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EXPEDIENTE
O Instituto Brasileiro de Executivos de
Finanças (IBEF Campinas) é uma entidade sem
ns lucrativos, formada por pro ssionais de
nanças que tem como objetivo, o desenvolvimento pro ssional 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.

EDITORIAL

FELIZ 2020

I

“ befeanas e Ibefeanos”! Considerando que esta é a primeira vez que me
dirijo a vocês este ano, gostaria de desejar um feliz ano novo e que este
período seja muito produ vo para nós, assim como foi em 2019.
2020 será muito especial para o IBEF Campinas, pois completaremos 35
anos. Mas falaremos sobre a nossa trajetória e a maturidade alcançada
pelo Ins tuto em outra oportunidade, já que nosso aniversário será no
mês de junho.
Gostaria, desde já, de ressaltar que, independentemente do tempo de
ﬁliação, todos estamos construindo esta história e seremos fundamentais
para a con nuidade e o crescimento do nosso querido IBEF.
Hoje, gostaria de falar sobre a relevância do troféu Equilibrista, observada
pela repercussão entre os execu vos de ﬁnanças. Ele é considerado o mais
importante prêmio da comunidade de negócios, sendo o reconhecimento
pelas a vidades exercidas pelo proﬁssional durante o úl mo ano e pelo
conjunto de realizações ao longo de sua carreira.
A ganhadora do Equilibrista 2019 foi Elem Regina Seraﬁm Mar ns,
execu va de ﬁnanças com 30 anos de experiência e atualmente à frente da
área administra va e ﬁnanceira da Unimed Campinas. A entrega do troféu
foi marcante, como vocês verão na matéria de capa desta edição. Ela foi
realizada pelo Equilibrista 2018 (Ricardo Hideki Eguchi), acompanhado
por vários Equilibristas de anos anteriores, ressaltando a signiﬁcância da
premiação para aqueles que já foram vencedores.
Mais uma vez, Elem, parabéns pela conquista! E aproveito para
agradecer a presença de todos na cerimônia que foi extremamente
animada e considerada um ó mo encerramento de nossos eventos sociais
de 2019.
Esperamos que todos os “ibefeanos” par cipem da escolha do
Equilibrista 2020, tendo em vista sua crescente relevância para Campinas
e região e justa homenagem da comunidade de negócios ao laureado.
Com carinho, boa leitura!
Marcos Ebert
Presidente do
IBEF Campinas
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É complexo deﬁnir o
preço de uma
empresa familiar
quando isso envolve
a vida de uma
pessoa
André Bueno

EMPRESAS FAMILIARES

A preparação
de Empresas
Familiares
para um M&A
“Há diversas metodologias que
podem ser aplicadas para
preciﬁcar a empresa, mas é
imprescindível mitigar riscos e
contingências da empresa
antes da operação, pois esses
fatores podem destruir o valor
da empresa em uma
negociação”

Felipe Cervone
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A

s empresas familiares são um importante
con ngente do mercado brasileiro.
Todavia, por sua estrutura e modelos de
gestão, elas muitas vezes se deparam com um
enorme dilema: o da sucessão ou da venda total
ou parcial. Diante da oportunidade de venda, seja
por uma estratégia dos proprietários ou pelo
recebimento de uma oferta interessante de um ou
mais compradores, é imprescindível iniciar um
processo de preparação prévia.
De acordo com os palestrantes do “Seminário
de Empresas Familiares” organizado pelo IBEF
Campinas, o ponto mais importante de todo esse
processo de M&A (Mergers and Acquisi ons) é
que os vendedores estejam muito bem
preparados. Para o sócio do escritório de
advocacia Finocchio & Ustra, Felipe Cervone, esse
período de preparação deve ser antecipado ao
máximo e levar de 2 a 3 anos. “As empresas
familiares têm diferentes realidades, então é
preciso primeiramente entender o planejamento
societário, os papéis de cada membro da família e
o obje vo com a venda. É uma reﬂexão séria que
precisa ser feita antes de se iniciar o processo de
M&A”, aﬁrmou. Muitas vezes, o advogado explica,
o interesse na venda resulta de um conﬂito
familiar em que os membros enxergam como

única solução a venda da empresa. Outras vezes, o
interesse ocorre por uma percepção de
necessidade de inves mentos. “Em todos os casos
é muito importante diagnos car estes aspectos e
perceber, por exemplo, se o patriarca é o coração
da empresa e da marca, uma mul nacional terá
interesse na aquisição sem a presença dessa
pessoa na empresa? Tudo isso precisa estar muito
bem deﬁnido”, aﬁrma.

Felipe Cervone é
sócio do escritório
Finocchio & Ustra

Valuation
Outro ponto abordado por Cervone é a
complexidade da preciﬁcação da empresa,
também chamada de valua on. “Esse processo
demanda um mapeamento prévio de riscos do
negócio. Há diversas metodologias que podem
ser aplicadas para preciﬁcar a empresa, mas é
imprescindível mi gar riscos e con ngências
antes da operação, pois esses fatores podem
destruir o valor da empresa em uma negociação.
Porém, mesmo que a operação não venha a se
consolidar, esse conhecimento será muito
benéﬁco. Portanto, é importante fazer esse raio
X”, reforça.
Durante o processo de diagnós co e
preparação para o M&A, a empresa familiar
também deve observar todos os seus aspectos de
governança corpora va e o fator emocional dos
membros da família. “As empresas familiares
passam por desgastes emocionais e é
i m p re s c i n d í ve l , p a ra q u e h a j a ga ra n a s à
operação, já ter havido um processo de mediação,
d e co m b i n a r p a p é i s e f u n çõ e s c l a ra s d o s
familiares, tanto no dia a dia da empresa como na
operação que virá, com prá cas transparentes”,
aﬁrma Cervone.

O advogado explica que após esse
levantamento, pode ser iniciado o processo de
preciﬁcação da empresa. Para isso, é
importante ser realizada uma auditoria legal e
jurídica, mas que contemple aspectos técnicos,
ﬁscais, contábeis, jurídicos e até em relação às
pessoas, para que seja possível antecipar todas
as con ngências e riscos para o negócio, e,
dentro do possível, sejam feitos ajustes antes
de se iniciar uma negociação de venda. Ao ﬁnal
desse processo, a empresa contará com um
relatório muito claro das condições em que se
encontra.
“Também é possível que você já tenha o seu
raio X da empresa e o inves dor queira fazer o
dele. Isso também pode ser deﬁnido no processo”,
explica Cervone. No próximo passo do M&A, o
inves dor recebe um resumo das informações da
empresa e faz sua oferta. Em seguida, coloca suas
condições e, nesse momento, também serão
tratadas as garan as para o negócio ser concluído,
se o preço será ﬁxo ou variável em relação a fatores
como rendimento, ﬂuxo de caixa, tempo da
negociação, entre outros aspectos.
Para o sócio da Deloi e, André Bueno, um
grande desaﬁo para o M&A é exatamente o
momento da preciﬁcação, especialmente no
Brasil. “É complexo deﬁnir o preço de uma
empresa familiar quando isso envolve a vida de

André Bueno
é sócio da Deloitte Brasil

uma pessoa, todo o inves mento pessoal do
fundador para sua construção”, reforça. Ele
explica que existem diversas metodologias para
se realizar a valua on, como a análise de ﬂuxo de
caixa. “Apesar de ser a mais u lizada, a gente sabe
que ela também tem desvantagens, porque o
ﬂuxo de caixa de hoje pode não ser o mesmo no
futuro. O comprador pode ter uma expecta va de
crescimento, uma projeção. Mas num cenário
instável como o nosso, essa expecta va pode
mudar do dia para a noite”, aﬁrma.
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Desse modo, ele comenta que um dos aspectos
mais complexos para a deﬁnição de preço é o fato
de que no Brasil não há informações públicas
transparentes relacionadas às empresas,
diferentemente do que ocorre em outros países.
Também é comum que as empresas familiares não
tenham informações sobre a lucra vidade ou
informações contábeis atualizadas, como os
balanços anuais, que muitas vezes estão atrasados.
Para o especialista, outras metodologias como a da
Taxa de Desconto e dos Múl plos também têm
desvantagens frente à realidade brasileira. “Todas
essas metodologias precisam ser avaliadas e até u lizadas
Richard Blanchet é
sócio no escritório Loeser,
Blanchet e Hadad

para que sejam feitas comparações com outras
negociações de empresas semelhantes. Mas, de modo
geral, um dos aspectos mais importantes para esse
processo é que a empresa familiar faça um raio X detalhado
de suas condições ﬁnanceiras para que seja possível fazer
ajustes em tempo, prever a taxa de risco Brasil e o custo do
capital e, ainda, ajustes relacionados a possíveis dívidas.
Somente com essas informações o vendedor conseguirá
antecipar a sua expecta va de preciﬁcação”, descreve. E
completa dizendo que a mi gação de riscos é
imprescindível para a valua on porque deve considerar
riscosambientaisejurídicos,alémdosﬁnanceiros.
“A empresa familiar, para se preparar para o processo
de M&A, precisa ter dados de ﬁnanças robustos,
governança corpora va adequada, a certeza de que os
dados foram extraídos de forma segura, que tenha sido
realizada uma boa auditoria, um raio X inicial que pode
trazer um preço até abaixo da expecta va do vendedor,
mas que depois você pode recuperar”, argumenta
Bueno. Ele completa dizendo que é importante fazer esse
diagnós co inicial, avaliar que é preciso esperar mais 1, 2,
3 anos para voltar ao mercado com novas condições e
superar as fragilidades. “Tudo isso só é possível descobrir
se a empresa passar pelo processo de diagnós co e
preciﬁcação. Você tendo informação, você ﬁca no
controle da operação”, diz.
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Quem compra e quem vende
Bueno aﬁrma, ainda, que há coisas boas a serem
observadas nesse processo, por exemplo, considerar
o que o comprador vai ganhar no negócio. Se é
possível puxar o preço da venda da empresa para
cima, por um aspecto chamado de sinergia. Ele
ocorre quando o comprador vai ganhar, a par r do
negócio, escala em mercado, ou sua marca terá um
bene cio muito disrup vo, como um a vo que vai
trazer mais valor para o negócio dele, ou uma
presença imprescindível que ele tenha necessidade
no Brasil. “Nem sempre o comprador vai querer
pagar por sinergia, mas pode ser uma situação de
ganha ganha para os dois lados”, resume.
Para o advogado Richard Blanchet, sócio do
escritório Loeser, Blanchet e Hadad Advogados,
outro aspecto a ser considerado no processo de M&A
é o perﬁl do comprador e do vendedor. “Com quem
você está fazendo negócio? É um fundo de private
equity? O que ele quer? Ele quer valorizar sua
empresa para depois vender novamente, então o
obje vo do comprador também é importante. Temos
q u e enten d er claramente a s agen d as d o s
interessados no negócio. Se é o dono da empresa
familiar, se é o CFO quem quer vender, se é o
presidente que não é o fundador. Cada um pode ter
um interesse diferente no negócio, e isso não é um
problema, mas é importante que se saiba claramente
os obje vos”, explica.

“Temos que entender claramente
as agendas dos interessados no
negócio”
Richard Blanchet

Processo do contrato
O especialista em fusões e aquisições descreve
que a empresa familiar precisa estar muito
organizada para o M&A porque podem ter vários
compradores interessados e para isso é importante
fazer um processo com os concorrentes longe da
empresa, abrindo um pouco menos de informação e
tendo assessores qualiﬁcados, porque todos os
contratos serão complexos e extensos. “Temos
diversos momentos do contrato, como as condições
de pagamento, quem assume o passado da empresa e
a par r de qual momento o comprador passa a ser
responsável por dívidas e resultados de ações
jurídicas, sendo eles posi vos ou nega vos. O
contrato vai regular as condições para o fechamento

do negócio e pode contar ainda com declarações de
garan a feitas pelo vendedor, que vão auxiliar na
deﬁnição da realidade daquela empresa familiar, que
muitas vezes tem uma realidade singular”, descreve.
Outra informação que o advogado traz é a venda
parcial da empresa. “Se você não está vendendo 100%
da sua empresa é preciso deﬁnir como será a
par cipação societária, o poder de vetos, quem vai
comandar a companhia. Toda vez que se vende mais
do que 50%, mas está colocado que você par cipa das
decisões, isso vai gerar impasses. Então precisa estar

muito claro em contrato como esses impasses
serão resolvidos, porque as assimetrias de forças
ﬁnanceiras vão aparecer aí”, aﬁrma. E conclui:
“Também é preciso ter um comitê dedicado ao
M&A, porque você tem o seu dia a dia no seu
negócio, então é interessante ter uma equipe
separada e dedicada ao processo todo de venda
para que tudo seja organizado e sem que haja
qualquer conﬂito de interesse.”, ﬁnaliza Blanchet. é
importante que se saiba claramente os obje vos”,
explica.

Conheça os palestrantes
Felipe Cervone é advogado e sócio do escritório Finocchio &
Ustra. Atua há mais de 14 anos na estruturação e negociação
de operações societárias e nanceiras, representando
empresas e instituições nanceiras brasileiras e internacionais.
Possui sólida experiência em operações de fusões e
aquisições, reorganizações societárias, joint-ventures,
planejamento sucessório e operações no mercado nanceiro
e de capitais.
André Bueno é sócio da Deloitte Brasil, com mais de 25 anos
de experiência em operações de auditoria, fusões e aquisições

de corporações nacionais e internacionais. É pós-graduado
em nanças pela Fundação Getúlio Vargas e graduado em
nanças pelo Centro de Ensino Superior de São Carlos.
Richard Blanchet é advogado formado pela Universidade
de São Paulo, sócio no escritório Loeser, Blanchet e Hadad
Advogados para projetos de M&A e Governança
Corporativa. Pós-graduado pelo Insper, é Professor
Visitante no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC) e possui mais de 30 anos de experiência em projetos
e operações de M&A e joint-ventures.

Foto: Divulgação Ciesp-Campinas

ARTIGO

Declaração de Direitos de Liberdade
Econômica, autonomia e racionalidade:

uma nova diretriz para a boa-fé contratual
Dr. Luís Felipe
Dalmedico Silveira,
sócio da área contratual
do Finocchio & Ustra
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o Direito Contratual, a boa-fé – ao menos em
sua conotação objetiva – se encontra apoiada,
essencialmente, em três dispositivos do Código
Civil. A partir deles, a literatura especializada é quase
unânime em a rmar que o princípio desempenha,
igualmente, três funções dentro do Direito Contratual.
Tratam-se das funções interpretativa (art. 113), de
balizador para o exercício regular de direitos
contratuais (art. 187) e geradora de deveres laterais ou
acessórios de conduta (art. 422). É óbvio que, em
alguma medida, essas funções acabam por se
entrelaçar na medida em que, eventualmente, a
interpretação que, conforme a boa-fé, se vier a conferir
a uma dada cláusula contratual poderá resultar, na
prática, ou num incremento de uma dada conduta
prevista contratualmente ou, por outro lado, na
limitação do seu alcance.

A concreção do princípio da boa-fé é, no mais
das vezes, direcionada ao “atendimento da justa
expectativa” da par te contratante e é sempre
embalada ou baseada num dever “não escrito” (mas
igualmente exigível) de colaboração ou
cooperação. Trata-se, portanto, de um imperativo
ético. O ponto é saber em até que medida se poderia
exigir tal colaboração ou cooperação – o que
implica, consequentemente, em se aferir a medida
da “justa expectativa” da outra parte contratante.
Clóvis do Couto e Silva, em sua obra “A obrigação
como processo”, cita o exemplo de alguém que,
contratado para expor um anúncio para ns de
propaganda, o faz em local de pouco tráfego –
concluindo, então, que, nesse caso, embora o
contrato fosse omisso quanto ao local onde o
anúncio devesse ser exposto, a obrigação não teria
sido cumprida. A pergunta que se põe é: isso seria
verdadeiro em todos os casos? Em um ar tigo
intitulado “Is Breach of Contract Immoral?”, Steven
Shavell discute, com base em critérios econômicos,
se seria razoável, por exemplo, exigir de um
limpador de neve que removesse qualquer
quantidade de neve acumulada nas ruas, dada a
estrutura de custos sobre o qual o contrato de
serviços se sustenta – e, neste caso, a conclusão é
que nem sempre seria possível dizer que a remoção
da neve era a conduta razoavelmente esperada
naquele caso.
A re exão suscitada nesse segundo exemplo
parece estar sintonizada com a nova redação do art.
113, §1º, V, do Código Civil, trazida por força da
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei nº
13.874/2019). Segundo o referido dispositivo, na
interpretação de negócios jurídicos, o resultado do
processo cognitivo deve “corresponder à qual seria a
razoável negociação das partes sobre a questão
discutida, inferida das demais disposições do negócio e
da racionalidade econômica das
partes, consideradas as informações
disponíveis no momento de sua
celebração”. É uma mudança de rumo.
O processo interpretativo de cláusulas
contratuais, para além de se basear
unicamente nos usos do local e num
parâmetro de comportamento
abstratamente posto (aquele que
correspondesse à “justa expectativa”),
também deverá levar em conta, a nal,
o que as partes teriam efetivamente
escolhido, considerada a forma como
o negócio se encontra estruturado e as
possíveis escolhas racionais das partes
naquele contexto, em especí co.
É, como se vê, uma rea rmação
da autonomia como valor –

justamente aquele que, segundo a massacrante
maioria da literatura jurídica, teria sido
“r e l a t i v i z a d o”, n o D i r e i t o C o n t r a t u a l , p e l o
princípio da boa-fé. A ideia de se complementar
disposições contratuais baseado nas escolhas
racionais que as próprias partes teriam realizado
naquele contexto, seja por meio do recurso à
interpretação (que é o que se discute nesse
momento), seja por meio do processo de “gap
l l i n g”, i m p õ e , i n q u e s t i o n a v e l m e n t e , u m a
“i n d i v i d u a l i z a ç ã o” d o p ro ce s s o, q u a s e u m a
“moralização” da ideia de contrato, no sentido
desenvolvido na década de 1980, por Charles
Fried, em sua obra “Contract as Promise”.

A concreção do princípio da boa-fé é,
no mais das vezes, direcionada ao
“atendimento da justa expectativa” da
parte contratante é sempre baseada
num dever “não escrito” (mas
igualmente exigível) de colaboração ou
cooperação
Desse modo, uma interpretação contratual da
qual se tire, no nal do processo cognitivo, uma
obrigação “complementar” de uma dada parte de
se comportar de uma dada maneira baseado num
“dever de cooperação” e destinado a atender à
“justa expectativa” da outra parte deverá passar,
inevitavelmente, por uma veri cação ou
validação: essa seria uma escolha que as partes
teriam feito, considerando o contexto, a alocação
de riscos pactuada e o fato de as partes serem
agentes econômicos racionais (e não lantropos
ou meros benfeitores desinteressados)? Esse é um
exercício que tende a reforçar a segurança e a
e ciência econômica nas relações contratuais.

IBEF JOVEM

IBEF Jovem:
do networking
ao headhunter
“Mais do que contatos, é
necessário gerar um nível de
conﬁança com esses proﬁssionais
para que seja possível iniciar um
movimento de referência para fazer
negócios, mas sempre com você
ajudando essa rede primeiro”

Paul Bahamondes

O

mercado de trabalho atual vive uma revolução
de pessoas. De acordo com o Gerente Sênior da
Michael Page, Stephano Dedini, as corporações
passaram por uma revolução na área operacional,
seguida de outra na área de marketing. Hoje, o mundo
vive um momento de revolução de pessoas.
Mas o que as empresas brasileiras e os pro ssionais
estão fazendo para estar preparados para essa
realidade? Em um evento organizado pelo IBEF Jovem
em 5 de novembro, foram apresentadas estratégias
para utilizar o relacionamento em transições na carreira
e para alcançar os objetivos por meio, essencialmente,
de networking.
Mas, na prática, como fazer networking de forma
assertiva e e ciente? O presidente da Prime Leads
Brasil, Luciano Rocha, e o seu Diretor Estratégico, Paul
Bahamondes, elencaram as técnicas e diferenciais de
um networking ativo com foco em realização de
negócios e evolução na carreira. Para Rocha, a
construção de uma rede e ciente, com pro ssionais
que ele chama de in uenciadores, passa por um
trabalho detalhado de levantamento de informações
sobre esses contatos e pela manutenção constante dos
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vai te ajudar no que você precisar para a sua vida,
especialmente no momento de transição de carreira”,
explicou.

Uma teia de oportunidades
Paul Bahamondes é pedagogo
Empresarial e Educador Corporativo

relacionamentos. “Mais do que contatos, é necessário
gerar um nível de con ança com esses pro ssionais
para que seja possível iniciar um movimento de
referência para fazer negócios, mas sempre com você
ajudando essa rede primeiro”, descreveu. “Sempre fui
empresário e percebi que o relacionamento é
fundamental para fechar negócios. Você precisa ter
uma reputação e se souber interagir com essa rede, ela

Para o empresário, o networking precisa ser um
trabalho estruturado, realizado com um propósito e
uma intenção. Para começar, ele indica que o
pro ssional tenha clareza de suas intenções com
aquelas pessoas e deixe isso claro, para que a rede
possa buscar conexões certas para trocar e indicar,
tanto para fazer negócios como para transições de
carreira, especialmente no momento atual de
escassez de oportunidades. “A gente costuma ir a
eventos e conhecer pessoas, fazemos bem esse
primeiro passo do networking, mas e depois? Se não
tivermos uma estratégia para isso, só vamos
colecionar contatos e cartões de visitas. Por isso, o
networking é um processo que precisa ter começo,
meio e m; e uma metodologia de desenvolver e
utilizar relacionamentos estabelecidos no mercado
pro ssional”, orientou.

Além disso, o pro ssional não deve confundir os
tipos de redes. A de relacionamento pro ssional,
como a que existe no Linkedin, por exemplo, é
uma rede de contatos que não gera dinheiro.
Assim, se não houver o investimento de tempo e
esforço, essas conexões não serão estratégicas.
A que Rocha chama de rede de in uenciadores
trata-se de um grupo seleto com os quais deverá
haver um relacionamento contínuo de troca de
informações, análises de mercado, de indicações
pro ssionais, conteúdo e negócios. Essa rede
deve conter cerca de dez pessoas apenas, para
que seja possível, na prática, realizar a sua
m a n u t e n ç ã o. “A r e d e d e i n u e n c i a d o r e s é
formada por pro ssionais que vão usar a sua
reputação para uma indicação com um decisor.
Isso é transferência de reputação. Networking é
reputação. É você saber que poderá con ar
naquela indicação”, a rmou. “Essas redes são
fe i t a s d e p e s s o a s q u e n o s c o n h e c e m b e m
pro ssionalmente e, por isso, temos que dividir
sempre com elas a nossa marca pessoal e os
nossos cases de sucesso”, acrescentou.
Pa ra Pa u l B a h a m o n d e s, o s p ro s s i o n a i s
precisam encarar sua carreira como se fosse uma
empresa e ter em mente quais das suas
características podem ajudar as corporações a
r e s o l v e r o s p r o b l e m a s d e l a s . Pa r a i s s o , é
necessário valorizar a própria história, as
competências, a trajetória e não só o momento,
especi camente.
Como características da rede de in uenciadores,
os especialistas pontuaram que deve ser de
pro ssionais que estejam alinhados no mesmo
propósito e objetivo de carreira, na mesma área
pro ssional. “Se você é um supervisor, precisa
estar conectado com gerentes. Se é gerente, tem
que ter diretores. E você deve ter a capacidade
de agregar valor à sua rede e às suas conexões.
Quanto mais eu contribuo com minha rede, mais

Luciano Rocha é
fundador da
Prime Leads Brasil
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eu sou ajudado por ela. Se você não tem
c a p a c i d a d e d e a gre g a r a o s i n u e n c i a d o re s,
di cilmente eles vão poder ajudá-lo também”,
reforçou Rocha.
Outra dica importante dos palestrantes é a de
não con ar na memória, mas sim, criar um banco
de dados sobre as pessoas, com um histórico do
que é tratado com elas em cada interação, os
contatos, os per s e o propósito para com cada
u m a . Pr i m e i r a m e n t e , o p r o s s i o n a l p r e c i s a
mapear no mercado quais são as empresas que
lhe interessam para fazer negócio ou para
transição de carreira e em seguida mapear quem
são as pessoas estratégicas nessas empresas para
ter em sua rede. A partir daí, é possível iniciar o
trabalho de networking estruturado.

“O networking precisa ser um
trabalho estruturado, realizado
com um propósito e uma intenção”
Luciano Rocha
De acordo com Paul, a interação com a rede de
relacionamento é essencial para gerar visibilidade e car
no radar. “Temos que ouvir mais do que falar quando
conhecemos uma pessoa. Você tem que obter
informações su cientes no primeiro encontro para
conseguir dar continuidade no relacionamento. É
preciso encontrar pontos em comum para criar uma
conexão emocional”, descreveu.
Rocha explicou que, nesse processo, é possível
utilizar o Linkedin e o Facebook para levantar
informações e encontrar sinergias. “Mas tem que ser algo
genuíno e não forçado. Se você não se conectar
emocionalmente com seus in uenciadores, não vai
funcionar”.
Paul contou que após estabelecer a conexão
emocional, é preciso iniciar um processo de ajuda. “Na
Prime, a gente conecta essa pessoa com outras da nossa
rede que sabemos que são interessantes para ela,
convidamos para eventos, para ser palestrante,
participar do nosso programa de TV. Então, você vai
gerando um capital social e quando ela estiver naquele
ponto de muita gratidão, você vai poder contar com isso
depois”.
O executivo enfatizou, ainda, que a empresas
gastam milhões para construir a sua marca, mas os
pro ssionais, em geral, não gastam energia para
construir a sua marca pessoal. “Precisamos mudar isso.
Nós resolvemos os problemas das empresas assim como
as marcas resolvem os problemas dos clientes. A
empresa e a sua rede de in uenciadores precisam saber
que não vão encontrar no mercado outra pessoa como
você”, pontuou.

Outra dica dos consultores é que o pro ssional
sempre foque no seu talento e nunca envolva dinheiro
no networking. “Networking é relacionamento, é um
crédito emocional. Não envolve comissão, mas
reciprocidade. É uma cultura, é repetir e investir tempo,
mas também é um bem pessoal seu e que nenhum
empregador vai poder tirar”, concluiu Rocha.

Headhunter na mira
O palestrante Stephano Dedini explicou que os
pro ssionais também podem ter em sua rede de
relacionamento os headhunters. “Hoje eu posso
r e c o l o c a r u m c a n d i d a t o, a m a n h ã p o s s o t e r
informações de mercado dessa pessoa e em
seguida ele poderá me contratar para ajudá-lo a
montar sua equipe. Por tanto, é preciso fazer
continuamente esse esforço de networking de
ambos os lados. Durante as entrevistas, eu troco
informações sobre o momento do mercado com
aquele candidato, ele é uma fonte. Desse modo, é
preciso sempre ter uma postura consultiva em
relação às melhores práticas de mercado”.
Outro aspecto que o pro ssional descreveu é
que o headhunter hoje precisa acompanhar a
performance do candidato e da empresa após o
processo seletivo. “Isso ainda não é comum no
Brasil, mas é uma tendência no mundo. Porque vai
gerar uma conexão muito importante para o meu

“Networking é relacionamento,
é um crédito emocional. Não
envolve comissão, mas
reciprocidade”

Paul Bahamondes
próximo processo de seleção com aquele cliente
ou candidato e com aquele segmento do
mercado”. Dedini também deu dicas de como os
c a n d i d a t o s d e ve m fo c a r s u a a p re s e n t a ç ã o
durante o processo em função da mudança do
mercado de trabalho. “Vivemos um momento de
transformação na forma de contratação. Antes, as
empresas focavam no que a pessoa já tinha
realizado e tinha de experiência. Hoje, buscam o
potencial da pessoa, o que ela poderá fazer no
futuro”.
Os headhunters precisam conhecer
profundamente o per l do candidato e o seu propósito
para poder ser esse consultor. Por isso, a entrevista de
emprego já não pode mais ser protocolar, e sim,
questionadora. Segundo dados de uma pesquisa
de Recursos Humanos, 91% dos pro ssionais são
contratados por características técnicas, mas
demitidos por características comportamentais.
Em função disso, eles devem se preparar para os
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processos seletivos de modo a valorizar suas
realizações, mas também suas características
pessoais.“Tenha claro aonde você quer chegar. É
preciso que você saiba disso e estude, de na sua
jornada do herói, com seus sucessos e seus
fracassos, desde que você mostre que está
buscando se desenvolver. Mostre projetos e
resultados. Mostre vontade e interesse genuíno
durante a entrevista. Leve os porquês dos seus
movimentos corporativos e suas conexões, se
prepare para cada etapa do processo seletivo e
esteja disponível”, orientou Dedini. E essa
p re p a ra ç ã o p a s s a , e m gra n d e p a r te, p e l o
autoconhecimento, pelo estudo do que
realmente se ama fazer, de acordo com o
pro ssional. “No que você é bom? O que pode ser
pago para fazer? O que é bom para o mundo?
Esse exercício é fundamental”, explicou.
Dedini a rmou, ainda, que o objetivo do
pro ssional tem que ser o mesmo da empresa,
pois as empresas atualmente estão buscando
agentes transformadores e que já tenham
bagagem de networking e troca de informações
de mercado. Portanto, trabalhar o networking
com foco em conhecimento irá aumentar as
possibilidades de emprego.

Stephano Dedini
é head da Michael Page

“Antes, as empresas focavam
na experiência. Hoje, buscam
o potencial da pessoa, o que
ela poderá realizar no futuro”

Stephano Dedini

Conheça os palestrantes
Stephano Dedini atua como head do time de
especialistas em recrutamento das áreas de Finanças,
Impostos & Legal e Vendas, Marketing & Varejo da
Michael Page e da Page Personnel. É especialista nas
posições de gestão sênior das áreas de Negócio,
Financeira e Administrativa.
Luciano Rocha é fundador da Prime Leads Brasil e um
dos maiores especialistas em network pro ssional
com experiência internacional no assunto.
Paul Bahamondes é pedagogo Empresarial e
Educador Corporativo, especialista em desenvolver
estratégias unindo propósito, processos e pessoas
para alavancagem de negócios. Com sólida
experiência no mercado corporativo, já tendo
passado por grandes empresas desenvolvendo
projetos de alta performance.
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Divulgação Ciesp-Campinas

EXPO CAMPINAS

IBEF

Campinas
na ISA Expo

N

o dia 15 de outubro o IBEF
Campinas marcou presença na ISA
E x p o C a m p i n a s 2 0 1 9 co m o
expositor, levando a marca para grandes
empresas do setor de tecnologia ali
presentes. Além disso, a equipe do
ins tuto também se atualizou durante o
ciclo de palestras da 12º Exposição de
Tecnologias em Automação Industrial,
considerada a maior feira de automação do
interior do Estado de São Paulo, que
aconteceu no ginásio do colégio São José
durante todo o dia.

O público foi composto por
pro ssionais usuários de automação, dos
setores da indústria como autopeças,
infraestrutura, energia e processos uidos
(química, petroquímica, alimentos etc).
Entre os temas das palestras de alto nível,
destaque para: Indústria 4.0, Cibersegurança, IOT, Energias Renováveis,
Instrumentação e Analítica, Big Data e
outros.

Sobre a ISA - Sociedade Internacional
de Automação
Tr a t a - s e d e u m a o r g a n i z a ç ã o
pro ssional sem ns lucrativos para
engenheiros, técnicos, empresários,
educadores e estudantes que trabalham,
estudam ou estão interessados no
segmento de automação industrial e
atividades correlatas.
A ISA realiza feiras e eventos sobre
temas relevantes da área e ajuda a lapidar
lideranças e enriquecer pro ssionais por
meio de networking e muito conteúdo.
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CAPA

Prêmio
Equilibrista
e Destaques
do Ano - 2019
“Recebo o prêmio com muita
humildade, pois sei que há muitos
proﬁssionais do ramo competentes
em Campinas”

Elem Martins

A

29ª edição do “Prêmio Equilibrista” do IBEF
Campinas, realizada em uma memorável festa
na noite de 29 de novembro no Espaço Regatas,
teve como vencedora Elem Martins, superintendente
administrativo- nanceira da Unimed Campinas. O
troféu Equilibrista, também conhecido como o 'Oscar
das Finanças', premia anualmente o executivo que mais
se destaca no segmento por sua atuação ética e
pro ssional na condução dos negócios da corporação
na qual atua. Os indicados Gilson Granzier e Juliano
Aggio de Carvalho foram homenageados por suas
atuações pro ssionais.
A cerimônia também entregou o troféu “Destaque
do Ano” para empresas nas seguintes categorias:
Indústria para BYD do Brasil, Comércio e Serviços para
Daitan Group, Empresa Brasileira para Centro T&E
Analítica e Clínica e Responsabilidade Social para
CEPROMM – Centro de Promoção Para Um Mundo
Melhor.

Grande vencedora
Elem Martins recebeu o troféu Equilibrista com
muita alegria e a rmou estar orgulhosa, mas ao mesmo
tempo disse que a conquista veio com muita
humildade, principalmente pela quantidade e
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qualidade dos executivos de nanças que atuam na
região de Campinas. “Esse Equilibrista também tem
um caráter especial para as mulheres do segmento,
pelo fato de eu ser a segunda ganhadora”,
acrescentou Elem, fazendo referência à primeira
mulher a ganhar o troféu - Viviane Derrite Dias - em
2017.
Elem assumiu a superintendência
administrativo- nanceira da Unimed Campinas há
um ano e vem realizando mudanças que incluem
áreas como controladoria, nanças, RH, tecnologia,
suprimentos e outras que estão sob sua
responsabilidade. “Em 2019, passamos por um
processo de transformação com foco em e ciência
operacional, governança corporativa, implantação
de compliance, entre outras ações. Faremos 50 anos
em 2020, então somos uma empresa bem sólida,
que tem uma história na área de saúde” a rmou.
“Quando recebi a notícia de que eu era uma das
cotadas ao Equilibrista, quei muito feliz e
orgulhosa, pois se trata de um prêmio importante e
de destaque no ramo de nanças. Sem dúvida é algo
que faz com que a gente reconheça nossa
importância no setor e ainda ter o reconhecimento
dos pro ssionais associados do IBEF é muito
grati cante”, considerou a vencedora.

Comércio e Serviços - a Daitan Group, empresa
de serviços de desenvolvimento de software,
fundada em 2004 com sede e centro de
excelência em Campinas, foi representada pelo
cofundador e CEO da empresa, Augusto Savio
Cavalcanti, que recebeu o prêmio das mãos do
diretor adjunto de cidadania do IBEF Campinas,
Edmir Bertolaccini.

Hora de comemorar

R e s p o n s a b i l i d a d e S o c i a l - o Ce nt ro d e
Promoção Para Um Mundo Melhor – CEPROMM
atua junto a 270 crianças e adolescentes entre 3 e
17 anos, desenvolvendo ações sociais de
prevenção à violência, com atividades
educacionais e inclusivas, no bairro Jardim
Itatinga, em Campinas. O fundador, ex-presidente
e atual membro do Conselho Consultivo do IBEF
Campinas, Amilcar Amarelo, entregou o troféu a
Maria Lourdes Vicari, presidente e fundadora, Ana
Maria Rocha Bastos, secretária e fundadora e
Pa u l o Fra n c i s co Fe r re i ra d a Co s t a , v i ce presidente, todos do CEPROMM. “O
reconhecimento evidencia o trabalho ético do
CEPROMM, com princípios focados no
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes
em situação social de risco, criando
oportunidades aos mesmos e causando
transformações. Assim, o terceiro setor é
reconhecido como um poderoso agente de
mudanças positivas”, a rmaram Sr. Paulo e a irmã
Maria de Lourdes.
Na noite de premiação, cada convidado recebeu
um minipanetone fabricado pela padaria do
CEPROMM. Os recursos dessa comercialização
são revertidos para as atividades sociais da
entidade.

Após a entrega dos prêmios Equilibrista e
Destaques, o presidente do IBEF Campinas, Marcos
Ebert, agradeceu o apoio dos associados, diretores e
patrocinadores nas atividades técnicas e sociais
realizadas pela entidade durante o ano, além dos
vencedores. “Parabéns à Elem, ao Gilson e ao Juliano.
Serem reconhecidos pelos seus pares como
Destaques entre os Executivos de Finanças deve ser
motivo de muito orgulho. Meus cumprimentos
também ao CEPROMM e às empresas premiadas na
noite de hoje. Vocês são referência”, orgulhou-se.
Após, convidou a todos para celebrar com o
tradicional jantar anual de confraternização, ao som
da banda Old Chevy, que animou e colocou os
convidados na pista de dança.

Sobre os Destaques
Indústria - a gigante global pioneira em energia
limpa – BYD do Brasil - abriu a sua primeira fábrica
em 2015 em Campinas para a produção de
ônibus elétricos e comercialização de veículos e
empilhadeiras. O prêmio foi entregue ao diretor
institucional da BYD do Brasil, Marcelo Von
S chneider, pelo diretor jur ídico do IBEF
Campinas, Arthur Lemos.

Empresa Brasileira - o Centro T&E Analítica e
Clínica, fundado em 1999 em Campinas, é um
laboratório de alta tecnologia em análises
químicas, desenvolvimento analítico e pesquisas
cientí cas para a área de saúde, principalmente
setores farmacêutico, veterinário e cosmético. O
fundador do Centro T&E, Flávio Leite, recebeu o
troféu de José Roberto Morato, ex-presidente do
IBEF Campinas, Equilibrista de 2007, membro do
Conselho Consultivo do IBEF e idealizador do
prêmio Destaque Empresa Brasileira. “Sermos
contemplados com o prêmio foi um reconhecer
que estivemos e estamos no caminho correto e,
assim, somos merecedores. Ter uma instituição da
importância do IBEF reconhecendo o esforço da
empresa nacional é uma honra”, disse Leite.
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LIBERDADE ECONÔMICA

Liberdade
Econômica

é tema de
palestra jurídica
no IBEF Campinas
“Hoje, o empresário não
responderá com seu patrimônio
próprio sempre que não houver
desvio de ﬁnalidade da empresa ou
confusão patrimonial”

Dr. Nelson Freitas
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Lei 13.874, de 2019, foi o tema da palestra
“Liberdade Econômica”, ministrada em 7 de
novembro pelos advogados do escritório
Lemos Advocacia para Negócios. Aspectos trabalhistas,
societários, contratuais e do Direito Civil foram
discutidos na ocasião, já que a Lei tem como premissa
fomentar novos negócios no país e desburocratizar a
abertura, os atos em juntas comerciais e, também, o
fechamento de empresas. A apresentação contou com
a participação dos advogados Dr. Nelson Freitas, Dr.
Guilherme Bastos, Dr. Arthur Lemos e Dr. Agostinho
Zechin Pereira.
No âmbito do Direito Civil, o objetivo da Lei é
garantir maior liberdade para indivíduos e empresas no
fomento a novos negócios, presumindo boa-fé do
particular perante o poder público e a sua intervenção
somente em casos excepcionais, segundo Dr. Nelson
Freitas. Assim, passa a haver a prerrogativa de que o
empresário será considerado a parte mais fraca dessa
relação com o Estado.

Outro ponto fundamental trazido pela Lei é a
desconsideração da personalidade jurídica. “O
empresário ca preocupado porque vai investir o seu
capital em uma empresa, mas até quando e até onde
será responsabilizado por isso? Antigamente, essas leis
eram voltadas à atividade agrária, mas os tempos
passaram e as mudanças foram necessárias”, explicou.“O
Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração
da personalidade jurídica, enquanto o Código de Defesa
do Consumidor adotou a teoria menor da
desconsideração, e isso gerava impasses”, completou.
Com a Lei, essas assimetrias foram esclarecidas.
Além do caso em que as empresas apresentem a
insu ciência patrimonial, há também o desvio da
nalidade ou a confusão patrimonial. Nesse sentido, até
antes da Lei, nas relações jurídicas ligadas ao Direito Civil,
a desconsideração era di cultada. Mas hoje, o
empresário não responderá com seu patrimônio próprio
sempre que não houver desvio de nalidade da empresa
ou confusão patrimonial. “Não há dúvida de que o
objetivo da Lei é o de afastar a responsabilidade dos
sócios nos casos em que não há abusos nem desvio da
nalidade da empresa em caso de ações contra ela em
que ocorra o m do seu patrimônio”, descreve Freitas.
“Todavia, continua valendo para os casos de abusos
da personalidade jurídica, em que os sócios poderão ser
responsabilizados com seus bens. Da mesma forma para
quando ocorre o chamado desvio de personalidade, que
é usar a personalidade jurídica para lesar credores ou
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”,
a rma.
O advogado explica, porém, que em todos os outros
casos em que não há a má fé, a Lei vem para trazer maior
segurança jurídica ao empresário e aos sócios em relação
aos patrimônios pessoais.

Guilherme Chiarini Bastos
é sócio no escritório
Lemos Advocacia

Nelson Adriano de Freitas
é sócio do escritório
Lemos Advocacia

Mais um aspecto abordado no evento foi sobre
acordos de empresas e clientes. Nesse tema, o que
foi acordado entre as empresas e os seus clientes
deve prevalecer perante o Judiciário. O jurista
explicou que nesse ponto da Lei houve críticas com
relação a negócios que são de adesão. “Quando se
pensa em contratos de representação comercial,
aluguel de imóveis não residenciais ou franquias,
por exemplo, considerados negócios jurídicos
paritários, com equilíbrio entre as partes do
negócio, é possível ter maior liberdade para
negociar livremente e o Judiciário irá respeitar. Mas
em negócios de adesão, que necessitam de
normas de ordem pública, de interesses da
coletividade, serão exceção e deverão ser
respeitadas normas previstas pelo Judiciário”,
completou.
Outro avanço da Lei se refere ao tratamento e
valor de documentos digitalizados, que terão a
mesma credibilidade e aceitação dos documentos
físicos. “Isso traz agilidade para os trâmites legais e
possibilita menor armazenamento de documentos
originais. Estamos aguardando o regulamento de
como deve ser realizada essa armazenagem digital.
Porém, sempre que nos referimos à Lei de Registros
Públicos, tudo é muito complexo, o número de
documentos é muito elevado, então é um grande
avanço essa norma de conservação em meios
eletrônicos.”, a rmou Freitas.

“O Estado não pode cometer abusos
regulatórios, exigindo coisas que podem
criar reservas de mercado ou restringir a
entrada de novos competidores,
nacionais ou estrangeiros”
Dr. Guilherme Bastos
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Nova Lei previne o
abuso regulatório
Em relação aos aspec tos do Direito
Societário, o Dr. Guilherme Bastos abordou
temas como: abuso regulatório, alvará de
licenças e registros e sociedade limitada
unipessoal. Para ele, a Lei 13.874 trouxe um
benefício porque o Estado não pode cometer
abusos ou exigir coisas que podem criar
reservas de mercado, restringir a entrada de
novos competidores, nacionais ou estrangeiros,
ou fazer exigências que impeçam essa entrada.
“Desse modo, o Estado deixa de poder exigir
especi cação técnica que não seja necessária
para a empresa atingir o m desejado, como
também não pode mais aumentar o custo de
uma transação sem a demonstração de
benefícios como, por exemplo, exigir que seja
paga uma taxa pelo empresário que não seja
demonstrado que vai trazer benefícios. Porque
isso vai introduzir limites à livre formação de
sociedades empresariais”, ressaltou Bastos.
Com relação aos alvarás, a grande novidade
se deu para as empresas com atividades de
baixo risco. Segundo o advogado, já são cerca
de 287 atividades que não vão precisar mais de
alvará prévio para a operação das empresas, ao
menos para serem iniciadas. “Vão existir as
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atividades de baixo risco A e outras que serão
de baixo risco B ou risco médio, em que você vai
ter um alvará provisório e posteriormente será
avaliado, mas não impedindo suas atividades”.
Ele acrescentou que, por m, será mantida a
necessidade de alvará para as atividades
listadas como de risco alto, que seguirá com
todas as exigências normais. “Além disso, serão
mantidas as exigências para atividades que
incluem risco ambiental”, incluiu.
Outro aspecto muito positivo aventado
pelo jurista foi a desburocratização do registro de
determinados atos e arquivamento nas juntas
comerciais, já que, segundo ele, muitos atos
passam a ter um prazo de apenas cinco dias para
serem registrados, como é o exemplo de fusões,
incorporação, transformação ou cisão de
empresas mercantis, constituições de SAs. e para
alterações de consórcios ou grupos de
sociedade. “Isso trouxe muito mais agilidade a
esses processos. Pedidos de extinção de
empresas também terão que ser analisados num
prazo de dois dias, o que também signi ca muito
para o Brasil.”, a rmou.
Mais um caso de desburocratização trazido
pela nova Lei é a situação de empresas que tem a

sede em um estado e liais em outros estados. Agora,
os registros poderão ser alterados somente na junta
comercial da cidade sede da empresa e enviados
eletronicamente para os demais estados das liais,
mesmo para fechamentos.
E a grande alteração que a lei trouxe para o
Direito Societário é a criação da Sociedade de
Responsabilidade Limitada Unipessoal. “No Brasil,
cerca de 86% das limitadas tinham somente dois
sócios e o segundo sócio existia apenas para
possibilitar esse tipo societário, com uma
participação mínima”, descreveu Bastos.
Com a instituição da empresa Ltda. unipessoal
não é necessário um capital social mínimo ou
qualquer transformação quando há a saída de um ou
mais sócios, mesmo que resulte na permanência de
apenas um sócio no seu quadro social, tornando-se
automaticamente em Limitada Unipessoal.
Portanto, não há o risco de dissolução da empresa
como anteriormente era previsto, apesar de não ter
ocorrido a revogação do inciso IV do Art. 1.033 do
Código Civil, que trata da dissolução da Ltda. por
conta da ausência da pluralidade de sócios.
Bastos compara, ainda, esse avanço com a
instituição, em 2012, da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI), a qual permitiu
que apenas um sócio fosse titular da integralidade
das quotas representativas do capital social da
empresa. Para tanto, a EIRELI deveria possuir capital
social mínimo equivalente a 100 salários mínimos
vigentes no Brasil. “A LLE instituiu o §7º do Art. 980 A
do Código Civil para deixar expresso que somente o
patrimônio social da EIRELI é que responderá pelas
dívidas dela, não havendo confusão com o
patrimônio de seu titular, ressalvados os casos de
fraude”. Para Bastos, a EIRELI já foi um avanço para o
empreendedor ter mais segurança e liberdade,
todavia, com a instituição da Empresa Limitada
Unipessoal, o legislador talvez tenha criado uma
situação que vai extinguir a EIRELI, porque a mais
recente não precisa de capital mínimo.

Facilidades
No evento, o advogado Agostinho Zechin
Pereira abordou os avanços da nova Lei para o
Direito Trabalhista e elencou dois pontos de maior
destaque: a Carteira de Trabalho Digital e o registro
de Ponto por Exceção. Ele explicou que a Carteira
Digital já está vigente e veio para desburocratizar e
integrar os registros para o empregador e para o
trabalhador. “Para começar, uma grande facilidade
é que o número da carteira de trabalho será o
número do CPF do trabalhador. Hoje, todos eles já
têm a possibilidade de habilitar a sua carteira de
trabalho digital, basta entrar no site acesso.gov.br

Dr. Agostinho Zechin é sócio
majoritário no escritório
Lemos Advocacia

e iniciar o processo. A habilitação será realizada no
primeiro acesso da conta no site ou por aplicativo
para celular”, orientou.
O jurista explicou, ainda, que todas as
informações que o empregador lança no e-Social
vão estar no aplicativo da carteira de trabalho
digital. Desde a contratação até as demais
anotações conforme prazos previstos pelo eSocial. Por exemplo, ele citou que será aumentado
de dois para cinco dias o prazo para o empregador
realizar as anotações em carteira de trabalho
física. “Os eventos não serão exibidos
imediatamente na carteira digital, é preciso estar
atento a isso. Mas poderá levar de 10 a 15 dias no
aplicativo digital. Há um tempo de
processamento e inclusão na carteira digital.
Todavia, o interessante da mudança é que os
dados já estarão interligados com o INSS para
concessão de benefícios. O trabalhador precisa ter
em mente que hoje há esse delay”, ponderou.
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Ponto por Exceção preocupa
D r. A g o s t i n h o t a m b é m d i s c u t i u a
questão do controle de jornada de trabalho
alternativo e mais simples pelas empresas e
a portaria que regula o Ponto por Exceção.
De acordo com o advogado trabalhista, a
partir da Portaria 373 de 25.02.2011, seria
dispensável a anotação de jornada de
trabalho nos ter mos contratados e só
precisariam ser anotadas as exceções ao
horário contratado. No entanto, o Tribunal
Superior do Trabalho ( TST ) não aceitou, na
prática, essa Portaria. “O TST ainda vê como
uma obrigação legal o registro diário para
empresas com mais de 10 funcionários.
Po rq u e i m a g i n e u m a a ç ã o t r a b a l h i s t a
pedindo horas extras. Se você tem o
registro, há uma presunção de veracidade
d e s s e r e g i s t r o”, a l e r t o u . “ C l a r o q u e o
empregador pode burlar o registro, então
essa presunção é relativa até que se prove o

contrário e o ônus da prova na ação é do
trabalhador. Mas se a empresa não junta na
defesa os cartões de ponto, ela é que terá
que ter o ônus da prova”, complementou.
Com a Reforma Trabalhista, houve a
possibilidade de um acordo feito com o
Sindicato, por força de negociação coletiva
que estipule modalidades de registro de
ponto, até o registro de ponto por exceção.
Mas ainda era preciso negociar
coletivamente e não individualmente. Já a
partir da Lei de Liberdade Econômica, para
os estabelecimentos com mais de 20
empregados já seria possível realizar o
acordo individual por escrito do ponto por
e x c e ç ã o. D i s p e n s o u - s e a n e g o c i a ç ã o
coletiva. Desse modo, há a possibilidade
do avanço, apesar de, na prática, o TST
ainda não validar a efetividade dessa
alteração nas ações.

“Hoje todo trabalhador já tem a
possibilidade de habilitar a sua
carteira de trabalho digital, basta
entrar no site acesso.gov.br e
iniciar o processo”

Dr. Agostinho Zechin Pereira

Conheça os palestrantes
Nelson Adriano de Freitas é sócio do
escritório Lemos Advocacia para Negócios e
Professor de Direito Civil e Direito do Consumidor
na FACAMP. Tem experiência na área do Direito
com ênfase no contencioso cível e empresarial. É
graduado em Direito pela PUC-Campinas e
especialista e mestre pela mesma universidade.
Guilherme Chiarini Bastos é sócio no
escritório Lemos Advocacia para Negócios,
especialista em M&A, Compliance e direito
corporativo. É graduado em Direito pela PUCCampinas e pós-graduado em Direito da
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Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio
Vargas.
Agostinho Zechin é sócio no escritório Lemos
Advocacia para Negócios e integrante do Comitê
de Legislação da Amcham-Brasil. É graduado em
Direito pela PUC-Campinas e professor de Direito
do Trabalho no G7 Jurídico.
Arthur Lemos é sócio majoritário no escritório
Lemos Advocacia para Negócios, Bacharel em
Direito pela PUC-Campinas e atua nas áreas de
Direito Societário, Contratos e Fusões e Aquisições.
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Compliance
Tema: Compliance em
escritórios de advocacia e
departamentos jurídicos
Debatedor: Dr. Gustavo
Biagioli, diretor jurídico e
de compliance da
Demarest Advogados
Data: 6 de dezembro de
2019
Local: Hotel Vitória
Newport, Campinas

Gestão e Governança de
Sistemas de Informação
Tema: Desa os da
Implantação da LGPD
Debatedor: André
Medeiros, risk assurance
sênior manager da PwC
Data: 26 de novembro de
2019
Local: Hotel Vitória
Newport, Campinas

81

%

85

%

Controladoria
Tema: CPC 20 – Custos
de Empréstimos
Debatedora: Carolina
Mendes, gerente sênior
da PWC
Data: 21 de novembro
de 2019
Local: Hotel Vitória
Newport, Campinas

Gestão Financeira
Tema: IFRS 16 - Leasing
Debatedores: Diogo
Carvalho e Pedro Soave
Vianna, sócio e gerente da
PwC, respectivamente
Data: 19 de dezembro de
2019
Local: Hotel Vitória
Newport, Campinas

Tributários
Tema: Propostas de
Reforma Tributária
Debatedores: Cesar
Redondo e Flávia
Crosara, sócios da
Deloitte
Data: 19 de novembro
de 2019
Local: Hotel Vitória
Newport, Campinas
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AÇÃO SOCIAL

H

á mais de 5 anos o IBEF Campinas
arrecada junto a seus associados
doações de latas de leite e também de
dinheiro para entidades bene centes indicadas
por eles.
No primeiro semestre de 2019, as doações
atingiram 19,2 kg de leite em pó e foram direcionadas ao Lar Pequeno Paraíso de Campinas. Já no
segundo semestre, a entidade recebeu doações
de recursos que foram revertidos em tinta para
manutenção do prédio da instituição e também
para a compra de uma lavadora de alta pressão.
O agradecimento do IBEF a todas as pessoas
que participaram dessa corrente do bem!

