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Google e Facebook mostram poder 
Os resultados trimestrais da Alphabet e do Facebook deram novas 
evidências esta semana de que o mercado de anúncios digitais se tornou 
efetivamente um duopólio, dinâmica com profundas implicações para os 
dois titãs do Vale do Silício. A Alphabet, dona do Google e do YouTube, 
e o Facebook, maior rede social do mundo, produziram cada um bilhões 
em lucros no último trimestre e aproveitaram acentuados aumentos de 
receitas, enquanto rivais menores, como Snap e Twitter, lutam para 
manter o crescimento e reduzir perdas.

Carros autônomos Um influente comitê da 
Câmara de Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei 
nacional que vai acelerar a implementação de carros autônomos - que 
rodam sem motorista - e impedirá estados de proibir esses veículos. O 
projeto nacional permitirá que as montadoras obtenham isenções para 
implementar até 25 mil veículos sem motorista no primeiro ano, uma 
cobertura que chegaria a 100 mil ao longo de 3 anos.

Aumento de nitrogênio O aumento no fluxo 
de chuvas induzido por mudanças climáticas irá afetar a qualidade e a 
vida das águas no planeta, alerta artigo publicado na ‘‘Science’’. Isso 
ocorrerá porque a precipitação aumenta a poluição por nitrogênio nas 
águas, avalia o estudo. O nitrogênio é o nutriente que mais agrava a 
eutrofização: quando excesso de compostos na água ‘dissolve’ o oxigênio 
- o que leva à morte de peixes, algas e, no limite, afeta toda a teia 
alimentar.

Notas

Palavra do
  Presidente

Ricardo Vieira Coelho
Presidente do IBEF-Rio

Caros associados e amigos leitores,
 
O setor púbico está carente de recursos para fazer investimentos e, em alguns casos, até mesmo 
para custeio do próprio funcionalismo e da máquina administrativa, seja em razão de corrupção 
ou simplesmente má-gestão. Há exceções, claro, que devem servir de exemplo para nortear as 
futuras eleições.  O tamanho que o setor público ainda ocupa na economia acaba por refletir 
essa situação inusitada nas atividades do setor privado. O apetite ganancioso dos governos 
por arrecadar mais tributos não pode eximir a responsabilidade pela gestão deficiente e nem 
tampouco sufocar o empreendedorismo. Esses fatores impactam diretamente na capacidade 
do setor privado exercer a sua função primordial na geração de empregos e renda, propulsores 
do desenvolvimento econômico.
 
Apesar da crise político-econômica que o país tem atravessado - o que a rigor traz para os 
cidadãos maior conscientização e amadurecimento políticos -, os sinalizadores econômicos já 
começam a mostrar resultados positivos, como resultado do trabalho que tem sido feito com 
grande esforço pela equipe econômica do governo federal. Ao menos, parece que a economia 
parou de piorar. 
 
O Brasil está em transformação. E esperamos que pouco a pouco seja para melhor.
 
Desejo uma ótima leitura!
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Fonte: http://oglobo.globo.com/  
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IBM E TOTVS Consulting

Processos Ágeis e Práticas Inovadoras de 
Redução de Custos

Apoio

No dia 04 de maio, o IBEF-Rio realizou em sua 
Sede social a palestra IBM e TOTVS – Processos 
Ágeis e Práticas Inovadoras de Redução de Custos, 
em parceria com a IBM e a TOTVS Consulting.

O tema tratado pela IBM neste encontro foi a 
Transformação Ágil na IBM e como aplicaram 
o Processo Ágil em áreas fora de DevOps 
(T.I.). Foi ministrada por Carol Azevedo, 
Daniele Fontainha e Diego Ammirable.

Discutiu-se como a equipe da Agile Magic IBM, 
conseguiu em 6 meses demonstrar que os 
processos ágeis, inicialmente desenvolvidos 
somente para departamentos de T.I. (DevOps), 
possuem valores e práticas que podem 
ser facilmente aplicados no cotidiano de 
atividades econômicas de diferentes segmentos.

A TOTVS Consulting tratou do tema ‘‘Práticas 
Inovadoras de Redução de Custos’’. Palestra 
ministrada por Leonardo Zanata, Gerente Sênior e 
Luiz Ernani Andrade, Diretor.

Foi discutido como a aplicabilidade de ferramentas 
de análises e automação (Robotização, Analytics 
e Ganhos ocultos) contribuem para a redução 
de custos administrativos e no cumprimento de 
obrigações legais.



CFOs: Você já pensou em ter dois dentro da mesma empresa?
por Caio Arnaes, gerente de divisão sênior da Robert Half

     Pode parecer estranho, e até um custo desnecessário ter dois CFOs na mesma 
empresa, mas isso tem acontecido cada vez com mais frequência. Todos sabem 
que a gestão financeira é essencial para todas as companhias – sem exceção. É 
tão essencial que é possível comparar o dia a dia da gestão financeira com o que 
nos mantém vivos e o que nos move. 

     De forma análoga ao corpo humano, parte da área pode ser comparada com 
o nosso pulmão. Processos precisos e ajustados com mínimas margens de erro 
são fundamentais para a sobrevivência da empresa em um momento de redução 
de gastos e contenção de despesas. Uma empresa não sobrevive sem a área 
financeira, assim como nós não sobrevivemos sem respirar.

     A boa gestão desta área é a engrenagem que faz isso ocorrer no dia a dia das organizações. Quando é mal  
administrado, o “oxigênio” para de circular e a injeção de recursos é obstruída. Essa combinação é o que tem 
sacramentado o fim de muitas empresas e a responsabilidade da condução eficiente desses recursos está nas 
mãos do CFO, que só consegue gerir tudo se estiver atento a quesitos relacionados à auditoria e compliance, 
a melhorias de sistemas e processos e ao controle de custos.

     Por outro lado, uma outra função da área de finanças é trazer inteligência na captação de recursos, analisar 
rentabilidades, suportar a formação de preços ou gerenciar investimentos de longo prazo com estudos de 
viabilidade. Estas responsabilidades são facilmente comparadas com o nosso cérebro. É em nosso cérebro 
que conseguimos viabilizar projetos, racionalizar e construir o caminho que precisamos passar para atingir os 
nossos objetivos e alcançar nossos sonhos.

     Um dos modelos que tem aparecido com bastante frequência em empresas de grande porte é a existência 
de dois CFOs, um que “respira” as obrigações e outro que “constrói” oportunidades para o desenvolvimento 
do negócio. O primeiro coordena assuntos mandatórios, incluindo emissão de notas fiscais e contas a pagar e 
receber, entre outras atividades transacionais e operacionais. Do segundo profissional, espera-se uma visão 
mais estratégica, de suporte ao negócio, agregando inteligência ao planejamento financeiro e tributário para 
que as ações não deixem de acontecer e ainda tenham custo reduzido.

   Em algumas empresas de grande porte, com faturamento anual acima de R$ 500 milhões, já é possível 
observar dois CFOs atuando em parceria e, em alguns casos, com reports internacionais diferentes.

     Para refletir: será que é custoso ter um CFO responsável pela respiração e outro responsável pela 
inspiração na sua empresa? Ou será que é eficiente? 

Artigo

4



Eventos

Cursos Cadastro PETROBRAS: CRCC – DRS – Outros
Oficina de Cadastramento

Uma oportunidade de negócio para a sua empresa.
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No dia 09 de maio, das 9h às 11h30, o IBEF-Rio realizou 
em sua sede o 35° Encontro de Recursos Humanos, em 
parceria com a Robert Half.

O tema deste encontro foi sobre a importância da 
felicidade no local de trabalho e os benefícios que isso traz 
para a eficiência dos funcionários de grandes empresas 
e foi ministrado por Aline Brum, Division Manager e 
Rannison Silva, Business Manager.

Em 11 de maio e 27 de julho, realizamos na sede 
do Instituto o curso Cadastro Petrobras: CRCC - 
DRS - Outros. Oficina de Cadastramento.

Ministrados por Fernando Potsch, o curso 
objetiva o entendimento de todo o processo 
de cadastramento na Petrobras/CRCC e outras 
empresas. 

Para superar os desafios atuais a Petrobras 
realiza uma grande reengenharia de processos 
que contemplam mudanças importantes no seu 
CADASTRO DE FORNECEDORES. Novas famílias 
estão sendo criadas substituindo as antigas e o 
Critério SMS apresenta melhorias significativas.

Venha Conhecer. Participe!

35° Encontro de Recursos Humanos
Robert Half esclarece sobre a importância da felicidade 

no trabalho.

Apoio



6

Educação Empresarial

Excel na Administração Profissional

Oratória

Offshore-Onshore

Em 4 de maio, das 9h às 18h, o IBEF-Rio realizou em sua 
sede o curso de Excel na Administração Profissional.

Ministrado por Luiz Cláudio Moraes Correia e Paulo 
André de Sousa Costa, o curso apresenta os principais 
recursos do Excel utilizados no cotidiano dos profissionais 
de apoio administrativo e secretariado, habilitando-os a 
criar planilhas otimizadas de controle e gerenciamento 
de suas tarefas administrativas típicas do ambiente 
empresarial.

Conheça os módulos completos de Excel.

Nos dias 22 e 23 de maio, realizamos na sede do Instituto 
o curso de Oratória, das 18h às 22h.

O tema principal foi a Comunicação Interpessoal, 
ministrado por Sandro Reis. Assunto que trata sobre as 
ferramentas fundamentais da comunicação, trazendo 
resultados surpreendentes para equipe e para a 
empresa/instituição em produtividade e ambientação. 

Em 24 de maio, das 09h às 18h, realizamos na sede do 
Instituto o curso Offshore/Onshore.

Ministrado por Humberto Superchi, o curso objetivou 
o entendimento de todo o processo de adequar e 
disciplinar o regime de trabalho embarcado OFFSHORE 
E ONSHORE conforme os preceitos legais contidos na 
CLT (Decreto nº 5.452/1943), legislação específica 
(Lei nº 5.811/1972), observando sempre quando mais 
benéficas as cláusulas da convenção e do acordo coletivo 
da respectiva categoria e as Convenções Internacionais 
da OIT Ratificadas pelo BRASIL.



01/5 Renato Alves Vale 
01/5 Terena Penteado Rodrigues 
02/5 Jacyr da Silva Costa Filho 
03/5 Mario Jorge M. de Almeida 
03/5 Rodrigo Calvo Galindo 
03/5 Wilson Pinto Ferreira Junior 
04/5 Orlando Machado Junior 
05/5 José Carlos de Jesus Gouveia 
05/5 Marcelo Koji Tahara 
06/5 Maurizio Mauro 
07/5 José Cezário M. de B. Sobrinho 
09/5 Fabio Serrano Porto DÁve 
09/5 Silvio Aparecido de Carvalho 
10/5 Patricio Marques Roche 
11/5 Eduardo Cordeiro Lannes 
12/5 Clovis Poggetti Junior 
12/5 Eduardo Pellegrina Filho 
14/5 Mailson Ferreira da Nobrega 
14/5 Ronaldo Iabrudi dos S. Pereira 

Expediente
Conselho de Administração

Presidente
José Carlos Monteiro

Vice-Presidente
Márcio João de Andrade Fortes

Membros
Jorge Saul Doctorovich  
José Octávio Vianello de Mello
Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa
Ricardo Emmanuel Vieira Coelho
Roberto da Cunha Castello Branco
Sérgio Burrowes Raposo                                        
Thomas Klien 

Diretoria Executiva

Presidente
Ricardo Emmanuel Vieira Coelho

1º Vice-Presidente
Gustavo Damázio de Noronha

Vice-Presidentes
Mônica Oliveira Costa Pinto Bendia
Patrício Roche 
Sérgio Burrowes Raposo 

Secretário Geral
Marcos Chouin Varejão

Conselho Fiscal

Presidente
José Carlos Fardim

Membros
Claudio Roberto Contador         
Luiz Affonso Neiva Romano

Suplentes               
Aldo Henrique Ramos
Gustavo Tavares da Cunha Mello
Paulo Sérgio Costa Lima Marques                          
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Aniversariantes do mês

14/5 Ricardo Costa Garcia 
17/5 Antônio Linhares da Cunha 
18/5 André Martins de Andrade 
18/5 Marcus Vinicius Vaz 
19/5 Elisabete Pereira de Souza 
19/5 Gustavo Diniz Junqueira 
20/5 Marco Aurélio S. Trindade 
20/5 Paulo Sérgio Cavalheiro 
21/5 Igor de Castro Camillo 
21/5 Sergio Luis Patricio 
21/5 Vivian de Souza Ortiz 
22/5 Claudio Zezza 
22/5 Dário Castro de Araújo 
22/5 Francisco Pierrini 
23/5 Isaac Berensztejn 
23/5 Marcelo Barroso Picanço 
25/5 Angelo Silva Lima Sertã 
25/5 Marcos Jorge Gasparian 
27/5 Julio Isnard 
27/5 Luis Emilio Moreno Sanchez 
27/5 Ricardo Gabriel A. Kraus 
28/5 Fabio da Silva Abrate 
28/5 Marcos Bulle Lopes 
30/5 Leonardo Couto Vianna 
30/5 Messias da Silva Martins 
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01/6 Israel Vainboim 
03/6 Geraldo Ferreira Muniz 
05/6 Alexandre Eduardo Vasarhelyi 
06/6 Fernando Jorge B. Gomes 
06/6 Ricardo Antônio M. Castanheira 
08/6 Fabio Leite de Souza 
08/6 Henrique José Fernandes Luz 
09/6 Harley Lorentz Scardoelli 
09/6 Richard Klien 
10/6 Frederico Alcântara de Queiroz 
11/6 Eduardo Hiroyuki Miyaki 
11/6 Gabriel Sattamini de B. Pereira 
11/6 Sebastião Zampolo 
13/6 Antônio Sérgio S. dos Santos 
13/6 Fábio da Costa Castro 
13/6 Luis Felipe Brito Maciel 
13/6 Noberto Nogueira Pinheiro 
14/6 Robson Pereira Paim 
16/6 Lorival Nogueira Luz Junior 
16/6 Mario Augusto da Silva 
17/6 Gustavo Marques dos S. Gierun 
17/6 Joseph Antônio Roque 
17/6 Luiz Ernani Andrade 
18/6 Eduardo Campozana Gouveia 
18/6 Rui Chammas 
19/6 Abel Mendes Pinheiro Júnior 
19/6 Antonio Joaquim de Oliveira 
19/6 Carlos Augusto M. P. de A. Brandão 
19/6 João Orlando L. Carneiro 
20/6 Fabiano Lobo de Moraes 
20/6 Sérgio Augusto Ribeiro 
21/6 Carla Schmitzberger 
21/6 Harumi Susana Ueta Waldeck 
22/6 Murilo Pinto de O. Ferreira 
22/6 Roberto Haddad 
23/6 Jackson Medeiros de F. Schneider 
24/6 João Carlos França de Luca 
24/6 Luiz Mário V. da R. Miranda 
25/6 Guilherme da Costa Paes 
27/6 Claudio Eugênio S. Galeazzi 
29/6 Ronald Domingues 




