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INSTITUCIONAL 2021



O IBEF-PR

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-PR) é uma

instituição sem fins lucrativos, que congrega executivos de

finanças dos vários segmentos da atividade econômica do

Paraná: executivos das áreas de indústria, comércio, con-

sultorias, empresas de serviços, auditorias, instituições finan-

ceiras (bancárias e não-bancárias) e outras instituições.

• Comunicação, Visibilidade e Valor

• Network altamente qualificado

Mauricio Zanforlin
Presidente do IBEF-PR

Desenvolver e manter uma comunidade de profissionais de

finanças que fomenta o desenvolvimento de seus associados,

as boas práticas profissionais, o relacionamento e a ética, de

forma a impactar positivamente suas empresas e a sociedade

onde atua.

PROPÓSITO



290
Associados

60 CFO’s
de grandes  

empresas do Paraná

5 comitês
técnicos com atuação em  

temas de grande interesse

2 .800
profissionais impactados  

em 2020

250 .484
pessoas alcançadas nas  

redes sociais em 2020

19 .176
interações nas  

publicações em 2020

O IBEF-PR EM NÚMEROS



OS COMITÊS

Comitê de  

Finanças

Comitê de

Tributário e

Empresarial

Comitê de  

Compliance  

e Riscos

Comitê de  

Inovação

Comitê de  

Desenvolvimento  

de Executivos



PRINCIPAIS EVENTOS

Prêmio Equilibrista

• 420 pessoas de audiência ao vivo 

• Benefícios exclusivos para participantes

• 2.1 milhões de pessoas impactadas via imprensa

CFO Night

• 8 edições realizadas

• Momento para networking e conversas

• Exclusivo para associados



PRINCIPAIS EVENTOS

Programa CFO

• Parceria com Universidade Positivo 

• Oportunidade para profissionais ingressarem ou se            

especializarem na área

• 100% online e com acesso a renomados CFOs

CFO DAY

• Experiência exclusiva para associados

• Oportunidade para compreender como empresas 

referências funcionam

• Networking e aproximação com o mercado



PRINCIPAIS PALESTRANTES

Simoni Bianchi

CFO no Grupo Ayoshii
Marcelo de Azevedo 

CFO no Grupo Boticário

Adailton Santos

CFO no Condor

Reynaldo Goto

Diretor de Compliance 

na BRF

Mauricio M. Carvalho

PMO Finance no Grupo 

Renault



CALENDÁRIO DE EVENTOS IBEF-PR | 2021 Mais informações acesse:

www.ibefpr.com.br

ou ligue 41 99951-0490

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

▪ 09 | Comitê

de  Finanças

▪ 25 | Comitê  

Tributário e  

Empresarial

▪ 06 | Comitê

de  Inovação

▪ 15 | CFO Day

▪ 20 | Comitê de 

Compliance e 

Riscos 

▪ 04 | Comitê de 

Desenvolvimento 

de Executivos

▪ 09 | Comitê

de  Finanças

JULHO

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

▪ 06 | CFO Day

▪ 10 | Comitê  

Tributário e  

Empresarial

▪ 09 | Comitê de 

Inovação

▪ 05 | CFO Day

▪ 21 | Equilibrista

▪ 11 | Comitê de 

Desenvolvimento 

de Executivos 

▪ 25 | Comitê de  

Finanças

▪ CFO Night

▪ 19 | Seminário 

IBGC

▪ CFO Night

▪ Curso 

Programa CFO

▪ Congresso CFO

▪ 21 | Comitê de 

Compliance e Riscos

Outros grandes valores do IBEF são o networking e o ambiente de relacionamento entre parceiros e associados. 

Portanto, assim que possível os eventos e encontros serão no sistema hibrido (presencial e online).

http://www.ibefpr.com.br/


BENEFÍCIOS DO ASSOCIADO

1.Temas de grande interesse discutidos por 5 Comitês Técnicos;

2.Mais de 20 palestras por ano;

3.Recebimento de boletim mensal com as novidades do IBEF e mercado atual;

4.Grupo no Telegram exclusivo para associados;

5.Relacionamento com CFO's de grandes empresas;

6.Participação em eventos especiais como: Seminários, Congressos, Workshops, 

CFO Day, CFO Night e Reuniões Exclusivas.

7.Desconto no convite do evento Equilibrista (caso o evento aconteça no 

formato presencial);

8.Desconto de 10% no Curso Programa CFO;

9.Participação nos eventos do IBGC Capítulo Paraná durante o 1º semestre de 

2021;

10.Possibilidade de divulgar artigos no site do IBEF e na Gazeta do Povo, que é 

parceira do IBEF Paraná; e

11.Bônus de assinatura na Gazeta do Povo por 2 meses.



Entre em contato para 

mais informações:

+55 (41)99951-0490
ibefpr@ibefpr.com.br 

www.ibefpr.com.br

mailto:ibefpr@ibefpr.com.br
http://www.ibefpr.com.br/

