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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, consultorias, empresas de serviços,
auditorias, instituições financeiras (bancárias e não-bancárias) e outras
instituições.

Propósito
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.

• Comunicação, Visibilidade e Valor
• Network altamente qualificado

Ricardo Pereira
Presidente do IBEF-PR
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O IBEF-PR em números

60 CFO’s

5 comitês

de grandes empresas
do Paraná

com atuação em temas de
grande interesse

2.402

177.270

20.115

profissionais impactados
em 2021

impressões nas redes
sociais em 2021

interações nas
publicações em 2021

+300
Associados
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Os comitês

Comitê de
Finanças

Comitê de
Desenvolvimento
de Lideranças

Comitê
Tributário e
Empresarial

Comitê de
Compliance e
Riscos

Comitê de
Inovação
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Comitê de Finanças
Tem como objetivo promover discussões e trocas de experiências entre seus
membros acerca de temas relevantes relacionados ao mundo de finanças, e
compartilhar através dos seus eventos, o conhecimento aos associados e à

comunidade empresarial em geral, fomentando assim o networking.

Comitê de Desenvolvimento de Lideranças
Tem como objetivo debater temas relacionados ao perfil e papel dos
executivos de Finanças na estratégia de negócios, discutir temas

relacionados a oportunidades e desafios de carreira, ao amadurecimento e
elevação de performance, bem como seu papel mais amplo de business
partner na organização. Além de fomentar assuntos dessa natureza, o
comitê também realiza eventos com a finalidade de aproximar empresas e
executivos do IBEF-PR aos movimentos e tendências de mercado.
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Comitê Tributário e Empresarial
Tem como objetivo fomentar o debate acerca das alterações tributárias e
jurídicas relevantes que podem impactar diretamente na área financeira,
além de propiciar a troca de experiências e incentivar a formação de novos

relacionamentos e parcerias. O comitê é formado por advogados,
consultores e gestores de empresas de grande porte atuantes nas áreas
tributária e empresarial.

Comitê de Compliance e Riscos
Tem como objetivo discutir temas atuais referentes a compliance e riscos,
abrangendo questões regulatórias, operacionais e estratégicas, que afetam o
ambiente corporativo das empresas e que trazem desafios para a agenda
dos executivos de finanças.
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Comitê de Inovação
Tem como objetivo debater temas que envolvem estratégia de negócios
ligadas a processos de inovação e tecnologia, o que naturalmente impacta os

executivos de finanças em sua agenda de transformação digital, assim como
em seu papel mais amplo de business partner. Além de fomentar assuntos
dessa natureza, o comitê também realiza eventos com a finalidade de
aproximar empresas tradicionais de startups e servir como um referencial de
solução disruptiva aos membros do IBEF-PR.
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Principais eventos
Prêmio Equilibrista
• 697 visualizações totais
• 307 pessoas de audiência ao vivo (público controlado)

• 76 comentários ao vivo
• 109 espectadores simultâneos
• 6,9 mil pessoas impactadas

CFO Night
• 9 edições realizadas
• Momento para networking e conversas
• Exclusivo para associados

Programa CFO
• Parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
• Oportunidade para profissionais ingressarem ou se especializarem na área
• Curso presencial com possibilidade de participação online e com acesso a renomados CFOs

CFO DAY
• Experiência exclusiva para associados
• Oportunidade para compreender como empresas de referência funcionam
• Networking e aproximação com o mercado
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Principais palestrantes

Fernanda Ferraza
Head of R&D, Business Digital
Organization na Bosch

Carlo Pereira
Diretor Executivo do Pacto
Global da ONU

Diego Barreto
CFO e VP estratégia no iFood

Fabíola Góes
CFO Financial Services
CNH Industrial South America

Viviane Elias Moreira
Gerente Sênior de Riscos e Controles
Internos na UnitedHealth Group

Marcelo Giugliano
Diretor de Varejo da Amazon Brasil

Lívia Afonso
Diretora de Contabilidade
na Volvo VCE
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Iniciativas para 2022

Comunidade IBEF-PR
Um espaço para que os
associados possam se
encontrar e se conectar.

IBEF-PR Expande
Alcançar os executivos de
finanças no interior do Paraná
através de eventos regionais.

IBEF-PR Conecta
Busca conectar empresas e
startups para obter soluções
disruptivas do mercado.

Clube do Livro
Tem como objetivo promover a
discussão de temáticas da
atualidade e aproximar as
diferentes visões de cada leitor
em um encontro online.

IBEF-PR Equilibra
Visa aumentar a participação do
público feminino no instituto por
meio de iniciativas inclusivas,
promovendo a conscientização
da importância da diversidade.

Calendário de eventos IBEF-PR | 2022

MARÇO
▪ 10 | Comitê de
Finanças
▪ 11 | Início do
Programa CFO
▪ 16 | CFO Night
▪ 24 | Comitê
Tributário e
Empresarial

AGOSTO
▪ 09 | Comitê
Tributário e
Empresarial

ABRIL

MAIO

▪ 05 | Comitê de
Inovação
▪ 14 | CFO Day
▪ 19 | Comitê de
Compliance e Riscos

▪ 03 | Comitê de
Desenvolvimento de
Lideranças
▪ 18 | Seminário de
Finanças e
Governança
Corporativa

SETEMBRO

OUTUBRO

▪ 01 | Comitê de
Inovação
▪ 15 | Apresentação
de Cases
▪ 20 | Comitê de
Compliance e Riscos

▪ 04 | CFO Day
▪ 08 | Término do
Programa CFO
▪ 27 | Equilibrista

JULHO

JUNHO
▪ 09 | Comitê de
Finanças
▪ 28 | CFO Day

▪ 07 | CFO Night

NOVEMBRO
▪ 10 | Comitê de
Desenvolvimento de
Lideranças
▪ 24 | Comitê de
Finanças

DEZEMBRO
▪ 08 | CFO Night

Outros grandes valores do IBEF-PR 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).

Mais informações acesse:
www.ibefpr.com.br
ou ligue 41 99951-0490

Benefícios
do associado
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• Temas de grande interesse discutidos por 5 Comitês Técnicos;
• Mais de 20 palestras por ano;

• Recebimento de boletim mensal com as novidades do IBEF-PR e mercado atual;
• Grupo no Telegram exclusivo para associados;
• Relacionamento com CFO's de grandes empresas;
• Participação em eventos especiais como: Seminários, Congressos, Workshops,
CFO Day, CFO Night e Reuniões Exclusivas.

• Desconto no convite do evento Equilibrista (caso o evento aconteça no formato
presencial);
• Desconto de 15% no Curso Programa CFO;
• Participação nos eventos do IBGC Capítulo Paraná durante o ano de 2022;
• Possibilidade de divulgar artigos no site do IBEF-PR e na Gazeta do Povo, que é
parceira do IBEF Paraná; e

• Bônus de assinatura na Gazeta do Povo por 3 meses.

Formas de
patrocínio
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Patrocínio de
Comitês Temáticos
Inclusão da marca como PATROCINADOR DO COMITÊ em
todas as ações de comunicação dos respectivos eventos do
comitê que está sendo patrocinado, sendo:
• Convite para todos os associados do instituto;
• Divulgação para o mailing de interessados do IBEF-PR com mais
de 10.000 contatos;
• Inserção de logomarca do PATROCINADOR no site do IBEF-PR;
• Marcação da rede social do PATROCINADOR nos posts do
evento no LinkedIn do IBEF-PR;

• Saudação ao público presente, antes do evento, por parte do
representante do PATROCINADOR (5 minutos);
• Gravação do evento e posterior envio do material ao PATROCINADOR;

• Evento aberto para até 500 participantes via plataforma Zoom;
• Evento disponibilizado no YouTube para associados ao IBEF-PR;
• Aplicação de pesquisa de satisfação após cada evento;
• Envio do mailing dos inscritos* no evento.
*inscritos que autorizaram o compartilhamento de suas informações, respeitando o LGPD.

• Divulgação nas redes sociais (LinkedIn, Instagram e Facebook)
do IBEF-PR;

Caso seja permitido (devido à pandemia) os eventos dos comitês

• Ações de assessoria de imprensa do IBEF-PR realizadas em
todo o Estado do Paraná;

patrocinador terá ainda direito à:

• Menção pelo representante do instituto na abertura do evento
destacando a categoria PATROCINADOR DO COMITÊ;
• Exibição de vídeo institucional do PATROCINADOR de até 1
minuto;

deverão

ser

híbridos.

No

caso

dos

eventos

presenciais,

• Exposição de banner ou comunicação visual no local do evento;

• Exibição de vídeo institucional de até 1 minuto no local do evento;
• 4 convites para participação no evento.

o
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Exclusividade no segmento (de acordo com CNAE)
no Comitê patrocinado.
Comitês com 2 eventos anuais:
• Comitê de Desenvolvimento de Executivos (2 cotas)

Comitê de Finanças - 3 eventos

• Comitê Tributário e Empresarial (2 cotas)

R$ 15.000,00 à vista

• Comitê de Compliance e Riscos (2 cotas)

ou em 10X de R$ 1.725,00

• Comitê de Inovação (2 cotas)
Demais Comitês - 2 eventos*

Comitês com 3 eventos anuais:
• Comitê de Finanças (2 cotas)

R$ 10.000,00 à vista
ou em 10X de R$ 1.150,00
* O patrocinador pode escolher o comitê temático de interesse.
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Patrocínio de Gestão
• Exposição de logomarca do PATROCINADOR no site do IBEF-PR durante o ano de 2022;
• Exposição de logomarca do PATROCINADOR na divulgação dos eventos nas redes
sociais do IBEF-PR;
• Exposição de logomarca do PATROCINADOR em toda comunicação com os associados
através de e-mail marketing;
• Marcação da rede social do PATROCINADOR nos posts dos eventos no LinkedIn do
IBEF-PR;
• Uma divulgação mensal de material do PATROCINADOR nos grupos dos associados ao
instituto no WhatsApp;
• Citação do PATROCINADOR nos releases de divulgação dos eventos promovidos pelos

Comitês Temáticos para a imprensa;
• Menção pelo representante do instituto na abertura do evento destacando a categoria
PATROCINADOR DE GESTÃO;
• Exibição de vídeo institucional do PATROCINADOR de até 30 segundos nos 11 eventos
promovidos pelos Comitês Temáticos;
• Exposição de logomarca do PATROCINADOR nos 11 eventos promovidos pelos Comitês
Temáticos;
• Espaço para artigo ou publicação de interesse no boletim mensal do IBEF-PR que é
exclusivo para associados;

www.ibefpr.com.br

• Acesso ao mailing de inscritos* nos eventos promovidos pelos Comitês

Temáticos e Prêmio Equilibrista.
*inscritos que autorizaram o compartilhamento de suas informações, respeitando o LGPD.

• Espaço para a publicação de quatro artigos no site e nas redes sociais
do IBEF-PR (mediante validação da Diretoria Executiva do IBEF-PR);
• Direito a Cota Ouro no Prêmio Equilibrista 2022.

No caso dos eventos presenciais, o patrocinador terá ainda direito à:
• Entrega/distribuição de material institucional nos eventos promovidos
pelos Comitês Temáticos;

Exclusividade no segmento (de acordo com CNAE) no
patrocínio de gestão.
Compreende todos os eventos organizados pelo IBEFPR*
*Exceto de instituições terceiras, bem como Congresso CFO e Seminário de
Finanças e Governança Corporativa.

• Exposição de banner ou comunicação visual no local dos eventos
promovidos pelos Comitês Temáticos, CFO Night e Prêmio Equilibrista;
• Exibição de vídeo institucional de até 30 segundos no local dos eventos
promovidos pelos Comitês Temáticos;
• 4 convites para participação nos eventos promovidos pelos Comitês
Temáticos e 1 mesa para o Prêmio Equilibrista.

70 mil ou parcelado em 10x8.050,00

Entre em contato para mais informações:
+55 (41) 99951-0490
ibefpr@ibefpr.com.br
www.ibefpr.com.br

