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IBEF CERTIFICA E PREMIA CASES DE SUSTENTABILIDADE

O Instituto Brasileiro 
de Executivos de 
Finanças – IBEF 
Nacional irá 
certificar e premiar 
cases sustentáveis 
de empresas e 
a d m i n i s t r a ç õ e s , 
com o objetivo de 
estimular e divulgar 
os avanços na área 
da Sustentabilidade 
Corporativa, além 
de reconhecer as 
ações que estão 
sendo realizadas em 
prol do crescimento 
econômico, preservação ambiental e o bem 
estar social. Em seu segundo ano, o Prêmio 
IBEF de Sustentabilidade conta com o patrocínio 
da VALE, Grupo Pão de Açúcar, Cemig e PwC, 
companhias com forte atuação e exemplos na 
área.

Criado em 2010, o projeto “Prêmio IBEF 
de Sustentabilidade” foi desenvolvido para 
orientar a atuação das empresas nos diversos 
aspectos que envolvem o tema, tais como: 
a responsabilidade ambiental, justiça social, 
viabilidade econômica, gestão, conflitos, 
governança e estrutura da operação. O 
direcionamento estratégico foi baseado no livro 
“Avaliação de Investimentos Sustentáveis”, 
de autoria de Marcos Rechtman (Diretor de 
Sustentabilidade do IBEF) e Carlos Eduardo 
Frickmann. Os autores, por meio de pesquisas, 
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estudos e orientações de profissionais da área, 
estabeleceram conceitos de direção e gestão 
empresarial, - a Metodologia do Pentágono 
em Sustentabilidade - caracterizando e 
disseminando a responsabilidade sócio-
ambiental como paradigma complementar a 
performance econômico-financeira. 

Os vencedores de cada categoria serão 
premiados em evento que será realizado em 
Julho de 2012 no Jockey Club Brasileiro, no 
centro do Rio de Janeiro. Na oportunidade, 
receberão o troféu “Ecosofia”, nome escolhido 
para a escultura desenhada por Gianni 
Patuzzi, exclusivamente para o Prêmio IBEF 
de Sustentabilidade. Além disso, os premiados 
terão seus projetos divulgados pela instituição 
e serão convidados especiais nas palestras e 
seminários do IBEF. 

Pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio IBEF de Sustentabilidade tem como objetivo 
estimular atitudes sustentáveis e reconhecer ações desenvolvidas por empresas na área
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O IBEF acredita que pode 
contribuir, de maneira 
ativa e eficiente, para 
o aprimoramento e 
fortalecimento do segmento 
das finanças corporativas. 

Desta maneira, lançou pelo 
segundo ano consecutivo o Prêmio IBEF de Sustentabilidade. 
Nosso objetivo foi desenvolver princípios que somem valor às 
empresas, de modo a conciliar os interesses dos acionistas 
e da comunidade como um todo. Quando falamos de 
sustentabilidade, diversos aspectos envolvem sua viabilidade. 
Uma delas é a econômica. 

O Prêmio é mais do que oferecer um troféu ou um selo de 
garantia. É a certeza de estimular a adoção de práticas viáveis 
que ofereça, para a empresa e sua organização, condições 
de se autossustentar. Assim caminhamos para um futuro 
melhor!

   
Roberto Lima Netto

Presidente
IBEF-Rio
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eventosINDÚSTRIA NAVAL

O IBEF-Rio realizou em sua sede seminário sobre 
“Indústria Naval – um dos motores do crescimento na 
área de óleo e gás”. Esteve presente Carlos Pedras, 
superintendente do Bradesco Corporate; Giovanni 
Cavalcante Paiva, superintendente de Portos da 
ANTAQ; Sérgio Machado, presidente da Transpetro; 
Gustavo Damazio, sócio da Gaia, Silva, Gaede & 
Associados; Sérgio Leal, secretário-executivo do 
Sinaval.

Sérgio Leal iniciou o ciclo de palestras com o tema “A 
necessidade de infraestrutura no setor de óleo e gás”. 
Em seguida, Richard Klien palestrou sobre “Portos 
públicos sob gestão privada promovem crescimento 
do comércio exterior e abertura da economia”. Para 
fechar esse primeiro ciclo de palestras, Giovanni 
Cavalcante Paiva comentou sobre “A privatização 
dos portos”.

Como convidado, em almoço-palestra, Sérgio 
Machado debateu sobre a “Expectativa de 
crescimento do Setor Naval”.  Segundo ele, “daremos 
tempo suficiente para que o Estaleiro Atlântico Sul 
(EAS) apresente um sócio tecnológico. Contudo, se 
for necessário, usaremos os termos contratuais para 
tomar as devidas providências que pode ser aplicação 
de multas ou até a suspensão dos contratos. Neste 
momento, o interesse é construir navios e encontrar 
uma solução”. Sérgio ainda frisou que a primeira 
etapa do processo já foi realizada, que foi retirar os 
navios da inércia ao cobrar a rigor as encomendas 
para a indústria naval e evitar os atrasos.

Um dos motores do crescimento na área de óleo e gás

Carlos Pedra (superintendente do Bradesco Corporate, Giovanni Paiva (superintendente de Portos da 
ANTAQ, Marcos Varejão (diretor executivo do IBEF-Rio, Roberto Lima Netto (presidente do IBEF-Rio, Gustavo 
Damazio (sócio da Gaia, Silva Gaede & Associados) e Sérgio Leal (Secretário-Executivo do Sinaval)

Giovanni Cavalcante Paiva
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Combustíveis, ocorreu no Jockey Club 
Brasileiro e contou com a presença 
de convidados para debaterem sobre 
diversos temas. O evento foi dividido 
em quatro painéis representados por 
autoridades na área de óleo, gás e 
combustível. 

Na oportunidade, também foi 
realizado um almoço-palestra com 
José Raimundo, gerente executivo de 
Marketing e Comercialização da área 
de Abastecimento da Petrobras, que 
falou sobre o tema “Situação atual e 
perspectivas para o setor”. 

Primeiro Encontro IBEF-Rio de Combustíveis

O primeiro painel, “Visão das Autoridades do Setor”, contou 
com Julio Bueno, secretário do Estado do Rio de Janeiro; 
Ricardo Dornelles, diretor de Combustíveis Renováveis 
do Ministério de Minas e Energia; Alan Kardec, diretor de 
Distribuição da Agência Nacional do Petróleo e Ernani 
Filgueira, gerente de Abastecimento e Petroquímica do 
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. 

O segundo painel, “Aspectos Legais, Tributários e 
Creditícios”, contou com a participação de Rodrigo 
Azeredo, gerente da área de Forense da PwC; 
Gustavo Damazio de Noronha, sócio da Gaia, Silva, 
Gaede & Associados; Eugênia Regina de Melo, 
superintendente de Óleo, Gás e Energia da Caixa e 
José Roberto Silva, sócio da KPMG.

No terceiro painel discutiu-se a “Visão de mercado por 
segmentos”, com Alisio Vaz, presidente do Sindicato 
Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis 
e de Lubrificantes; Paulo Miranda, presidente da 
Fecombustíveis; Eduardo Leão de Souza, diretor 
executivo da Única e Erasmo Battistella. 

No último painel, “Visão das Empresas”, José Lima 
Neto, presidente da BR Distribuidora; Luis Henrique 
Guimarães, vice-presidente executivo Comercial da  
Raizen; Lecádio Antunes, presidente do Ipiranga e 
Marcelo Alecrim, presidente da Ale Combustíveis.
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Empresas com forte atuação na área de 
sustentabilidade estão apoiando o Prêmio 
IBEF de Sustentabilidade, são elas: Vale, 
Grupo Pão de Açucar, PwC e Cemig. 

Dentre as diversas ações desenvolvidas 
pela Vale, destaca-se a Reserva Natural 
Vale. Eleita como um dos principais pontos 
da rota de ecoturismo do Espírito Santo pela 
revista brasileira de turismo Host & Travel, 
está localizada em Linhares, no coração 
da Mata Atlântica. Com 22 mil hectares, a 
Reserva oferece hotel e áreas de lazer, como 
piscina, hidromassagem natural e quadra 
esportiva. O diferencial da hospedagem é 
a oportunidade de desfrutar da beleza da 
Mata Atlântica. O local é privilegiado para 
a observação de aves e possui sete trilhas, 
guiadas por orientadores ambientais. 

O Grupo Pão de Açucar (GPA) acredita que o 
consumo consciente pode levar empresas e 
consumidores a um crescimento sustentável. 
Recentemente, em parceria com o Instituto 
Akatu, realizou um workshop sobre “Empresas 
Responsáveis, Consumo Sustentável” no 
Fórum Mundial de Sustentabilidade. O 
workshop aconteceu em Manaus e teve como 
principal objetivo incentivar os empresários e 
os demais participantes a definirem modelos 
de negócios sustentáveis com base nos 
princípios que o Grupo e o Akatu criaram e 
distribuíram no evento.

A Pwc, antiga parceira do IBEF, mantém um 
grupo de especialistas em sustentabilidade, 
que compartilham suas experiências e 
auxiliam empresas clientes, no que diz 
respeito as estratégias e ações na área de 
sustentabilidade a serem seguidas. Com 
isso, ajuda seus clientes a desempenharem 
o seu papel na construção de um futuro mais 
sustentável. 

Prêmio IBEF de Sustentabilidade

A Segunda versão do  Prêmio conta com o patrocínio 
da Vale, Grupo Pão de Açucar, PwC e Cemig

Referência no Brasil, a Cemig é a única 
Empresa do setor elétrico presente há 
doze anos no Índice Dow Jones de 
Sustentabilidade, do qual faz parte desde 
sua criação, em 1999, sendo já eleita líder 
mundial em sustentabilidade do setor.

Para a Cemig, desenvolvimento sustentável 
é a busca de melhores condições de vida para 
a geração atual e para as gerações futuras. 
É a condução ética, transparente e rentável 
de seus negócios, respeitando o meio 
ambiente e atuando com responsabilidade 
social. Agindo dessa forma, a Cemig gera 
valor para os seus acionistas, consumidores 
e para toda a sociedade.

A jornalista Renata Vasconcelos apresentou os 
ganhadores do Prêmio em 2011
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ano, todos os brasileiros e 
estrangeiros aqui residentes,  que 
possuem  vida econômica ativa,  
se preparam para a  cuidadosa  

tarefa de preencher a sua Declaração 
Anual de Imposto de Renda.

Já acostumados com as exigências do 
Fisco, vão preenchendo quadro a quadro 
do Formulário, hoje informatizado,  neles 
indicando  a sua residência, os seus 
dados pessoais,   os seus dependentes, 
relacionando os seus pagamentos a 
médicos, dentistas, escolas, fornecendo 
as fontes das quais perceberam 
rendimentos no período base e os 
respectivos  valores,  fornecendo os seus 
saldos bancários e o de suas aplicações 
financeiras por espécies, o seus bens 
imóveis, os automóveis que possuem,  
enfim dados completos de sua vida 
pessoal e econômico-financeira.

Isso, pelo uso reiterado, parece algo 
muito normal. Mas não é!

Tal documento corresponde a  uma 
profunda intromissão na individualidade 
do cidadão,  que chega a resvalar – se é 
que não adentra – na inviolabilidade da 
pessoa, garantia maior da Constituição ( 
artigo 5º e diversos incisos, por exemplo,  
X e o XII).

Este  artigo, todavia, não quer questionar 
essa prática por parte do Fisco.

Quer, isto sim, defender a inviolabilidade  
desses dados constantes da Declaração 
de Rendimentos,  conforme  garante a 
lei:  a inviolabilidade fiscal.
Isso porque, fruto de uma, ao que 
tudo indica, atávica inércia do cidadão 
brasileiro, aliada à nossa decantada 
cordialidade irresponsável, é muito 
comum que cópia desse documento 
– a Declaração Anual de Imposto 
de Renda de Pessoa Física –  seja  
despudoradamente solicitada (cópia de 
inteiro teor ) por instituições, entidades, 
empresas  que nada têm a ver com o 
Fisco.

Na abertura de contas se quer um cópia 
para os arquivos da instituição financeira. 
Para se alugar um imóvel, também se pede 
uma cópia para os arquivos da imobiliária. 
Para diversos seguros,  pede-se também 
uma cópia de toda a Declaração. Para vistos 
de viagens,  Consulados também pedem. E 
por aí vai.

E o sigilo fiscal onde fica?

Esta prática  é invasiva e ilegal. O  correto 
é:  não entreguem a Declaração de 
Rendimentos senão ao próprio Fisco.

Todavia, na prática,  esta atitute pela negativa 
revela-se difícil, pois, com  a  não   entrega  
da  cópia da Declaração,  a  pretensão do 
cidadão, máxime o comum, ordinariamente 
não se concretiza. Ou seja,   a abertura da 
conta bancária, a locação, o visto de viagem, 
o seguro fiança,  tudo isso certamente  será 
negado e  sozinho o cidadão não terá força 
para fazer valer esse seu direito elementar 
de respeito aos seus dados ditos fiscais.

Então, para  ajudar o cidadão-contribuinte, 
cabe   sugerir-se à  Receita Federal, ainda 
que nisso  possa estar  sendo redundante, 
que baixe um ato normativo PROIBINDO 
que qualquer pessoa, entidade, empresa 
ou instituição que não a Receita Federal  
peça  e obtenha cópia da Declaração de 
Rendimentos de Imposto de Renda. 

“PRECISO DE UMA CÓPIA DE SUA DECLARAÇÃO DE 
RENDIMENTOS” - PRÁTICA ABUSIVA

* Sócio fundador da Gaia, Silva, Gaede & Associados, Presidente do Comitê Diretor 
desta Organização, chairman da Unidade Rio de Janeiro. Diretor do IBEF-Rio

* Severino Silva
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Julho

O IBEF-Rio parabeniza os associados aniversariantes

Agosto

02/jul - Flavio Jardim Vargas
02/jul - Gilson Pereira Lopes
02/jul - Luiz Fernando Leal Tegon
05/jul - Gilson Carvalho Junqueira
06/jul - Carlos Alberto Lyra Magalhães
06/jul - Murilo Cesar Lemos dos Passos
07/jul - Sérgio Faria L da Fonseca Júnior
08/jul - Carlos Calvo Sanz
08/jul - João César de O. Lima Júnior
09/jul - Claudio Luna Borges Fonseca
09/jul - Emmanuel Rose Hermann
09/jul - Victor Albano da Silva Esteves
10/jul - Gustavo Tavares da Cunha Mello
10/jul - Luiz Castro Acatauassu Nunes
12/jul - André Santos Esteves
12/jul - Edmar Prado Lopes Neto
12/jul - Henrique Aché Pillar
12/jul - João Paulo dos Reis Velloso
12/jul - Lauro da Silva Gonçalves Neto
13/jul - Pedro Luiz Bodin de Moraes
13/jul - Ruy Kameyama
14/jul - Flávio Roque Garcia Silva
14/jul - José Carlos Monteiro
14/jul - Orlando Galvão Filho
14/jul - Ricardo Baldin

14/jul - Wagner Gudson Marques
15/jul - Ítalo Roppa
16/jul - Francisco José Pina G. Crespo
16/jul - Izaltino Camozzato
16/jul - Raul Christiano de S. Portella
19/jul - Fernando Antônio W. Curio
19/jul - Francisco de Assis Guimarães
19/jul - Francisco Moreira Netto
19/jul - Rafael da Silva Bittencourt
20/jul - Breno Rodrigo P. de Oliveira
20/jul - Marcelo Cavalcanti Almeida
20/jul - Roberto Pereira
20/jul - Silvio Martin Furman
21/jul - Antoine Jean Henri Robert
21/jul - Mauro Moreira
22/jul - Antonio Romildo da Silva
22/jul - Cristiano Maron Ayres
22/jul - Fernando Marques Oliveira
23/jul - Gerson Nogueira Braune
23/jul - João Marcos de Sousa Malfa
24/jul - Luiz Antonio Ferreira de Queiroz
25/jul - Emerson Caldo Guizilini
25/jul - Emerson Macedo Bortoloto
25/jul - Istvan Kasznar
25/jul - Wilson Ferro de Lara
27/jul - Carlos da Camara Pestana
27/jul - Norman Martins F. Smith Braz
28/jul - Boris Tabacof
28/jul - Celso de Oliveira Santos

01/ago - Persio Arida
02/ago - Marcos de Barros Lisboa
03/ago - Paulo Roberto Ferreira de Medeiros
04/ago - Fábio Salem
04/ago - Francisco de Assis da Silva
04/ago - João Marcello Dantas Leite
05/ago - Gerson Stocco de Siqueira
07/ago - Carlos Raimar Schoeninger

07/ago - Paulo Roberto Diamante
08/ago - Rodrigo Luís Rosa Couto
09/ago - Antonio Carlos Paiva Bastos
09/ago - John Sam Koutras
09/ago - Jose Taragano
09/ago - Orivaldo Padilha
10/ago - Adenias Gonçalves Filho
10/ago - Helder Luis Paes Moreira Leite
11/ago - Carlos Leoncio Paggiossi
12/ago - Constantino de Oliveira Junior
12/ago - José Octávio Knaack Campos
12/ago - Luiz Fernando de Oliveira Lima
12/ago - Milton de Carvalho Cabral
13/ago - Horacio Aragonês Forjaz
14/ago - Marcos Antonio de Marchi
15/ago - Marcelo Cardoso Malta
15/ago - Mônica Oliveira Costa Pinto Bendia
15/ago - Nestor Cuñat Cerveró
17/ago - Angela Maria Lellis Martins
18/ago - Geraldo Guimarães
18/ago - Maurício Wanderley E. da Costa
19/ago - Jorge Nisenbaum
19/ago - Roberto Dana
21/ago - Maria Angela Cruz Auler
21/ago - Ney Roberto Ottoni de Brito
22/ago - José Donizeti da Silva
22/ago - Osvaldo Burgos Schirmer
23/ago - Antonio Carlos Dantas Mattos
23/ago - Lilianne Bastos de Sá Borges
24/ago - Marcos Guilherme Heringer
25/ago - Claudio Roberto Contador
25/ago - Manuel Luiz da Silva Araújo
25/ago - Samuel Elis Azulay Benoliel
26/ago - Marcos Bastos Rocha
26/ago - Maria das Graças Silva Foster
26/ago - Marta Leite Collares
27/ago - Jairo Cupertino
27/ago - Marco Norci Schroeder
29/ago - Laerte Rocha Pires
30/ago - Daniel Paulo Fossa
31/ago - Claudia Politanski
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