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Utilizando-se da 

linguagem popular do 

futebol, podemos dizer 

que: "A essa altura 

do campeonato não é 

mais possível dizer que 

desconhecemos a PNRS"

A Lei 12.305 de 2 de agosto 
de 2010, institui a Políti-
ca Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), e entre os 
princípios por ela apresenta-
dos, destacamos aqui a já tão 
abordada e comentada res-
ponsabilidade compartilhada, 
e entre os seus instrumentos, 
destacamos a também já tão 
falada e comentada logística 
reversa para produtos eletro-
eletrônicos. Com apenas dois 
pontos destacados da PNRS, 
já temos a impossibilidade de 
qualquer um dizer que não tem 
nada a ver com isso.

Na Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, 
em seu artigo 3º institui que: 
"Ninguém se escusa de cum-
prir a lei, alegando que não a 
conhece". Portanto, ninguém 
pode alegar desconhecimen-
to da lei para justifi car o seu 
descumprimento.

Como aqui estamos abordan-
do a destinação dos Resíduos 
de Equipamentos Elétricos 
Eletrônicos - REEE, popular-
mente conhecido como lixo 
eletrônico, fi ca claro neste pon-
to que todos sem exceção têm 
responsabilidade no descarte 
ambientalmente adequado 
do lixo eletrônico. A resposta 
para a primeira pergunta do 
título é "sim". Resposta curta 
e direta, você tem que destinar 
corretamente o lixo eletrônico, 
e caso não o faça, incorrerá em 
infração. A resposta para a se-
gunda pergunta não é simples 
e nem curta. Difi cilmente será 
esgotada em poucas linhas.

É inegável que a indústria 
eletrônica revolucionou o 
mundo com seus equipamen-
tos, proporcionando tantos 

avanços para nossa sociedade, 
que nos parece impossível ter 
qualidade de vida sem a tec-
nologia. Estes equipamentos 
eletrônicos que consideramos 
tão essenciais para nossa vida, 
são compostos por elementos, 
em muitos casos, tóxicos. 
Mas, que podem voltar para 
o processo produtivo. Estes 
elementos que compõe os equi-
pamentos eletrônicos tem sua 
origem nos recursos naturais, 
que em análise nos apresenta 
dois aspectos importantes: 
devastamos a natureza para 
fabricar nossos equipamentos 
e aumentamos a devastação 
quando os descartamos incor-
retamente.

Ao destinar o lixo eletrônico 
para reciclagem, obtemos o 
ganho de manter em uso os re-
cursos naturais já extraídos, de 
forma economicamente mais 
vantajosa se comparada à nova 
extração de mais elementos da 
natureza. Para todos, e con-
forme apresentado no início, 
o cumprimento da legislação 
vigente com certeza pode ser 
considerado como ganho.

Outro ganho, mais exclusivo 
à indústria, está na obtenção de 
matérias-primas ou produtos 
intermediários na fabricação 
de seus produtos com menor 
custo.

Para empresas em geral, 
podemos citar a baixa de bens 
do ativo com a consequente 
destinação para reciclagem.

Até aqui, passamos por 
algumas questões legais, am-
bientais e tributárias. Não 
sufi cientes para abordar o as-
sunto com profundidade, mas 
sufi cientes para que cada um 
possa ter um ponto de partida 
para continuar suas pesquisas.

Portanto, para encerrar es-
sas breves linhas, respondo de 
forma pessoal a questão sobre 
o que ganho com isso: A vida. A 
preservação da nossa espécie 
humana! Muita Paz a todos!

(*) É presidente da Coopermiti.

Tenho que destinar o 
lixo eletrônico? O que
eu ganho com isso?

Alex Pereira (*)

News@TI
Case

@OA Aktie Now, empresa de tecnologia e consultoria em atendi-
mento ao cliente, é responsável por desenvolver ferramentas 

que facilitem a comunicação da empresa com o consumidor fi nal. O 
Droz, assistente virtual desenvolvido pela Aktie Now, agora apoia 
o suporte dos clientes Biva, companhia de empréstimos. Fundada 
em 2015, a Biva é a primeira plataforma de empréstimos ponta-
-a-ponta (peer-to-peer lending) e tem como objetivo promover o 
empoderamento econômico dos brasileiros. Com isso, a empresa 
reúne empreendedores e investidores que praticam taxas de juros 
mais baixas e retornos mais atrativos para os investimentos. Pelo 
fato das transações serem feitas totalmente online, surgiu a necessi-
dade de aderir uma ferramenta para facilitar o atendimento de seus 
clientes. Após a confi guração do chatbot, a companhia contabilizou 
pouco mais de 400 atendimentos realizados pela ferramenta. Dessa 
maneira, em apenas 60 dias, os atendimentos humanos diminuíram 
aproximadamente 32%. Bruno Stuchi, CEO da Aktie Now, ressalta 
que “a ideia não é substituir o atendimento humano, mas apoiar a 
operação atendendo os assuntos mais repetitivos e mantendo a equipe 
focada em questões mais complexas”, afi rma (www.aktienow.com).

Google Cloud reduz custos de pesquisas 
científi cas de instituto do MIT e de Harvard

@ Com o objetivo de oferecer cada vez mais oportunidade de 
crescimento aos seus usuários, além de espaço ilimitado para 

armazenamento de dados em nuvem segura, o Google Cloud Platform 
tem ajudado também na redução dos custos de pesquisas científi cas. 
Um exemplo é o caso de sucesso do Broad Institute do MIT e Harvard, 
pioneiro centro de pesquisa biomédico de genomas. Em média, um 
genoma humano entra em um seqüenciador a cada 10 minutos. Até a 
data, o instituto processou mais de 76 mil genomas, gerando 24 TB de 
dados por dia e armazenando mais de 36PB de dados na plataforma 
de nuvem do Google. Uma vez que os dados genômicos são gerados, 
o processamento e a análise são feitas em etapas ligadas a um projeto 
automatizado, chamado de GATK Best Practices.

EAC Software agora é Nérus 

@ Referência no mercado de softwares de gestão para redes de 
varejo, a empresa mineira EAC Software mudou de marca. Agora 

se chama Nérus, adotando o nome de seu bem-sucedido software que 
já é utilizado em mais de 150 redes varejistas de todo o país. Ao mesmo 
tempo, a empresa apresenta ao mercado  a versão Nérus Inteligência 
Artifi cial, uma evolução do sistema que oferece pela primeira vez aos 
varejistas brasileiros os recursos da inteligência cognitiva, para aumentar 
as vendas e melhorar a capacidade de gestão das redes de lojas. Além do 
novo nome e novos produtos, a Nérus iniciou o ano de 2018 alavancada 
por um aporte do maior fundo de Venture Capital do Brasil, o Criatec 2 
do BNDES, ocorrido em novembro de 2017. “Fomos escolhidos entre 
100 empresas para receber os recursos”, conta Piçarro. “A EAC se 
destacou por ter produtos robustos, histórico de inovação, potencial de 
crescimento e pela capacidade gerencial dos sócios da empresa”, afi rma 
Fernando Wagner da Silva, head do setor de venture capital da Bozano, 
um dos responsáveis pela seleção da empresa mineira.

Denise Lefol de Paiva (*)

Uma amostra dessa mudança de comportamento está no 
crescimento do comercio eletrônico no Brasil. Em mais 
um ano difícil para economia nacional, o e-commerce 

se destacou na comparação com o varejo físico e registrou um 
crescimento de 12% em relação a 2016, com faturamento de R$ 
59,9 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Comér-
cio Eletrônico (ABCOMM). E o número de consumidores que 
fi zeram compra on-line também cresceu. De acordo com a Ebit, 
consultoria especializada em comércio virtual, temos hoje cerca 
de 25 milhões de compradores virtuais. 

Mas o diálogo entre consumidor e empresa precisa da resposta 
para uma questão primordial: como integrar off-line e on-line? 
Com o incremento das redes sociais como componente importante 
dessa comunicação e a facilidade de comprar pela internet, surgiu 
a necessidade de convergir todas essas ferramentas em um único 
canal. É nesse momento que entra o conceito de Omnichannel. 

Mais do que uma junção de estratégias para conquistar novos 
clientes, Omnichannel é uma mudança de processos e comporta-
mento no modelo de consumo. O consumidor passou a comprar 
em qualquer meio. Pode iniciar a compra na internet e retirar na 
loja, fazer a compra pelo e-commerce e receber em casa; consultar 
pelo telefone e fi nalizar pela internet. Estamos experimentando 
uma mudança geral de processos.

No mundo, há bons exemplos de projetos Omnichannel, como 
Amazon e Wal-Mart, para serem observados. E no Brasil? O 
conceito ainda está caminhando por aqui, mas já conseguimos 
sentir uma movimentação de empresas com intuito de criar es-
tratégias de negócios baseadas em integração completa de formas 

Uso de etiquetas eletrônicas em 
uma estratégia Omnichannel? 

Com a expansão dos canais de relacionamento, o imediatismo tornou-se regra e não mais diferencial 
no processo de decisão de compras dos clientes, que preferem a interação virtual para consultas de 
promoções e, principalmente, aquisição de produtos

de atender o cliente. E uma das soluções mais procuradas para 
viabilizar esses projetos são as etiquetas eletrônicas, que entre 
outros benefícios, também permitem atender a necessidade de 
ter preços sincronizados. 

Baseadas no conceito de canal único de compras, as ações 
promocionais precisam, necessariamente, acompanhar a dinâmica 
de preços. Imagine o consumidor que visualizou um produto na 
loja física e ao acessar o e-commerce da loja 3 minutos depois, 
percebe que entrou uma promoção on-line do mesmo item. O 
preço da prateleira ainda está mais caro, afi nal, nenhum colabo-
rador teve tempo de atualizar o preço na etiqueta de papel e o 
consumidor não leva o produto na hora e o varejista perde uma 
venda momentânea. No mundo ideal do conceito Omnichannel, 
as promoções podem entrar simultaneamente em todos os meios, 
seja físico ou on-line. 

Para incorporar velocidade no processo de princing da loja física, 
as etiquetas eletrônicas permitem, com um único clique, trocar os 
preços das gôndolas no mesmo timing do on-line, possibilitando 
a programação de promoções mais assertivas. 

As etiquetas eletrônicas também garantem ganhos operacionais 
para a empresa. Na média, uma grande rede varejista desperdiça 
cerca de R$ 20 mil com descontos por causa da divergência de 
preços entre prateleira e caixa. Com a precifi cação automática, 
esse custo é eliminado. Além da economia com o fi m da diver-
gência de preços, os colaboradores que eram responsáveis pela 
troca das etiquetas de papel são realocados para outras ativi-
dades de maior relevância da operação, como abastecimento 
de loja. Para o consumidor, trata-se de facilidades de compra e 
acesso, já para o varejista, as vantagens são redução de perdas 
e aumento de vendas.

(*) É Gerente de Marketing da Seal Sistemas.

Não importa se sua transportadora é 
grande ou pequena, se o objetivo é aten-
der carga ou passageiros, a manutenção 
e gestão da frota é essencial para garantir 
a qualidade no atendimento dos usuários 
e evitar multas de órgãos fi scalizadores. 
Existem erros que podem comprometer – 
e muito! – a otimização dessas atividades, 
que vão desde atenção a componentes do 
veículo até um monitoramento preciso 
de gastos. 

No topo da lista, o gasto com os pneus 
dispara como um dos itens mais caros 
quando falamos de manutenção da fro-
ta. Além do custo, os pneus impactam 
diretamente na segurança da operação, 
sem contar que a calibragem incorreta 
pode infl uenciar em um aumento de até 
20% no consumo de combustível. Outros 
fatores podem afetar esse gasto como 
a falta de conserto adequado, idade do 
automóvel e o comportamento do mo-
torista. É importante saber qual o custo 
médio de cada modelo para determinar 
qual ação imediata o gestor irá tomar. 
Uma saída é agrupar os carros por marca, 
ano de fabricação e os problemas comuns 

que cada um apresenta. Dessa forma, é 
possível tomar decisões assertivas, como 
a realização de manutenções preventivas 
ou até a venda. 

As rotas também precisam ser consi-
deradas, pois quando não se sabe qual o 
caminho percorrido por sua frota podem 
existir problemas na previsão e acompa-
nhamento da quilometragem, no consu-
mo de combustível, desgaste de peças e 
pneus, ou seja, informações cruciais para a 
preservação dos carros. Já existem tecno-
logias no mercado que realizam o rastreio 
e monitoramento de cada componente 
da frota, complementando a gestão com 
ainda mais informações.

Menos erros, menos gastos e maior 
controle

Não ter um controle adequado dos gas-
tos pode resultar em surpresas na hora 
do fechamento. Esse tipo de situação 
acontece quando há falta de controle 
dos custos da manutenção da frota. Para 
ter efi ciência nesse gerenciamento, é 
preciso estar com informações corretas 
em mãos de tudo o que acontece com os 
veículos, podendo prever o momento de 

ajustes e trocas de peças e estruturando 
um planejamento que diminua surpresas 
orçamentárias. 

Com o histórico da frota em mãos é 
possível verifi car os consertos feitos, os 
custos que cada automóvel gerou para 
a empresa e outros indicadores essen-
ciais para avaliar se o acompanhamento 
é efi ciente, evitando aborrecimentos 
futuros.

São diversos pontos de atenção que 
devem ser levados em conta para otimizar 
a gestão e conservação da frota. Muitas 
vezes, na correria das atividades roti-
neiras você pode deixar passar detalhes 
importantes que afetam seus resultados. 
Um grande aliado dos gestores de trans-
portadoras são as diferentes tecnologias 
e ferramentas digitais que automatizam 
funções e consolidam relatórios, auxi-
liando os executivos a visualizarem o que 
devem priorizar em seus planejamentos. 

(Fonte: Valmir Colodrão é diretor e sócio-fundador 
da BgmRodotec, empresa do segmento de software 

de gestão para empresas de transporte.
www.bgmrodotec.com.br).

Otimize sua frota: quais erros que 
você deve evitar

Senhores Acionistas: Senhores Acionistas: Vimos submeter à apreciação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2017,
acompanhadas das Notas Explicativas, conforme Estatuto Social e a legislação em vigor. São Paulo, 15/03/2018.

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 Dezembro de 2017 e 2016 - (Expresso em Reais)
PASSIVO      31/12/2017     31/12/2016
Circulante 9.500,00 9.500,00

Dividendos a Pagar 9.500,00 9.500,00
Patrimonio Líquido 4.637.956,84 2.714.336,99

Capital Social 660.000,00 360.000,00
Capital Social a Integralizar 0,00 -30.000,00
Lucros / Prejuízos Acumulados 3.977.956,84 2.384.336,99

Total Do Passivo 4.647.456,84 2.723.836,99
Demonstração das Mutações Lucros/Prejuízos

Capital Social Acumulados            Total
Saldos em 31/12/2015 60.000,00 1.948.683,22 2.008.683,22
Aumento de Capital 270.000,00 - 270.000,00
Lucro do Exercício - 671.903,77 671.903,77
Distribuição de Dividendos             0,00   -236.250,00   -236.250,00
Saldos em 31/12/2016 330.000,00 2.384.336,99 2.714.336,99
Aumento de Capital 330.000,00 - 330.000,00
Lucro  do Exercício - 1.939.244,85 1.939.244,85
Distribuição Dividendos            0,00   -345.625,00   -345.625,00
Saldos em 31/12/2017 660.000,00 3.977.956,84 4.637.956,84

ATIVO     31/12/2017    31/12/2016
Circulante 6.492,00 2.709,35

Saldo de Caixa/Banco 6.492,00 2.709,35
Não Circulante 4.640.964,84 2.721.127,64

Investimentos 4.640.964,84 2.721.127,64
Total do Ativo 4.647.456,84 2.723.836,99

Demonstrativo do Fluxo de Caixa -  Método Indireto
Fluxo de Caixa Das Atividades Operacionais    31/12/2017
Lucro do Exercício 1.939.244,85
Ajuste Por Equivalência Patrimonial      -1.979.462,20
Lucro Ajustado -40.217,35
Variação nos Ativos e Passivos
Créditos Pessoas Ligadas 0,00
Disponibilidades Líquidas geradas pelas Atividades

Operacionais -40.217,35
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Recebimento de Dividendos       389.625,00
Disponibilidades Líquidas geradas pelas

Atividades de Investimentos 389.625,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 0,00
Pagamento De Dividendos     345.625,00
Disponibilidades Líquidas geradas pelas

Atividades de Financiamentos 345.625,00
Aumento (redução) nas Disponibilidades 3.782,65
Variação das Disponibilidades
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 2.709,35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 6.492,00
Aumento (redução) nas Disponibilidades 3.782,65Notas Explicativas: 1.  Declaração de Conformidade -  As

demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis
emendas da legislação societária (Lei 6.404/76) que incluem os novos
dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei 11.638/07,
Lei 11.941/09 e demais Normas, Pronunciamentos Técnicos, Orientações
e interpretações emit idas poster iormente pelo Comitê de
Pronunciamentos. Contábeis - CPC. 2. Descrição das principais práticas
contábeis adotadas: a) O resultado é apurado em conformidade com o
regime contábil de competência de exercício com a tributação do Lucro
Presumido. 3. Investimentos: As participações societárias são ajustadas
pelo método de equivalência patrimonial.

BONDYBACH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76

Relatório da Diretoria

a - Participação Societária: Capital Social % Participação
ALKA3 Indústria de Autopeças Ltda 660.000,00 92,25
Shifter Brasil Indústria Metalúrgica Ltda 50.000,00 98
b - A equivalência ALKA3, foi calculada com base no Patrimônio Líquido da
investida (ALKA3 Indústria de Autopeças Ltda.) sobre o percentual de
participação da investidora (Bondybach Administração e Participações S/
A.) de 92,25%. Patrimônio Líquido da ALKA3 R$ 3.644.777,87 X 92,25% =
3.362.307,59 Subtrai o valor de R$1.666.924,25 referente o investimento em
31/12/2017 apurado assim o valor de R$ 1.695.383,34. c - A Equivalência
SHIFTER, foi calculado com base no Patrimônio Líquido da investida (Shifter
Brasil Indústria Metalúrgica Ltda.) sobre o percentual de participação da
investidora (Bondybach Administração e Participações S/A.) de 98%.
Patrimônio Líquido da SHIFTER R$ 1.304.752,30 X 98% = 1.278.657,25
Subtrai o valor de R$ 994.578,40 referente ao investimento em 31/12/2017

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31/12/
2017, conforme documentação apresentada. Bondybach Administração
e Participações S/A.

Diretoria
Ricardo Valtner - Presidente - CPF: 115.830.038-78

Paulo Jilvane da Silva  - CRC: SP313762/O-0

Demonstração do  Resultado   31/12/2017   31/12/2016
Ganhos (Perdas) Equivalência Patrimonial 1.979.462,20 718.831,49
Despesas Bancárias -2.549,20 -2.176,21
Honorarios Contabéis -14.602,00 -13.969,49
Outras Despesas Administrativas 13.866,67 -23.095,58
   Despesas com Água e Luz -2.075,73 -775,54
Despesas com Aluguel e IPTU -7.152,20 -7.192,20
Outras Receitas 28,45 281,30
Lucro (Prejuízo) do Exercício 1.939.244,85 671.903,77

chegando ao valor de R$ 284.078,86. Total de equivalência patrimonial no
período R$ 1.979.462,20.
4. O Capital Social: É de R$ 660.000,00 totalmente integralizado, e
representado por 660.000 Ações Ordinárias.

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs., Acionistas a se reunirem em A.G.O, a se realizar no dia 25/04/2018, às 10 horas, na Rua Can-
dido Portinari, 1367, Sala 04, Vila Piaui, São Paulo/SP, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) to-
mar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social 
fi ndo em 31/12/2017; b) Outros assuntos de interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos Srs., Acionistas, os do-
cumentos a que refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social passado. São Paulo, 12/03/2018. 
Ricardo Valtner – Diretor Presidente.                                                                                                (21, 22 e 23/03/2018)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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