelo envelhecimento da empresa, também conforme o professor. “O risco da teimosia
é outro a ser destacado. Mas é o risco da
má informação por parte do empresário
que é o maior de todos”, acrescentou.
De acordo com o professor, o risco da
má informação é um desafio a ser vencido “diariamente”. “A governança corporativa não é um gênero que se aplica
a todos gêneros empresariais. Ela precisa ser aplicada nas estatais. Quando se
tem um controlador internacional, ela
também se justifica, assim como naquela que tem um controlador nacional”,
explicou. O sem controladores também
deve seguir as definições da governança
corporativa.

84 %

CFOs Club

Questões econômicas dependem de decisões
políticas

O
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IBEF Campinas mais uma vez
contribuiu com a pertinente
discussão sobre o futuro econômico do País, ao promover um debate com três importantes executivos
de finanças de empresas da RMC e
um economista de um dos maiores
bancos do País, na segunda edição do
CFOs Club. No encontro, os convidados apresentaram seu pontos de vista
sobre as perspectivas para a economia
nacional, diante a nova realidade política do Brasil.
Luka Barbosa, economista do Banco
Itaú; Ricardo Eguchi, CFO da KION
Group; Airton Rohde, CFO da John Deere e Antonio Wellington Lopes, diretor abordagem macro, cada um deles tam- ser seguido pelo próximo governo nos
Financeiro da EPTV, foram os convida- bém analisou as possíveis consequên- setores em que atuam.
dos do IBEF Campinas. Além de uma cias de um novo modelo econômico a O presidente do IBEF Campinas, Marcos Ebert, fez uma avaliação positiva
sobre a participação do público e também sobre a escolha dos temas que foram discutidos. “Foi um sucesso, pois
ajudou muito os profissionais a fazerem
seus planejamentos para o futuro. Houve um grande interesse do público, o
que se evidenciou com as perguntas e
questões levantadas durante o debate”.
Ebert destacou ainda a participação
dos palestrantes que falaram com muita propriedade sobre cada um dos setores. “Eles passaram perspectivas boas
mesmo que sejam em cima de uma realidade não tão animadora.”

A iniciativa do IBEF Campinas
em promover o encontro foi
saudada por Luka Barbosa que
o considerou altamente oportuno. “A economia mexe com
tudo, com as perspectivas, com
o que vai acontecer com as variáveis principais e que impactam
no dia a dia das empresas. Daí
ser importante esse tipo de bate
papo, essa troca de informações
que não são só proveitosas para
as empresas, mas também para
os economistas ouvirem os empresários, e assim entenderem
melhor o cenário.”
Sobre a política ter influência na
economia, Barbosa comentou
que, no Brasil, muitas questões

econômicas dependem de decisões políticas. “O País precisa de algumas mudanças na
legislação principalmente para
reequilibrar as contas públicas,
pois se elas não estiverem em
ordem, a economia dificilmente vai entrar em ordem.” Para
ele, uma das medidas fundamentais para a economia entrar
em ordem e que depende do
Congresso é a reforma da previdência, cuja aprovação depende dos políticos. “A reforma da
previdência é a mais importante
das reformas a serem feitas e
sua realização depende de um
ambiente político mais estável”,
salientou.

Agronegócio

14

IBEF EM REVISTA

O

futuro do agronegócio foi o
tema que coube para Airton
Rohde, CFO da John Deere. Segundo ele, o setor cresceu e continuará
crescendo. Ele, no entanto, fez a ressalva de que o crescimento será quanto
aos grãos e que para a cana-de-açúcar
o cenário “é um pouco diferente”. O
executivo apresentou alguns dados
que, segundo ele, ajudam a entender
porque o agronegócio no Brasil é tão
positivo. De acordo com ele, o agronegócio representa mais de 25% do PIB
nacional. O executivo afirmou ainda
que a urbanização cresceu muito nas
últimas décadas e que ela é a grande
responsável pela geração do superávit
na balança comercial do País. “A área
plantada de grãos cresceu, nos últimos
40 anos, 70% e a produção mais de
500%. O ganho de produtividade foi
muito grande e projetamos um crescimento de 21% na produção para os
próximos anos.”
Segundo ele, o grande responsável por
esta realidade é a Embrapa que, naCsua
opinião, é uma das entidades do goverM
no que “funcionou e funciona, sendo
responsável principal pelo desenvolviY
mento da agricultura tropical.” O exeCM
cutivo disse ainda que a cana enfrenta
muita competitividade externa e elenMY
cou problemas que o setor enfrenta. “É
CY
um setor que preocupa e quem ficou
na cultura, se deu bem, ao contrário
da
CMY
indústria da cana”, informou. Mesmo
K
assim, ele apontou crescimento para
o
setor. O agronegócio gerou, disse ele,
726 bilhões de superávit comercial, em
10 anos. “O nosso otimismo é em cima
de que iremos continuar crescendo.”
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Indústria

R

icardo Eguchi, CFO da KION
Group, abordou o setor industrial.
Em sua participação, ele destacou
que o setor (indústria de capital) funciona na base do índice de confiança que,
nos últimos anos se alternaram em função de muitos acontecimentos, caso da
greve dos caminheiros. “Por conta disso,
as perspectivas otimistas não se confirmaram.” Eguchi também falou do impacto no câmbio já que a indústria de
transformação necessita importar e que
o repasse de preços não se tornou possível. “Essa indústria foi super estrangulada
e a flutuação do índice de confiança também influenciou. O financiamento também tem obrigado as empresas enfrentam uma séria crise. A de bens de capital A construção também está paralisada.” setor industrial, Eguchi afirmou que “as
só voltará ao normal em 2021 e 2022. Diante disso e de outras realidades do dores são as mesmas”.

Serviços

A

ntonio Wellington Lopes, da EPTV,
falou sobre o setor de serviços,
que, segundo ele, é responsável
por 75% do PIB. “Neste setor, quem faz
a diferença é o comércio e o consumo de
família, que deram o up no setor de serviços. O nível de renda, o emprego e o crédito forma o tripé de sustentação do setor
de serviços”, informou. Em contrapartida,
ele citou a informalidade como inibidor
da geração de crédito pelas instituições
financeiras.
Já o mercado publicitário, segundo ele,
mantem-se alinhado ao PIB, ou seja,
“quando o PIB cresce o mercado publicitário cresce e vice-versa.” De acordo com
o executivo a tendência para o setor é de
crescimento mesmo que pequeno. “Nesse quadro, a predominância é da TV aberta que é mais barata e é um produto de
qualidade. Temos ainda as mídias digitais
cada vez mais fortes e crescentes e tem
também a queda das mídias tradicionais,
caso dos jornais e revistas. São mídias
condenadas”, afirmou.
Ainda conforme Antonio Wellington, a

TV por assinatura é outro meio que vem
seriamente com a crise, em especial com
a do desemprego, que tem reduzido significativamente o número de assinantes.
Por outro lado, ele destacou o streaming
(forma de distribuir informação multimídia numa rede através de pacotes) como
sendo “a bola da vez” dentro do setor de
publicidade. “A Globo, por exemplo, está

de olho neste novo sistema”, enfatizou.
O executivo destacou ainda, dentro da
área de serviços, o crescimento do varejo dentro das lojas de departamento, das
telecoms, do setor bebidas, do setor automotivo e no de alimentação. “Propaganda
é a arte de criar necessidades”, ressaltou
para explicar as boas perspectivas para a
área de serviços.

Lucas Toledo, da Michael Page
(recrutamento
especializado)
disse que houve uma grande recuperação dentro do mercado
regional de recrutamento especializado, graças às perspectivas
futura de crescimento do País.
“Muitas empresas já deixaram de
dar prejuízo e isso anima a investimentos. Se o governo fizer sua
parte, o crescimento dos investimentos vai acontecer. E nós es-

tamos sendo bastante acionados.
O ano já tem sido bom e já crescemos 30% em 2018. O setor
automotivo, o agro, o de papel e
celulose, o de serviços, e principalmente o de tecnologia, estão
em alta. Por isso, as indústria estão recuperando seus quadros de
colaboradores. Depois, da reforma trabalhista, cresceu bastante
as contratações, o que também é
animador.”

Programação especial garantiu sucesso
do 20º Encontro Sócio Esportivo
Em 2018, o IBEF Campinas preparou uma programação especial totalmente voltada a
promover a confraternização entre os associados, característica que o evento prioriza
há duas décadas. E para tornar o encontro ainda mais empolgante, no dia 16 de agosto,
um jantar no restaurante Coco Bambu deu a largada às comemorações dos 20 anos.

Entre amigos
“amigo é coisa pra se guardar debaixo
de sete chaves, dentro do coração”
A amizade brilhou no 20º Sócio Esportivo 2018, realizado entre os dias 24 e 26 de agosto.
E até o friozinho dominante durante a realização do evento possibilitou uma convivência
mais harmoniosa e mais calorosa entre os participantes que aproveitaram as inúmeras
atrações que o IBEF Campinas preparou. Além disso, o clima potencializou ainda mais os
encantos da região de Águas de Lindóia, onde fica o Villa di Mantova Resort Hotel escolhido
para sediar o tradicional encontro da família IBEF Campinas.

ESPOR
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Um outro motivo também serviu para
que o Sócio Esportivo de 2018 fosse
ainda mais especial: o aniversário de
20 anos de realização do evento, já
consagrado dentro do calendário de
atividades do IBEF Campinas e que foi
criado justamente para promover a
confraternização entre os associados
e amigos do instituto. Aliás, o Sócio
Esportivo deste ano foi singelamente
celebrado pelo nosso presidente Marcos
Ebert.
Para ele, o evento foi, como foram os
dos outros anos, um absoluto sucesso a
começar pela escolha do hotel. “O IBEF
foi muito feliz em escolher o local, onde
somos sempre muito bem tratados.
Valeu muito a pena”.

2018

20 anos

de sucesso

Vídeos disponíveis
Cervejaria

Na condição de ilustre associado, um dos sócios mais atuantes e antigos, Arthur Lemos
teve a chance, durante a abertura do evento, de conclamar os jovens a cada vez mias
se reunirem em torno do IBEF Campinas.
“Temos um grande receio de que as entidades envelheçam e o IBEF Campinas não
está imune a isso. Por isso é importante que os jovens participem intensamente
e ajudem a manter esse ambiente saudável que caracteriza o IBEF. Felizmente,
pude ver essa participação no evento desse ano”, afirmou.
O evento contou com concurso de caipirinha e de customização de camisetas, passeio à
cervejaria, degustação de charutos e cachaça, e muita música. Os dias ainda reservaram
muitos jogos, dicas de beleza, caminhadas, piscina, massagem no SPA Day e,
acima de tudo: companheirismo entre os associados.

Concursos
O concurso de customização de camiseta também mobilizou as famílias.
Um dos ganhadores foi Ivan Furlan.
Para ele, a inciativa, independentemente do resultado, serviu para
animar a todos, em especial a sua
família. “A organização e as pessoas
envolvidas estão de parabéns. Muito
legal participar de um evento como
esse para a gente se entrosar mais
com o pessoal de finanças.”

Para Evelyn Salce, a inspiração da camiseta veio da energia da filha simbolizada na bateria que estampou a
peça de roupa. “Também destaquei
o pai (Antonio Claudio Salce) com
quem ela mantém uma relação bem
legal. Ficamos muito feliz com o prêmio que não é individual é para todos
da família. Parabéns para todos do
IBEF. No ano que vem quero participar de novo.”

Ela ganhou o concurso de caipirinha
que reuniu mais de uma dezena de
concorrentes. Marina Domene adorou a surpresa.

Denise Ebert caprichou e levou o troféu de melhor camiseta customizada
na categoria adulto.

A mulher de Ivan Furlan, Jéssica foi
a criadora dos motivos da customização da camiseta que também foi premiada. Para o casal, o prêmio destinado a família foi bastante marcante.
“Usei as iniciais dos nomes de cada
um e bolei a camiseta. Foi algo simples, mas que representa muito.”

Participante pela primeira vez do Sócio Esportivo, Adelmo Emerenciano
assegurou que ele e a família se sentiram muito bem do evento. “Embora
faça parte do IBEF há algum tempo,
nunca tinha participado do Sócio Esportivo e lamento muito por não ter
estado em outras edições. Gostamos
muito de tudo, da organização, das
atividades e das pessoas. A descontração e o clima de amizade fazem a
diferença”.

E para fazer do Sócio Esportivo de 2018
um evento de sucesso, o IBEF Campinas contou com os trabalhos do chef
Magalhães, comandante da cozinha do
Villa di Mantova. Com a experiência
de quem já cozinhou na China, o chef,
natural da região da Serra da Canastra
(MG) preparou apetitosos pratos. Simpático e “bom de prosa”, ele não poupou talento para servir, com temperos
absolutamente naturais, inclusive a alfazema, refeições saudáveis.

“amigo é coisa pra se guardar debaixo
de sete chaves, dentro do coração”

Trade
Compliance
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IBEF Campinas promoveu em
uma iniciativa conjunta dos
Comitês de Compliance e de
Comércio Exterior, o debate sobre
Trade Compliance, um tema cada vez
mais recorrente na rotina das empresas.
Os convidados foram: Antônio Carlos
Vasconcellos Nóbrega, que é Corregedor-Geral da União. Carlo Verona, vice-presidente da Comissão de Responsabilidade Corporativa e Anticorrupção
da ICC – International Chamber of
Commerce e sócio da Demarest Advogados; Gabriel Pastore, sócio da Área
de Comércio Exterior de Finnochio &
Ustra Advogados; Gabriella Dorthiac ,
sênior Policy Advisor da ICC; Guilherme Donega, consultor do Programa de
Integridade em Mercados Emergentes
da Transparência Internacional; José
Setti Diaz, membro da Commission on
Trade and Investment Policy da ICC,
integrante da lista indicativas de painelistas do Brasil junto à Organização
Mundial do Comércio (OMC) e sócio
da Demarest Advogados, e Maurício
Manfredini, gerente de Compliance na
Marfrig Global Foods S/A.
Todos o palestrantes convidados foram
escolhidos pelo IBEF, segundo Rodrigo
Tozo, por serem especialista efetivamente “engajados” com o propósito de
construir um ambiente empresarial e
de comércio exterior “mais honesto e
transparente”.

Carlo
Verona

sabilidade Corporativa e Anticorrupção
da ICC, explicou que a criação da comissão da qual faz parte se deu para
fomentar e restabelecer a confiança
internacional no ambiente corporativo de negócios após os escândalos de
corrupção ocorridos recentemente no
Brasil. “O que aconteceu por aqui não
é exclusivo do Brasil. Em outros países
situações semelhantes também foram
registradas”, salientou, afirmando que
a experiência vivida em outros locais
ajuda na criação e na sustentação de
um ambiente corporativo mais saudável em nosso País.

O Corregedor-Geral da União, Antônio Carlos Vasconcellos
Nóbrega,
destacou que o
Brasil vive um momento “diferenciado”
e que a sociedade está cada vez mais
consciente dos prejuízos gerados por
atos de corrupção. Para ele, a criação
de um ambiente mais ético passa pelo
debate entre o setor público e privado.
Ele explicou ainda que a Corregedoria
Geral da União (CGU) está ligada ao
Ministério da Transparência. “Compete
à CGU a apuração dos casos mais relevantes de corrupção envolvendo os
servidores públicos e empresas.”
A responsabilização dos servidores públicos em casos de corrupção, segundo
Nóbrega, está a cargo da CGU e que
Carlo Verona, vice- mais de 300 servidores já foram demiti-presidente da Co- dos desde o início de 2018. “Vem sendo
missão de Respon- um trabalho bem feito na apuração des-

Antônio
Nóbrega

ses casos. Isso também tem sido feito
em relação às pessoas jurídicas”, enalteceu. Sobre a lei anticorrupção, que já
está em vigor há cinco anos, ele disse
que ela possibilitou que pessoas físicas
sejam punidas civil e criminalmente.
Guilherme Donega, consultor do
Programa de Integridade em Mercados Emergentes da
Transparência Internacional, explicou
que a organização não governamental
global a qual representa está presente
em mais de 110 países. No Brasil, ela
atua há três anos. Ele fez ainda um histórico sobre a legislação anticorrupção em
vigor em várias partes do mundo. No
Brasil, ele destacou a questão da leniência como uma contribuição para a correção de algumas práticas negativas que
historicamente eram cometidas no país.

Guilherme
Donega

A prevenção e ao combate à corrupção
no Brasil no setor empresarial, conforme
ele, vem evoluindo e isso vem sendo objeto de vários documentos publicados
pela organização. “No Brasil, podemos
avaliar que o combate à corrupção no setor público, por força da nova legislação
anticorrupção, vem sendo feito com as
melhores práticas internacionais. A nossa
lei é uma das melhores práticas internacionais em vários campos. Mas o nível de
corrupção por aqui ainda é muito alto. É
importante avançar para que o País seja
mais confiável e competitivo.”
José
Setti
Diaz,
membro da Commission on Trade and
Investment Policy da
ICC, afirmou que as
regras de comércio internacional não são
respeitadas como deveriam ser por vários
países. “Várias empresas que estão aqui
atuam no mercado internacional e como
controlar o respeito as regras lá fora? Um
pacto na economia pode ser significativo. Estamos vivendo uma crise séria”,
advertiu. O alto número de barreiras no
comércio internacional gera impacto expressivos, gerando redução significativa
de importações por conta das barreiras.
“Olhando para o Brasil, informamos que,
em 2017, 29 investigações foram feitas
contra o Brasil por causa dessas barreiras.” Por isso, o especialista defendeu
uma compreensão sobre o contexto e
que as empresas se planejem com medidas para preservarem suas vendas.”
Maurício Manfredini, gerente de Compliance na Marfrig Global Foods S/A,
empresa que pratica o compliance desde 2015. Segundo ele, a Marfrig é uma
empresa de capital aberto onde o compliance é praticado no dia a dia, com o
comprometimento total por parte da sua
direção. Para a implantação das práticas de compliance, o gerente disse que

José Setti
Diaz
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da lei da antiNogueira, 150
corrupção, a
empresa apenas aprimorou e ampliou as práticas de de desafios adicionais, o que valoriza a
compliance nos vários setores. “Não questão do Trade. A questão do compodemos correr riscos pois o nosso ne- pliance foi abraçada pelas empresas
gócio está ligado às exportações e não desde a Lava-Jato e agora não só nas
podemos sofrer qualquer interrupção da empresas o compliance é necessário mas
também em outras partes.” A palestrante
operação.”
Gabriel Pastore, sócio da Área de Co- defendeu ainda um maior envolvimento
mércio Exterior de Finnochio & Ustra da sociedade civil, do setor privado e da
Advogados, comentou sobre algumas sociedade civil na discussão destes teiniciativas que o Governo Federal vem mas. “A ICC tem vários manuais que ajuadotando em relação ao comércio exte- dam o setor privado a se adequar à nova
rior é ao compliance. Segundo ele, nas legislação e ao compliance. A sociedade
operações de exportação e importação civil também tem que cobrar pelas boas
há a participação de um grande número práticas e que ela também tem responsade operadores, o que gera oportunidades bilidade por isso.”
para o não respeito ao compliance. “O
primeiro grande marco foi a criação do
Vídeos avaliação
Linha Azul, programa criado no início
dos anos 2000, o que permitiu que algumas indústrias importadoras ou exporOctávio
Edimara
tadoras apresentassem à Receita Federal
Ustra
Wieczorek
um pleito de habilitação ao Linha Azul,
que tinha uma visão de compliance.
Houve uma evolução nessa operação e
o compliance se fortaleceu no processo.”
Para Gabriella Dorthiac, sênior Policy
Gabriel
Daniel
Advisor da ICC, os temas escolhidos
Pastore
Caramaschi
para o debate são hoje primordiais para
as empresas brasileiras.” A conjuntura
internacional apresenta hoje uma série

Terceirização em debate
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gostinho Zechin Pereira, advogado especialista na área Trabalhista e sócio do escritório
Lemos e Associados Advocacia, debateu com nossos associados o tema:
“Terceirização Irrestrita – Isso é bom ou
ruim?”.
Graduado em Direito pela PUC-Campinas, Pereira abordou essa nova estrutura organizacional que possibilita a
transferência de um determinado serviço para outra empresa e que, no Brasil,
vem ganhando adeptos desde que as
novas regras da Reforma Trabalhista
entraram em vigor em 2017.
Segundo o advogado, o tema é complexo e demanda muita discussão para
que vários detalhes sejam esclarecidos
a respeito desta nova forma de estrutura organizacional . “Um evento como
esse serve como um filtro importante
para eu saber quais são os pontos que
mais atormentam o público em geral.”
O palestrante disse ainda que é preciso que fique bem claro qual é a forma
mais correta de terceirizar. “Existe o
justo receio de que a terceirização vire
uma febre e que empresas mal assessoradas saiam terceirizando setores
que elas não teriam condições de atuar
como o setor terceirizado e, então, a
preocupação principal é terceirizar da
forma correta.”
Ele explicou ainda que trabalho
temporário
e
terceirizado são
dois
institutos
completamente
diferentes, sendo

que o primeiro foi criado por lei para
atender duas necessidades das empresas: a de substituição de pessoal regular e permanente ou a de atender uma
demanda complementar de serviços.
“Nestes casos, a empresa contrata uma
empresa de trabalho temporário que,
por sua vez contrata um trabalhador
temporário e coloca esse trabalhador a
disposição da empresa domadora. Os
prazos são determinados e não podem
perdurar por muito tempo e existe a
possibilidade de subordinação.”
Quarteirização
Já na terceirização, conforme o advogado, o processo é diferente. “Você
submete a um terceiro a execução de
uma atividade sua. Neste caso, você
não pode ter subordinação e nem a
limitação de prazos.” Ele também confirmou a viabilidade legal da chamada
quarteirização, que é a delegação da
gestão administrativa das relações com
os demais prestadores de serviços temporários num determinado projeto (ou
de uma carteira de projetos) a uma terceira empresa especializada.
Segundo Pereira, a legislação sobre a
terceirização, que ainda sofre com algumas contestações, já conta com o
respaldo do Supremo Tribunal Federal,
o que serve de alento àqueles que clamam por maior segurança jurídica sobre o assunto. “O Brasil não pode ficar
atrasado em relação ao resto do mundo
em relação à terceirização. Havia uma
tendência natural de que a lei da terceirização pegasse e com a segurança
dada pelo STF o que elimina os receios

das empresas em adotarem a terceirização. Mas se houver qualquer dúvida,
o empresário deve consultar um especialista para ajudá-lo a tomar a decisão
certa.”

87 %
Repercussão

Altamente proveitosa e esclarecedora.
Assim alguns participantes se
manifestaram, após a palestra. Para
Eliane Esteves Salustiano, as colocações
do advogado foram bastante “pontuais”.
“Ele destacou com precisão as questões
mais polêmicas e de uma forma
compreensível. Foi conciso e objetivo.”
A iniciativa do IBEF em colocar a
terceirização em debate também foi
elogiada por Eliane. “Coisas novas
sempre trazem dúvidas e, por isso, é
imprescindível discussões como essa.
São iniciativas assim que fazem o IBEF
ser uma instituição tão fantástica.”

Paulo Medeiros, definiu a
palestra como fundamental para
a compreensão da Reforma
Trabalhista. “A questão da
terceirização é muito polêmica e
é muito bom que a gente possa
discuti-la, trocando informações.
O debate é fundamental para se
entender o alcance das mudanças
nesta área.”

Alexandre Luchesi Tichy
destacou a atualidade do tema
e a oportunidade de discuti-lo
para que a terceirização ocorra
com segurança para as parte
envolvidas. “Foi muito valioso. A
terceirização dá flexibilidade e a lei
dá mais segurança sobre o que se
pode ou não fazer.”

“O evento foi bastante oportuno.
A terceirização veio para ficar e vai
ajudar muito a microempresa”, afirmou
Paulo Monteiro. Para ele, o debate
serviu para desmistificar a ideia de
que a terceirização acabará com o
emprego. “Não é isso que vai acontecer.
O palestrante explicou muito bem que
terceirização veio para somar e não
para eliminar postos de trabalho.

NOVOS ASSOCIADOS
Flavio Silva Belchior
Consultor

Angela Pereira Gomes
Masterfoods Brasil Alimentos

Marcelo Augusto Mariano
Knorr-Bremse

Raphael Denner Camargo Leal
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Anderson Pepato
Putzmeister

Rodrigo de Moraes Salles
Masson, de Moares Salles Soc. de Advogados

Cristiane Gabriel da Silva Anastacio
John Deere

Osmar Dias Custódio
Santa Izabel Agro Industria Ltda.

Daniel Tregier
Rocca Stahl Zveibil & Marquesi Advogados

Lais Jesus Goncalves de Souza
John Deere

Fernanda Nave Catanio
Grant Thornton Audit. Independentes

Antonio Claudio Salce
ACS Consultoria Eireli

Marili da Silva Notini
ColorMatrix do Brasil

Élica Daniela da Silva Martins
Grant Thornton Audit. Independentes

Angus William Mariano Santos
Manhattan Prime Investimentos

Matheus Prestia Dias
Villares Metals

Nelson Fernandes Barreto Filho
Grant Thornton Audit. Independentes

Emerson Alexendre Monteiro
Inforza Consultoria

Viviane Cristina Fernandes
Retaguarda

José Eduardo Moreira Rocha
Grant Thornton Audit. Independentes

José Victor Rodrigues Junior
Capela Software

Emerson Gilberto Tafuri
Vexia Adm. Ltda.

Marcelo Silva
Rocca Stahl Zveibil & Marquesi Advogados

José Rubens Michalany
KION Group South America

Adilson Martins Andrade Junior
Deloitte

Marcio Ricardo Zana Bianchi
Leggett & Platt do Brasil Ltda.

Leandro Adolpho de Oliveira Bueno
KION Group South America

Rafael Milanez da Silva
Consultor

William de Oliveira Beserra
Barbosa & Portugal Soc. Advogados

Thyago Sanches Pereira
KION Group South America

Hiroko Wakabayashi
Consultora

Adriano Lopes
Acon Serviços Administrativos Ltda.

Luiz Antonio Miazzo
Vetnil Ind. e Com. de Prod. Veterinários Ltda.

Marcos Tulio Bullio
MTB Consultoria Empresarial

Marina Nogueira de Souza
SSC Advogados

Daniel Maia Lopes
Adufertil Fertilizantes Ltda

Anderson Luis da Silva Freitas
La Rondine Ind. e Com. de Embalagem

Fabrizia Freire Gennari Zucherato
Vinícola Guaspari

Rosana de Paula Oliveira Rodrigues
Unitax Gestão Trib. e Cons. Empresarial Ltda.

Alan Teodoro
Stolle

Carlos Alberto de Oliveira
Construtora ERP

Ricardo Koerich Coelho
Unitax Gestão Trib. e Cons. Empresarial Ltda.
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Tema: Classificação e Mensuração dos
Instrumentos Financeiros
Debatedor:
Jessika Vinque
Data: 5/6/18
Local:
NewPort Hotel

Tema: Aplicação do CPC PME (R1)
Debatedores: Diogo Carvalho – Maria Inês
Data: 7/8/18
Local:
NewPort Hotel
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comércio exterior

gestão financeira

Tema: A Estrutura do Projeto de Certificação
Debatedores: Gabriel Pastore – Márcia Bueno
Data: 18/6/18
Local:
NewPort Hotel

Tema: Como as funções financeiras estão se
transformando para impulsionar os resultados
do negócio
Debatedor: Cláudio Machado
Data: 18/9/18
Local:
NewPort Hotel
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Tema: Regime Aduaneiro Especial de Drawback
Debatedores: Gustavo Siqueira – Gabriel Pastore
Data: 24/7/18
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Tema: Novidades do ICMS em 2018
Debatedor:
Octávio Ustra
Data: 21/8/18
Local:
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gestão e governança
Tema: Lei 13.709 de Proteção de Dados Pessoais
Debatedor: Alexandre Cavina
Data: 27/9/18
Local:
NewPort Hotel
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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

Problemas únicos exigem
soluções exclusivas.
Sua empresa não é como as outras, muito menos os seus desafios.
A Deloitte identifica as suas reais necessidades e cria respostas
sob medida para os negócios.
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Homenagem

O

presidente do IBEF Campinas,
Marcos Ebert, homenageou, em
um jantar especial no L’Alouette,
os 40 anos de existência da Lemos e
Associados Advocacia, um dos principais patrocinadores e incentivadores dos
eventos promovidos pelo instituto. Em
seu discurso, Ebert fez questão de destacar os bons serviços que o escritório vem
prestando à comunidade, ao longo de
sua história, inclusive à entidade por ele
presidida. A homenagem incluiu a entrega de um mimo para o sócio proprietário do escritório, Arthur Pinto de Lemos
Netto, a quem Ebert definiu como sendo
um grande amigo particular e também
do IBEF Campinas.
Ao agradecer a homenagem, Lemos
lembrou da generosidade grandiosa do
amigo Ebert e também destacou a parceira com empresários da cidade . “Nós
somos muito gratos, nesses 40 anos, a
toda comunidade empresarial de Campinas por ter nos permitido ser um grande
parceiro das empresas.” O advogado fez
questão ainda de cumprimentar seu sócio Abelardo Pinto de Lemos Netto que,
segundo ele, está na linha de frente do
escritório. Lemos afirmou à Revista do
IBEF que a longevidade da Lemos e Associados e dele próprio se deve à disposição do escritório em estar sempre ao
lado de seus clientes e também ao trabalho árduo desenvolvido durante quatro décadas. “O cliente sabe que sempre
nos encontra e que em qualquer dificuldade, sempre estaremos do seu lado.”
Secretário de Finanças da Prefeitura de
Campinas em duas administrações, Lemos fez questão de afirmar que, ao ocupar o cargo, prestou, com muita honra,
serviços também à cidade. “O legado
que deixo é o da grande vontade de trabalhar e também o de servir a causa que
se acredita.”

