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Eventos
Economia em foco

No primeiro dia do XXIV CONEF, grandes executivos opinaram sobre o crescimento do Brasil
Com o tema “Visão Empresarial da Economia”
o primeiro painel contou com a palestra de
Roberto Castello Branco, diretor de Relações
com Investidores da Vale. O executivo fez um
panorama geral da economia mundial, e ressaltou
que o Brasil está diante de várias oportunidades
para acelerar o crescimento. Para ele, o foco são
os recursos naturais.

“Precisamos investir em infraestrutura
para alavancar a produtividade”,
Roberto Castello Branco, diretor de
RI da Vale.

O segundo painel aconteceu com o tema “Perspectivas atuais
do direito empresarial” e foi conduzido por Ricardo Vieira
Coelho, sócio do Pinheiro Neto Advogados. Contou com a
participação de Nelson Eizirk, sócio do escritório Carvalhosa
e Eizirik Advogados, Cláudia Zocour, gerente jurídico da
Petrobras, Marcos Proença, associado sênior do escritório
Pinheiro Neto Advogados, Marcio Costa, sócio do escritório
de Advocacia Sergio Bermudes e Luiz André Oliveira, sócio
do Escritório de Advocacia Vieira Rezende. Foram discutidas
as tendências do moderno direito societário, os regimes de
exploração e produção no Brasil, entre outros temas.
“O momento da infraestrutura no Brasil” foi o tema do painel
com presença de André de Oliveira Câncio, presidente da
Queiroz Galvão Infraestrutura, Flavio Decat, presidente
de Furnas Centrais Elétricas, Carlos Alberto T. de Oliveira,
presidente do IBEF Nacional, José Carlos
Monteiro, presidente do IBEF-Rio, Wagner
Bittencourt, vice-presidente do BNDES,
Theophilo Azeredo, vice-presidente do
Conselho de Administração do IBEF-Rio e
Marcos Varejão, vice-presidente do IBEF
Nacional.
“O setor elétrico contará até
2016 com o maior volume
de investimentos do BNDES,
Flavio Decat, presidente de
Furnas Centrais Elétrica

O quarto painel e último do dia foi realizado sob o tema “O
esporte como alavanca do desenvolvimento”. Participaram
da mesa: Ary Graça, presidente da FIVB, Sidney Levy, diretor
geral do Comitê Rio 2016, Edgar Diniz, presidente do Canal
Esporte Interativo, Peter Siemsen, presidente do Fluminense
Futebol Clube e Luiz Antonio Paulino, assessor especial do
Ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. Na oportunidade, foram
discutidos os desafios, perspectivas e ações frente a um dos
maiores eventos esportivos mundiais, principalmente no que
se refere às transformações na cidade.

Ary Graça, presidente da FIVB

“Os eventos esportivos
no Brasil contribuirão para
relevância do Brasil no
mundo”, Luiz Antonio Paulino,
Ministério dos Esportes
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XXIV CONEF
Estratégias para um futuro promissor
No segundo dia, empresários discutem as expectativas do cenário econômico atual

Painel “Papéis e desafios dos CFOs em um mundo em
grandes transformações”, com José Domingos Vargas
(AgeRio), André Rodrigues (JHSF) e Ronaldo Fragoso
(Deloitte). Para os executivos, a função dos CFOs é
estratégica para as organizações, pois o profissional
consegue ter uma visão completa da empresa. Além de
aspectos como renovação, inovação, foco no cliente e no
resultado.

Painel “Perspectivas e Estratégias de
Investimento no Brasil para os próximos
anos” com Renê Sanda (PREVI),
Saulo Duarte (IBEF Campinas), Carlos
Garcia (Itajubá), Henrique Gaede (IBEF
Paraná), Marcos Varejão (IBEF-Rio). Os
executivos abordaram fundos de pensão
e os investimentos futuros.

Painel “Cyber Secutity e Cyber Crime:
os desafios para as organizações” com
Sérgio Raposo (IBEF Rio de Janeiro),
Edgar D’Andrea (PwC) e Paulo Pagliusi
(Procela Inteligência em Segurança). Os
executivos abordaram a importância de
se trazer e suportar infraestrutura em um
mundo que está cada vez mais virtual.

Painel “Alternativa de Hedge Accounting em tempos de volatilidade” com
Rogério Mota (Deloitte), Jon Marcus (Deloitte), Eduardo Martins (Gol) e
Elcio Ito (BRF). Para os executivos, a política do Hedge facilita o controle da
volatilidade dos fluxos de caixa das empresas.
Painel “Perspectivas e oportunidades na indústria naval e área de óleo e gás”
com Marcos Panassol (PwC), Sergio Machado (Transpetro), Jose Camargo
(IBP). Para os participantes, o Brasil pode se tornar um centro gerador, e
consequentemente competitivo, mas é necessário investimentos em novas
tecnologias.

Painel “Onde Estamos e para onde vamos?” com Ricardo
Coelho (Pinheiro Neto Advogados), Arminio Fraga (Gavea
Investimentos), José Claudio Securato (IBEF-SP), Pedro
Marinho Neto (IBEF-DF), Sergio Sotelino (IBEF-ES), Clecio
Luiz Chamulera (IBEF-PR). Armínio Fraga apresentou sua
visão do modelo político e social brasileiro, e acrescentou
que para se obter resultado, é necessário eficiência para
crescer.

Painel “Perspectivas e Estratégias de investimento no Brasil para os
próximos anos” com Stefan Alexander (Altima Partners), Piero Minardi
(Gávea Investimentos), Patricia Moraes (J. P. Morgan Brazil), Paulo Leme
(Goldman Sachs), Mario Malta (Advent International Funds), André Schwartz
(Brasil Plural).
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XXIV CONEF
Oportunidades durante o evento

Confira outros acontecimentos ocorridos durante o XXIV CONEF no Rio de Janeiro
Durante o CONEF, o IBEF-Rio fez uma
homenagem a Luciano Coutinho, presidente
do BNDES. Tradicionalmente, o IBEF entrega
o Troféu IBEF a uma personalidade que se
destacou em meio às suas atividades durante
o ano, cuja atuação teve um desempenho
marcante na condução de seus negócios
voltados ao desenvolvimento e progresso da
economia brasileira. Wagner Bittencourt recebeu
a escultura, representando Coutinho.

Wagner Bittencourt, vice-presidente do BNDES recebeu o Troféu IBEF em nome de Luciano Coutinho,
presidente do BNDES. Uma homenagem do IBEF ao executivo

O Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba,
esteve presente durante o XXIV CONEF. O
pequeno Príncipe foi um dos pioneiros no Brasil
na implantação do conceito de humanização
como um de seus principais valores, através
da utilização de sistemas integrados e
multiprofissionais de atendimento.
O objetivo da participação foi o de promover as
ações e atividades desenvolvidas pela Instituição.
Na oportunidade, o Hospital Pequeno Príncipe
realizou um sorteio entre os participantes,
presenteando o ganhador com uma camisa da
seleção brasileira autografada pelo Rei Pelé.

Sorteio realizado pelo Hospital Pequeno Príncipe

Os patrocinadores Deloitte, Pinheiro Neto
Advogados, PwC, EY, Submarino Omint e o jornal
Valor Econômico (apoio) ofereceram ao público
presente brindes e produtos institucionais das
marcas.

Mesa de brindes dos patrocinadores

Visão geral da Plenária, em Copacabana, onde foi realizado o XXIV CONEF
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