
Analisar tendências 

em todos os aspectos 

relacionados aos 

avanços da tecnologia 

digital é uma rotina no 

meu trabalho

Tentar prever o que vem 
pela frente e se anteci-
par ao máximo para for-

necer uma oferta completa é o 
sonho de qualquer profi ssional 
da área de TI – e, comigo, não 
poderia ser diferente. Tenho 
olhado há algum tempo para 
o termo “inteligência artifi cial” 
e, hoje, escrevo esse artigo 
porque realmente acredito 
no potencial transformador 
que esse recurso tem quando 
falamos em cibersegurança.

Sei que pode despertar até 
certo ceticismo falar sobre isso, 
dado que o termo já se tornou 
uma buzzword: todos os dias, 
novas e novas iniciativas liga-
das à IA e ao machine learning 
parecem surgir, dando o tom 
de que estamos realmente cada 
vez mais perto de uma realida-
de “Black Mirror”. Mas, além 
da fi cção, acredito realmente 
que esse recurso pode ajudar 
empresas e órgãos públicos a 
se protegerem de forma mais 
efi ciente, em resposta cada 
vez mais rápida a ataques 
velozes que ganharam vasta 
popularidade, como WannaCry 
e NotPetya.

Digo isso porque, todos os 
dias, tentamos conscientizar o 
máximo possível de colabora-
dores acerca de boas práticas 
de compartilhamento de da-
dos. E, não raro, podemos ver 
em diversos países a restrição 
aos dados usados no ambiente 
corporativo como uma forma 
de proteção.

Pessoalmente, não acredito 
que a abordagem esteja errada, 
mas imagine que seja possível 
fornecer acesso remoto de 
qualidade aos colaboradores e 
cruzar de forma exponencial-
mente mais rápida informa-
ções como login e localização, 
detectando automaticamente 
anomalias nos padrões de uso 
que podem gerar insights para 
identifi car possíveis ataques.

Além disto, a IA pode inter-
pretar eventos de segurança 
para tomada de ações de forma 
automática ou mesmo realizar 
a triagem adequada para os 
especialistas de segurança, já 
agregando logs e informações 
que irão ajudar na análise. A 
IA junto com tecnologias como 
o Cyber Range, plataforma de 
treinamento em ciberseguran-
ça da Indra, podem ser usadas 
para auxiliar no discovery da 
rede, na identifi cação de vul-
nerabilidades ou na geração 
de cenários de invasão para 
treinamento das equipes de 
defesa cibernética.

Estes são exemplos simples 
do que a IA aplicada à ciber-
segurança pode trazer. Outro 
exemplo – esse, praticado den-
tro de casa – é a aprendizagem 
sobre segurança digital feita 
de maneira muito mais rápida 
e efi caz usando machine lear-
ning. Atualmente, trabalhamos 

em parceria com a Universi-
dade Carlos III de Madri para 
fornecer esse tipo de solução 
a quem deseja aprender sobre 
esse tema.

Nosso intuito é fornecer uma 
alternativa às duas milhões de 
vagas que devem fi car disponí-
veis em 2019 por falta de pro-
fi ssionais qualifi cados em SI, 
de acordo com as estimativas 
da Systems Audit and Control 
Association (ISACA). Simples-
mente aumentar as equipes 
de segurança cibernética para 
tratar mais eventos não será 
sufi ciente porque os volumes 
já são proibitivos nos dias de 
hoje. Acreditamos que o uso 
de inteligência artifi cial nesse 
processo irá permitir implan-
tar os melhores processos de 
segurança sem a necessidade 
de mobilizar grandes equipes 
operacionais.

A carência de profi ssionais 
de segurança cibernética deve 
aumentar ainda mais nos pró-
ximos anos e é fundamental 
que as organizações (e novos 
colaboradores) estejam alinha-
dos ao que a IA pode trazer de 
signifi cativo para seu dia a dia. 
Não acredito que esse recurso 
seja capaz de substituir o olhar 
afi ado de bons especialistas, 
mas deve acelerar exponen-
cialmente a identifi cação de 
novos ataques.

No Brasil, especifi camente, a 
valorização da cibersegurança 
é um processo que está em 
andamento. Ainda há muitas 
organizações que não têm em 
seu core business – especial-
mente por questões de custos 
– profi ssionais em nível sênior 
dedicados a realizar uma atua-
ção efi caz em segurança digital. 
Esse é um cenário que deve 
mudar nos próximos anos, 
com a necessidade cada vez 
maior e mais clara de se ter 
proteção de qualidade para 
evitar ataques (e prejuízos) 
em diversos setores.

Nesse cenário, aprimorar 
processos e ter uma base 
cada vez mais sofi sticada de 
resposta aos ataques pode 
ajudar diversas organizações 
a protegerem seus dados de 
maneira efi caz. Sabemos que 
os criminosos continuarão a 
inovar para obter cada vez 
mais acesso – especialmente 
com a ascensão de dispositivos 
IoT e assistentes virtuais, que 
fornecem ainda mais redes e 
oportunidades para os ataques.

É preciso estar atento. O 
investimento em segurança 
digital é um imperativo para 
que organizações de todos os 
setores estejam preparadas 
para atuar na era digital e 
obter todos os benefícios que 
o ambiente virtual oferece – 
sem perder a credibilidade e 
a confi ança de colaboradores 
e clientes. Em um ambiente 
com colaboradores capacita-
dos e conscientes, além do uso 
efi caz das novas tecnologias 
disponíveis, os ganhos podem 
ser surpreendentes em todo 
o mundo.

(*) - É head da Minsait, empresa de 
Transformação Digital da Indra

(www.minsait.com).

Inteligência artifi cial 
a serviço da 

cibersegurança, por Indra
Wander Cunha (*)
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CONCEDER REFEITÓRIO PRÓPRIO
Quais as vantagens da empresa em possuir refeitório próprio, e quais 
as implicações/penalidades caso venha deixar de tê-lo? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE ESTÁGIO REMUNERADO, 
QUAIS OUTRAS VERBAS DEVERÃO SER PAGAS?  

Informamos que por se tratar de estagiário, não há pagamento de 
verbas rescisórias, sendo devido apenas o valor de auxílio bolsa devido 
no período até o término de estágio, salvo previsão de outros valores 
desde que firmado no termo de compromisso.

FLEXIBILIZAR O ABONO PECUNIÁRIO
É facultado ao funcionário converter 1/3 da duração dos 30 dias das 
férias a que tiver direito em abono pecuniário, pode solicitar somente 
05 dias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Funcionário aposentado por invalidez continua tendo direito a usar 
planos de assistência médica e odontológica fornecidos pela empresa, 
inclusive a apólice de seguro e vale alimentação, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA GOZOU 20 DIAS DE FÉRIAS NO INÍCIO DO ANO, PARA 
GOZAR OS OUTROS 10 DIAS NO FIM DO ANO, ENTRETANTO AGORA ESTÁ 
SOLICITANDO OS 10 DIAS COMO ABONO PECUNIÁRIO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que o abono pecuniário de férias deverá ser requerido 
pelo empregado até 15 (quinze) dias antes do término do período aqui-
sitivo. Assim, uma vez que o pedido não foi feito no prazo determinado 
pelo §1º, do art.143 da CLT não orientamos que seja feita a concessão.

EXERCER DUPLA FUNÇÃO
Funcionário de empresa de comércio varejista exerce duas funções, 
balconista e motorista, como proceder para o registro correto na CPTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Filoo Licenciamento de Software S.A.
CNPJ/MF nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A. (“Compa-
nhia”), para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30/01/2019,
às 10h, em primeira convocação. Tal assembleia será realizada na sede da Compa-
nhia, Rua Ferreira de Araújo, nº 221, conjunto 94 e 95, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP
05428-000, contando com a seguinte ordem do dia: (i) aumento do capital social da
Companhia em R$1.000.000,00, com a consequente emissão de 2.213 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal (ii) previsão de autorização para aumento do
capital social da Companhia; (iii) a emissão do bônus de subscrição com preço de
emissão de R$1,00 e preço de exercício de R$1.000.000,00, concedendo o direito de
subscrição de 2.361 (duas mil trezentas e sessenta e uma) ações ordinárias, sem
valor nominal em 12 meses; (iv) alteração do estatuto social para inclusão de direito
dos acionistas de cessão das ações para sociedades controladas, controladores ou
sob controle comum, sem aplicação das regras de direito de preferência e/ou tag
along. Ficam os Acionistas cientificados de que possuem 30 dias para manifestação
do exercício do direito de preferência para subscrever as ações a serem emitidas em
decorrência do aumento de capital social e a emissão do bônus de subscrição a
serem deliberados em assembleia geral extraordinária. São Paulo/SP, 28/12/2018.
Clarissa Rossetti (Diretor Presidente).                      (29/12/2018, 03 e 04/01/2019)

4ª VC – Reg. Nossa Sra. do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0702398-
96.2012.8.26.0020 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Roberto Luiz Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos requeridos 
MARIA EDNEIA MENDES, Brasileiro, Divorciada, supervisora de Vendas, RG 14291533, CPF 
014.683.268-05 e RONALDO DE SOUZA LOPES, CPF - 063.492.578-47,RG – 15100041, ambos com 
endereço à Avenida Deputado Emilio Carlos, 505, Ap. 41, Bl. A, Limao, CEP 02721-000, São Paulo - SP, 
que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de SANTA MARIANA 
CONSTRUTORA S/A, objetivando a rescisão do Contrato de Promessa de Venda e Compra e de 
Construção a preço reajustável firmado entre as partes em 17/11/1990, com a reintegração da Autora na 
posse do imóvel constituído pelo Apto. 41, do 4º Pavimento do Edifício Monte Esquilino, do Condomínio 
Residencial Belvedere III, com o direito de uso de uma vaga de garagem e, ainda, a condenação dos réus 
ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel, custas processuais, honorários advocatícios e 
demais cominações legais. Estando o réu em local incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital afixado e 
publicado na forma da Lei. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20(vinte) dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a 
ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 05 de dezembro de 2018. 

Berkeley Holding e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 20.011.184/0001-00 - NIRE Nº 35.300.464.117

Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas da Berkeley Holding e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 20.011.184/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial 
do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.464.117 (“Companhia”), para comparecerem à Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 11 de janeiro de 2019, às 16:00 horas, na 
sede social, situada nesta Capital do Estado de São Paulo, à Alameda Santos, nº 1.733, 8º andar, 
Cerqueira Cesar, CEP 01419-002, tendo como ordem do dia: 1. Deliberar acerca do resgate parcial 
de todas as Debêntures subscritas, que não representam a totalidade das Debêntures emitidas, nos 
termos admitidos pela Escritura e seus aditamentos; e 2. Aprovação de cronograma de resgate parcial. 

São Paulo, 02 de janeiro de 2019. Pedro Paulo Corino da Fonseca - Diretor.

Columbia Holding e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 20.300.472/0001-77 - NIRE Nº 35.300.465.610

Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas da Columbia Holding e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 20.300.472/0001-77, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.465.610 (“Companhia”), para comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 11 de janeiro de 2019, às 16:15 
horas, na sede social, situada nesta Capital do Estado de São Paulo, à Alameda Santos, nº 1.733, 8º 
andar, Cerqueira Cesar, CEP 01419-002, tendo como ordem do dia: 1. Deliberar acerca do resgate parcial 
de todas as Debêntures subscritas, que não representam a totalidade das Debêntures emitidas, nos 
termos admitidos pela Escritura e seus aditamentos; e 2. Aprovação de cronograma de resgate parcial. 

São Paulo, 02 de janeiro de 2019. Pedro Paulo Corino da Fonseca - Diretor.

Pacific Holding e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 20.300.461/0001-97 - NIRE Nº 35.300.465.628

Edital de Convocação
Ficam convocados os acionistas da Pacific Holding e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 20.300.461/0001-97, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial 
do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.465.628 (“Companhia”), para comparecerem à Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 11 de janeiro de 2019, às 16:30 horas, na 
sede social, situada nesta Capital do Estado de São Paulo, à Alameda Santos, nº 1.733, 8º andar, 
Cerqueira Cesar, CEP 01419-002, tendo como ordem do dia: 1. Deliberar acerca do resgate parcial 
de todas as Debêntures subscritas, que não representam a totalidade das Debêntures emitidas, nos 
termos admitidos pela Escritura e seus aditamentos; e 2. Aprovação de cronograma de resgate parcial. 

São Paulo, 02 de janeiro de 2019. Pedro Paulo Corino da Fonseca - Diretor. 

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 6/12/2018
1. Data, Hora e Local: Realizada em 6/12/2018, às 13:30 horas, na sede social da subsidiária da Atacadão S.A., localizada na Cidade de São 
Paulo, SP, na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convo-
cação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Matthieu Dominique Marie Malige - 
Presidente da Mesa; e Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux - Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) aprovação dos termos e condi-
ções da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 séries de emissão da Companhia 
(“Emissão”), no montante total de R$ 900.000.000,00, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição nos termos da 
Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (b) autorização 
para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos que forem necessários à efetivação e fiel cumprimento da deliberação acima, inclu-
sive para firmar quaisquer instrumentos, contratos e documentos, da mesma forma que seus eventuais aditamentos, bem como contratar to-
dos os prestadores de serviços necessários para a efetivação da Emissão e da Oferta Restrita; e (c) ratificação dos atos já praticados pela 
Diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a consecução da Oferta Restrita. 5. Deliberações Tomadas: 
Examinadas e discutidas todas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimi-
dade de votos, sem quaisquer restrições: (A) aprovar, a realização da Emissão e da Oferta Restrita, as quais terão as características abaixo, 
conforme previsto no “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, em 2 Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Atacadão S.A.” (“Escritura de Emissão”) e nos documentos cor-
relatos: (i) Número da Emissão: 2ª Emissão; (ii) Valor Total da Emissão: R$ 900.000.000,00, na Data de Emissão (conforme abaixo defini-
da), sendo R$ 200.000.000 correspondentes às debêntures da primeira série (“Debêntures da Primeira Série”); e R$ 700.000.000,00 corres-
pondentes às debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, 
“Debêntures”); (iii) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 para as Debêntures da Primeira Série e para as Debêntures da Segunda Série, am-
bas na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (iv) Série: 2 séries; (v) Espécie e Conversibilidade: quirografária, não contando com 
garantia real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da Companhia como garantia aos Debenturistas em caso de necessidade de exe-
cução judicial ou extrajudicial das obrigações da Companhia decorrentes das Debêntures e não conferindo qualquer privilégio, especial ou 
geral, aos Debenturistas, não conversível em ações da Companhia; (vi) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 200.000 Debêntures da 
Primeira Série; e 700.000 Debêntures da Segunda Série, totalizando 900.000 Debêntures; (vii) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos 
legais, a data de emissão das Debêntures será 7/01/2019 (“Data de Emissão”); (viii) Prazo e Data de Vencimento: 60 dias, contados da 
Data de Emissão, para as Debêntures da Primeira Série, vencendo-se portanto em 8/03/2019 (“Data de Vencimento da Primeira Série”); e 364 
dias, contados da Data de Emissão, para as Debêntures da Segunda Série vencendo-se, portanto, em 6/01/2020 (“Data de Vencimento da 
Segunda Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento da Primeira Série, “Datas de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento 
antecipado e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão; (ix) Tipo, Forma e Comprovação de 
Titularidade: as Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou cautelas. Para todos os fins 
de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures, emitido pelo Agente Escriturador (conforme abaixo 
definido). Adicionalmente, será reconhecido, como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato emitido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa 
e Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), conforme o caso, em nome do titular da Debênture (“Debenturista”), com relação às Debêntures 
custodiadas eletronicamente na B3; (x) Depósito para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: As Debêntures serão deposita-
das (i) para distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado 
pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - 
Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores 
mobiliários depois de decorridos 90 dias contados de cada subscrição ou aquisição por investidores profissionais, assim definidos nos termos 
do artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13/11/2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539” e “Investidores Profissionais”, respecti-
vamente), exceto pelo lote de Debêntures objeto do exercício de garantia firme por cada um dos Coordenadores (conforme definido abai-
xo) indicado no momento da subscrição, observados, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos artigos 2º e 3º da 
Instrução CVM 476, conforme disposto nos artigos 13 e 15, § 1º da Instrução CVM 476, e depois de observado o cumprimento, pela 
Companhia, dos requisitos do artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposi-
ções legais e regulamentares aplicáveis; (xi) Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão distribuídas publicamente com esforços 
restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação, para a totalidade das Debêntures, 
por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (em conjunto, os “Coordenadores”) tendo como pú-
blico alvo Investidores Profissionais. As Debêntures poderão ser ofertadas a no máximo 75 Investidores Profissionais, podendo ser subscritas 
por no máximo 50 Investidores Profissionais. Não será permitida a distribuição parcial das Debêntures no âmbito da Oferta; (xii) Forma de 
Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: as Debêntures serão subscritas e integralizadas pelo Valor Nominal Unitário, na 
data da primeira integralização (“Primeira Data de Integralização”). Caso não ocorra a subscrição e a integralização da totalidade das 
Debêntures na Primeira Data de Integralização, as Debêntures não integralizadas poderão ser subscritas e integralizadas após a Primeira Data 
de Integralização, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da respectiva Remuneração (conforme abaixo definido), calculados pro rata 
temporis, desde a Primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, utilizando-se, para tanto, 8 casas decimais, sem 
arredondamentos, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 (“Preço de Integralização”). As Debêntures serão integralizadas à 
vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Preço de Integralização, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à 
B3; (xiii) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão utilizados para alongamento do perfil de dívi-
da, reforço de capital de giro da Companhia e gestão ordinária de seus negócios na forma prevista em seu objeto social; (xiv) Vencimento 
Antecipado: as obrigações decorrentes das Debêntures poderão ser declaradas vencidas antecipadamente tornando-se imediatamente exigí-
vel o pagamento pela Companhia do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a 
Primeira Data de Integralização até a data do efetivo pagamento, e dos Encargos Moratórios (conforme abaixo definido), se houver bem como 
de quaisquer outros valores devidos pela Companhia, na ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado a serem previstas na 
Escritura de Emissão, que serão substancialmente equivalentes àquelas contidas na escritura de emissão da 1ª emissão de debêntures da 
Companhia, incluindo, mas não se limitando, à ocorrência de (a) inadimplemento das obrigações pecuniárias e não pecuniárias previstas na 
Escritura de Emissão; (b) decretação de falência da Companhia; (c) pedido de autofalência pela Companhia; (d) pedido de falência formulado 
por terceiros em face da Companhia e não elidido no prazo legal; (e) liquidação, dissolução, declaração de insolvência ou extinção da 
Companhia; (f) propositura de plano de recuperação extrajudicial; e (g) declaração de vencimento antecipado de dívida financeira (a ser defi-
nida na Escritura de Emissão); (xv) Atualização Monetária e Remuneração: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado 
monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à 100,75% 
da variação acumulada da taxa média diária de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma 
percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas pela B3 no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de 
computadores (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI” e “Remuneração da Primeira Série”, respectivamente). Sobre o Valor Nominal Unitário 
das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à 102,30% da variação acumulada da Taxa DI 
(“Remuneração da Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração da Primeira Série, “Remuneração”). A Remuneração será calculada de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde 
a Primeira Data de Integralização ou da última Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definido), conforme o caso, até a data 
do efetivo pagamento, observada a fórmula constante na Escritura de Emissão; (xvi) Amortização Programada das Debêntures: sem prejuí-
zo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos previstos na 
Escritura de Emissão o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e o Valor Nominal das Debêntures da Segunda serão amortiza-
dos em uma única parcela, nas respectivas Datas de Vencimento. (xvii) Pagamento da Remuneração: sem prejuízo dos pagamentos em de-
corrência de eventual vencimento e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão (i) a Remuneração 
da Primeira Série será paga em uma única parcela, na Data de Vencimento da Primeira Série; e (ii) a Remuneração da Segunda Série será em 
duas parcelas, ocorrendo o primeiro pagamento no dia 6/07/2019 e o último, na Data de Vencimento da Segunda Série (cada uma, uma “Data 
de Pagamento da Remuneração”); (xviii) Garantias Reais ou Fidejussória: não serão constituídas garantias reais ou fidejussórias no âmbito 
da Emissão; (xix) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá, a partir de 7/04/2019, a seu exclusivo critério, resgatar an-
tecipadamente a totalidade das Debêntures da Segunda Série, sem necessidade de anuência prévia dos Debenturistas da Segunda Série, desde 
que a totalidade das Debêntures da Segunda Série seja resgatada antecipadamente na mesma data (“Resgate Antecipado Facultativo Total da 
Segunda Série”). As Debêntures da Primeira Série não poderão ser resgatadas antecipadamente pela Companhia e, não será permitido o res-
gate parcial de Debêntures da Segunda Série. O Resgate Antecipado Facultativo Total da Segunda Série deverá ser precedido de comunicação 
prévia endereçada pela Companhia, de acordo com os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão. A Companhia deverá endere-
çar a comunicação prévia à B3 com antecedência mínima de 3 Dias Úteis da data do Resgate Antecipado Facultativo Total da Segunda Série; 
(xx) Amortização Extraordinária Facultativa: a Companhia poderá a qualquer momento após a Data de Emissão, a seu exclusivo critério, re-
alizar a amortização extraordinária antecipada facultativa, limitada à 98% do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, sem 
necessidade de anuência prévia dos Debenturistas da Segunda Série (“Amortização Extraordinária Facultativa da Segunda Série”). As 
Debêntures da Primeira Série não poderão ser amortizadas antecipadamente pela Companhia. A Amortização Extraordinária Facultativa da 
Segunda Série deverá ser precedida de comunicação prévia endereçada pela Companhia, de acordo com os termos e condições estabelecidos 
na Escritura de Emissão. A Companhia deverá endereçar a comunicação prévia à B3 com antecedência mínima de 3 Dias Úteis da data da 
Amortização Extraordinária Facultativa; (xxi) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qual-
quer tempo, oferta de resgate antecipado sobre a totalidade das Debêntures da Segunda Série, mediante comunicação escrita individual a 
cada Debenturistas da Segunda Série, com cópia para o Agente Fiduciário, ou por meio de publicação de anúncio pela Companhia, nos termos 
da Escritura de Emissão, que será endereçada a todos os Debenturistas da Segunda Série, sem distinção, assegurada a igualdade de condições 
a todos os Debenturistas da Segunda Série para aceitar o resgate antecipado das Debêntures da Segunda Série de que forem titulares, de 
acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”), sendo certo que o resgate an-
tecipado poderá ser realizado para aqueles Debenturistas da Segunda Série que aceitarem a Oferta de Resgate Antecipado sem que haja ne-
cessidade de aceitação da totalidade e /ou de percentual mínimo dos Debenturistas da Segunda Série. A Companhia não poderá realizar a 
oferta de resgate antecipado para as Debêntures da Primeira Série. O valor devido aos titulares de Debêntures da Segunda Série a título de 
Oferta de Resgate Antecipado será correspondente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, acrescido da Remuneração da 
Segunda Série, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior, até a data programada para o efetivo resgate antecipado, sem aplicação de qualquer prêmio; (xxii) Encargos Moratórios: sem pre-
juízo da respectiva Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos titulares de 
Debêntures, os valores em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, serão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação ju-
dicial ou extrajudicial, acrescidos de (i) multa moratória, não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora de 1% (um por cen-
to) ao mês calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, ambos incidentes sobre o valor de-
vido e não pago (“Encargos Moratórios”); (xxiii) Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referen-
tes ao pagamento de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão até o primeiro dia útil subsequente, se o seu vencimento coincidir 
com dia que não seja dia útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos; (xxiv) Local de Pagamento: os pagamentos 
referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão serão reali-
zados pela Companhia, (i) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração e aos Encargos Moratórios, 
com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; ou (ii) para as Debêntures que não estejam cus-
todiadas eletronicamente na B3, por meio do Agente Liquidante ou, com relação aos pagamentos que não possam ser realizados por meio do 
Agente Liquidante, na sede da Companhia, conforme o caso; (xxv) Agente Fiduciário: o agente fiduciário da Emissão é a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida das Américas, 
nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38 (“Agente 
Fiduciário”). O Agente Fiduciário atuará na qualidade de Agente Fiduciário para as Debêntures; (xxvi) Agente Escriturador e Agente 
Liquidante: A instituição prestadora de serviços de banco liquidante das Debêntures, entre outras questões indicadas nas normas operacio-
nais da B3 será o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, SP, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 
nº 100, Torre Olavo Setúbal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04 (“Agente Liquidante”, sendo que essas definições incluem 
qualquer outra instituição que venha a suceder o Agente Liquidante) e a instituição prestadora de serviços de escrituração das Debêntures, 
entre outras questões indicadas nas normas operacionais da B3 será a Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na cida-
de de São Paulo, SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Agente 
Escriturador”, sendo que essas definições incluem qualquer outra instituição que venha a suceder o Agente Escriturador); e (xxvii) Demais 
características e aprovação da Escritura de Emissão: As demais características e condições da Emissão e das Debêntures serão aquelas es-
pecificadas na Escritura de Emissão. (B) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que forem necessários à efetivação da 
deliberação (a) acima, tais como, (i) a contratação dos Coordenadores e demais prestadores de serviços para a efetivação da Emissão e da 
Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, ao Agente Fiduciário, ao Agente Escriturador, ao Agente Liquidante, aos assessores legais e 
os sistemas de distribuição e negociação das Debêntures no mercado primário, dentre outros prestadores de serviços que se fizerem necessá-
rios, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço e assinar os respectivos contratos de 
prestação dos serviços a serem contratados no âmbito da Emissão; (ii) discutir, negociar e definir os termos e condições da Emissão, observa-
das as características aprovadas nesta ata, bem como celebrar a Escritura de Emissão, o contrato de distribuição e quaisquer outros documen-
tos relacionados à Emissão, à Oferta Restrita e às Debêntures; e (iii) estabelecer condições adicionais das Debêntures, respeitado o delibera-
do nesta data, praticar todos os atos necessários e firmar todos os documentos requeridos para efetivação da deliberação prevista no item 
(A) acima; e (C) ratificar os atos já praticados pela Diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a consecução da 
Oferta Restrita. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após a reabertura da sessão, foi lida, 
achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 6 de dezembro de 2018. Assinaturas - Presidente: Matthieu 
Dominique Marie Malige; Secretária: Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux; Membros do Conselho de Administração Presentes: Matthieu 
Dominique Marie Malige, Edouard Balthazard Bertrand de Chavagnac, Francis André Mauger, Jacques Dominique Ehrmann, Abilio dos Santos 
Diniz, Eduardo Pongrácz Rossi, Marcelo Pavão Lacerda, Luiz Fernando Vendramini Fleury, Frédéric François Haffner e Noël Frédéric Georges 
Prioux. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Matthieu Dominique Marie Malige - Presidente da Mesa; Ana Luísa Fagundes 
Rovai Hieaux - Secretário da Mesa. JUCESP - Certifico que foi registrado sob nº 927/19-3 em 02/01/2019. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - 
Secretária Geral.

Henrique Mazieiro (*) 
 

A refl exão da vez é que, 
esses empreendedores 
disruptivos vem trans-

formando não só o nicho em 
que atuam, mas também todo 
um setor de mercado anterior-
mente tradicional e dotado de 
velhas práticas.

Com o avanço da tecnologia, 
a chegada da geração millen-
nials ao mercado de trabalho 
e a mudança na forma como 
as pessoas consomem os mais 
diferentes tipos de produtos, 
as corporações tradicionais 
tiveram que se adaptar para 
continuarem competitivas.

O novo consumidor deman-
da um conjunto de agilidade, 
mobilidade e conveniência, 
que não pode passar desperce-
bido e deve ser cada vez mais 
incorporado pelos negócios. 
No entanto, implementar mu-
danças e transformar o legado 
de uma instituição tradicional 
não é tarefa das mais simples, 
por isso um movimento que 
passou a acontecer foi as 
grandes empresas buscarem 
as novatas, que já nasceram 
com essa veia de inovação e 
tecnologia, para adotar novas 
soluções e aprimorar seus 
processos. 

Prova disso é que, hoje, já 

Como as startups estão transformando 
as empresas tradicionais?

Que as startups são modelos de negócios escaláveis tentando inovar com o desenvolvimento de 
soluções em um cenário de incertezas não é novidade

existe uma ampla gama de 
startups que atuam exclusi-
vamente no segmento B2B, 
oferecendo recursos para 
modernizar setores até então 
mais enraizados. Uma pesquisa 
feito pela GE Global Innovation 
Barometer com executivos 
seniores de 23 países demons-
tra essa transformação: 81% 
reconheceram o crescimen-
to da cultura de startups e 
concordaram que essa é uma 
forma de estabelecer sistemas 
inovadores dentro das organi-
zações. 

Outro estudo, realizado pelo 
Harvard Business Review, 
apontou que 43% das empre-
sas pesquisadas, de diversos 
setores, estão conseguindo 
resultados positivos em seus 
negócios com investimentos 
em transformação digital. 
Uma das principais aplica-
ções tecnológicas que vem 

sendo inserida nos negócios 
das grandes companhias é a 
Inteligência Artificial (IA), 
tecnologia que se expandiu 
e fortaleceu em paralelo ao 
movimento de crescimento 
das startups no mercado. O 
objetivo é aprimorar a relação 
entre empresas e clientes.

Cada vez mais conectado 
e atento as mudanças ocor-
ridas no comportamento do 
consumidor, o setor tradicio-
nal de seguros é um dos que 
está apostando nas soluções 
digitais para atender as novas 
demandas e se manter compe-
titivo. No caso da Inteligência 
Artifi cial, a ideia é levar mais 
qualidade, segurança e agilida-
de para os processos, inovando 
em um ambiente complexo de 
sistemas, nos quais as segura-
doras estão inseridas.

 A IA é capaz de substituir 
esforços repetitivos e manu-

ais, que consomem tempo e 
recursos deixando de agregar 
valor ao negócio, por processos 
automatizados, o que aprimora 
os serviços das seguradoras de 
diferentes formas. Entre as 
vantagens estão um processo 
mais rápido, melhor experiên-
cia do usuário, redução de cus-
tos, maior competitividade no 
mercado e estímulo à inovação.

Visto que o cenário é de 
transformações, o que perce-
bemos é que não só as startups 
têm muito a aprender com a ex-
periência das já bem-sucedidas 
e consolidadas organizações, 
como as empresas tradicionais 
também estão cada vez mais 
engajadas em se inspirar na 
dinâmica de inovação dessas 
pequenas disruptivas.

 
(*) - É fundador e CEO da Planetun, 
insurtech que desenvolve soluções 

disruptivas para o mercado de 
seguros e automotivo.

Divulgação

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/D
88

4-
68

1F
-C

44
3-

D
0C

3


