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Petrobras, SEBRAE, 
Deloitte e Oi inspiram 
empresas a buscarem 

certifi cação

Prêmio IBEF de 
Sustentabilidade
IBEF recebe dezenas de cases 
de grandes, pequenas e 
micro empresas que buscam 
certifi cação e visibilidade para 
suas boas práticas

Cases de 
sucesso

Escultura do artista plástico 
Gian Carlo Patuzzi, criada 
exclusivamente para premiar o 
melhor case de cada categoria

Troféu Ecosofi a A Presidente da 
Petrobras, Maria das 

Graças Silva Foster 
palestra no IBEF

Eventos
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Palavra do
 Presidente 

José Carlos Monteiro 
Presidente do IBEF-Rio

Notas Negócios no aeroporto - SEBRAE
Pão de tapioca do Ceará, café gourmet da Bahia e cogumelos champignon 
cultivado no Distrito Federal. Esses e vários outros artigos com a “cara do 
Brasil” poderão ser encontrados por quem passa pelo Aeroporto Internacional 
Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, na loja Mosaico Brasil. Apoiados pelo 
SEBRAE, a loja abriu espaço para 122 produtores de mais de 310 tipos de produtos 
nacionais. “Nosso foco não está apenas nas oportunidades durante a Copa, mas 
principalmente no aumento da competitividade das micro e pequenas empresas, 
para que os negócios continuem e prosperem mesmo após os eventos”, destaca 
o presidente do Sebrae Nacional, Luiz Barretto.

Oi nas redes sociais
Com o objetivo de estabelecer novos canais de diálogo com o público, distribuir 
conteúdo qualifi cado e relevante e aumentar a abrangência da comunicação com 
o mercado, a Oi traçou uma estratégia para aumentar a utilização da internet e das 
redes sociais. Além do Facebook, a Oi também está presente no Twitter, Google+ e 
Orkut e reposicionou o seu site (www.oi.com.br), com foco na perspectiva do usuário. 
A companhia também disponibiliza o portal de relacionamento Minha Oi (versões 
web e aplicativo mobile), área de auto-atendimento do site, que proporciona uma 
visão única de seus serviços, com acesso à conta e a gráfi cos de consumo, entre 
outros. Além disso, a companhia tem investido signifi cativamente no e-commerce 
de seus produtos.

Completamos o primeiro semestre do ano com uma interessante programação 
de eventos. 
Através do nosso “VIII Fórum IBEF de Óleo e Gás”, o IBEF esteve presente nas 
discussões relacionadas aos preparativos para a 11ª Rodada de Licitações de 
blocos exploratórios e na forma de rateio dos royalties do petróleo. 
O segundo semestre se mostra ainda mais motivador com uma agenda intensa 
e representativa das áreas de interesse de nossos associados. 
Nosso Instituto continua alinhado com as melhores práticas de apreciação 
aos investimentos sustentáveis e, pelo terceiro ano consecutivo, realizamos 
o “Prêmio IBEF de Sustentabilidade”, que certifica e premia cases 
sustentáveis de empresas e entidades. 
Muito se fala sobre a importância da sustentabilidade nas empresas, 
quase sempre relacionando o tema com a responsabilidade 
socioambiental corporativa. São aspectos relacionados certamente. 
Contudo, o conceito de sustentabilidade está ligado à capacidade de perenidade do negócio, tanto 
no que tange às questões sociais e ambientais, mas também no que concerne aos resultados 
econômicos.
Saber analisar a sustentabilidade dos investimentos realizados é fundamental para que as empresas 
não só controlem seus riscos e passivos, mas também identifiquem oportunidades únicas para 
seus negócios, criando vantagens competitivas, acessando novos mercados, reduzindo custos, 
engajando seus públicos-alvo, aumentando seu capital reputacional e, consequentemente, 
aumentando o valor da organização.
Nós do IBEF Rio de Janeiro esperamos que eventos como este sirvam para instrumentalizar 
nossos associados e parceiros, reunindo orientações de profissionais líderes na discussão da nova 
economia e da sustentabilidade. 

Rodrigo de Oliveira
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Patrocinadores do Projeto

O reconhecimento do
IBEF, aliado ao patrocínio
de empresas e entidades

com forte atuação na
área, atraem o interesse
de diversas organizações

Dezenas de empresas e 
administrações encaminharam 
seus cases, que foram avaliados 
pela Banca Examinadora do 
Projeto, formada por executivos 
e acadêmicos de reconhecida 
atuação em suas respectivas 
áreas. Ao todo foram 82 inscritos 
e 25 serão certificados. 
Para Marcos Varejão, Vice-
presidente do IBEF Nacional, 
o reconhecimento do Instituto, 
aliado aos patrocinadores, 
fizeram do Prêmio IBEF de 
Sustentabilidade prioridade 
para empresas que possuem 
iniciativas na área. “Neste 
ano, o Projeto está sendo 
patrocinado pela Petrobras, 
SEBRAE,  Deloitte e Oi. Temos 
certeza que o prestígio destas 

renomadas empresas e entidades, 
em conjunto  com o nosso Instituto, 
que agrega profissionais da alta 
gestão de diferentes segmentos da 
sociedade empresarial brasileira, 
tornou-se fator predominante para 
conseguirmos este número de 
inscrições”, ressalta Varejão. 
Para certificar e premiar os 
vencedores de cada categoria, 
o IBEF irá promover mais uma 
grandiosa Solenidade, no Jockey 
Club Brasileiro, no centro do Rio 

de Janeiro, no dia 30 de julho de 
2013. O Instituto espera receber 
cerca de 400 participantes, 
entre autoridades, empresários, 
executivos, homens-públicos, 
acadêmicos, profissionais 
liberais e jornalistas. 
Os ganhadores que possuírem 
os melhores cases, serão 
conhecidos na oportunidade, 
receberão o Troféu Ecosofia - 
nome escolhido para a escultura 
desenhada por  Gian Carlo 
Patuzzi exclusivamente para 
o Projeto e terão seus cases 
divulgados pela Instituição, 
além de serem convidados 
especiais nas palestras e 
seminários do IBEF. Para 
maiores informações acesse 
www.ibefrio.org.br. 

Prêmio IBEF de Sustentabilidade
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Eventos

IBEF-Rio realiza almoço-palestra 
com presidente da Petrobras

Centenas de pessoas compareceram em evento realizado no Jockey Club do Rio de Janeiro 
para conhecerem as futuras ações que serão desenvolvidas pela companhia

Durante almoço-palestra promovido 
pelo IBEF-Rio, a presidente da 
Petrobras, Maria das Graças Silva 
Foster, apresentou o Plano de 
Negócios e Gestão da companhia 
para o período de 2013/2017.
Dentre as ações apresentadas, 
Foster disse que a petroquímica 
brasileira deverá participar do 
primeiro leilão do pré-sal, que será 
realizado no dia 22 de outubro pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). 
Para este leilão, a companhia 
estuda ampliar sua fatia no Campo 
de Libra, na Bacia de Santos, para 
mais de 30%.
Além disso, informou que a meta 
da Petrobras é atingir este ano 
5,2 milhões de barris/dia de óleo 
equivalente, considerando óleo e 
gás natural. No último mês de abril, 
a produção nacional de petróleo 
e gás alcançou 2,393 milhões de 
barris de óleo equivalente por dia. 
Está também prevista a entrada em 
operação de mais sete unidades 
estacionárias de produção 
que a executiva avaliou como 

“fundamental para levantar a 
curva de produção”. Em 2014, 
mais três unidades deverão iniciar 
seu funcionamento, e em 2015, 
outras duas. 
Graça Foster afirmou que a 
companhia manterá o grau de 
investimento, apesar da baixa de 
avaliação de risco  pela agência 
internacional de classificação 
Standard & Poors, refletindo 
ação similar no rating soberano 
do Brasil. 
Sobre a 12ª Rodada de 
Licitações, dedicada a gás natural 
convencional e não convencional, 
afirmou que a companhia irá atuar 
de forma seletiva e focada.
“Nós estamos estruturando um 
grande projeto de monetização 
para a potencial descoberta do 
gás”, disse. 
A Petrobras também irá buscar 
parceiros nesse leilão. “Vamos 
procurar parceiros que conheçam 
a atividade exploratória e de 
produção, mas também tenham 
afinidade com esse grande 
projeto”.
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Almoço-Palestra

12ª Rodada de Licitações 
também foi tema de almoço-
palestra com a presidente da 

Petrobras

Centenas de pessoas, dentre 
associados e participantes externos 
estiveram presentes na palestra 
proferida pela presidente da Petrobras, 
Maria das Graças Silva Foster. 
O evento foi aberto pelo presidente 
do IBEF-Rio, José Carlos Monteiro, 
que agradeceu a presença de todos, 
especialmente da executiva da 
petroquímica brasileira. Monteiro 
lembrou, inclusive, que Foster foi 
eleita pelo IBEF a “Executiva do Ano” 
em 2008, agraciada com o prêmio 
“O Equilibrista”, reconhecido pela 
comunidade de negócios como o 
“Oscar” do setor pelos executivos de 
finanças no Brasil, por homenagear 
personalidades que se destacaram em 
meio a suas realizações ao longo de 
suas carreiras e atividades exercidas 
durante um ano.
Dentre os temas abordados pela 
executiva, a 12ª Rodada de Licitações 
ganhou destaque.  Prevista para 
outubro, deverá ofertar cerca de 
300 blocos exploratórios de gás. Os 
blocos estão localizados nas bacias 
do Parnaíba, Parecis, Paraná, Acre, 
São Francisco e do Sergipe/Alagoas 
e Recôncavo.
Para essa rodada, informou Graça 
Foster, a empresa está estruturando 
um grande projeto de monetização da 
potencial descoberta de gás. “Você 
não pode entrar e depois ver o que vai 
fazer”, ressaltou. 
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CONEF no Rio de Janeiro
O evento mais tradicional do 

mercado de fi nanças acontecerá 
no Rio de Janeiro

O Congresso Nacional de 
Executivos de Finanças - CONEF 
é um evento nacional que 
acontece anualmente em sistema 
de rodízio entre as Seccionais do 
IBEF distribuídas no Brasil. 
Tradicional entre os executivos 
financeiros do país, o evento 
aborda questões da economia 
mundial, além de temas 
de interesse de diversas 
organizações. 
Durante o Congresso, uma 
personalidade do ano recebe 
uma homenagem, que se refere 
a sua  atuação e desempenho na 
condução dos negócios voltados 
ao desenvolvimento e progresso 
da economia brasileira. Esta 

homenagem é representada por 
uma uma escultura de bronze 
criada pelo artista plástico italiano 
Gian Carlo Patuzzi.
Em 2013, o Congresso será 
realizado no Sofitel Copacabana, 
entre os dias 17 e 18 de 
Outubro. 
O evento contará com 
uma programação inédita 
e interessante, onde serão 
discutidos assuntos relacionados 
a economia mundial, finanças, 
sustentabilidade nas empresas, 
entre outros temas. 
Confira mais informações e 
um vídeo institucional sobre 
o Congresso no site do IBEF 
Nacional (www.ibef.org.br).

Eventos

Escultura de bronze em homenagem 
a uma personalidade do ano



6 7

02/07-Flavio Jardim Vargas
02/07-Gilson Pereira Lopes
02/07-Luiz Fernando Leal Tegon
05/07-Gilson Carvalho Junqueira
06/07-Carlos Alberto Lyra Magalhães
07/07-Sérgio Faria L. da Fonseca Júnior
08/07-Carlos Calvo Sanz
08/07-João César de Oliveira Lima Júnior
09/07-Claudio Luna Borges Fonseca
09/07-Emmanuel Rose Hermann
09/07-Victor Albano da Silva Esteves
10/07-Gustavo Tavares da Cunha Mello
10/07-Luiz Castro Acatauassu Nunes
12/07-André Santos Esteves
12/07-Edmar Prado Lopes Neto
12/07-João Paulo dos Reis Velloso
12/07-Lauro da Silva Gonçalves Neto
13/07-Pedro Luiz Bodin de Moraes
13/07-Ruy Kameyama
14/07-Flávio Roque Garcia Silva
14/07-José Carlos Monteiro
14/07-Orlando Galvão Filho
14/07-Ricardo Baldin
14/07-Wagner Gudson Marques
15/07-Ítalo Roppa
16/07-Francisco José Pina Gouvea Crespo
16/07-Izaltino Camozzato
16/07-Raul Christiano de Sanson Portella
17/07-José Afonso Oliveira Júnior
19/07-Fernando Antônio Wanderley Curio
19/07-Francisco de Assis Guimarães
19/07-Francisco Moreira Netto
20/07-Arminio Fraga Neto
20/07-Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
20/07-Marcelo Cavalcanti Almeida
20/07-Roberto da Cunha Castello Branco
20/07-Roberto Pereira
20/07-Silvio Martin Furman
21/07-Antoine Jean Henri Robert
21/07-Mauro Moreira
22/07-Antonio Romildo da Silva
22/07-Cristiano Maron Ayres
22/07-Fernando Marques Oliveira
23/07-Gerson Nogueira Braune
23/07-João Marcos de Sousa Malfa
24/07-Luiz Antonio Ferreira de Queiroz
25/07-Emerson Caldo Guizilini
25/07-Emerson Macedo Bortoloto
25/07-Wilson Ferro de Lara
27/07-Carlos da Camara Pestana
27/07-Norman Martins Ferreira Smith Braz
28/07-Boris Tabacof
28/07-Celso de Oliveira Santos
31/07-Dario Balesdent Filho

01/08-Alexandre Silva D’Ambrósio
01/08-Persio Arida
02/08-Marcos de Barros Lisboa
03/08-Paulo Roberto Ferreira de Medeiros
04/08-Fábio Salem
04/08-Francisco de Assis da Silva
04/08-João Marcello Dantas Leite
04/08-Marco Antonio de Paulo Maciel
05/08-Gerson Stocco de Siqueira
07/08-Carlos Raimar Schoeninger
07/08-Henrique Pinto Echenique
07/08-Paulo Roberto Diamante
08/08-Rodrigo Luís Rosa Couto
09/08-John Sam Koutras
09/08-Jose Taragano
09/08-Orivaldo Padilha
10/08-Adenias Gonçalves Filho
10/08-Helder Luis Paes Moreira Leite
11/08-Natalia Maria Fernandes Pires
12/08-Constantino de Oliveira Junior
12/08-Jefferson Dias Miceli
12/08-José Octávio Knaack Campos
12/08-Luiz Fernando de Oliveira Lima
12/08-Milton de Carvalho Cabral
14/08-Marcos Antonio de Marchi
15/08-Marcelo Cardoso Malta
15/08-Mônica Oliveira Costa Pinto Bendia
15/08-Nestor Cuñat Cerveró
17/08-Angela Maria Lellis Martins
17/08-José Renato Ricciardi
18/08-Geraldo Guimarães
18/08-Maurício Wanderley E. da Costa
19/08-Denise Goulart de Freitas
19/08-Jorge Nisenbaum
19/08-Roberto Dana
21/08-Maria Angela Cruz Auler
21/08-Ney Roberto Ottoni de Brito
22/08-José Donizeti da Silva
22/08-Osvaldo Burgos Schirmer
22/08-Rodrigo Esteves Pinheiro
23/08-Antonio Carlos Dantas Mattos
23/08-Lilianne Bastos de Sá Borges
23/08-Maria Madalena S C Raptopoulos
24/08-Marcos Guilherme Heringer
25/08-Claudio Roberto Contador
25/08-Manuel Luiz da Silva Araújo
25/08-Samuel Elis Azulay Benoliel
26/08-Marcos Bastos Rocha
26/08-Maria das Graças Silva Foster
26/08-Marta Leite Collares
26/08-Paulo Augusto Luz Ferreira Saba
27/08-Jairo Cupertino
27/08-Marco Norci Schroeder
30/08-Daniel Paulo Fossa
31/08-Claudia Politanski

Conselho de Administração

Presidente
Márcio Fortes

Vice-Presidente
Theophilo de Azeredo Santos

Membros
Ary da Silva Graça Filho 
João Carlos França de Luca
Manuel Fernandes
Ricardo Vieira Coelho
Roberto Castello Branco
Roberto Lima Netto
Thomas Klien
 

Conselho de Administração

Expediente

Diretoria Executiva

Presidente
José Carlos Monteiro

1º Vice-Presidente
Ricardo Vieira Coelho

Vice-Presidentes
Eduardo Felipe Teixeira
Gustavo Damazio de Noronha
João Carlos Peixoto de Lima
José Octávio Vianello de Mello 
Sérgio Burrowes Raposo 
Stefan Alexander 

Diretor Executivo
Marcos Chouin Varejão

Conselho Fiscal

Presidente
João Carlos Reichmann Mader

Membros e Suplentes
Claudio Roberto Contador            
José Carlos Fardim                                
Luiz Affonso Neiva Romano 
Luiz Eduardo Marinho                          
Ricardo Duarte Carneiro Monteiro       

Conselho Consultivo
Ary da Silva Graça Filho 
Marcos Chouin Varejão 
Ney Roberto Ottoni de Brito 
Orlando Galvão Filho 
Reynaldo Vilardo Aloy 
Theophilo de Azeredo Santos 
Valmar Souza Paes 
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