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“

Ibefeanas” e “Ibefeanos”,
”Na edição número 146 de nossa revista, me dirigi a vocês pela primeira vez como
presidente e me apresentei como “(...) engenheiro civil e sócio do IBEF Campinas desde
2005. (...) empresário (...) à frente das farmácias Fórmula & Cia. (...) casado com a
Denise com quem tenho um ﬁlho, o Gustavo”.
Este é meu úl mo editorial e devo dizer que exercer a presidência por dois mandatos foi
o “coroamento” de minha vivência no IBEF Campinas, a qual teve início em 13 de
janeiro de 2005. Foi enriquecedor estar à frente deste Ins tuto nos úl mos 4 anos.
Aprendi muito com todos!
Principalmente, foi uma honra viver intensamente estes úl mos anos com vocês (para
ilustrar com números, foram 29 eventos em 2019 e 2020, com par cipação de 986
pessoas em 2019 e 1.522 em 2020), sendo que 2020 é muito especial na história do IBEF
Campinas, uma vez que completamos - no úl mo dia 26 de junho - nossos 35 anos de
história.
O IBEF Campinas foi fundado em 1985, com o obje vo de ser o ambiente ideal para
intercâmbio de informações técnicas e debate de temas da realidade polí ca
econômica, comércio exterior, tributação, mercado de capitais, entre outros da área de
ﬁnanças, que favorecem o desenvolvimento proﬁssional de seus associados, sendo a
primeira regional do IBEF fora de uma capital.
Ao longo desses anos, desde as primeiras reuniões realizadas em grande auditório da
construtora em que trabalhava nosso ex-presidente Mário Sérgio Freitas de Araújo,
recebemos personalidades importantes da economia e polí ca nacional, o que
evidencia o pres gio que gozamos junto a polí cos e a importantes representantes da
área ﬁnanceira nacional.
Ainda, importante citar que nosso troféu Equilibrista se tornou 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.
Somos uma en dade consolidada, altamente representa va e de repercussão
nacional, que conta com quase 400 associados! Por todos estes mo vos, podemos
dizer que temos muito orgulho de pertencer ao IBEF Campinas e temos a
responsabilidade de con nuar a escrever esta belíssima história.
Como disse acima, o IBEF Campinas é uma obra cole va. Por isso, preciso agradecer a
toda a diretoria e aos conselhos Fiscal e Consul vo que, nos úl mos anos, me
acompanharam, cumprindo suas funções e me dando ideias, apoio e ajudando na
integração com os associados de uma maneira raras vezes vista no IBEF Campinas.
Mesmo correndo o risco de esquecer alguém, preciso agradecer ao Saulo, Amílcar,
Morato, Ana Maria e Gislaine pelo apoio que sempre me deram, assim como ao Flávio,
Giovana e Vera.
Termino dizendo que, a par r de agora, irei me apresentar como engenheiro civil e
empresário a frente das farmácias Fórmula & Cia, marido da Denise, pai do Gustavo,
sogro da Cynthya e ex-presidente do IBEF Campinas com muito orgulho!
Tenho fé que Deus vai preparar ó mos anos para esta comunidade.
Com carinho, boa leitura, vida longa ao IBEF Campinas e até breve!

Marcos Ebert
Presidente do
IBEF Campinas
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m 1985 nascia o “Ins tuto Brasileiro de Execuvos Financeiros” de Campinas, em solenidade na sede do IBEF nacional, no Rio de Janeiro.
Sim, era desta forma que o IBEF era grafado na época:
execu vos ﬁnanceiros.

IBEF Campinas E
comemora 35 anos
com uma trajetória
intensa e de olhos
apontados para
o futuro
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Seu primeiro presidente foi Francisco Ciocci,
proﬁssional de ﬁnanças que atuava no Ci bank e
que contou com a ajuda de um grupo pioneiro à
frente da nova missão, entre eles Amílcar Amarelo,
posteriormente presidente e cujo ar go especial
consta nesta edição.

Campinas

COMEMORAÇÃO DE 35 ANOS
Em tempos de polí ca e economia oscilantes e em
constantes transformações, quando de cruzeiro a moeda
virou cruzado, o IBEF Campinas resis u bravamente e
cresceu em números de associados devido ao empenho
dos fundadores em trazer novos execu vos para o seleto
grupo que se formava. As primeiras reuniões aconteciam
no prédio do Ci bank, no centro de Campinas, e também
nas sedes das empresas dos associados. Após, um
espaço foi cedido na sede do Ciesp e os encontros
começaram a ter um local mais ﬁxo.
E foi na presidência de Mário Sérgio Freitas de Araújo
que os eventos de maior porte passaram a acontecer, a
par r de 1987, como a palestra do economista Paulo
Rabello de Castro, além da divulgação de pesquisas
trimestrais para a imprensa. Nesta época, os eventos
sociais com sócios e seus familiares também veram início.

Nova década, novos rumos
Já era 1990 e o presidente da república Fernando
Collor de Mello se elegeria no ano seguinte. O Plano
Brasil Novo trouxe mudanças nas perspec vas
econômicas e o Ins tuto mais uma vez correu em
busca de orientar seus associados para as melhores

soluções, se é que isso era possível numa época em
que a economia estava de ponta cabeça. Nesse
período o IBEF tratou de conseguir junto ao
presidente da aérea Transbrasil, voos diretos entre
Campinas e Rio de Janeiro para facilitar o trânsito
dos proﬁssionais de ﬁnanças. Uma conquista e
tanto para a época.
O atual presidente do IBEF já era João Paulo
Gonçalves quando a en dade passou a ter uma
diversiﬁcação das áreas de atuação dos associados
(indústria, comércio, agronegócio, bancos etc) e a
criar comissões a par r disso. O Prêmio Equilibrista
também data de 1991, que foi o ano em que a
regional conquistou 200 associados e pôde fazer
parte da premiação criada sete anos antes e
IBEF EM REVISTA I 5

Proﬁssializando a regial
No início da segunda década, Saulo Duarte Pinto
Jr. foi eleito e em sua gestão os eventos técnicos e
sociais ganharam ainda mais força, além de eventos
espor vos, como o 1º Sócio Espor vo em 1997, que
serviram como incen vo à chegada de novos associados ao grupo que estava crescendo. Nesse período
também tomaram corpo as ações beneﬁcentes
promovidas pelo IBEF Campinas em prol de ins tuições, a tude que sempre esteve no seu DNA.

considerada o “Oscar das Finanças”. Foi então que
o Tênis Clube sediou o primeiro Equilibrista da
regional Campinas e contou com 300 convidados.
No ﬁnal de 1992 foi então eleito Amílcar Amarelo e em seu mandato as comissões se organizaram, houve uma movimentação junto às universidades a ﬁm de ﬁrmar parcerias e trazer os alunos
para perto. Quem também se aproximou do Ins tuto foi a imprensa, que passou a contar com resultados de pesquisas sobre o panorama econômico
regional, realizadas com os associados. E em 1993
o Prêmio Equilibrista agregou mais um troféu, o de
Destaques, desta vez para reconhecer empresas e
ins tuições que veram projeção naquele ano.
Beirando uma década de existência, o IBEF Campinas elegeu José Norival Munhoz como presidente e
em seu período se iniciou a 'Semana do IBEF' na PUC
Campinas e na Unicamp, sacramentando o convênio
ﬁrmado com o meio acadêmico. A primeira década
foi marcada por importantes nomes do cenário nacional, formadores de opinião que vieram exclusivamente a Campinas a convite do IBEF, entre eles Mário
Covas, Luis Nassif, Ivis Gandra Mar ns, Henrique
Meirelles, Mário Amato e muitos outros.
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Já no ﬁnal dos anos 90, a en dade passou por
uma proﬁssionalização rumo ao tão esperado ano
2000 e o sucessor, José Roberto Morato, apresentou
uma en dade independente e com um novo estatuto social em 2001, mostrando que as mudanças realmente estavam acontecendo, e para melhor, seguindo os mesmos rumos do IBEF nacional, do qual Saulo
Duarte Pinto Jr. era presidente. Neste período também incorporou a Adaf e seus associados passaram a
integrar o me do IBEF.
Em 2002, a regional teve o grande desaﬁo de
sediar o 13º Congresso Nacional de Execu vos de
Finanças (CONEF), o único fora de uma capital até
então, reunindo todos os presidentes de seccionais
do Brasil e reaﬁrmando sua experiência em eventos
de maior porte.

Projeção nacial
Em 2004, Henrique Meirelles, que já havia
estado na regional por duas vezes na década anterior, retornou ao IBEF desta vez como presidente
do Banco Central para um almoço seguido de
palestra que recebeu a imprensa de todo o país e
convidados de peso do PIB regional. Foi considerado um marco na história da en dade, com importância nacional. Na época, Meirelles era um dos
grandes nomes do governo Lula.

No mesmo ano, a empresária Luiza Helena
Trajano, do Magazine Luiza, também foi recebida pelo IBEF em grande evento na Hípica, para
400 pessoas, colocando a regional de Campinas
em um patamar mais elevado.
Na sequência, em 2005, foi a vez da conquista da sede própria, ainda sob o comando de José
Roberto Morato, que também apresentou a primeira Pesquisa de Responsabilidade Social
Empresarial em 2006, criada pelo IBEF, tendo a
parceria da Facamp (Faculdades de Campinas)
nos anos posteriores. Como resultado, o Ins tuto passou a ser uma En dade de U lidade
Pública.

Morato foi seguido por Marcos Haaland na
eleição de 2007 e esse período também foi marcado por grandes eventos, como o segundo
CONEF realizado em Campinas e considerado o
primeiro fórum nacional do segmento, e também pela segunda pesquisa de opinião feita
junto aos associados.
Saulo Duarte Pinto Jr. retomou a presidência
do IBEF em 2009 e sua posse contou com palestra do ex-governador e então secretário Estadual de Desenvolvimento de São Paulo, Geraldo
Alckmin. Nessa época também foi ins tuído o

primeiro Anuário de Transparência Contábil e
Governança Corpora va em parceria entre o
IBEF Campinas, a KPMG e a Policamp, abrangendo 90 municípios.
Chegando a 2010, ano em que o IBEF
comemorava 25 anos de história, os associados foram presenteados com uma palestra
exclusiva do então presidente do BNDES, Luciano Cou nho, reforçando o grande potencial
da regional em eventos de perﬁl nacional.

Tempo de renovação
Com uma trajetória já bem alicerçada,
novos comitês e grupos de estudo começaram a
se formar e em 2012 o IBEF Jovem nasceu, trazendo execu vos com até 35 anos para o quadro
de associados e promovendo grandes eventos
com foco em networking, aprimoramento técnico e trocas de experiências sobre carreira em
ﬁnanças e gestão.
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No clima de renovação, o IBEF Campinas elegeu, em 2013, sua primeira presidente mulher Gislaine Heitmann – que trouxe um novo olhar para
as questões da en dade e novas e importantes
demandas e ações (vide ar go especial da expresidente). Sua posse teve a presença do economista Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. Entre as novidades da gestão, as visitas às universidades de Campinas e região, o ingresso do
Ins tuto nas redes sociais e a implementação do
IBEF Mulher, comitê voltado para o interesse das
associadas no universo corpora vo. Além disso, em
seu mandato Gislaine também fomentou o IBEF
Jovem, criado no ano anterior.
De lá para cá, a regional foi ganhando ainda
mais força no cenário ﬁnanceiro. Em 2015, quando
completou três décadas com uma bela comemoração, o IBEF Campinas promoveu o 1º Seminário de
Governança Corpora va e Compliance, com convidados de peso. A mudança de mandato trouxe à
presidência Marcos Ebert em 2016, que entre as
conquistas promoveu o Programa de Mentoring
junto ao IBEF Jovem em parceria com a Facamp a
ﬁm de inves r na formação de bons proﬁssionais
com eventos focados para esse público.

Um vírus e tudo mudou
E foi no início de 2020 que a pandemia do novo
coronavírus se instalou no planeta e fez toda a programação do IBEF Campinas (e do mundo todo) mudar
radicalmente. Eventos presenciais passaram a ser
transmi dos de forma online e muitos deles com foco
nos novos desaﬁos impostos pela situação inusitada:
de implicações trabalhistas a logís ca; de mudança
de comportamento de consumo a mindfulness.
Foram muitos assuntos e palestrantes que passaram
pelas telas dos eventos virtuais do IBEF Campinas
nesse período, e que con nuam passando.

O ano de 2017 marcou a primeira Equilibrista
mulher da história da premiação regional, agraciando Viviane Derrite Dias com a estatueta considerada o Oscar das Finanças. E neste e nos anos
seguintes os eventos sociais e espor vos ganharam ainda mais força, unindo os ibeﬁanos em torno
de momentos de descontração e amizade.
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Mas uma certeza que ﬁca de tudo isso, neste ano
turbulento de 2020, é que o IBEF Campinas faz 35
anos com uma história escrita a muitas mãos, trilhando um caminho de sucesso, empenho e dedicação de
presidentes, diretores e associados que sempre trabalharam incansavelmente para que esse projeto
desse certo. E deu. E con nuará dando. Que venham
mais 35 anos!

Curiosidades dos 35 anos
O IBEF Campinas foi cons tuído na sede do IBEF no Rio de Janeiro, e foi o 5º do país.
Em 1986 foi apresentado o primeiro balanço e a demonstração de resultados da en dade.
O número de associados em 1989 era 162; em 1991, já eram 212 e em 2001, 280 sócios (atualmente
somam 292).
840 cruzeiros era o valor da trimestralidade dos sócios em 1990.
O primeiro Sócio Espor vo regional aconteceu em 1997.
Com o Plano Brasil Novo, o IBEF Campinas anunciou um bloqueio de 400 mil cruzados novos em
conta corrente.
O primeiro vencedor do Prêmio Equilibrista foi Cornélio Luiz Moreira Van Ham, em 1991.
A Fundação Educar DPaschoal foi a primeira a receber o prêmio Destaques Responsabilidade Social
em 2003.
Há 17 anos o site do IBEF Campinas entrou no ar.
Em 2005 o IBEF inaugurou sua sede própria e o imóvel custou R$ 57,5 mil.
“Marco da união e trabalho de um passado de luta, um presente de realizações e um futuro de conquistas” é a frase da placa inaugural.
O IBEF Campinas já realizou mais de 1.050 eventos nos seus 35 anos.
De 2002 a 2010, o IBEF Campinas contabilizou 2.312 presenças na mídia.
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C a palavra: Gislaine Hemann*
*Ex-presidente do IBEF Campinas e primea mulh elea

“Fui uma pioneira à frente do IBEF Campinas ao ser a primeira mulher a presidir a en dade. Iniciei essa
jornada de conhecimento, troca de experiência, humanização da gestão da en dade e muitos desaﬁos de
2013 a 2016, por dois mandatos.
Também vivíamos tempos de comando feminino no Brasil, com a presidente Dilma Rousseﬀ. A escolha de
uma mulher para a Presidência da República, ainda que muitas vezes contestada, promovia uma reﬂexão
sobre rever o papel da mulher nas organizações, empresas e sociedade.
Foi uma imensa sa sfação presidir o IBEF Campinas em dois mandatos porque minha escolha contou com
o apoio de lideranças que há muitos anos estavam na en dade. Decidi ter uma gestão que fortalecesse o
papel do proﬁssional de ﬁnanças, que colocasse a mulher em um papel de destaque na en dade e na
sociedade, apostei na formação de jovens execu vos que seriam nossos futuros associados e humanizei a
administração com um toque de carinho.
Sempre me posicionei mostrando que o comando feminino era pautado pela humanização, diversidade,
seriedade, transparência e ﬁrmeza nas ações e tomadas de decisão. Meu obje vo era mostrar para as
mulheres que nós podíamos chegar mais longe e que uma sociedade, para ser justa, tem que ser
igualitária, e isso precisava começar dentro das en dades, nas empresas e até nas nossas casas.
Os meus obje vos no IBEF Campinas eram desaﬁadores: trazê-lo às redes sociais, fazer uma gestão
par cipa va, con nuar com o planejamento estratégico para mais 30 anos, dar con nuidade do IBEF
Jovem e lançar o IBEF Mulher, que acredito que é um grande marco da minha gestão. Assim como o
lançamento do IV Anuário de Transparência Contábil e Governança Corpora va da Região Administra va
de Campinas (SP) 1ª Edição 2012/2013, que se tornou referência para todo o mercado. Também sinto
orgulho de ter lançado ações sociais como a primeira entrega de leite ao CEAK e ao CRAMI. As doações
con nuam até hoje.
Também realizamos o primeiro encontro de agronegócio que mostrou a força da economia do interior
paulista, com par cipantes de peso. E não poderia deixar de mencionar o 1º Fórum do IBEF Campinas,
que elevou seu nome com a par cipação de especialistas, jornalistas e polí cos para o debate de temas
relevantes.
Todo o meu entusiasmo com a en dade se manifesta quando aﬁrmo que o “IBEF acabou me prendendo
pelo coração”. O que eu desejo para o futuro do Ins tuto são jovens que tenham esse mesmo sen mento
que eu trago comigo, que encontrem no IBEF Campinas o que eu sempre procurava na minha carreira: um
lugar onde pudesse conviver com pessoas que também atuassem no setor ﬁnanceiro.
Os jovens do IBEF Campinas têm um grande desaﬁo: perpetuar tudo o que foi construído até
agora e o que está por vir. Precisamos da jovialidade de vocês, da garra e da força de querer
mudar sempre. A distância entre o sonhar e o fazer pode ser bem mais curta do que
imaginamos, desde que a gente tenha coragem, competência e determinação. E sei que
os nossos jovens têm tudo isso.
Não poderia terminar sem deixar uma frase do inesquecível “equilibrista global” Steve
Jobs: “Seu trabalho irá tomar uma grande parte da sua vida e o único meio de ﬁcar sa sfeito
é fazer o que você acredita ser um grande trabalho. E o único meio de se fazer um grande
trabalho é amando o que você faz. Caso você ainda não tenha encontrado o que gosta de
fazer, con nue procurando. Não pare”.
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Campinas

ma ﬁgura fundamental nesses 35 anos de trajetória do
IBEF Campinas foi e é Amílcar Amarelo, aqui convidado
para representar todos os ex-presidentes do Ins tuto.

U

Além de ex-presidente, também compôs a diretoria
durante todo o período e é um associado assíduo e querido
por todos. Abaixo, seu ar go escrito especialmente para esta
edição, em que relembra alguns momentos marcantes do país
e do IBEF.
Falar do IBEF é sempre recordar com carinho os grandes
desaﬁos de sua fundação. A década de 80 foi cheia de vicissitudes. Vivia-se ainda no regime militar, vindo logo depois as
"diretas já". Do ponto de vista da Economia, foi uma época de
turbulência intensa, sendo chamada de "década perdida".
Altas inﬂações e baixo crescimento econômico culminaram
com uma desigualdade social crescente, cujo resultado se
acentuou, mais e mais.
Quanto à fundação do IBEF, éramos um grupo de idealistas que acreditava e, com razão, que o IBEF era algo necessário
e ú l à sociedade e, em especial, ao mundo ﬁnanceiro. O IBEF
Jovem da época e o IBEF na Universidade são uma inequívoca
aﬁrmação daquela realidade, culminando com eventos de
mais de 400 alunos na famosa sala 900 da PUCCAMP. A realiza-

ção da eleição do primeiro Equilibrista de Campinas também marcou muito o nosso IBEF.
A redemocra zação do país e a Cons tuição de 1988
foram fatos que mudaram o Brasil da época. E no cenário internacional, a queda do muro de Berlim e a distensão da Guerra
Fria merecem ser relembrados. No IBEF Campinas, a realização
do CONEF (Congresso Nacional de Execu vos de Finanças) em
nossa cidade foi também um evento de destaque.
Aos futuros sócios e con nuadores dessa missão, ﬁca a
tarefa do serviço àqueles que se iniciam no mundo das
ﬁnanças. As fontes de informação, hoje tão abundantes,
necessitam da transmissão das experiências e prá cas
vividas, associadas aos conhecimentos teóricos de cada um.
Juntos, penso, farão do IBEF Campinas, uma associação
pujante e cheia de conhecimentos, tão necessários ao dia a
dia dos que militam no mundo ﬁnanceiro.
Ao IBEF Campinas, as minhas felicitações aos 35 anos
de trajetória muito bem alicerçada, com contribuições que
foram fundamentais em toda essa caminhada.
Aproveito para desejar um Feliz Natal e um Ano Novo
de renovações a todos!

ARTIGO

Henagem
mecida

Alex Farias
Agradeço ao Sr. Amílcar por ter acreditado
em mim há 19 anos atrás quando me entrevistou. Em todo este tempo aprendi muito e
me tornei não somente um proﬁssional
melhor, mas também me agregou bastante
no lado pessoal.
Ricardo Marchilli
Homenagem merecida. Tenho orgulho em
dizer que trabalhei para Sr. Amilcar Amarelo.
Visionário, empreendedor e acreditava que
seus colaboradores faziam a diferença.
Rose Brenelli
O Sr. Amílcar, para mim, é um exemplo a ser
seguido, me deu oportunidade quando precisei, me ensinou e me capacitou. É um grande
mestre e a ele tenho muita gra dão.
Disney Victali
Excelente "professor" e um ó mo negociador. Um homem de bom coração
e de princípios ímpares.

Amílcar Amarelo

Carlos E. Lourençoni
Aprendi muito e tenho enorme carinho por ele. Desde
minha entrevista de emprego em 1999 me chamou a
atenção uma expressão que
ele sempre usava quando
falava "Ô Campeão".

Natalia Ferreira
Sou grata por ter do a honra de trabalhar ao seu lado. Ob ve inúmeros conhecimentos, os quais levarei pra vida toda.
Frases famosas como “faz conta de padaria menina” jamais vou me esquecer.
Melissa Perez
Sempre falava uma frase que jamais
esqueci: “Quem acha não sabe”.
Rogerio Stefanini
Tenho a honra de conviver com o Sr. Amilcar há 14 anos. Aprendi a atender os
clientes da melhor maneira e com excelência. Meu tutor espiritual, aprendi a
buscar a san dade no trabalho, na vida
familiar e nas mais simples a vidades
co dianas. Obrigado pelo seu exemplo.
Sonia Ferreira
Tenho grande sa sfação pelo tempo que
trabalhamos juntos. Só tenho à agradecer e parabenizar pelo seu proﬁssionalismo sempre oferecidos a todos.
Cassandra Manzoni
Foi um privilégio lhe conhecer e trabalhar
com você. Sua história de vida é uma
inspiração pra mim.
Sandro Disselle
Pessoa ines mável, com espírito forte e
focado em seus obje vos.
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COMUNICAÇÃO
NÃO-VIOLENTA PARA
A CONVIVÊNCIA
NAS EMPRESAS
COMUNICAÇÃO

“ O conﬂito deve ser
encarado como
positivo. É a partir da
divergência de opiniões
e pensamentos que
nascem soluções
melhores e mais
diversas para
problemas complexos
e para a inovação“
Ana Alvarenga
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E

ntender o conﬂito como algo posi vo
para as empresas, inclusive para
ampliar sua produ vidade e inovação, foi a máxima apontada pela consultora e especialista em comunicação conec va e não-violenta,
Ana Alvarenga, em um evento virtual organizado
pelo IBEF Campinas no mês de outubro.
Desde 2017 trabalhando com desenvolvimento humano, elaborando e facilitando projetos
com temas como: comunicação não-violenta, abordagem centrada na pessoa, facilitação de diálogo e
mediação de conﬂitos, Ana descreveu a comunicação não-violenta como uma prá ca diária e um
processo con nuo, e não como uma técnica ou
ferramenta.
Criado entre as décadas de 1960 e 70, nos
Estados Unidos, pelo psicólogo Marshall B. Rosenberg, o conceito de Comunicação Não-Violenta
(CNV) também foi calcado nas prá cas disseminadas por Gandhi e Mar n Luther King e visa favorecer a comunicação entre as pessoas a par r da
conexão entre elas. “Na prá ca, através da interação, cada uma das partes consegue escutar a outra

e, também, expressar o que deseja, de forma clara e
consistente.”, explicou Ana. A CNV, segundo ela, é
uma forma de pensar, observar os sen mentos e
realizar uma conexão com o outro, a par r dos ga lhos que fazem as pessoas agirem de determinada
forma, não para impedir conﬂitos, mas evitar que eles
se desenvolvam no caminho da violência.

Divergir para crescer
A especialista descreveu que o conceito
de conﬂito precisa ser repensado por muitas
pessoas, porque é do no senso comum como
algo nega vo. “ Todavia, e especialmente no
ambiente produ vo, ele deve ser encarado
como posi vo, porque é a par r da divergência de opiniões e pensamentos que nascem
soluções melhores e mais diversas para problemas complexos e para a inovação”, disse.
Nessa linha, pesquisas vêm demonstrando
que as empresas com hierarquia mais horizontalizada, bem como com uma composição
mais diversa de recursos humanos, dão mais
lucro. “Conﬂito não é briga. O confronto sim

tem uma tendência para virar briga, o conﬂito não. Confronto geralmente tem a ver
com a guerra. Mas quando só um ganha,
todos perdem”, completou.
A palestrante explicou ao público do
IBEF Campinas que somente a par r do conﬂito e da divergência é que se pode pensar
pelo olhar do outro, e por essa experiência
são ob das as co-criações. “O conﬂito é um
espaço onde pode haver troca e crescimento, com boas chances de ambos os lados saíre m ga n h a n d o e , a s s i m , o s i s t e m a s a i
ganhando”, aﬁrmou.

“Tendo clareza de como eu
estou me sentindo, posso ter
clareza de como eu vou me
expressar e ser capaz de
realmente escutar o outro” –
Ana Alvarenga

Comunicação a partir da autoanálise
Ana Alvarenga aﬁrmou que a prá ca da
comunicação não-violenta nasce de uma reﬂexão sobre os próprios sen mentos e sensações no dia a dia. Ela citou como exemplo um
dia em que um proﬁssional está com um problema pessoal e vai para uma reunião onde
encontra um ambiente com uma temperatura
que não lhe agrada. Todas essas sensações
vão colaborar para que ele esteja mais rea vo
diante de colocações divergentes de quem
está expondo na reunião.
Uma técnica simples indicada pela consultora é a de que o proﬁssional procure rever
suas sensações pensando no que pode estar
causando desconforto como, por exemplo, o
clima da sala. E se for possível, melhorar a situação. Em seguida, ao tratar da opinião da
outra pessoa, o ouvinte deve tentar entender
por que a pessoa tem essa opinião e daí deve
pensar sobre qual será sua reação diante das
colocações do colega ou líder. Somente após

essa escuta com presença é que ele deve traçar
uma estratégia de como vai reagir e em que
momento será mais oportuno. “A comunicação
não-violenta é um jeito de se comunicar, pensar
na comunicação consigo, na primeira pessoa, e
depois se comunicar com o outro. Tendo clareza
de como eu estou me sen ndo, posso ter clareza de como vou me expressar e ser capaz de realmente escutar o outro”, aﬁrmou a palestrante.

Ana Alvarenga Consultora e especialista em
comunicação conectiva e não-violenta

Os princípios da comunicação não-violenta:
1-Auto-checagem (observação e sen mento): Perceba-se. Como
eu estou me sen ndo no aqui e agora? Minhas necessidades, o
que é importante para mim está sendo atendido? O que é
importante para mim está claro? Com essa clareza é possível se
expressar com auten cidade, ao invés de adotar uma postura
defensiva ou julgadora.
2- Escuta a va do outro: Ouvir o outro com presença para compreender e não para Anuncio
concordar. É possível discordar. Dar espaço para a outra pessoa falar é o primeiro passo para criar a conexão. Quando o outro está nesse lugar de conforto, também é
mais fácil lhe escutar.
3- Pedido: Pedir com clareza o que se espera do outro, mas na primeira pessoa e muitas vezes usando de uma exposição de suas
vulnerabilidades (vulnerabilidade consciente) para criar uma
empa a com o outro, de forma autên ca.

16 I IBEF EM REVISTA

Liderar com a comunicação não-violenta
Como seria uma boa maneira para um gestor ser mais asser vo?
Ana explicou que muitas vezes as pessoas não precisam mais ser completas nos aspectos técnicos, mas sim, ter pontos fortes em relacionamento. “Você não precisa achar que ser líder é ter todas as respostas e
que se passa segurança somente quando aﬁrma. Na verdade, hoje as
coisas mudam muito rápido, então você não sabe tudo, você é líder porque tem um conjunto como ser humano, um olhar mais asser vo ou um
olhar mais amplo, que não está tão focado no detalhe”, descreveu. A
consultora aﬁrmou, também, que o líder deve saber como compor a
equipe e usar a sua vulnerabilidade consciente, valorizando quem vai
somar com suas habilidades, além de provocar a co-criação.
Para ela, o líder tem que es mular cada um dos liderados e u lizar o feedback a vo para fazer o liderado ter um movimento. E trouxe
quatro abordagens que devem ser pra cadas pelos gestores:

1- Reﬂexão e ponderação: realizar a reﬂexão sobre si mesmo fazendo as perguntas: Você está se respeitando? Você
está respeitando o outro? Só depois de
responder a essas duas perguntas é
possível ques onar se o outro está lhe
respeitando.
2- Comunicação igualitária: Estabelecer
conversas nas quais todos têm direito a
voz e igualdade no tempo de fala, podendo ser ouvidos sem julgamentos.
3- Empa a: Desenvolver a sensibilidade
social para perceber o que o outro está
sen ndo e precisando.
4- Usar fatos para realizar o feedback: tanto
nega vo como posi vo, e com acolhimento, sem fazer comparações.

Por ﬁm, a consultora salientou a importância de u lizar, na fala,
os sen mentos na primeira pessoa. “Quando falamos para o outro
como estamos nos sen ndo diante de uma aﬁrmação ou uma determinação da empresa, por exemplo, falando do nosso sen mento, é mais
fácil ao outro se colocar no nosso lugar”, disse. Com essa abordagem, é
possível às pessoas compreenderem o próximo, ao invés do que usualmente acontece, em que um acusa e o outro se defende, muitas vezes
com agressividade. Ana explicou que se o proﬁssional mostrar sua
vulnerabilidade de forma consciente, expondo que está angus ado ou
que se sente desrespeitado diante de certa a tude, mostra ao outro a
sua humanidade e as consequências de suas ações, possibilitando uma
aproximação.
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CRÉDITO

GRUPO XP
E FINTECHS
TRANSFORMAM
CENÁRIO DE
CRÉDITO
NO BRASIL
Na XP não transitam
“ papéis,
tudo é feito de
forma digital “
- Valdemir Penhavel
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A

abertura do mercado de crédito no
Brasil vem impulsionando empresas
de diferentes portes e novas modalidades de crédito, como o crédito vinculado ao mercado de capitais. Em um evento virtual realizado pelo
IBEF Campinas, o especialista em Crédito & Mercado
de Capitais na XP Empresas, da XP Inc., Valdemir
Penhavel, falou da atuação da empresa no setor e fez
previsões sobre o mercado de crédito no país. A
palestra aconteceu em outubro em parceria com a
Ethimos Inves mentos, assessoria de inves mentos
que é um dos maiores escritórios da XP no estado de
São Paulo, com 10 ﬁliais e mais de R$ 2 bilhões sob
custódia.
Penhavel contou que desde o segundo semestre de 2019 a XP também se tornou um banco e começou a desenvolver áreas para acompanhar empresas,
após 20 anos acompanhando pessoas sicas em seus
inves mentos. Com cerca de R$ 500 bilhões em
custódia e com a recente abertura de capital na Bolsa
de Nova York, a XP decidiu entrar no mercado de crédito, que hoje no Brasil é bastante concentrado (80%)
nos cinco maiores bancos do país.

O especialista descreveu que a XP trabalha com
o crédito colateralizado, com operações de até 5 anos,
e explicou que o grande diferencial da empresa é a
facilidade e agilidade do processo. “Na XP não transitam papéis, tudo é feito de forma digital e procuramos
liberar o crédito em uma semana, com a operação
sendo feita no banco que o cliente quiser, sem a
cobrança de tarifa para a abertura de crédito”.

ramento anual entre R$ 50 milhões até R$ 1 bilhão.
Às empresas que se adequam ao perﬁl, eles oferecem créditos com parâmetros de operações de até
R$ 4 milhões, para até 3 anos e com garan a de
duplicata aval e imóveis. Penhavel também aﬁrmou que está nos planos da empresa atender às
empresas com faturamento de R$ 30 a 50 milhões
de reais a médio prazo.

Penhavel contou aos par cipantes da live do
IBEF Campinas que no mercado convencional de crédito, os bancos captam o recurso a um custo e emprestam a outro, o chamado spread bancário. Já a XP
opera de forma semelhante a um mini mercado de
capitais. A XP reúne o inves dor disposto a comprar
um risco contra um determinado prêmio, e o tomador
que paga um determinado preço. “A gente ra a ﬁgura
de um banco intermediando a operação, pois unimos
a ponta inves dora à ponta tomadora do crédito do
ponto de vista operacional”, completou.

Outro meio de concessão é a de crédito
colateralizado de sócios da XP para suas empresas.
Penhavel explicou que os clientes da XP Inves mentos, como pessoa sica, e que possuem
empresas podem requerer o crédito com base em
sua carteira de inves mentos.

O palestrante disse, ainda, que a XP Empresas
atua concedendo crédito para organizações com fatu-

“As ﬁntechs vêm contribuir
muito ao mercado de crédito
brasileiro, porque buscam,
assim como a XP, fazer
negócios de forma diferente”
– Valdemir Penhavel

Futuro do mercado de crédito
Penhavel avaliou que o mercado de crédito
está sendo bastante movimentado pela atuação
de novos players, entre eles muitas ﬁntechs, o
que é extremamente necessário e salutar para
dar mais opções a um mercado que ainda é muito
concentrado. “As ﬁntechs vem contribuir muito
ao mercado de crédito brasileiro, porque
buscam, assim como a XP, fazer negócios de
forma diferente”, aﬁrmou.
O especialista ponderou, no entanto, que
apesar do sucesso que a nova área da XP está
obtendo, a pandemia da Covid-19 trouxe um
cenário de grande incerteza sobre o mercado
ﬁnanceiro e também o de crédito. “Quando a
pandemia começou, o mercado de crédito
congelou. E junto com essa paralização o nível de
spread foi para as nuvens”, disse. O palestrante
narrou que o cenário foi muito prejudicial para as
empresas, que já nham deixado de faturar e
ainda perderam o acesso ao crédito para apoiar
vulnerabilidades.

de escada, então lentamente ele está diminuindo,
agora que o mercado está sendo inundado com
muitas linhas subsidiadas pelo governo”.
Apesar do suporte, o palestrante aﬁrmou
que o mercado voltou a operar com níveis de spread
muito mais altos. As altas taxas se devem ao risco
derivado da crise econômica e das incertezas frente
à possibilidade de uma segunda onda de pandemia.
“Ainda vivemos um momento de muita incerteza e
por conta disso, o mercado de crédito vai sofrer
ainda um bom tempo, porque a gente não sabe
como a saúde das empresas vai se portar ”,
pontuou. E ainda previu que o risco de crédito
seguirá bastante alto, com a possibilidade de o
spread voltar a ﬁcar alto.

No segundo semestre, segundo ele, muito
lentamente o mercado voltou a avaliar crédito,
mas com um custo bastante aumentado.
“Dizemos que o spread sobe de elevador e desce
Valdemir Penhavel
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PIX

PIX E O NOVO
CENÁRIO PARA
AS FINTECHS
NO BRASIL
As ﬁntechs conseguem
“ transferir
entre contas
diferentes, mas entre elas não
existe relação, então ﬁca mais
difícil esse dinheiro ﬂuir e isso
limita muito. Esta é uma
barreira importante para as
ﬁntechs aqui no Brasil
Alexandre Pinto

“

O

Brasil é reconhecidamente um player
avançado no desenvolvimento de
tecnologias ﬁnanceiras e nos úl mos
anos as novas startups da área, as ﬁntechs, têm
imposto um ritmo ainda mais acelerado de
transformações. Diante dessa realidade, o Banco
Central lançou, no mês de novembro, uma rede
integrada de pagamentos eletrônicos que fomentará
ainda mais essa revolução: o sistema Pix.
E se de um lado a efervescência das ﬁntechs
têm trazido oportunidades de inclusão e
concorrência ao mercado dos meios de pagamento
e ﬁnanceiro, de outro, os grandes bancos terão que
se reinventar diante do novo cenário. É o que
detalhou e previu o Diretor de Inovação e Novos
Negócios da Matera, Alexandre Pinto, em uma
palestra virtual organizada pelo IBEF Campinas em
outubro.
O engenheiro de computação e mestre pela
Unicamp atua na Matera desde 2001, onde foi
responsável pela criação da área de P&D e do
ecossistema de parceiros. Com exper se em Open
IBEF EM REVISTA I 21

Innova on, Alexandre é o diretor responsável pelas
áreas de Marke ng, Inovação e Desenvolvimento
de Negócios e contou aos par cipantes da live do
IBEF que a empresa é parceira do Banco Central no
desenvolvimento do Pix. O execu vo explicou que
a origem do projeto do BC ocorreu pela
necessidade de tornar o mercado ﬁnanceiro mais
aberto e compe vo.

celular. Alexandre descreveu que a infraestrutura projetada pelo BC tem o grande diferencial de possibilitar
as operações de transferências de valores u lizando
uma tecnologia simples, barata e acessível, e seu grande diferencial é que a transação ocorre sem intermediários. Esse aspecto deve afetar rapidamente os usuários ﬁnais e, por consequência, os bancos e todo o
mercado ﬁnanceiro.

Segundo Alexandre, o Brasil é um país de
grandes contrastes na área ﬁnanceira. Enquanto
são desenvolvidas as mais soﬁs cadas tecnologias
bancárias do mundo, há cerca de vinte e cinco anos
o número de bancos no Brasil não muda. Ocorre
uma enorme concentração bancária nos cinco grandes bancos do país para as contas de pessoas sicas
(85% de concentração). Ao mesmo tempo, existem
hoje no Brasil cerca de 45 milhões de adultos sem
conta bancária, segundo o palestrante.

O sistema PIX conta com uma tecnologia integrada de QR codes em duas versões: dinâmica e está ca. Na primeira, o código muda a cada nova transação e
será mais indicada para o varejo. Além do valor, ele
pode trazer detalhes de iden ﬁcação da loja, entre
outros dados. Na forma está ca, o código vai remeter a
um recebedor ﬁxo e poderá contar ou não com valor
pré-deﬁnido. Esse po de QR code tenderá a ser mais
usado por pessoas sicas. Segundo o BC, a rede do Pix
também é mais segura.

Movimentos

Princípios

Bancos e Cartões

Banking e
Pagamentos

Arranjos de Pagamento

Ecossistema e
Concorrência

Pagamentos Instantâneos

Interoperável e
Instantâneo

Open Banking

Sistema Aberto e
Consentimento

2013

2021

Alexandre explicou, então, que faltava para
os novos players uma maior compe vidade
quando o assunto eram as transferências de valores para contas. “As ﬁntechs conseguem transferir
entre contas diferentes, mas entre elas não existe
relação, então ﬁca mais di cil esse dinheiro ﬂuir e
isso limita muito. Esta é uma barreira importante
para as ﬁntechs aqui no Brasil”, disse. O palestrante
completou aﬁrmando que somente algumas ﬁntechs com muito volume de operações conseguem
realizar as transferências entre ins tuições. Em
função disso, o Banco Central criou uma rede de
pagamentos que vai conectar todos os players do
mercado - o Pix - tendo como princípio a conexão
entre mais par cipantes.
Com a tecnologia simples e barata dos QR codes,
o Pix vai democra zar os pagamentos eletrônicos pelo
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Matera

2020

O palestrante pontuou que os bancos vão sofrer
um impacto muito grande porque hoje trabalham com
uma larga margem de lucro sobre as operações, como
uma TED, por exemplo, tendo em vista que têm um custo
em torno de R$ 0,20 e chega ao corren sta custando uma
média de R$ 5 a R$ 15. Depois do PIX, o execu vo previu
que os bancos precisarão focar nos serviços de crédito e
nos serviços de longo prazo, como previdência privada e
seguros, onde possuem maior lastro e tradição. “Os bancos vão ter que focar na questão do crédito porque é onde
são fortes. As ﬁntechs não têm uma capacidade de captação de dinheiro como a dos bancos. Eles precisam entender que deverão estar mais voltados para esses serviços”,
aﬁrmou. O execu vo explicou, ainda, que no futuro, a
parceria entre bancos e ﬁntechs também deve aumentar,
tendo em vista que as empresas de tecnologia poderão
ser um canal para acessar consumidores que hoje os grandes bancos não conseguem.

Matera

Princípios
PSP

PSP

(Prestadores de serviço
de pagamento)

(Prestadores de serviço
de pagamento)

4. Recebe

RECEBEDOR
(e-commerces, lojas físicas e prestadoras
de serviços com conta)

3. Paga
Fintechs

Fintechs

PAGADOR
(PF/PJ ou conta)

Infraestrutura única

Automação

Bancos

1. Gera QR Code de cobrança

24x7

Bancos

2. Lê QR Code

Alexandre explicou que o Pix será uma infraestrutura que permi rá o ﬁm dos intermediários nos pagamentos
eletrônicos

Será o ﬁm dos cartões de
crédito e das “maquininhas”?
Para Alexandre, outro grande bene cio
gerado pela rede nacional de pagamentos instantâneos é o fato de não ser necessário o uso
de cartão de crédito ou boleto, ou das máquinas de cartão – as diversas “maquininhas” - e
também não será necessário incluir muitas
informações sobre o recebedor. No Pix, as pessoas irão fazer uma vez só um cadastro e receberão uma chave de acesso que será apenas
um dado, como e-mail, CPF ou telefone. “Não
será necessário, ao fazer uma transferência
para alguém, você ter que digitar todos aqueles dados, como nome completo, agência,
número da conta, CPF, etc., como ocorre hoje
nas TEDs bancárias”, exempliﬁcou.
O sistema trará diversos bene cios para
o consumidor ﬁnal e, também, para o varejo.
“A rede Pix vai funcionar todos os dias e em
qualquer hora, ou seja, 24/7, 365 dias ao ano.
Então vai acabar com a compensação bancária
no ﬁnal de semana ou com aquele prazo de
dois dias de compensação de um boleto bancário ou transferência entre ins tuições diferentes. Com o PIX é na hora”, aﬁrmou. Como
exemplo, Alexandre descreveu que o pagamento de contas de luz ou de telefonia em atraso, que podia levar dois dias para ser validado
e, ainda, ﬁcar em espera no ﬁnal de semana,
agora será computado instantaneamente e a
pessoa já poderá voltar a receber o serviço que
estava cortado.
Para o varejo, o Pix agiliza o pagamento
e possibilita um ganho em escala. “Por exemplo, numa Black Friday, em que um varejista
perdia diversas vendas no boleto bancário porque a pessoa desis a de pagar o documento
gerado, isso não vai mais ocorrer”, reforçou. O
execu vo explicou que o pagamento de forma
instantânea previne que o estoque do varejista
ﬁque reservado, como ocorre com o boleto,
especialmente porque, nesse caso, o varejista
perdia a janela de oportunidade daquela promoção.
Outro bene cio do sistema Pix é que o
pagador recebe uma conﬁrmação da efe va24 I IBEF EM REVISTA

ção da transação, ao contrário do que hoje ocorre na TED bancária, em que o pagador precisa
entrar em contato com o recebedor para conﬁrmar a entrega do valor. Alexandre explicou que a
par r de novembro essa nova revolução provocada pelas ﬁntechs e impulsionada pelo Banco
Central no país vai impactar ainda mais os grandes bancos. A médio prazo, ele prevê que haverá
uma queda da necessidade das “maquininhas” e
da própria bandeira do cartão de crédito. “Vamos
ver uma queda do negócio que chamamos de
adquirentes”, disse. E a longo prazo, ele prevê a
redução drás ca da necessidade do dinheiro em
espécie. “Ainda temos no Brasil uma grande diferença de realidades entre as regiões e temos vários locais onde o dinheiro em espécie ainda é
muito u lizado. Mas a par r do Pix, essa mudança
será acelerada”, completou.

Alexandre Pinto
Diretor de Inovação e
Novos Negócios da Matera

“Os bancos vão ter que focar na
questão do crédito porque é onde
são fortes. As ﬁntechs não têm
uma capacidade de captação de
dinheiro como a dos bancos. Eles
precisam entender que deverão
estar mais voltados para esses
serviços”

Bancos tradicionais
terão que se reinventar
Alexandre trouxe ainda aos par cipantes da
live do IBEF Campinas a previsão de que em 2021
haverá um Open Banking, em que o Pix promoverá o
compar lhamento das informações ﬁnanceiras
entre as ins tuições por meio de um sistema aberto e
com consen mento. “Hoje, no Brasil, existe um
cadastro nega vo dos maus pagadores, mas não tem
um score de crédito como existe nos EUA, por exemplo”, descreveu. Segundo o especialista, somente o
banco possui o histórico ﬁnanceiro do seu corren sta
e, por conta disso, as empresas de crédito não têm
como saber mais sobre o perﬁl dos clientes no país.
Desse modo, o mercado de crédito ainda é dominado
pelos grandes bancos. “Isso já está começando a
mudar e o plano do Banco Central, o regulador, vem
para levar o país a outro patamar”, previu.

deve ocorrer em breve. Para ele, com esse serviço
instantâneo, não será mais necessário ter uma
conta corrente num banco tradicional. Em 2021, o
execu vo também adianta que será possível realizar o pagamento eletrônico sem u lizar a rede de
internet. “A Matera contribuiu para o desenvolvimento desse modelo em que apenas quem precisará ter a internet é o recebedor”, concluiu.

Para o palestrante, outra grande revolução do
mercado vai ocorrer quando for possível aos consumidores pagarem impostos através do PIX, o que

Marca do Pix, desenvolvida pelo Banco Central

IBEF JOVEM

COMO
CONQUISTAR
UMA VAGA NO
MERCADO DE
TECNOLOGIA?
IBEF Jovem traz
histórias de
proﬁssionais do
Facebook e iFood que
chegaram lá

M

uitos jovens proﬁssionais almejam
fazer parte de uma empresa de
tecnologia como Facebook, GooThiago
gle, Uber
ouPazetto
iFood. Para quem busca esse caminho, o
IBEF Jovem reuniu em um evento virtual as dicas de
duas proﬁssionais que hoje seguem uma carreira em
ascensão nesse mercado: Cibelle Anea, Coordenadora Tributária no iFood; e Renata Torres, Gerente de
Comunicação no Facebook. Elas compar lharam
suas trajetórias e vivências e ainda deram pistas para
quem deseja se preparar para um processo sele vo
no segmento.

Olho no prêmio
Há dez anos no mercado de trabalho de tributação, a advogada Cibelle Anea contou que a iden ﬁcação com os valores da empresa foi o que realmente
a impulsionou a buscar a posição que hoje lhe traz
grande sa sfação e desaﬁos no iFood. “Eu aceitei dar
um passo para trás na minha carreira, pois já estava
em uma posição de gerência e voltei a ser analista
para estar no iFood”, lembrou.
A estratégia valeu a pena. Cibelle contou que
começou sua carreira aceitando uma oportunidade
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de estágio em 2010, enquanto ainda estava na faculdade de Direito, na área de Direito Tributário, em que
nunca havia atuado. “Eu nunca nha pensado em
seguir esse caminho, mas a oportunidade surgiu,
então pensei: por que não? E aceitei”.
No ano seguinte, ela conquistou uma vaga de
trainee na Ernst & Young, onde atuou por oito anos. Em
2014, fez uma pós-graduação em Direito Tributário e
em 2015 passou três meses em um intercâmbio na
Irlanda com o obje vo de adquirir ﬂuência em inglês.
A advogada contou que para uma pessoa oriunda de uma família simples da Zona Leste de São
Paulo, que levava duas horas no trânsito para ir ao
trabalho, não seria possível realizar um intercâmbio
ﬁcando no exterior sem trabalhar, como ela conseguiu. Para isso, ela se preparou acumulando férias e
horas extras no emprego para poder viajar. “Eu pude
passar três meses lá, estudando inglês e conhecendo
o país. Não foi fácil, mas quando eu estava lá, vivendo
a experiência, eu soube que tudo nha valido a pena”,
descreveu.

Depois de uma promoção para gerente e um
MBA em Gestão Tributária, em 2019 ela começou a
buscar novas oportunidades e chegou à seleção do
iFood pela indicação de uma colega de curso. Hoje,
ela avalia que o grande desaﬁo nessa etapa foi o de
se deparar com um mercado onde tudo era novo e
todas as suas decisões seriam testes. “Eu percebi
que por mais que eu estudasse, tudo era novidade
nesse mercado, então decidi que eu faria o meu
melhor. E no iFood defendemos isso, porque o feito
é melhor do que o perfeito”, disse. Após analisar
sua trajetória em retrospec va, ela listou conselhos
para os novos proﬁssionais (veja box com dicas).

“Eu percebi que por mais que eu
estudasse, tudo era novidade
nesse mercado, então decidi
que eu faria o meu melhor” –
Cibelle Anea
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O QUE VOCÊ FALARIA PRA
CIBELLE DE 2008?

APROVEITE
AS
OPORTUNIDADES

TENHA
BONS
RELACIONAMENTOS

SEJA
MUITO
DETERMINADO

FOQUE
NOS SEUS
SONHOS

Diversidade e planejamento
Para a relações públicas Renata Torres,
que integra há quatro anos e meio o me de
comunicação do Facebook, o caminho foi o de
buscar a diversiﬁcação na escolha das empresas
para atuar. A comunicadora contou que procurou
experiências diferentes de estágios para poder
ter contato com outros mercados. “Acredito que
as diferenças somam. Assim como a possibilidade de estar em empresas em que seja possível
olhar para crises”, aﬁrmou. Já no mercado de
trabalho, ela atuou na Eletropaulo e em uma
agência de comunicação onde atendeu a Uber,
no seu início no Brasil, e foi quando se apaixonou
pelo segmento de tecnologia.
Após seguir algumas oportunidades de trabalho que foram surgindo, Renata percebeu que
era hora de escolher um trabalho com o qual realmente sen sse aﬁnidade. Para isso, elaborou uma
estratégia: “É preciso listar o que é necessário para
você alcançar seu obje vo, com os passos, cursos
e, inclusive, com os valores de inves mentos
necessários para que seja possível concre zar o
seu plano”, detalhou.
Após essa etapa de planejamento, a jovem
proﬁssional encontrou uma vaga via Linkedin para
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o Facebook. Alinhada com o perﬁl da empresa, ela se
preparou para o processo sele vo ensaiando respostas para possíveis perguntas e sempre valorizando
suas realizações, com exemplos prá cos.
Durante a par cipação no processo sele vo
do Facebook, que durou quatro meses, Renata
aprendeu que nas empresas de tecnologia, da nova
economia, há uma grande valorização dos chamados
so skills, ou seja, da capacidade de ser ﬂexível,
aprender coisas novas e manter sempre um espírito
de curiosidade. “Se você se iden ﬁca com os valores
da empresa, é mais fácil manter essa capacidade de
aprender”, enfa zou.
Diante dessa experiência, Renata ressaltou a
importância de que os candidatos busquem conhecer ao máximo os valores e a cultura da empresa
antes de par cipar de um processo sele vo. Dessa
forma, é possível que a pessoa se conecte mais com o
seu interlocutor na hora da entrevista, aumentando
suas chances de sucesso.

“Se você se identiﬁca com os valores
da empresa, é mais fácil manter a
capacidade de aprender” – Renata
Torres

Dicas da Cibelle Anea, do iFood
* Aproveite as oportunidades e esteja preparada(o): é preciso acolher as oportunidades que surgem, mesmo havendo insegurança. Ao mesmo tempo, é importante se preparar e buscar
conhecimento sempre.
* Tenha bons relacionamentos: “As pessoas são importantes e essenciais”. A advogada enfa zou a importância de ter bons
relacionamentos no trabalho e mantê-los mesmo seguindo em
frente na trajetória.
* Seja muito determinada(o): “Há dias di ceis, mas é preciso focar no seu obje vo”.
* Foque nos seus sonhos: “Se você consegue sonhar com o
seu futuro, então já tem meio caminho andado”.

Dicas da Renata Torres, do Facebook

* Faça uma lista dos passos que precisa dar para a ngir seu
obje vo e inclua os valores de inves mentos.
* No currículo e nas entrevistas de emprego, enfa ze suas
realizações e não apenas as empresas pelas quais passou. Mostre
como suas ações geraram conquistas e de que forma você pode
agregar valor para a vaga que está concorrendo.
*Invista em um currículo diferenciado, pois um design
moderno pode chamar mais a atenção dos recrutadores.
* Peça sempre aos seus pares um feedback, e, ainda que ele
seja nega vo, deve ser percebido como um presente, pois a par r
dele é possível fazer ajustes e evoluir sempre.
* Tenha em mente que apesar do trabalho ser uma parte
importante da vida, é apenas um trabalho. “Se amanhã você não
es ver naquela empresa, ela vai con nuar exis ndo, e tudo bem.
A gente tem que se priorizar e se cuidar, rando tempo para fazer
as coisas das quais gostamos”.
* Cursos geram muito networking, mas é preciso buscar aﬁnidades e uma conexão verdadeira com as pessoas da sua rede.
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METODOLOGIA

METODOLOGIA
ÁGIL DE
GESTÃO
O Scrum traz uma
“ mudança
de
consciência de que as
coisas mudam e são
bem-vindas

“
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U

ma maneira de gerenciar projetos e equipes
calcada na resposta rápida e no autogerenciamento. Essa é a metodologia Ágil, desenvolvida no início da década de 2000 por gurus da tecnologia nos Estados Unidos e que a nge diferentes
segmentos de mercado ao redor do mundo. Ela promove, além de bons resultados, maior ﬂexibilidade
nas corporações e melhor relacionamento com os
clientes.
Foi o que apresentou a especialista no assunto e
consultora Márcia Neves em um encontro virtual
promovido pelo IBEF Mulher em novembro. Professora formada pela PUC-Campinas, com MBA em
Desenvolvimento para Líderes na FGV, Márcia possui
oito anos de experiência em consultoria em Treinamento e Desenvolvimento e mais de 14 anos na área
de treinamentos, atuando na IBM. Ela contou que
teve contato com a metodologia Ágil em 2011 e
desde então vem desenvolvendo equipes por meio
dessa abordagem.

Revolução na gestão de equipes
A metodologia Ágil (Agile) surgiu nos Estados
Unidos a par r da reunião de dezessete pensadores
da área de tecnologia como um modelo mental, ou
mindset, e nasceu como um manifesto que apresentou uma série de valores para inﬂuenciar o engajamento dos proﬁssionais com suas equipes. O documento preconizou a valorização das pessoas no ambiente corpora vo e suas respec vas capacidades de
serem dinâmicas diante dos desaﬁos, especialmente
na área de tecnologia, onde eles se apresentam constantemente.
Segundo Márcia, a Ágil se conﬁgura como um
conjunto de valores e princípios que norteiam um
processo de gestão em que o pano de fundo é uma
consciência de que as coisas mudam, e as mudanças
são bem vindas; de que as pessoas erram, mas podem
realizar correções, acertar o curso e melhorar e, por
conta disso, a metodologia pode ser adaptada a diferentes mercados e áreas.

Agile Manifesto e Seus 12 Princípios
1 -Satisfação do Cliente
2 - Mudanças são bem-vindas
3 - Entregas Frequentes
4 - Trabalho em Equipe
5 - Time Motivado
6 - Contínua atenção à excelência técnica
7 - Software Funcionando
8 - Ritmo Constante
9 - Bom Design
10 - Simplicidade
11 - Times auto-organizáveis
12 - Reetir e Ajustar

A palestrante explicou que a Ágil determina
uma gestão dividida em fases e que a equipe deve
sempre buscar: escopo priorizado, disciplina,
comunicação intensa, inspeção, adaptação
constante em busca de melhoria, redução de
desperdícios, antecipação dos problemas,
ﬂexibilidade na mudança dos requisitos, entregas
de produtos mais frequentes, visão maximizada
do valor do negócio em si e autonomia.
“Fundadas nesses princípios, foram criadas
muitas prá cas de liderança em que a base é a
colaboração com o cliente”, aﬁrmou.
Segundo ela, a metodologia possui diferentes
pos de prá cas, muitas criadas a par r da
observação dos modelos japoneses de gestão de
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empresas. Entre as mais conhecidas, estão a Devox, o
Kanban, a XP (Extreme Programming) e o Scrum. “Todas elas são frameworks (ou esquemas para o desenvolvimento intera vo) ágeis baseadas em processos
empíricos, ou seja, na experiência e no conhecimento de cada pessoa”, deﬁniu. Durante a palestra, Márcia trouxe aos par cipantes do IBEF mais detalhes
sobre a u lização do Scrum e seus ganhos para as
empresas

Bene cios do Scrum na gestão de
processos e de equipes
- Entregas pequenas e parciais
- Redução dos riscos
- Entrega o que é prioritário
- Mo vação do me
- Melhoria con nua
- Feedback ao ﬁnal de cada interação
- Cliente mais conﬁante

sentação de resultados parciais e feedback. Além disso,
existem reuniões da equipe para a revisão do trabalho em
retrospec va, para que sejam elencados erros e acertos
para a melhoria con nua dos processos. Também permeia a metodologia os valores e os princípios ágeis, que
podem ser conhecidos com maior profundidade em
conteúdos facilmente encontrados na internet. Aos interessados, Márcia indicou a leitura do Manifesto Ágil como
ponto de par da.

“Implantar o Scrum pode ser
simples, porque ele traz um
processo de gestão já pré-deﬁnido,
mas a adaptação ao Scrum pode
exigir uma grande mudança de
cultura na organização”

Revisão constante do projeto
Márcia iden ﬁcou que em muitas empresas os projetos possuem um gerente que determina de que forma cada membro da equipe vai
atuar. No Scrum, é a própria equipe que deﬁne
as suas a vidades e quando. O me é autoorganizado e ele mesmo direciona a meta. “Na
metodologia Ágil, o foco é adaptação ao invés
de planejamento”. Assim, diversos momentos
do processo são deﬁnidos, com prazos precisos
de entrega que são de, no máximo, um mês.
Além de veriﬁcações frequentes de modo que,
diariamente, são divididas e comunicadas
quais as tarefas de cada um, as diﬁculdades
encontradas e como podem ser resolvidas.

Márcia também convidou os par cipantes do
IBEF a uma reﬂexão em relação ao perﬁl das empresas em que estão inseridos hoje: “É preciso se quesonar se você atua em um ambiente em que é
mo vado a pra car esses valores de colaboração e
autonomia, de ﬂexibilidade e abertura para
mudanças con nuas”, orientou. Segundo ela,
implantar o Scrum em qualquer empresa pode ser
simples, porque ele traz um processo de gestão já
pré-deﬁnido e em passos. Todavia, a adaptação a
ele pode exigir uma grande mudança de cultura na
organização. Por outro lado, os ganhos com esse
processo ocorrem tanto em índices de produ vidade, como no clima do ambiente de trabalho, que
passa a ser permeado pelo espírito de cooperação
para a solução de problemas.

O me Scrum responde
diariamente a 3 perguntas:
- O que eu ﬁz ontem?
- O que eu farei hoje?
- Existe algum impedimento?

Com essa base, o Scrum se fundamenta e é desenvolvido por meio de uma série de eventos pré-deﬁnidos, chamados de sprints, com entregas deﬁnidas por fases e por reuniões frequentes da equipe entre si e com o cliente para apre-

Márcia Neves
Consultora
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COMO PREPARAR
A EMPRESA
FAMILIAR PARA
A VENDA
OU A BUSCA
DE INVESTIDOR
Seminário online
reuniu palestrantes de
todas as esferas da
negociação

O

IBEF Campinas realizou, em 26 de
novembro, o Seminário de Empresas
Familiares com o obje vo de aprofundar o tema da preparação das empresas familiares para
operações de compra e venda e atração de inves dores
estratégicos. O encontro virtual contou com a presença
de representantes das diversas faces do negócio: da
empresa que foi vendida, de um comprador e, também,
dos consultores (advisors) dos setores jurídico, tributário e de negócio, que puderam trazer luz sobre as etapas
do M&A (fusões e aquisições). Além disso, foi possível
discu r o cenário atual e as tendências para esse po de
operação no Brasil.
Com mediação de Felipe Cervone, membro do
comitê de Empresas Familiares do IBEF Campinas e
sócio de fusões e aquisições na Finocchio e Ustra Sociedade de Advogados, o Seminário contou com a par cipação da ex-acionista e diretora da Broto Legal Alimentos S.A., Thaís Stor ; do CEO e acionista da JS
Espumas Flexíveis, Alexandre Sampaio, que fez a aquisição de uma mul nacional japonesa que era sua
concorrente; do advisor Bruno Santo, sócio de Tax na
Finocchio e Ustra Sociedade de Advogados, e do advisor João Francisco Junqueira de Andrade, sócio da IGC
Partners, consultoria especializada no segmento.
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INVESTIMENTOS

Cenário de investimentos é promissor
Segundo o especialista João Andrade, há
um cenário posi vo do ponto de vista de liquidez no mundo para os fundos de private equity
(gerindo capitais de terceiros) e players estratégicos (empresas estratégicas em cada segmento). Para os próximos anos, o especialista previu
um cenário de grandes inves mentos em M&A
devido ao excesso de capital disponível.
Diante desse cenário, aﬁrmou que as
empresas familiares precisam estar preparadas
para as oportunidades de negócios e explicou
que nos úl mos cinco anos o empresário familiar se soﬁs cou e a discussão do M&A passou a
ser um tema vigente. “A fusão, uma parceria ou
uma sociedade acabaram se tornando operações recorrentes nas empresas. Antes, na década de 90, esses temas nham um ranço de fracasso para o empresário familiar, mas hoje é
uma conversa muito mais palatável e de dia a
dia na estratégia dos empresários”, descreveu.
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Para Andrade, uma consultoria externa
é imprescindível para que seja feita uma organização cuidadosa dos aspectos jurídicos e
contábeis de modo que se possa mi gar riscos
(como passivos trabalhistas e cíveis), bem
como traçar uma valoração mais proﬁssional
da empresa.
O especialista explicou que o consultor
vai possibilitar à empresa mostrar informações de qualidade aos interessados no negócio, preparando o balanço, os lucros e especiﬁcando de forma detalhada os riscos possíveis.
Outro aspecto da preparação é a formulação
da Tese de Inves mento, onde a consultoria
vai buscar no mercado diferentes perﬁs de
compradores. “Nós fazemos uma lista de
alvos, então o advisor vai ajudar o empresário
a não se expor aos curiosos, a quem não tem
potencial real de fechar negócio, e vamos idenﬁcar potenciais compradores”, explicou.

Para Bruno Santo, especialista nas áreas jurídica e tributária para fusões e aquisições, o empresário
que ambiciona uma operação de venda deve olhar
para alguns aspectos da empresa para maximizar
seus ganhos:

- Imposto de Renda: É preciso
equilibrar o valor registrado no IR
com o balanço da empresa que vai
ser vendida, pois se houver diferença e ela não for tratada corretamente no IR antes da alienação,
perde-se um valor em imposto na
venda. Isso é possível por meio da
capitalização de Reserva de Lucros.
“Muitas empresas reavaliaram
bens e marcas e têm reservas
decorrentes dessa reavaliação.
Então, é possível que essas reservas sejam tributadas, por isso é preciso estar atento a elas”, explicou
Santo.
- Observar a estrutura de holding: Segundo o consultor, existem
estratégias para eliminar a operação de holding e vender pela pessoa sica e não pela jurídica. Isto
porque a Receita Federal ques ona operações feitas num tempo
muito curto. “É preciso pensar
com antecedência ou vai haver a
cobrança de 34% em imposto da
pessoa jurídica”, detalhou.

Bruno Santo
Sócio de Tax na Finocchio e
Ustra Sociedade de Advogados
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- Preço: No M&A, o preço é
composto e pode ter um ajuste ao
longo do processo. Correlacionase o pagamento de impostos, porque caso o processo se alongue é
preciso prever, além de passivos,
seus riscos. Desse modo, a conta
garan a e a forma como é redigida
no contrato vai deﬁnir o valor que
vai ﬁcar travado para os passivos e
tributos. Se tudo for planejado
com antecedência, é possível reduzir essa análise de risco.

O planejamento tributário, portanto, possibilita a redução de custos que iriam vir da tributação.
Para Felipe Cervone, nem sempre a saída mais óbvia é
a melhor quando se trata de impostos. “Em muitos
casos vemos clientes que acham que a forma mais
simples de tributação é a que traz menos riscos,

mesmo pagando-se mais tributos. Mas isso não
necessariamente é verdade. Fazer um planejamento antecipado é o que minimiza os riscos”, aﬁrmou.
Bruno acrescentou, ainda, o fato de que há aspectos possíveis, como a u lização da Reserva de
Lucros, que estão previstos na Lei e que muitas
vezes não são acionados porque as empresas não
ﬁzeram o processo de organização tributária com
tempo.

Felipe Cervone
Sócio de fusões e aquisições
na Finocchio e Ustra
Sociedade de Advogados

“É preciso que esses dois passos sejam
muito bem alinhados e digeridos antes
de dar início ao processo” – Felipe
Cervone
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Daí parte-se para a segunda etapa que é a da
preparação em si, que tem como obje vo melhorar
as informações jurídicas e contábeis da empresa,
mi gar riscos e minimizar con ngências. “Desse
modo, será possível uma retenção menor de valor
com garan as (passivos)”, explicou o advogado.

Um negócio que envolve
números e emoções
Em resumo, Cervone apontou que a empresa familiar que deseja fazer um M&A tem que cuidar de dois passos prévios: um alinhamento ﬁno
entre os sócios sobre seus obje vos com o negócio
e a deﬁnição do preço desejado. “É preciso que
esses dois passos sejam muito bem alinhados e
digeridos antes de dar início ao processo”, orientou. Além disso, citou três pilares importantes para
a preparação de uma empresa para o M&A:

1º pilar - Auditoria jurídica préM&A: É uma análise em que serão
apresentados os riscos detalhados, os
impactos desses riscos na prá ca e
como solucioná-los. “Assim, é possível prever os riscos que podem reduzir o valor da empresa”, explicou Cervone. São analisados licenças, processos cíveis e trabalhistas, bene cios tributários u lizados, prá cas
com pessoas jurídicas contratadas,
representantes comerciais que
podem estar formalizados de maneira insegura, entre outros aspectos.
2º pilar - Saneamento contábil:
Os assessores que vão passar por
todo o DRE e levantar incongruências,
informações irregulares, que quando
organizadas podem melhorar a valuaon.
3º pilar - Planejamento tributário: Compõe como a empresa vai
estar organizada em relação aos seus
tributos para par cipar do M&A.
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Na prá ca, segundo Cervone, todo o processo
de M&A é complexo e pode levar um longo período
de organização, mas sempre traz bene cios para o
empresário. Para a ex-diretora e sócia da Broto Legal
Alimentos S.A., Thaís Stor , o papel do advisor foi
imprescindível para a concre zação do negócio de
venda da empresa familiar com menos desgaste para
os sócios. “São muitos aspectos envolvidos na negociação, é feita toda uma preparação cuidadosa, mas na
hora da discussão, na mesa, há muito do emocional
envolvido. Então é preciso alguém ali para ﬁltrar e não
haver uma exposição desnecessária dos sócios ao
comprador”, aﬁrmou.

João Francisco
Junqueira de Andrade
Sócio da IGC Partners

“O advisor vai ajudar o empresário a não
se expor aos curiosos, a quem não tem
potencial real de fechar negócio” – João
Andrade

A execu va explicou que a Broto Legal
havia recebido uma proposta de compra em
2009, mas a negociação não avançou. Diante
da oportunidade, passaram a se preparar
para esse cenário, organizando as áreas da
empresa, tornando os processos mais deﬁnidos e, também, saneando as áreas contábil e
tributária. “Implementamos um ERP conﬁável e integrado, compilando informações que
facilitassem que alguém de fora conseguisse
enxergar a empresa. Também colocamos a
empresa em um Fipe e vemos um ganho
tributário na venda por isso”, descreveu.
Thaís aﬁrmou que a direção da empresa
buscou reduzir as con ngências e, também,
mostrar a possível geração de valor no futuro, projetando o potencial de crescimento. “A
nossa preparação durou dez anos até a venda, mas não precisa ser tudo isso”, aﬁrmou.

Thaís Storti
Ex-diretora e sócia da
Broto Legal Alimentos S.A.

“É importante poder contar com
assessores para blindar as emoções
dos sócios e expor as informações da
maneira mais estratégica para as
partes” – Thaís Storti
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João Andrade reiterou a importância do
advisor para ajudar no equilíbrio emocional da
negociação, aﬁrmando que o empresário pode
estar fazendo a negociação da sua vida ao vender a
empresa da família, enquanto o comprador pode
ser um “tubarão”, representando um fundo que
compra empresas toda semana. “Não dá para
enfrentar isso de peito aberto, mas é importante
poder contar com assessores para blindar as emoções e expor as informações da maneira mais
estratégica para as partes”, explicou.

Alexandre Sampaio
CEO e acionista da
JS Espumas Flexíveis

