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Mudanças
nacionais e o
papel do IBEF
O XIV Congresso Nacional do IBEF acontece em um
momento singular da vida nacional. Por isso mesmo, sua
realização constitui um espaço privilegiado para a sociedade brasileira discutir quais
rumos devem ser seguidos
para a retomada do desenvolvimento do Brasil.
Iniciamos o ano, após um
riquíssimo processo de renovação política, com desafios
e incertezas que, felizmente,
parecem estar sendo vencidos. As reformas previdenciária e tributária estão em ritmo de aprovação no Congresso Nacional, os juros básicos
e a pontuação do risco País
em queda.
São condições, sem dúvida, prévias para o debate e a
implementação de ações que
retomem o crescimento da
economia e façam gerar a
renda e os empregos tão necessários para os milhares de
desempregados e para aqueles jovens trabalhadores que
ingressam no mercado de trabalho ano a ano.
A programação do XIV
Conef está organizada de
maneira tal que nos possibilitará produzir, ao final do
Congresso, uma agenda de
trabalho para as instituições
públicas e privadas, voltada
para o desenvolvimento sustentável do Brasil.

Otacílio Pedrinha de Azevedo
PRESIDENTE

XIV CONEF
O desenvolvimento do Brasil

em foco
A Retomada do Desenvolvimento é o tema que norteará o XIV
Congresso Nacional dos Executivos
de Finanças (Conef), organizado
pelo IBEF-ES. O evento, que acontece nos dias 30 e 31 de outubro,
no Centro de Convenções de Vitória, vai reunir grandes nomes da
economia brasileira para discutir
questões como reforma tributária,
comércio exterior, funding e potencialidades do Espírito Santo.
O congresso contará com
painéis, palestras, debates e uma
área de exposição com 14 estandes. A expectativa de público é de
500 participantes entre executivos
de finanças, consultores, profissionais da comunidade de negócios, professores e estudantes universitários das áreas de economia,
administração e marketing de
todo o País.
Segundo o presidente do
IBEF-ES, Otacílio Pedrinha de Azevedo, a realização de um evento
como o Conef em Vitória é de
grande importância para o Estado.
Nos painéis que serão apresentados serão abordados temas de extrema importância para o Brasil e
para o Estado, como a queda gradual da taxa de juros, as novas alternativas de microcrédito, os es-

Homenagem

tímulos às exportações
e à poupança interna,
a redução do empréstimo
compulsório dos bancos, entre
outras medidas que já estão em vigor, sintetiza.

Programação

O tema do XIV Conef será tratado em quatro painéis principais:
Desenvolvimento econômico do
Espírito Santo no contexto nacional, Comércio exterior, Funding do desenvolvimento e Reforma tributária e política fiscal.
Especialistas e público vão
interagir em debates realizados ao
final de cada apresentação. Durante os intervalos, os participantes
poderão visitar os estandes dos
patrocinadores do evento, montados em uma área anexa ao auditório. A Palestra Magna será proferida pelo governador do Estado,
Paulo Hartung.
Já estão confirmados, como
palestrantes e moderadores, o superitendente Geral da Bovespa,
Gilberto Mifano; economista-chefe do Bradesco, Octávio de Barros;
a gerente executiva de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Luciana Rachid; o presidente da Apex, Juan Manoel Quirós;

A programação de encerramento do XIV Conef será especial. Depois de apresentar a palestra com o case da Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD), o presidente daquela empresa, Roger Agnelli, será homenageado com o Prêmio IBEF 2003. A distinção é concedida, anualmente, por todas as regionais do IBEF a empresários de destaque no cenário
nacional. O comunicado oficial ao homenageado foi feito durante reunião realizada em 5 de junho, no escritório central da Vale (Rio de Janeiro). Dela participaram os presidentes dos IBEFs do Espírito Santo, Otacílio Pedrinha, e do Rio de Janeiro, Reynaldo Villardo Aloy, acompanhados por Paulo Cesar Machado e Arnaldo C. Vianna, da Comissão Organizadora, além de Paulo Eduardo Libanio, diretor da CVRD.

o deputado federal e relator
do projeto da reforma tributária, Virgílio Guimarães; o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim
Levy; o presidente da SAB SP Trading Company, João Batista Abigail de Paula; o vice-presidente da
Fundação Getúlio Vargas  SP,
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque; o secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlio César Carmo Bueno;
presidente do Funcef, Guilherme
Narciso de Lacerda; e o presidente da Confederação Brasileira de
Voleibol, Ary da Silva Graça Filho.
Também estarão presentes o
secretário de Estado do Orçamento, Planejamento e Gestão, Guilherme Gomes Dias; o diretor da
Futura Consultoria e Pesquisa, Orlando Caliman; o presidente da
Companhia de Desenvolvimento
de Vitória, Evandro Barreira Milet;
o presidente do IBS e diretor presidente da CST, José Armando de
Figueiredo Campos; o secretário
executivo do Geres, Clóvis Abreu
Vieira; o sócio da Mattos Filho,
Veiga Filho, Marrey Júnior e Quiroga Advogados, Roberto Quiroga
Mosquera; e o secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo,
José Teófilo de Oliveira.
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Lindenberg é o Equilibrista 2003
O diretor geral da Rede Gazeta, Carlos Fernando Lindenberg Neto, foi o grande vencedor
do troféu Equilibrista 2003, premiação concedida anualmente pelo IBEF-ES ao associado que
mais se destacou no exercício de sua profissão
no decorrer do ano. Lindenberg obteve a maioria das indicações dos associados no processo
eleitoral eletrônico encerrado no dia 5 de outubro e homologado pelo Conselho Diretor do Instituto três dias depois.
O prêmio, que está em sua oitava edição,
será entregue no próximo dia 30 de outubro,
às 19h, no Museu Vale do Rio Doce, em Vila

Velha, dentro da programação do XIV Congresso Brasileiro de Executivos de Finanças (Conef).

Mudanças
Neste ano, o processo para a indicação e
escolha do homenageado pelo Troféu Equilibrista passou por uma série de mudanças, necessárias para tornar o processo mais dinâmico. O
novo formato foi definido depois de uma ampla sondagem em outras seccionais.
Ao invés de escolher entre três nomes previamente indicados pela diretoria, os ibefianos
puderam optar, entre um universo de mais de
200 colegas associados, pelo nome que, em sua
opinião, mais se destacou profissionalmente
durante o ano.
Foram mais de 200 associados indicando,
espontaneamente, os nomes para concorrer ao
Equilibrista 2003. Os três mais votados foram
apresentados, no dia 5 de outubro, ao Conselho Diretor, que se encarregou de homologar o
resultado no dia 8 do mesmo mês.
Pelo site do IBEF-ES na internet, os associados puderam acessar a lista com todos os candidatos  excluindo-se apenas os nomes daqueles que já foram agraciados com o prêmio, os
integrantes da comissão eleitoral e os atuais
membros da diretoria do Instituto  e votar, por
meio do link criado especialmente para essa finalidade.

Votação

Cada ibefiano recebeu uma senha pessoal que tinha validade para um único acesso. Isso
permitiu a idoneidade do processo, garantindo
que somente os associados tivessem acesso à
área de votação. Esse processo teve duração de
nove dias  ocorreu entre 26 de setembro e 5
de outubro  e dele saíram os três semifinalistas, candidatos ao Equilibrista 2003.
A apuração  assim como o acompanhamento de todo o processo desde o início  foi
feita pela comissão formada especialmente para
esse fim, sendo ela composta por Augusto Henrique Brunow Barbosa (presidente), Jossyl César Nader, Sérgio Augusto Magalhães e Souza,
Rodrigo Zanol Santos Neves e José Guilherme
Ribeiro Netto.

Eles já foram Equilibristas
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

-

Domingos Sávio Rigoni
José Armando de Figueiredo Campos
Luiz Wagner Chieppe
Lucas Izoton Vieira
Décio Luiz Chieppe
Osvaldo Dadalto
Antônio Lima Filho e Arthur Carlos
Gerhardt Santos

Os fundos de pensão e a movimentação
da economia nacional

A importância dos fundos de pensão de
empregados de empresas para a economia nacional e as oportunidades para o segmento foram o tema da palestra ministrada pelo presidente do Fundos Economiários da Caixa Econômica Federal (Funcef), Guilherme Lacerda, no
dia 4 de julho, no almoço-palestra organizado
pelo IBEF-ES.

Lacerda e Otacílio Pedrinha,
presidente do Ibefes

O evento, realizado no Cerimonial Itamaraty, reuniu 189 participantes e levantou o debate sobre o papel que os fundos de pensão podem desempenhar no Brasil, promovendo desenvolvimento e crescimento. De acordo com Lacerda, para chegar a esse ponto, os fundos deparam-se, hoje, com o desafio de passar do rentismo ao empreendedorismo. Ou seja, deslocar um pouco o foco dos investimentos com rentabilidade segura para investir, por exemplo, em
obras ou empresas, que podem contribuir para
o crescimento do País. Os fundos de pensão têm
uma responsabilidade muito grande com a sociedade, dado o volume de recursos e as possibilidades dentro da lei, ressaltou o palestrante.
No Espírito Santo, onde contamos com seis
instituições  Escelsos (Escelsa), Baneses (Banestes), Arus (Aracruz), Funssest (CST), Faeces
(Cesan) e Garoto (Garoto) , constituindo um

O Palestrante destacou a importância
dos fundos no desenvolvimentos do País

patrimônio total de R$ 1,3 bilhão, as possibilidades são muitas, principalmente na área estrutural. Como exemplo, Lacerda citou a viabilização da estrada de Contorno da Região Metropolitana e a construção de uma rodovia de
escoamento para o Cais de Capuaba.
Mas é preciso considerar o risco político.
Há que se ter um compromisso para que os fundos não saiam perdendo. Afinal, para investir
em uma rodovia, o retorno viria da cobrança
de pedágio, por exemplo, analisa Lacerda.

IBEF-ES
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A NIVERSÁRIOS

R OTEIRO DE LIVROS
O desafio da liderança
James M. Kouzes e Barry Z. Posner
Editora Campus (456 páginas)

Um dos livros mais vendidos em todos os tempos,
O Desafio da Liderança
(lançado pela primeira vez
em 1987) ganhou uma revisão caprichada. Mais de
50% de material novo e
uma mensagem de inspiração, o livro de Jim Kouzes e Barry Posner –
dois dos maiores especialistas em liderança
dos Estados Unidos – guia os leitores ao longo das cinco regras da liderança exemplar:
apontar o caminho, inspirar uma visão compartilhada, desafiar o estabelecido, deixar os
outros agirem, e encorajar o coração. Partindo da base de conhecimentos de seus livros
anteriores, a terceira edição de O desafio da
liderança está fundamentada em extensas pesquisas e entrevistas com líderes de todos níveis em empresas públicas e privadas do
mundo inteiro.

Desenvolvimento local e o papel das
pequenas e médias empresas
André Joyal, Dante Pinheiro Martinelli
Editora Manole (320 páginas)

O impacto do desenvolvimento local no mundo globalizado é o principal objeto de estudo deste lançamento da editora Manole. O livro levanta questões
econômicas, políticas e
sociais, mostrando o desenvolvimento local
integrado e sustentável, exemplificando-o
com experiências brasileiras e canadenses.
Os autores – o economista e professor da
Universidade de Quebec (Canadá) André
Joyal e o economista e administrador Dante
Pinheiro Martinelli – utilizam suas experiências para abordar assuntos como a importância do setor público para o desenvolvimento local, do combate às desigualdades
sociais e do papel dos autores envolvidos,
além de apresentarem conceitos básicos de
negociação e solução de conflitos.
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Outubro

Empreendedor corporativo.
A nova postura que faz a diferença
Eduardo Bom Ângelo
Editora Campus (256 páginas)

Os desafios do empreendedorismo corporativo são o
tema deste lançamento da
editora Campus. Eduardo
Bom Ângelo compartilha
com o leitor a experiência
adquirida ao longo de sua
carreira, especialistas sobre matérias estreitamente relacionadas ao tema central e traça
os perfis de quatro notáveis empreendedores
corporativos. A abordagem desses assuntos
estrutura o livro em três momentos diferentes
e abre a discussão sobre esse importante tema
ainda carente de publicações nacionais.
Eduardo Bom Ângelo é economista, membro
do Comitê Coordenador do Projeto Reforma
da Previdência – Plano Diretor do Mercado
de Capitais, diretor da Associação Nacional
da Previdência Privada (ANAPP) e, atualmente, diretor presidente da Brasilprev Seguros e
Previdência.

A melhor empresa – como as
organizações de sucesso atraem e
mantêm quem faz a diferença
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Giceli Soares de Souza
Frederico de Almeida Daher
Sandra Maria Ferraz Stehling
Francisco Sérgio Del Pupu
Paulo Renato Miranda Sarmento
Helmut Meyerfreund
Arthur Carlos Gerhardt Santos
Osvaldo Dadalto
Willian Vairo
Lamberto Palombini
José Carlos de Campos Soares
Rubens de Figueiredo Filho
Simone Chieppe Moura
Fabiano Neffa Andrade
José Rodrigues Clemente
Marconi Leonel M. dos Santos
Rogério Zamperlini
Leonardo Dutra Moraes Horta

Novembro
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Verônica de Oliveira Bastos
Gustavo Lima Corrêa
Ana Coeli de Oliveira Piovesan
Geraldo de Aquino Carneiro Júnior
Maria Madalena Saleme do Valle Girão
Marcos Antônio Pinto
Almir Comério
Fábio de Almeida Pereira
Alexandre Barros Campos
Leonardo Lima Bortolini
Antônio Francisco Favery de Andrade Ribeiro
Otávio Dadalto
Gustavo Miranda Vargas
Augusto Henrique Brunow Barbosa
Mozart Boaventura Sobrinho
Eduardo Carvalho de Almeida
Marcos Yukio Fujihara

Maria Amália Bernardi
Editora Campus (168 páginas)

O que é ser uma excelente
empresa para trabalhar?
Responder a esta pergunta
é o objetivo deste livro de
Maria Amália Bernardi, jornalista especializada em
Gestão de Pessoas. Criadora do “Guia Exame – As melhores empresas para você trabalhar”, com passagens pelas redações das revistas Exame e Você S.A.,
a autora apresenta, baseada em sua experiência, os elementos que realmente impactam
o ambiente de trabalho e pesam a ponto de
um profissional querer ou não ficar na organização. Além disso, o livro traz exemplos de
empresas, do Brasil ou de outros países, que
revelam o que estão fazendo para buscar e
reter este ativo tão precioso – o profissional
de qualidade. Ao fim de cada capítulo (são
10 ao todo), há uma súmula dos pontos principais ali apresentados.

N OVOS ASSOCIADOS

Esses são os mais novos
associados do IBEF-ES:

 Carlos Canelas Magalhães  TV Gazeta
 Dalton Dutra  Elkem Ltda
 Erik Fabian Gomes Cunha  Grupo Cepemar
 Haroldo Santos Filho  Haroldo Santos Consultoria
 Jorge Eduardo Alves Góes  Dawnstec Power
 Marcelo Coutinho da Costa  Samarco Mineração
 Marcelo Valiati Guizzardi  Biancogres Cerâmica
 Marco Antônio Paladini  Banestes Seguros
 Maria Madalena Saleme do Valle Girão  MS Eventos
 Michel Torres Lopes  IMakers Ltda.
 Ronaldo da Silva Pinto e Oliveira  Samarco Mineração
 Sérgio da Silva Júlio  Dawnstec Power
 Tarcísio Roldão  Dawnstec Power
 Waldenor Cezário Mariot  Banco do Brasil
 Wallace Almeida Vieira  PW Brasil Export
O IBEF DEPENDE DE SUA PARTICIPAÇÃO. INDIQUE UM NOVO SÓCIO.

