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O CLUBE DE CONSELHEIROS

7 encontros intimistas para proprietários e executivos
compartilharem suas experiências com o respaldo de
especialistas em assuntos sensíveis à empresa familiar
DINÂMICA:
1) APRESENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA DO TEMA
2) CASE DE EMPRESA QUE JÁ PASSOU POR AQUELA EXPERIÊNCIA
3) FÓRUM DE DISCUSSÕES PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS
4) CONSELHO CONSULTIVO: CLUBE DE CONSELHEIROS
INFORMAÇÃO PÚBLICA

2

Conheça os Conselheiros que estarão com você
Adriana Barreto integra a equipe de relacionamento com empresas de capital fechado da B3, empresa fruto da união entre
BM&FBOVESPA e Cetip, desde Jan/2013. Nessa função, é responsável pela prospecção comercial para Bolsa de Valores,
desenvolvendo atividades voltadas à capacitação empresarial e à preparação para a abertura de capital. Gerencia ainda o
canal de comunicação da Bolsa com esse público, o Vem pra Bolsa (www.vemprabolsa.com.br). Em suas experiências
anteriores, fez parte da área de Business Development da EY, com foco na prospecção para o middle market, e da área de
negócios do Banco Santander. Com MBA em Economia Empresarial (USP), possui pós-graduação em Negócios Internacionais
(Mackenzie), graduação em Relações Internacionais (UNESP) e cursos de especialização em Vendas & Marketing (ESPM) e
Administração (FGV). Contato: adriana.barreto@b3.com.br
Ana Paula Marques dos Reis é advogada da área de Direito Societário do BMA. Representa companhias abertas, instituições
financeiras, integrantes do sistema de distribuição, gestores de recursos, acionistas e investidores em consultivo dia-a-dia,
processos sancionadores e pré-sancionadores e em procedimentos administrativos perante a Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, BM&FBovespa Supervisão de Mercados – BSM, Banco Central do Brasil - BACEN e Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional- CRSFN. Possui ampla experiência em liquidações extrajudiciais de instituições financeira
perante o BACEN e em processos administrativos decorrentes de acusações de lavagem de dinheiro. Ana Paula integra
desde 2006 o Comitê Consultivo de Educação da CVM. Também integra, desde 2004, a Comissão Jurídica da Abrasca.
Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCrim. Possui Curso de Especialização em Regulação no Mercado
de Capitais pela Columbia Law School (2015), extensão em Direito do Mercado e Capitais - Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo – PUC (2009) e Pós-Graduação em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV - RJ (2005). Graduada em
Direito pelo Centro Universitário da Cidade / UniverCidade - RJ (2004). Contato: anapaula@bmalaw.com.br
Anna Carolina de Oliveira Malta é sócia das áreas de Mercados Financeiro e de Capitais, bem como de Ética Corporativa e
Compliance do BMA. Ela assessora clientes nacionais e estrangeiros, especialmente companhias, instituições financeiras,
fundos de investimento e gestoras de recursos em consultoria diversa sobre mercado de capitais, finaciamentos e
investimentos em geral, colocações públicas e privadas de valores mobiliários e reestruturações de dívidas. Em 2015,
ampliou sua atuação para incluir Ética Corporativa e Compliance e atualmente se envolve diretamente em assuntos
referentes a anticorrupção, inclusive em investigações e a implementação de programas de compliance. Anna Carolina é
frequentemente recomendada nos rankings de Banking & Finance e Mercados Financeiro e de Capitais de renomadas
publicações jurídicas como The Legal 500. Possui MBA em Finanças e Mercado de Capitais - Fundação Getulio Vargas - FGV
(1999) e Graduação em Direito - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC (1997). Contato:
aco@bmalaw.com.br
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Conheça os Conselheiros que estarão com você
Daniel Maranhão é formado em Ciências Contábeis e Administração, possui MBA em Controladoria pela USP e
especialização em Finanças e Marketing pela Universidade da Califórnia, USA. Possui vasta experiência, adquirida
em empresas como Arthur Andersen, Deloitte e Ernst Young, em contabilidade nacional e internacional, USGAAP
e IFRS, mercado de capitais, fusão e aquisição, Forensic e processos de reestruturação organizacional, atuando na
gestão de empresas globais, com crescimento acelerado em mercados e segmentos emergentes. Como sócio,
também atuou como coordenador regional da América Latina, membro do grupo de regulamentação
internacional e membro do comitê de gestão de risco internacional nas seis maiores empresas globais de
auditoria. Contato: daniel.maranhao@br.gt.com
Daniela Pinho é sócio-sênior desde 2012. Ocupou posições executiva e em finanças corporativas, nas áreas de
fusões & aquisições, private equity e análise de ações de companhias de capital aberto (buy e sell side). Antes de
juntar-se a Brasilpar, foi Diretoria Financeira da CAB ambiental (Grupo Galvão). Na função conduziu a tentativa de
abertura de capital no Bovespa Mais, além de coordenar várias captações de recursos com bancos comerciais e
multilaterais. Sua experiência profissional prévia inclui a responsabilidade pela área de execução de fusões &
aquisições na Arsenal Investimentos, onde conclui diversas importantes transações. Daniela também trabalhou na
Fator Corretora como analista de ações e no Banco Sul América nas áreas de private equity e gestão de recursos.
Daniela é formada em administração de empresas com foco em marketing pela ESPM e possui pós-graduação em
Gestão Financeira e Risco pela Fipecafi-USP. Contato: daniela@brasilpar.com.br
Daniela Soares é advogada da área de Direito Societário do BMA Advogados. Sua prática é direcionada a
transações nacionais e internacionais. Representa clientes nacionais e estrangeiros em uma variedade de
transações de alta complexidade em diversos setores. Daniela possui atuação relevante na estruturação de
mecanismos de remuneração, bem como em reestruturações societárias que envolvam planejamentos
sucessórios e familiares. É graduada em Direito pela PUC SP e pós-graduada em Direito Contratual pelo Centro de
Extensão Universitária. Contato: dhs@bmalaw.com.br
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Conheça os Conselheiros que estarão com você
Domingos Ricca é Sócio-Diretor da Ricca & Associados Consultoria e Treinamento e da Revista Empresa Familiar.
Consultor especializado em Governança Corporativa para Empresas Familiares, atua como palestrante e
conferencista nacional e internacional. É Conselheiro da FIERGS e certificado em Governança Corporativa pela
SQS Suíça. PhD em Administração pela Florida Christian University. Contato: ricca@empresafamiliar.com.br

Gustavo Diniz Junqueira: antes de se juntar à Brasilpar em 2012, ocupou vários cargos importantes em
instituições financeiras e empresas no Brasil e no exterior em diferentes áreas: banco de investimento, relações
com investidores (RI), tesouraria e finanças corporativas. Foi também Vice-Presidente Executivo do Banco Pine
S.A. (PINE4). A experiência profissional de Gustavo inclui assessoria financeira em importantes transações de
M&A e reestruturações financeiras, quando ele era manager na Arsenal Investimentos, e o IPO da EZTEC, onde foi
CFO e diretor de RI. Anteriormente, ele trabalhou nos EUA por cinco anos no departamento de M&A da Enron,
onde teve uma participação ativa no programa de aquisições internacionais. Gustavo Junqueira é bacharel em
Administração de Empresas pela FAAP e possui MBA pela Thunderbird School of Management com ênfase em
finanças e estratégia corporativa. Contato: gjunqueira@brasilpar.com.br

Maria Cecilia Saraiva Mendes Gonçalves é graduada em Administração de Empresas pela Fundação Armando
Álvares Penteado e possui MBA pela Thunderbird -School of Global Management, AZ - USA, 2000. É membro do
Conselho de Administração da Saraiva S.A. Livreiros Editores há mais de 10 anos. Atuou como Analista Financeira
no IFC - World Bank em Washington e São Paulo, além de ter sido empreendedora na área do varejo no início da
carreira. Contato: mcsmgoncalves@gmail.com
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Conheça os Conselheiros que estarão com você
Paulo Funchal é Graduado em Economia, Engenharia Naval e mestre em Economia da Energia pela USP. Ele
ocupou diversos cargos executivos nacional e internacionalmente em organizações empresariais, onde foi
responsável pela avaliação, estrutura de projeto, due diligence, integração empresarial e projetos de
reestruturação financeira. Sua experiência inclui análise detalhada financeira e estratégica em operações
holandesas e alemãs para a diretoria executiva da Empresa de Energia dos Países Baixos, responsável pela
avaliação de aquisição, descarte e pós-aquisição. Contato: paulo.funchal@br.gt.com

Raphael Brino é experto em empresas emergentes e reestruturação corporativa. Tem atuado como executivo de
finanças e mais recentemente como consultor em empresas nacionais, multinacionais, em empresas familiares e
de portfólio de fundo de private equity, em diversas indústrias. Como agente de mudanças, tem liderado
situações de transformação, reestruturação, profissionalização da gestão, estruturação organizacional e
modelagem financeira; tendo como foco o crescimento e desenvolvimento sustentável do negócio, e criação de
valor. Graduado em Contabilidade, com MBA em Controladoria e Finanças. Contato: raphael.brino@gmail.com

Sheila Madrid Saad é Sócia-Diretora da Ricca & Associados e da Revista Empresa Familiar. Consultora
especializada em Gestão de Pessoas, principalmente nas organizações de Natureza Familiar. É Mestre em
Administração e Especialista em Gestão de Pessoas para Qualidade. Professora de cursos de graduação e pósgraduação e palestrante e conferencista. Contato: sheila@empresafamiliar.com.br
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Adriana Barreto
11 2565-7375
adriana.barreto@b3.com.br
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DISCLAIMER

Aviso Legal
Este documento destina-se a fins exclusivamente informativos, explicativos e de divulgação do
produto ou do serviço, não constituindo nenhuma recomendação de investimento.
As normas e os procedimentos citados estão sujeitos a alterações, sendo recomendável a consulta
direta a suas versões mais atualizadas.
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