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No mês de agosto (próximo), estamos com algumas iniciativas e gostaríamos de 
contar com a presença dos senhores e senhoras. 
Nosso “XIII Fórum IBEF de Óleo, Gás & Energia” (p.4) será realizado em 10 de 
agosto das 8h30 às 14h30 no Centro de Convenções da Bolsa de Valores do Rio 
de Janeiro. Em seguida, no dia 24 de agosto, teremos o evento “Criptomoedas e 
seu Impacto Global na Economia” (p.7) em parceria com a Associação Comercial 
do Rio de Janeiro – ACRJ em sua Sede.

Nesta edição trazemos a cobertura do Café com Conteúdo Digital, momento de networking, conhecimento, 
troca de ideias com Luiz Ernani Andrade da TOTVS Consulting sobre Transformação Digital.

Além disso, alguns cursos e palestras da área de Educação Empresarial do IBEF-Rio:  REIDI – Regime 
Especial de Investimento para o Desenvolvimento da Infraestrututa, Estratégias no Mercado de Derivativos 
Financeiros e o Workshop de Inteligência Financeira para Empreendedores.

Finalizamos nossa edição com Leonardo Berto da Robert Half com temática direcionada aos CFOs.

Uma ótima leitura a todos!

2 Fontes: http://oglobo.globo.com/
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Caros associados e amigos leitores, 

Notas
As invisíveis fronteiras linguísticas da Suíça 
Com quatro idiomas oficiais, país se orgulha de ser poliglota e se mantém 
unido apesar das diferenças culturais internas. Ao imaginar uma fronteira, 
o que geralmente vem à cabeça é uma demarcação política - uma linha 
sólida, quem sabe até um muro, separando duas nações-estados. Essa é 
uma forma de divisa. Mas existem outras: f ronteiras culturais; l inguísticas; da 
mente. E ninguém entende melhor disso que os suíços. Eles contam com uma 
miscelânea de línguas e culturas que, milagrosamente, se mantêm unidas. E, 
como tudo no país, funciona per feitamente (ou quase).

Cientistas desvendam por que a Torre de Pisa 
continua em pé após mais de 600 anos e 4 
terremotos Após estudar os dados sismológicos, geotécnicos e 
estruturais disponíveis, os pesquisadores apontam que a razão está em 
um fenômeno conhecido como “interação dinâmica entre solo e estrutura”. 
Trata-se de uma combinação entre a estrutura da torre e as carascterísticas 
do terreno em que ela foi erguida. Por um lado, o solo é macio e, por outro, 
a torre é alta e rígida. Isso faz com que a ressonância de movimentos sísmicos 
seja muito menor, reduzindo os efeitos dos tremores sobre o monumento.

O inovador projeto que transforma CO2 em 
pedra para combater efeito estufa A usina de energia 
de Hellisheidi, na Islândia, vem testando um novo método para combater o 
aquecimento global: transformar o gás carbônico (CO2) em pedra. O CarbFix 
consiste em um projeto de pesquisa focado no desenvolvimento de métodos 
para capturar CO2 e injetá-lo em formações de basalto, transformando o gás 
em pedra. O processo não é simples: primeiro, o CO2 é dissolvido em água e 
depois injetado no solo, onde se mistura a formações de basalto.
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Café da Manhã IBEF-Rio

Luiz Ernani Andrade

Café com Conteúdo
Digital

Foi demonstrado aos participantes aonde a 

TOTVS tem investido, pesquisado e aplicado a 

Transformação Digital e os conceitos, modelos 

e benefícios esperados com a adoção de 

RPA (Robotic Process Automation), e como 

podem ajudar as empresas na jornada de 

Transformação Digital.

No dia 16 de maio, de 9h às 11h, a sede do 

IBEF-Rio recebeu Luiz Ernani Andrade, Diretor 

da TOTVS Consulting, que palestrou sobre 

“Conteudo Digital”

O Café  com Conteúdo é um evento 

dedicado a disseminar conhecimento 

sobre temas relevantes à nossa economia. 

Através de discussões e esclarecimento das 

tendências do mercado, as organizações e 

pessoas definem suas estratégias no cenário 

atual do nosso país.

Apo io
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REIDI

Regime Especial de Investimentos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura

Os Derivativos são instrumentos eficazes para 

eliminar o risco da variação de preços dos bens 

econômicos. Eles funcionam como um mecanismo 

de transferências desses riscos entre os agentes, 

dos hedgers para os especuladores. Embora o 

surgimento dos mercados futuros esteja ligado 

aos produtos agrícolas, atualmente as operações 

a futuro nas bolsas de commodities de todo o 

mundo são realizadas com uma variada gama de 

bens, incluindo-se metais, produtos agropecuários, 

ativos financeiros, moedas e índices.

Esse conhecimento, foi transmitido no curso 

“Estatégias no Mercado de Derivativos 

Financeiros”, ministrado pelo instrutor Paulo Berger, 

nos dias 17 e 18 de abril, de 18h às 22h, na sede 

do IBEF-Rio.

Estratégias no Mercado de 
Derivativos Financeiros

Nos dias 15 e 16 de maio, de 18h às 22h, o  curso “REIDI - 

Regime Especial de Investimento para o Desenvolvimento 

da Infraestrutura” foi lecionado pelo instrutor Osvaldo 

Angelim, através de aulas expositivas, com forte incentivo 

à interação para assegurar o processo de aprendizagem 

e acompanhadas de análises e debates de forma 

objetiva e clara.

O foco principal foi a orientação aos presentes, dos 

desafios legais, tributários e contratuais em diversas 

dimensões, que o cenário nacional apresenta na área 

de infraestrutura e a capacitação para atuação e 

habilitação dos projetos de infraestruturas de diversos 

setores. 
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Workshop

Inteligência Financeira
para Empreendedores

No dia 09 de maio, de 18h às 22h, André 

Laucas, apresentou o Workshop “Inteligência 

Financeira para Empreendedores”, com o intuito 

de mostras aos participantes, as ferramentas de 

finanças fundamentais para evitar o fechamento 

de empresas de pequenos e médios portes nos 

primeiros anos de existência. 

Os ponteciais futuros empreendedores presentes, 

avaliaram conceitos fundamentais de finanças 

antes de abrir um negócio, os principais 

erros cometidos na gestão das empresas e a 

capacitação de uma visão estratégica para o 

negócio.

XIII Fórum IBEF de
Óleo, Gás & Energia 

2018
Adriano Bastos
Presidente da BP Brasil

Alejandro Duran
Brazil Country Manager Baker
Hughes, a GE Company

Anders Opedal
Presidente da Statoil

Chandra Yeleshwarapu
Diretor Global de Transformação
Digital da Halliburton

Décio Oddone
Diretor Geral da ANP

Eduardo Costa
CEO da Ouro Negro

Gabriel Roisenberg
Internet of Things (IoT) O&G
Leader da KPMG

José Mauro Ferreira
Vice President Commercial &
Marketing da TecnipFMC

Milton Costa Filho
Secretário Geral do IBP

Ricardo Vieira Coelho
Sócio do Pinheiro Neto Advogados

10.08.2018

(21)2217-5555 / 5566
reservas@ibefrio.org.br

http://www.cursosibefrio.org.br/curso/forumibef2018/

Cláudio Makarovsky
Diretor Presidente da Abespetro

08h30 às 14h30

Save the Date

Centro de Convenções Bolsa do Rio
Local:

Wellington Moreira Franco
Ministro de Minas e Energia

Almoço - Palestra
Keynote Speaker

Inscrições



O papel dos CFOs nas companhias: o que o mercado procura?
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Julho

Com a recuperação da economia brasileira, a expectativa é que as empresas voltem a 

investir em projetos estratégicos em busca de maximizar o seu crescimento e potencializar 

sua presença no mercado. As estratégias de ascensão neste contexto passarão por 

projetos de fusões e aquisições, investimentos em novas plantas e novos mercados, 

desenvolvimento de novos produtos ou unidades de negócios, abrindo, assim, uma nova 

onda de contratações com enfoque maior na capacidade de execução e liderança de 

agendas positivas.

Nos últimos quatro anos, o mercado vivenciou a experiência desafiadora de uma 

economia em desaceleração e a redução de pessoal nas empresas foi uma estratégia 

constante para diminuição dos custos e consequente adequação orçamentaria. 

Reestruturações foram executadas e muitas companhias optaram pelo corte de posições 

estratégicas na alta gestão, optando por quadros mais enxutos e focados nas entregas 

operacionais.

Especificamente no universo de finanças, uma das posições que mais sofreram com essas reduções foi justamente 

a do Diretor Financeiro, o CFO. Em muitos casos, o principal executivo de finanças acabou tendo suas atividades 

absorvidas pelo Controller, este, por sua vez, dotado de grande capacidade de controle operacional das 

atividades transacionais de finanças.

É o momento destes executivos se prepararem para retomar suas carreiras e buscarem novos desafios. O 

mercado vem aquecendo e a demanda por l ideranças estratégicas e especializadas volta a crescer. Algumas 

características são comuns aos candidatos à posição de CFO: habil idades consolidadas para gestão de pessoas 

(desenvolvimento e capacitação) e projetos, visão de negócios, sólida formação acadêmica (extensões, MBA 

Executivos e Mestrados profissionais) e inglês f luente.

O tema de gestão de pessoas ganha um espaço com maior visibil idade em um momento em que o mercado 

de trabalho passa por diversas transformações relacionadas ao confl ito de gerações e o forte apelo de novas 

tecnologias. O líder maior das estruturas de finanças vai encontrar um mercado mais competitivo pela alta demanda 

por profissionais qualif icados e especializados para áreas de contabil idade e fiscal, além de vivenciar dif iculdades 

para contratação e retenção de mão de obra no coração do sistema financeiro da companhia.

A forma como este profissional vai l idar com a formação de sua nova equipe, agregando novos talentos a um 

time já bastante machucado pelos anos de grandes desafios e estrutura enxuta, e a sua maneira de motivar e 

capacitar os colaboradores de acordo com os objetivos da companhia serão habil idades bastantes exploradas 

ao longo dos processos de seleção.

Quando tratamos do tema “ visão de negócios” ou atuação como “business partner ”, o recrutador-empresa 

está dizendo que é esperado deste profissional uma participação maior em assuntos multidisciplinares, com maior 

entendimento, compreensão e participação em temas e projetos de outras áreas. As empresas vêm fechando as 

portas para o executivo estritamente financeiro, assim, entender do processo produtivo, das estratégias comerciais 

e de marketing, além de ter facil idade com temas de tecnologias, são características mandatórias.

O cenário virou e o mercado está de olho nos potenciais l íderes de suas organizações. Atender às características 

principais de um alto executivo é fundamental para sua empregabilidade. É natural, claro, que cada profissional 

tenha um esti lo próprio em função de seu histórico, mas, assim como as empresas devem estar sempre atentas às 

tendências de consumo e comportamento dos seus clientes, novas tecnologias e oportunidades de negócio no 

mercado, o bom executivo, para ser considerado um bom candidato, também deve estar conectado às mesmas 

premissas e avaliar constantemente se seu currículo e trajetória estão acompanhando os movimentos da economia.

por Leonardo Berto, gerente de negócios da Robert Half

imagem por: João Neto
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02/07 Daniela Agnes Luci G. A. Lamoglia   
02/07 Flavio Jardim Vargas  
02/07 Luiz Fernando Leal Tegon  
03/07 Irineu Govêa  
06/07   Carlos Alberto Lyra Magalhães  
06/07 Murilo Cesar L. dos Santos Passos  
07/07 Sérgio Faria L. da Fonseca Júnior   
08/07 João César de Oliveira Lima Júnior  
09/07 Edmar Bento Alves  
09/07 Emmanuel Rose Hermann  
10/07 Gustavo Tavares da Cunha Mello  
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10/07 Luiz Castro Acatauassú Nunes  
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12/07 Edmar Prado Lopes Neto 
12/07 João Paulo dos Reis Velloso  
12/07 Lauro da Silva Gonçalves Neto 
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14/07 José Carlos Monteiro 
14/07 Orlando Galvão Filho 

01/08 Alexandre Silva D´Ambrósio   
01/08 Carlos Alberto Vivas F. Cardoso   
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02/08 Ruy Coutinho do Nascimento   
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29/07 Paulo Sergio Miron 
31/07 Dario Balesdent Filho 
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15/08 Mônica Oliveira C. Pinto Bendia 
18/08 Jaime de Andrade Filho   
18/08 Maurício Wanderley E. da Costa 
19/08 Roberto Dana 
19/08 Carlos Alberto Ribeiro C. Gradim 
19/08 Jorge Nisenbaum 
21/08 Ney Roberto Ottoni de Brito 
21/08 Alexandre Wagner Malfitani  
21/08 Maria Angela Cruz Auler   
21/08 Rodrigo Figueiredo Soria   
22/08 Osvaldo Burgos Schirmer  
22/08 Rodrigo Esteves Pinheiro  
22/08 Stefano De Angelis  
23/08 Antonio Carlos Dantas Mattos  
24/08 Marcos Guilherme Heringer  
25/08 Claudio Roberto Contador 
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27/08 Marco Norci Schroeder  
29/08 Evandro Luiz Coser 
30/08 Daniel Paulo Fossa 
31/08 Claudia Politanski 
31/08 Ricardo Birtel Mendes de Freitas 
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CRIPTOMOEDAS
E O SEU IMPACTO 

GLOBAL NA 
ECONOMIA

Seminário
Keynote
Speaker

Otávio Damázio
Diretor do BACEN

Realização

24.08 - 9h às 14h

Associação Comercial 
do Rio de Janeiro (ACRJ)
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