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Palavra do Presidente

Ricardo Vieira Coelho
Caros associados e amigos leitores,
Aproveitamos o início de ano para trazer a cobertura dos primeiro cursos,
palestras e encontros de 2018 realizados pelo IBEF-Rio. Destacamos o
tradicional almoço dos associados do Instituto, organizado sempre na última
terça-feira do mês. Na área de Educação Empresarial, relevantes temas têm
sido abordados, como Big Data e IoT, Compliance e Investigação de Fraudes
Corporativas.
Ao iniciarmos mais um ano, aproveito para desejar a todos nossos associados
mais uma etapa repleta de conquistas, sucesso e perseverança diante dos
desafios que nos aguardam em 2018.
Sabemos que anos desafiadores nos aguardam e o IBEF estará sempre presente nas discussões
deste processo transformador pelo qual passa nosso país
Aproveito para informar que lançaremos nosso Anuário 2018 que já está disponível para reserva
com a secretaria do IBEF-Rio
Uma ótima leitura a todos!

Notas
Anvisa aprova novo medicamento
para esclerose múltipla pacientes que sofrem de

esclerose múltipla passaram a ter uma nova opção com a
aprovação do Ocrelizumabe, que recebeu registro da Anvisa.
O novo medicamento, produzido pela Roche, impede surtos da
doença. A esclerose múltipla é uma condição em que o sistema
de defesa “ataca” a estrutura que reveste as células nervosas: a
bainha de mielina. Isso causa sintomas diversos, como distúrbios
do movimento.

Bolsas de NY caem em meio a temor
de guerra comercial O índice industrial Dow Jones

caiu 1,68%, a 24.608,98 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou
1,27%, a 7.180,56 pontos, e o S&P 500 perdeu 1,33% e ficou
em 2.677,67 pontos. As bolsas já operavam em baixa, mas
despencaram após o anúncio de que Trump vai impor tarifas
sobre as importações dos metais, o que lança a possibilidade de
uma guerra comercial.

Hotel mais alto do mundo é inaugurado
em Dubai O Gevora Hotel, localizado na grande Avenida

Sheikh Zayed, supera o recorde de outro hotel vizinho, da cadeia
Marriott, em apenas um metro. Com seus 356 metros de altura, este
último quebrou o recorde de outro hotel no mesmo bairro, o Rose
Rayhaan, da cadeia Rotana (333 metros). O Gevora Hotel ocupa
uma torre de 75 andares de cor dourada. De acordo com o jornal
“The National”, tem quatro restaurantes, uma piscina, um spa de luxo
e um ginásio.
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Fonte: http://oglobo.globo.com/

Educação Empresarial

Departamento de Compliance
No dia 27 de fevereiro, de 9h às 18h, o instrutor
Henrique Samuel, lecionou o curso “Departamento
de Compliance”. Para os participantes, seus
conhecimentos
sobre
Compliance,
foram
aprofundados, a partir das diversas concepções,
reconhecendo as implicações teóricas e
metodológicas para a atuação no mercado de
trabalho.
A disseminação dos valores sobre conduta ética e
integra nos negócios entre todos os empregados,
de áreas especificamente dedicadas a assegurar
as regras e procedimentos da companhia e a
observação de Legislações pertinentes.

Big Data e IoT
A palestra Big Data e IoT, foi realizado no dia 28 de fevereiro
de 15h às 18h, apresentada pelo palestrante Gláucio
Bastos.
Teve como objetivo, mostrar as novas tecnologias aos
interessados, para que tal seja possivelmente contratada
e/ou aplicada e oferecer uma experiência interativa,
demonstrada na prática, de forma simples, clara e despida
de tecnicismos e não apenas explicados e esclarecidos.

Investigação de Fraudes Corporativas
Em meio aos inúmeros escândalos e casos de corrupção
e fraudes corporativas, Gilberto Porto, no dia 23 de
fevereiro, das 16h às 20h, apresentou um trabalho técnico,
desenvolvido e bem elaborado sobre investigação.
Oferecendo uma visão sobre os procedimentos e alguns
padrões para a condução de um caso, capacitando a
audiência no planejamento e passos para execução do
trabalho no âmbito corporativo, ilustrado com a exposição
de casos práticos e importantes alertas.
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Contas a Pagar e Receber
O instrutor Edno Oliveira, nos dias 23 e 24 de janeiro, de 16h às 22h, ofereceu aos interessados,
presentes no curso, um treinamento aplicado na implantação ou melhoria dos procedimentos
de Contas a Pagar e Receber e solução dos problemas correlatos.
O tema visava o poder de habilitar o participante a gerenciar, controlar e executar as
atividades de pagamento e recebimento no dia a dia da organização. Com mais eficiência,
agilidade, confiabilidade operacional e economia.

Controles Internos
Uma visão pelo COSO
Apresentado no dia 24 de janeiro, de 9h ás 18h, por Henrique Samuel, o curso
“Controles Internos - Uma visão pelo COSO”, teve como objetivo principal,
capacitar os participantes a compreenderem o processo de controles internos
nas organizações.
Também declarar as principais referências e técnicas de análise, a
implementação e melhorias do ambiente que controla internamente.
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Redação Empresarial
Um dos fatores de produtividade, dentro do mundo
corporativo, é o modo como são expressas as
informações. Por isso, a linguagem dos textos, nos dias
de hoje, tem grande importância na agilidade das
tomadas de decisão.
A eficácia das comunicações empresariais escritas está
diretamente ligada à maneira como as informações são
apresentadas, ou seja: claras e precisas, de forma a
impedir mal-entendidos e evitar o retrabalho. No curso
“Redação Empresarial” , realizado nos dias 29 e 30 de
janeiro, de 17h30 às 21h30, tudo isso foi explicado e
esclarecido pela instrutora Miriam Gold.

No dia 30 de janeiro, das 12h30 às 14h, o IBEFRio realizou em sua Sede social, o Almoço de
Confraternização, com direito a uma degustação
variada de vinhos e comida da melhor qualidade.

Eventos

Almoço de Confraternização

Os associados aproveitaram um ótimo almoço,
conversaram sobre diversos assuntos, criando
um ótimo clima, em um ambiente agradável e
descontraído
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Artigo

Criptomoeda e seu impacto na
Economia Global
Seminário IBEF-Rio x ACRJ em 13/04
2018 será o ano das moedas digitais, afirma especialista.
por Rafael Narezzi, especialista em cibersegurança
da 4CyberSec (consultoria de segurança digital) e organizador do Cyber Security Summit Brasil

O mercado das moedas digitais - as criptomoedas - registrou
números que chamaram a atenção de muitos investidores
em 2017. Só no primeiro semestre do ano passado foram
movimentados cerca de US$ 100 bilhões em todo o mundo.
No Brasil, esse número chegou aos R$ 90 milhões. Com esse
mercado aquecido, acredita-se que 2018 seja o ano das
moedas digitais.
Rafael Narezzi é especialista em cibersegurança da
4CyberSec e atua mais especialmente com o setor financeiro, no
qual a segurança dos dados é primordial. Para ele, o mercado
das moedas digitais possui grandes diferencias, por isso muitos
querem estar dentro. “A demanda só aumenta e prevemos cerca
de 140 milhões de novos usuários em 2018. O mundo passou a
aderir esse sistema financeiro, no qual podemos trocar valores
globalmente sem depender de bancos, de forma ainda mais
segura e com melhor eficiência na transação”, explica.
Além da valorização da moeda, que cresce disparadamente,
outros fatores que atraem interessados é a transferência
de valores sem a dependência de humanos, ou seja, a
automatização de um “sistema financeiro”. No entanto, como
tudo o que é novo há coisas a serem estudadas e melhoras.
Rafael Narezzi ressalta que se trata de um mercado não
regulado, por isso é preciso saber como investir sem evitar
perdas e maiores danos.
A Blockchain é uma tecnologia que visa a descentralização
como medida de segurança, mesmo assim Rafael ressalta que
sempre há riscos que podem ser evitados. A primeira medida e
mais importante é saber realmente no que está mexendo: “Para
aprender sobre o mercado, você deve começar estudando
cada moeda. Leia, pesquise e veja se essa moeda tem algum
diferencial no qual vale investir. Procure saber por que certa
moeda e melhor que outras, ou até mesmo quais são as moedas
com menores riscos. É necessário ter disciplina disciplina e
ter consciência para investir em algo não regulado. Assim é
possível lucrar bastante”. Outra dica indispensável é aprender
como ficar mais seguro e evitar que hackers roubem dinheiro da
sua carteira digital. Se por algum motivo perder suas palavraschave ou chave primaria, também perderá a sua carteira e todo
o dinheiro que ela possui. Cada carteira oferece uma interface
para enviar e receber dinheiro e um conceito de segurança,
a grande maioria oferece SEED - 12 palavras que formam sua
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chave primaria e chave pública.
“Para não ficar confuso, a chave pública (seria sua conta
bancária) - essa você pode fornecer para todos. Através dela
é que você será pago, ou poderá enviar e receber dinheiro.
A chave primaria é sua carteira com todos os direitos a ela e
somente com a chave primaria sua carteira pode ser usada ou
restaurada em outro aplicativo ou dispositivo, PC e etc...”.
Confira algumas dicas de segurança para ingressar no mercado
das moedas digitais:
1. Instale um antivirus e um antimalware;
2. Ative dois fatores de authentication. Todas as operadoras de moeda
digital oferecem isso;
3. Conheça e se adapte a conceitos de chave privade, SEEDS, carteria,
principalmente se você não quiser mandar dinheiro para a carteira errada.
Fique muito atento, não há como voltar atrás em casos de erro. Uma vez o
dinheiro saiu da sua carteira ele não volta;
4. Quando estiver viajando ou fora de casa, use uma VPN, para evitar um
ataque por conta de um wifi público;
5. Cheque atentamente sempre os e-mails e não saia clicando em todos
quando faz transações financeiras. Geralmente, algumas operadoras pedem confirmação via clique de alguma transação;
6. Mantenha a senha do seu e-mail segura e, se possível, também habilite o
fator de dual authentication, e tenha uma senha, de preferência, segura e
com um grau de dificuldade elevado;
7. Tenha um plano de ação para o caso de perder o seu mobile;
8. Caso perca o seu celular, desconsidere usar a mesma chave privada
ou SEEDS, pois não vai querer alguém olhando sua carteira ou tirando o
dinheiro dela;
9. Não mantenha salvo seu login e password em sessões. Use e, após isso,
faça sempre o logoff. Nunca deixe sua senha salva em navegadores;
10. Caso tenha valores altos, prefira opções de carteiras digitais HARDWARES, tipo a USB Ledger ou Trezor;
11. Verifique se a fonte de onde está comprando a moeda e válida. Muitas
pessoas estão vendendo como empresas. Procure saber mais informações e
suas referências.
12. Lembre-se que toda vez que abrir o cadastro, irá submeter arquivos
confidencias como documentos, e alguns provedores usam como verificação de documentos somente dispondo os documentos logo em seguida;
13. Fazer compras online usando moedas digitais já é possível, porém cuidado: por se tratar de uma moeda não regulamentada, alguns sites abusam
e não enviam o produto, já que não haverá como reclamar.

Aniversariantes do mês

Janeiro
02/01 - Carlos Eduardo Rosalba Padilha
02/01 - Pedro Marcelo Luzardo Aguiar
03/01 - Eduardo Nogueira Simeone
04/01 - Valmar Souza Paes
05/01 - Carlos Armando Gaitan
05/01 - Carlos Henrique Pinto Haddad
06/01 - Danilo Aleixo Caffaro
06/01 - Enéas Garcia Diniz
08/01 - Domingos Figueiredo de Abreu
08/01 - Marcelo de Miranda Bório
09/01 - Lauro Flávio Vieira de Faria
11/01 - Estevão Tomas Hermann
13/01 - Emílio José Ribeiro Soares
13/01 - Paulo Cezar da Silva Nunes
14/01 - Alexandre Claro Fleischhauer
15/01 - Antonio Carlos Brandão de Sousa
15/01 - Geraldo Teixeira Garcia
16/01 - Roberto Bar
17/01 - Olávio Egydio Setubal Júnior
17/01 - Patrícia Muricy Burridge
18/01 - Helder Molina

21/01 - Ulisses Marcio Ulcantarilla
22/01 - Andre Luiz da Rocha Figueiredo
23/01 - Gustavo Fleichman
24/01 - Paulo Guilherme de Menezes
Coimbra
25/01 - Mauro Kern Junior
25/01 - Paulo Yukio Fukuzaki
26/01 - Marcelo de Souza Scarcela
Portela
27/01 - Claudia da Rosa Cortes de
Lacerda
27/01 - Hélio Seibel
27/01 - Orlando de Souza Dias
27/01 - Paulo Dias Pizão
28/01 - Ricardo Villela Marino
29/01 - Alvaro José Galliez Novis
29/01 - Tomas Tomislav Antonin Zinner
30/01 - Eduardo Navarro de Carvalho
31/01 - José Braz Cioffi
31/01 - Marcos Baruki Samaha

Fevereiro
01/02 - José Carlos Fardim
03/02 - Alvaro José Martins de Castro
03/02 - Carlos Medeiros de Silva Neto
03/02 - Henri Penchas
03/02 - Sérgio Valeriano
04/02 - Luiz Felizardo Barroso
04/02 - Dany Muskat
04/02 - Fernando Luíz Mendes Pinheiro
04/02 - José Timótheo de Barros
05/02 - Luiz Mauricio Leuzinger
05/02 - Armando Sereno Diogenes Martins
06/02 - Johan Albino Ribeiro
08/02 - Eduardo Costa Garcia
08/02 - Cezar Baião
08/02 - Roberto Fioravanti
09/02 - Flávio de Almeida Serapião
09/02 - Luiz Carlos Laurens Ortins
de Bettencourt
09/02 - Márcio Luiz Simões Utsch
10/02 - João Manuel da Silva
10/02 - Luciano Siani Pires

10/02 - Paulo Gurgel Valente
11/02 - Elder Antonio Martini
11/02 - Oswaldo de Assis Filho
12/02 - Oscar Lemi Apocalypse
13/02 - Dara de Souza e Silva
13/02 - Hélio Albert Sarfaty  
13/02 - Luis Ricardo Alves Luz
13/02 - Rogerio Tostes Lima
14/02 - Murilo dos Santos Corrêa
15/02 - William Joseph Ballantyne
16/02 - Antonio Claudio Pereira
da Silva
16/02 - José Carlos Gomes Mota
18/02 - Paulo Lins Portugal
21/02 - Artur Osorio Marques Falk
24/02 - Daniel Rodrigues Ribeiro
Gladulich
24/02 - Marcello José Mattoso D´Avila
24/02 - Raul Penteado de Oliveira Neto
25/02 - Fábio Schvartsman
26/02 - Roberto Balls Sallouti
28/02 - Marcos Chouin Varejão
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