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Advogado, palestrante e crowdfunding mentor

viniciuscarneiro@etecontabil.com.br

Resumo

Autor do livro "Dinheiro da Multidao: oportunidade x burocracia no crowdfunding nacional  Membro do

 conselho diretor da Mestra Educacional - metodologias educacionais inovadoras  CEO at Mhydas North

 America LLC - BR crowdfunding mentor  Diretor Financeiro da Mhydas Fomento Mercantil  Gestor da

 Mhydas Investimento e Participações  Diretor Executivo na Etecon Contabilidade

Experiência
CEO  na   Mhydas North America
December 2012  -  Present (3 years 3 months)

Gestor, no Brasil, dos negócios ligados à Corporação, com foco na análise de frentes de investimento e

 participações.

Chief Financial Officer  na   Mhydas Fomento Mercantil
June 2010  -  Present (5 years 9 months)

Gestão, controle de factoring e operações de fomento mercantil destinada a pessoas juridicas. Terceirização

 da gestão financeira de empresas nacionais.

Executive Director  na   Grupo Etecon
July 2005  -  July 2013  (8 years 1 month)

Empresas de assessoria contabil focada nos segmentos de serviços de contabilidade, gestão fiscal, e

 departamento de pessoal. Mais de 35 anos no mercado atendendo empresas dos mais diversos segmentos,

 com foco na "nova contabilidade" essencial aos resultados empresariais com foco em resultado.

Advogado  na   Cummins Filtration
2002  -  2010  (8 years)

Gestao juridica dos processos tributarios e fiscais da companhia, com reports mensais para a matriz nos USA

 e no Brasil.

Institutional Directory  na   Global Trend Intuitions - GTI
July 2006  -  January 2009  (2 years 7 months)

A dot.com company, focused on market based on virtual worlds, specially Second Life.

Project Manager  na   ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software
March 2004  -  June 2005  (1 year 4 months)
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Estruturacao das demonstracoes mensais e anuais de apreensoes e reducao efetiva da pirataria de games e

 softwares das empresas associadas, em especial com o uso da internet.

IP legal action  na   ADEPI - Associação de Defesa da Propriedade Intelectual
2001  -  2004  (3 years)

Implantacao e desenvolvimento do departamento de combate a pirataria de videos pela internet, com

 rastreamento e bloqueio junto aos provedores mundiais da disseminacao de material pirata.

Cursos
MBA, Banking, Corporate, Finance, and Securities
Law
Fundação Getúlio Vargas
MBA Direito Empresarial

 

Experiência com trabalhos voluntários
Gestor projeto Dinheiro Verde  na   SESI - Serviço Social da Indústria / Departamento Nacional
January 2010  -  August 2012  (2 years 8 months)

A maior experiencia em inovação, gestão de projetos e de crises da minha carreira no segmento social

Organizações
Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo
Comissão de Mercado de Capitais e Governança Corporativa

April 2013 to Present

membro efetivo da Comissão de Mercado de Capitais e Governança Corporativa da OAB-SP

Publicações
Artigos relacionados a burocracia fiscal brasileira
Blog No pais da fiscalizacao   October 3, 2010

Authors: Vinicius Carneiro, Wladimir Mazur Oliveira

Blog que dedico a analises fiscais e tributarias sobre os percalcos das empresas brasileiras, levando em

 consiracao minha experiencia no segmento juridico-empresarial e na gestao da empresa contabil Etecon ao

 longo de minha vivencia profissional.
Compras coletivas e as questoes tributarias
Site Forum Contabeis   February 3, 2012

Authors: Vinicius Carneiro

Diante do grande boom das compras coletivas no Brasil, fizemos uma analise tecnico tributaria sobre a

 atividade, suas implicacoes, dificuldades e barreiras a serem superadas pelo empreendedor da area.
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Dinheiro da Multidão: Oportunidades x Burocracia no crowdfunding nacional
Editora Decapole   November 22, 2014

Authors: Vinicius Carneiro, MANOEL ANTONIO DOS SANTOS

Primeiro livro brasileiro sobre financiamento coletivo (crowdfunding), com foco nos aspectos ligados ao

 empreendedor e as questões fiscais, contábeis e legais que envolvem o tema em nosso país.

Projetos
Projeto socio ambiental Dinheiro Verde
abril de 2010 até maio de 2012

Members:Vinicius Carneiro

Projeto vencedor do concurso Sesi Senai inovacao 2010 com foco na melhoria de vida do trabalhador ligado

 a reciclagem e sustentabilidade. Cnsiste na troca de produtos reciclaveis pela populacao por cedulas de

 dinheiro verde que podem ser utilizadas para compras no varejo local e o comercio resgata as cedulas em

 reais, com um pequeno desagio do custo social do projeto.
Crimes de pirataria via internet e sua representação criminal
setembro de 2006 até setembro de 2006

Members:Vinicius Carneiro, Clayton Jorge, Carlos Alberto De Camargo

Estudo de caso sobre as dificuldades legais em se configurar, dentro da legislação disponível naquela época,

 os crimes praticados via internet
Brazilian passion for crowd funding
setembro de 2014 até setembro de 2014

Members:Vinicius Carneiro

Entrevista feita pelo site inglês Talkfunding.com sobre os desafios da industria de financiamento coletivo no

 Brasil

Idiomas
Inglês
Portugues
Espanhol

Competências e especialidades
Corporate Finance
Business Strategy
Negotiation
Financial Analysis
Innovation
Investments
Investment Strategies
Account Management
Account Reconciliation
Public Speaking
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Prospection
International Trade
Export Finance
Mergers
Due Diligence
Project Finance
Mergers & Acquisitions
Business Planning
Corporate Governance
Finance
Restructuring
International Business
Risk Management
Joint Ventures
Strategic Planning
Management
Project Management
Planejamento estratégico
Negociação
Análise financeira
Finanças
Finanças corporativas
Fusões e aquisições
Estratégia empresarial
Gestão
Gestão de projetos
Planejamento empresarial
Empreendedorismo
Estratégia
Inglês
Liderança de equipe
Microsoft Excel
Microsoft Office

Formação acadêmica
Fundação Getulio Vargas
MBA, Direito Empresarial, 2002 - 2004

Fundação Getúlio Vargas
MBA, Banking, Corporate, Finance, and Securities Law, 2002 - 2004
Atividades e grupos:  Estudo de caso Itau e novas tecnologias - Centro Empresarial Itau
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Reconhecimentos e prêmios
Projeto sócio-ambiental Dinheiro Verde (www.dinheiroverde.info), selecionado pelo prêmio Sesi-Senai de

 Inovação 2010 para ser implantado em Cruzeiro, com foco na gestão inovadora do lixo apoiado no sistema de

 separação pela população, varejo e indústria com compensação financeiro para as familias beneficiadas.

Interesses
networking, palestras, apresentações e negócios ligados ao empreendedorismo e capital semente, reestruturação

 financeira empresarial

Reconhecimentos e prêmios
Comenda da Ordem Nacional do Empreendedor "Visconde de Maua"
Sociedade Brasileira de Heraldica e Humanistica

December 2014

Comenda laureada as pessoas que se destacam em sua area de atuação e conhecimento. Ocorreu em função

 do lançamento do meu primeiro livro "Dinheiro da Multidão: burocracia x oportunidades no crowdfunding

 nacional".
Prêmio Sesi-Senai de Inovação
Departamento Nacional Sesi - Senai e CNPQ

March 2010

Projeto sócio-ambiental Dinheiro Verde (www.dinheiroverde.info), selecionado pelo prêmio Sesi-Senai de

 Inovação 2010 para ser implantado em Cruzeiro, com foco na gestão inovadora do lixo apoiado no sistema

 de separação pela população, varejo e indústria com compensação financeiro para as familias beneficiadas.

 (www.dinheiroverde.info)
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Vinicius Carneiro
Advogado, palestrante e crowdfunding mentor

viniciuscarneiro@etecontabil.com.br

5 pessoas recomendaram Vinicius

"Vinicius is a very business driven individual and has a bright future ahead. His legal and financial mind are a

great pair and I look forward to being his partner."

— Deborah Vasile, estava em outra empresa quando trabalhou com Vinicius na Mhydas North America

"Um profissional que não tem medo de inovar. Conhece os mercados em que atua e busca sempre a

excelência nos serviços que oferece. Honesto, justo, sempre atualizado e focado nas tendências dos seus

negócios."

— Mário Pertile, foi consultor ou prestador de serviços de Vinicius na Mhydas Fomento Mercantil

"Dr. Vinicius is specialist in several topics. Especially in matters of businesses in the digital world beyond the

financial businesses. He is always interested and competent and brings the best solutions."

— Mirian Zacareli, estava em outra empresa quando trabalhou com Vinicius na Grupo Etecon

"If I had to use one word to describe Vinicius would be engaged. A professional with deep knowledge on his

field, detailed-oriented and who knows how to listen carefully and because of that is able to recommend a

tailored solution. It was always a pleasure to work with him. "

— Erika Souza Cruz, Accounting Coordinator, S2 Comunicação Integrada, estava em outra empresa
quando trabalhou com Vinicius na ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software

"Vinicius, no tempo que trabalhamos juntos era um profissional extremamente focado em suas atribuições,

desempenhando um papel primordial para os bons resultados e objetivos no serviço, alem de ser uma pessoa

sempre participativa e um amigo de seus pares, sempre ajudando e interagindo para o bom andamento do

serviço."

— Flavio Freitas, trabalhou diretamente com Vinicius na ABES - Associação Brasileira das Empresas de
Software

Entre em contato diretamente com Vinicius no LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAAHdEsBSWpTJdbvLQz-h80gbHVaMCnLGNM&authType=name&authToken=fB03&goback=%2Epdf_AAEAAAAHdEsBSWpTJdbvLQz*5h80gbHVaMCnLGNM_*1_*2_*2_*2_ViniciusCarneiro_true_*1

