PERFIL DOS PALESTRANTES
DANIEL MENDEZ com sua gestão, transformou a Sapore na maior empresa latinoamericana de soluções em alimentação do mercado. Sua postura inovadora contribuiu
para a quebra de paradigmas no setor, ao lançar soluções e metodologias inéditas em
processos, produtos e perfil de pessoas.
EDSON CAMPAGNOLO é Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Foi eleito em 2011 para comandar a entidade, tendo sido reeleito em 2015 para mais um
mandato de quatro anos. É também vice-presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI). Foi presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Paraná e coordenou o
G7, grupo que reúne as principais entidades representativas do setor produtivo
paranaense. Nascido em 1959, em Francisco Beltrão, faz parte do conselho da indústria
de confecção Logic/Rocamp, que fundou em 1990, em Capanema, no Sudoeste do
Paraná, em sociedade com a esposa, Sueli Roveda Campagnolo. Em sua vida
empresarial, sempre teve envolvimento com o associativismo, tendo presidido a
Associação Comercial e Empresarial de Capanema, a Coordenadoria das Associações
Empresariais do Sudoeste do Paraná e o Sindicato das Indústrias do Vestuário do
Sudoeste do Paraná (Sinvespar). Antes de assumir a presidência da Fiep, ocupou o cargo
de vice-presidente da entidade por dois mandatos.
FRANCISCO MILLARCH é o fundador e CEO da Rentcars.com, a maior empresa online
de locação de veículos da América Latina e uma das líderes mundiais. Francisco possui
mais de 35 anos de experiência no setor de tecnologia e serviços, é graduado em
Publicidade e Propaganda pela PUC-PR e cursou Engenharia Elétrica na UTFPR. Millarch
também é Mestre em Hypermedia pela Universidade de Westminster, em Londres e
realizou cursos de negócios e administração de empresas na Universidade de Stanford e
o Owner/President Management Program (OPM) na Harvard Business School. No final
dos anos 90, Francisco morou e trabalhou em Londres, onde desenvolveu e liderou mais
de 30 projetos de tecnologia online para clientes como Financial Times, Xerox, Adidas e
Barclays. Ao retornar ao Brasil liderou a Divisão de Internet da Positivo Informática,
lançando o Portal Educacional, na época o maior portal de ensino fundamental e médio do
país.Em 2004 Millarch criou a Malapronta.com, uma das primeiras agencias de reserva de
hotéis online do Brasil e que foi considerada uma das dez maiores da América Latina. A
empresa foi vendida em 2012 para o maior conglomerado de turismo da Europa, a Tui
Travel. Francisco Millarch também é mentor da Endeavor, do Founder Institute, além de
membro e atual chapter chair do Young President’s Organization (YPO).
IRINEU ROVEDA JÚNIOR, advogado empresarial há mais de 20 anos, possui
experiência como consultor em governança corporativa, estratégia empresarial,
sustentabilidade e compliance, também atuou na gestão e implantação de sistemas de
informação de controle. Atualmente é Superintendente Corporativo do Sistema FIEP e
CEO da IRJ Consultoria, em Florianópolis.
JELSON OLIVEIRA, Professor e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Possui graduação em Filosofia
pela Universidade Federal do Paraná (1999), especialização em Sociologia Política e
mestrado em História da Filosofia Moderna e Contemporânea pela mesma Universidade
(2004) e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, com pesquisa

sobre a Amizade em Nietzsche. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Exeter
(Reino Unido), com bolsa CAPES (2016). Foi professor do Mestrado em Direitos
Humanos da PUCPR (2013-2016), coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia
(2009-2011) e do Programa de Pós-graduação - mestrado e doutorado (2012-2013) da
PUCPR, onde foi também Diretor de Graduação (2014-2015). É membro do Grupo de
Pesquisa Hans Jonas do CNPq, é membro e ex-coordenador do GT Hans Jonas; membro
do GT de Filosofia da tecnologia e da técnica e do GT Genealogia e crítica da ANPOF
(Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia). Foi professor visitante da UCM
(Universidade Católica de Moçambique - 2017). Tem experiência na área de Filosofia,
com ênfase em Ética e História da Filosofia Contemporânea, Fenomenologia da vida,
Filosofia da Técnica e da Tecnologia e Ética Ambiental, atuando principalmente em torno
de autores como Nietzsche, Schopenhauer e Hans Jonas.
JOÃO COX NETO, 55 anos. Cox é presidente do Conselho de Administração da TIM
Participações S.A. e TIM Brasil S.A. e também membro dos conselhos da Petrobras S.A.,
Embraer S.A., Braskem S.A e Linx S.A. É sócio fundador e sócio-administrador da Cox
Investimentos & Consultoria Ltda. De 2006 a 2010, atuou como vice-presidente do
Conselho e diretor-presidente da Claro. Em 2005, atuou como vice-presidente do
conselho de administração da Cellcom Israel. Entre abril de 1999 e agosto de 2004, atuou
como vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Telemig Celular
Participações e da Tele Norte Celular Participações e também como diretor-presidente da
Telemig Celular e Amazônia Celular de agosto de 2002 a agosto de 2004. Cox foi ainda
membro dos conselhos de administração de outras empresas no Brasil, Argentina,
Holanda e Israel. Também foi conselheiro do CRSFN - Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, da ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas e do
IBRI - Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Cox é formado em economia pela
Universidade Federal da Bahia e estendeu seus estudos de pós-graduação em economia
na Université du Québec à Montreal e no College of Petroleum Studies da Oxford
University.
LIRES BILIBIO, Membro do conselho Medabil, o qual presidiu por quatro anos. Na
empresa já ocupou as posições de Diretora de Marketing e Diretora Administrativa e
Financeira e RH. Membro do Conselho de família, Conselho de Sócios, Presidente do
Family Office. Membro do Conselho Junior Achievement RS e membro do EO Brasil. É
Vice-presidente do Instituto Attílio Bilibio. Conselheira independente de empresa ramo de
varejo. É fundadora do grupo Entre Nós (grupo de herdeiras de empresas familiares
voltados as questões de Governança Corporativa). Bacharel em Administração pela
PUCRS. Pós-graduada em Marketing (PUCRS) e em Gestão de empresas pela FGV.
Formação STC Executivo pela Fundação Dom Cabral e Kellogg Graduate School, PDC
FDC e Programa de Formação de Conselheiros IBGC.
MARCELO REICHERT, é o Diretor de Adesivos, Vedantes e Elastômeros do Grupo FCC,
uma empresa de ciência dos materiais com matriz no RS. Atualmente, ele é responsável
por 6 diferentes negócios em diferentes estágios de maturidade, desde start-ups até
negócios maduros. Antes de ingressar à FCC, Marcelo foi um Consultant e Case Team
Leader no escritório de Los Angeles da Bain & Company, onde atuou nas áreas de private
equity e mercado de varejo, auxiliando clientes com estratégias de mercado, estrutura
organizacional e decisões de investimento. Antes de trabalhar com a Bain, Marcelo foi um
Analist e depois Associate no grupo de Global Markets do Deutsche Bank em Nova York.
Marcelo também já trabalhou com a McKinsey & Company e com o banco UBS. Marcelo

tem um mestrado em Administração da Harvard Business School, um Bacharelato em
Ciências Econômicas da Wharton Business School e um Bacharelato em Relações
Internacionais da Universidade da Pensilvânia. Marcelo também é um Fellow e membro
da Rede de Talentos da Fundação Lemann e um membro do Harvard Angels, um grupo
de investimento e apoio a start ups.
PAULO RABELLO DE CASTRO, PhD, Fundador da SR Rating, primeira empresa
brasileira de classificação de riscos de crédito, que atua no mercado desde 1993. Gestor
da RC Consultores, desde 1979, empresa de Previsão Econômica e Analises de
Mercado. Gestor na Macroconsulting Brasil.
RICARDO SETUBAL, Administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e
bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Fez curso de especialização
em Harvard (Program Management Development). É Presidente do Conselho de
Administração da Itautec e membro do Conselho da Duratex, além de membro do
Conselho de Administração da Elekeiroz e membro suplente do Conselho de
Administração da Itaú Investimentos. É presidente do Conselho do IBGC.
VICHY BLOCH, Fundou e gerenciou por 18 anos a DBM do Brasil acumulando a gestão
da América Latina por 10 anos. Hoje é sócia da Vicky Bloch Associados, empresa focada
em Coaching. Leciona em cursos desde de meados dos anos 1980 em instituições como
a FIA e a FGV-SP. Foi monitora do curso de Family Business de Harvard a convite do
Prof. John Davis por dois anos. É formada em Psicologia pela PUC de São Paulo em
1975. Fez o “ The Columbia Coaching Certification” (External Coach Intensive) na
Columbia University.
WILSON CARNEVALLI FILHO, Graduado e Mestre em Administração de Empresas pela
FGV – SP. Especialização no INSEAD e KELLOG. Sócio- Fundador da Ekilibra
Governança Integrada - consultoria especializada em Governança. Conselheiro
Independente da Hapvida S/A, Conselheiro do Grupo Edson Queiroz e Nexa Informática.
Membro do Comitê de Auditoria da Acumuladores Moura S/A e membro do Colegiado de
Apoio ao Conselho em Conduta (CAC-C) – IBGC. Ex- Conselheiro de diversas
Organizações em vários setores. Experiência executiva de 32 anos, sendo 11 anos em
cargos de Presidente nas seguintes empresas: Moura Dubeux Engenharia S/A, Sykué
Bioenergia, INAL/CSN e Camargo Correa Cimentos S/A. Foi Consultor do Banco Mundial
em Projeto de Governança Corporativa em Mozambique. Palestrante do IBGC em
programas de formação para Conselheiros de Administração. Associado do IBGC há mais
e 10 anos.

PERFIL DOS MODERADORES
ANDRÉ CALDEIRA, Fundador e CEO da Proposito/TRANSEARCH, empresa de
recrutamento e avaliação de talentos sênior. Com MBA pela The Anderson School of
Management/UCLA, em Los Angeles, André construiu sua carreira executiva de mais de
20 anos como Diretor de Marketing, VP e CEO de grandes empresas nas áreas de
comunicação, educação e tecnologia. Como headhunter e consultor sênior na área de
gestão de talentos e carreiras, faz projetos de executive search e assessment de
executivos em posições de alta e média gestão, bem como Conselhos de Administração.
Especialista em gestão de talentos sênior e carreiras, atua como Coordenador do IBGC,
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – Capítulo Paraná; e também Coordenador
do Comitê de Desenvolvimento de Executivos de Finanças do IBEF Paraná.
CARLOS PERES, Coordenador Geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa –
IBGC do Capítulo Paraná, Carlos Peres é também sócio líder da PwC Brasil para a
Região Sul. Vice presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF/PR) e
membro do Young Presidents Organization (YPO). Graduado em Ciências Contábeis e
Administração de Empresas, com MBA em Controladoria e Finanças USP/SP e Formação
em Estratégia pelo INSEAD USA. Carlos possui uma trajetória de 30 anos na área de
auditoria, governança corporativa para empresas de controle familiar e de capital aberto,
ampla experiência profissional em processos de fusões e aquisições e de abertura de
capital – IPO.
CLAUDIO ENRIQUE LUBASCHER, sólida experiência em gestão de negócios (Finanças,
Administrativa, Marketing e Planejamento Estratégico). Intensa vivência em processos de
gerenciamento de projetos, implantação de novas unidades de negócios e reestruturação
organizacional. Foco em resultados e high performance através de equipes de trabalho
altamente comprometidas, competitivas e eficazes. Habilidade em processos de
negociação junto a instituições financeiras, fornecedores, clientes, sindicatos, órgãos
públicos etc.
HELOISA BEDICKS, É superintendente geral do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa - IBGC, a principal organização de governança corporativa da América do Sul
e vice-presidente da GNDI - Global Network of Director Institute. Ela faz parte do conselho
da Associação dos Patrocinadores do Painel de Aquisições do Brasil e também do
Conselho da Portas Abertas. Heloisa também foi membro do conselho da IGCN International Corporate Governance Network e de empresas privadas. É bacharel em
Economia e Contabilidade e Mestre em Administração de Empresas.
MARCELO BERTOLDI, Advogado sócio do escritório Marins Bertoldi Advogados, onde
atua há mais de 20 anos nas áreas de direito contratual, societário, fusões e aquisições,
contencioso e arbitragem. Mestre e Doutor pela PUCSP. Professor licenciado de direito
societário da PUCPR e professor convidado em cursos de pós-graduação e mestrado em
direito e em escolas de negócios. Conselheiro Certificado pelo IBGC. Fundador do
Capítulo Paranaense do IBGC, do qual foi coordenador geral. Autor de diversos livros e
artigos jurídicos sobre temas de Direito Comercial e Societário.

NELSON LUIZ PAULA DE OLIVEIRA, Administrador formado pela FAE Business School,
especialização em Finanças, Governança Corporativa, Governança Familiar e
Planejamento Estratégico. Conselheiro de Administração certificado pelo IBGC. Participa
do Banco de Conselheiros do BNDES. Sócio da Brickinvest Consultoria, Negócios e
Investimentos , da CGN Consultoria em Governança e da JN Smart. Conselheiro e
Consultor em grupos e empresas familiares. Coordenador Capítulo Paraná do IBGC.
Conselheiro do IBEF- Paraná.

