
Colonialismo digital
Historicamente o ciclo 
colonial é caracterizado 
por transações comerciais 
em que países exportam 
matéria-prima bruta ou 
de baixo valor agregado 
e importam bens que não 
são capazes de produzir

Hoje, a matéria-pri-
ma são os dados dos 
usuários da internet, 

especialmente os pessoais 
e que refletem o perfil do 
consumidor. As informações 
pessoais são, de certa forma, 
cedidas quando acessamos 
um ambiente que exige um 
cadastro, um contato de te-
lefone, idade, nacionalidade, 
estado civil, entre outros 
itens.

A China e os EUA são 
hoje os líderes da economia 
digital – que engloba todas 
as transações em infraes-
truturas digitais ou usando 
tecnologias digitais – e juntos 
mantém 90% do valor de capi-
talização de mercados das 70 
maiores empresas on line do 
mundo. Em outras palavras, 
isso significa concentração 
de riqueza e, por outro lado, 
desigualdade. O Relatório de 
Economia Digital elaborado 
pela ONU  revela um cenário 
que demonstra a situação  e a 
posição de inferioridade em 
países da África e América 
Latina.

Os riscos dos países que 
não estão inseridos no grupo 
dos que têm políticas fortes, 
básicas, preliminares para o 
desenvolvimento da indústria 
da informação podem ser 
submetidos ao colonialismo 
digital na contemporaneida-
de. Dentre essas ameaças es-
tão a submissão, dependência 
econômica, incapacidade de 
crescimento, inibição do mer-
cado interno e incapacidade 
para a ampliar a indústria de 
informação na economia.

O combate ao colonialismo 
contemporâneo e a configu-
ração de uma nova economia 
digital em  países que ainda 
estão desenvolvendo a indús-
tria de informação exige dos 
governos locais a implantação 
de políticas públicas que 
abrangem vários setores da 
sociedade. 

Entre as iniciativas estão o 
fomento a empresas locais, 
adoção de diretrizes para a 
área de gestão de governança 
digital, instrumentos de con-
trole dos dados pessoais, cria-
ção de incubadoras, incentivo 
à manutenção de talentos, 
estímulo à indústria de sof-
twares, regulamentação da 
transferência de dados trans-
nacionais,  educação digital 
pública e da infraestrutura 
de comunicação.

O Brasil está entrando em 
um novo ciclo e já implemen-

ta algumas das ações para 
não fazer parte das colônias 
digitais. A política de digitali-
zação do Governo Bolsonaro 
vai além de oferecer serviços 
públicos digitais; integra um 
plano maior de crescimento 
do País a partir da melhor 
gestão pública, dos ativos 
informacionais e em direção 
a um novo ciclo de cresci-
mento sustentável com o 
investimento dos recursos fi-
nanceiros do estado nacional. 
Contribuindo, inclusive para 
diminuir o endividamento do 
setor público, das fraudes e 
da corrupção.

O Plano de Internet das 
Coisas  por sua vez,  é um dos 
pilares da E-Digital  e define 
mecanismos para o fortaleci-
mento da inovação nacional e 
o desenvolvimento de proje-
tos de IoT. A consulta pública  
para debater a legislação e 
uso da Inteligência Artificial 
– IA foi aberta e o objetivo é 
criar a Estratégia Brasileira 
para a Inteligência Artificial 
(IA). A plataforma Participa.
br onde é possível participar 
das consultas públicas já é a 
demonstração da intenção do 
governo federal em compar-
tilhar com a sociedade todas 
as suas iniciativas. 

O país tem atualmente mais 
de 500 serviços públicos di-
gitais, e a meta é digitalizar 
mil procedimentos até o final 
de 2020 concentrados na 
plataforma e-GOV. Dentre 
os planos governamentais 
podemos citar a Estratégia 
Brasileira de Transforma-
ção Digital (E-Digital), que 
oferece um diagnóstico dos 
desafios atuais, a visão de 
futuro e as ações estratégicas 
e indicadores para atingir 
os objetivos. O Plano Nacio-
nal sobre Governo Aberto, 
promove a transparência e 
acesso a dados, prestação de 
contas e estimula a participa-
ção do cidadão e mobilização 
para um governo responsivo. 

A ser implementada em 
2020,  LGPD - Lei Geral de 
Proteção de Dados tem o 
importante papel, como o 
próprio nome diz, de proteger 
os dados pessoais dos brasi-
leiros e estabelecer sistemas 
de controle e punição por uso 
indevido de informações. A 
realidade brasileira é de ino-
vação e de intensa movimen-
tação e de integração entres 
as diversas áreas de governo 
para garantir a implantação 
eficiente de novas políticas 
públicas. 

E de visão de futuro, para 
garantir que o Brasil nunca 
mais se torne uma colônia. 

(*) - É diretor-presidente do 
Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação, secretário-executivo do 
Comitê Gestor da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira e membro 
do Comitê Interministerial para a 

Transformação Digital e do Comitê 
Central de Governança de Dados.

Marcelo Buz (*)
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Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Ativo      31.12.2019      31.12.2018
Circulante 23.280,57 369.664,72
Disponibilidades 23.280,57 15.683,04
Títulos de Renda Fixa - 353.981,68
Ativo Não Circulante 3.924.113,89 3.582.319,90
Impostos à Compensar 3.247.109,14 3.182.073,05
Contas à Receber 15.510,39 20.246,85
Depósitos Judiciais 281.494,36 -
Imobilizado
Imóveis 380.000,00 380.000,00

Total do Ativo 3.947.394,46 3.951.984,62

Passivo       31.12.2019       31.12.2018
Circulante 2.573.772,55 519.636,16
Obrigações e Contribuições à Recolher 43.472,00 45.392,00
Impostos à Pagar 30.712,14 31.782,67
Provisão para Pagamento de Férias 199.509,32 137.827,15
Contas à Pagar 245.079,09 243.634,34
Compromisso por Compra de Imóveis 25.000,00 25.000,00
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 1.280.000,00 -
Credores Diversos 750.000,00 36.000,00
Não Circulante 1.373.621,91 3.432.348,46
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 30.918.215,64 30.918.215,64
Capital Social 2.258.933,20 2.258.933,20
Reservas de Lucros 86.741,29 86.741,29
Resultados Acumulados (31.890.268,22) (29.831.541,67)
Total do Passivo 3.947.394,46 3.951.984,62

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Despesas (Receitas) Operacionais      31.12.2019      31.12.2018
Despesas Administrativas (1.223.496,97) (1.123.483,47)
Encargos e Contribuições Sociais (404.243,41) (364.248,07)
Despesas Financeiras (4,03) (243,65)
Despesas Tributárias (3.811,76) (4.618,32)
Outras Despesas (510.623,69) (467.099,80)
Despesas Patrimoniais - (195,53)
Despesas Eventuais (8,25) -
Variação de Investimentos
  em Sociedades Coligadas - 1.926,49
Receitas Financeiras 83.461,56 95.943,42
Resultado Antes dos Impostos (2.058.726,55) (1.862.018,93)
Variação de Investimentos
  em Sociedades Coligadas - (1.926,49)
Resultado Líquido do Exercício (2.058.726,55) (1.863.945,42)

Companhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São Sebastião
CNPJ nº. 04.850.758/0001-70

Relatório da Diretoria

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

     31.12.2019      31.12.2018
Atividades Operacionais (2.058.726,55) (1.861.823,40)
Lucro Líquido do Período (2.058.726,55) (1.862.018,93)
Depreciações - (195,53)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (341.793,99) 2.121.760,19
Impostos à Compensar (65.036,09) (70.715,10)
Contas à Receber 4.736,46 (4.652,85)
Depósitos Judiciais (281.494,36)
Baixa de Investimentos - 2.197.128,14
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 2.054.136,39 (8.961,68)
Obrigações e Encargos à Recolher (1.920,00) 5.931,87
Impostos à Pagar (1.070,53) 9.785,08
Provisão para Pagamento de Férias 61.682,17 (48.539,21)
Contas à Pagar 1.444,75 28.860,58
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 1.280.000,00 -
Credores Diversos 714.000,00 (5.000,00)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (346.384,15) 250.975,11
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Início do Exercício 369.664,72 118.689,61
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Fim do Exercício 23.280,57 369.664,72
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (346.384,15) 250.975,11

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Capital Adiantamento para Futuro Reservas Resultados
  Líquido          Social          Aumento de Capital    de Lucros     Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2017 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (27.969.522,74) 5.294.367,39
Resultado do Exercício - - - (1.862.018,93) (1.862.018,93)
Saldo em 31.12.2018 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (29.831.541,67) 3.432.348,46
Resultado do Exercício - - - (2.058.726,55) (2.058.726,55)
Saldo em 31.12.2019 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (31.890.268,22) 1.373.621,91

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto Atividades de Apoio
à Pecuária não especificadas anteriormente. 2 - Apresentação das
Demonstrações Contábeis - As Demonstrações contábeis referente ao
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019 foram elaboradas de
acordo com as disposições contidas nas práticas contábeis adotadas no
Brasil. 3 - Principais Práticas Contábeis - Contas à receber refere-se a
valores devidos por terceiros que serão recebidos no próximo exercício.
Depósitos Judiciais estão em garantia de ações judiciais movidas contra
terceiros Os imóveis contabilizados no ativo não circulante estão conta-
bilizados ao custo de aquisição. No contas à pagar, está registrado o
saldo à integralizar pela subscrição de ações em outra sociedade. Credo-

res Diversos são obrigações a serem pagas no próximo exercício. As
receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência. O
capital social totalmente subscrito e integralizado, está representado por
1.577.653 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O regime tri-
butário adotado pela sociedade no ano calendário de 2019, foi o de lucro
real. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e Equivalentes de Caixa,
consistem em numerário disponível na sociedade e saldos em poder de
bancos.. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = R$23.280,57; Caixa e
equivalentes de caixa = R$23.280,57.

São Paulo, 22 de janeiro de 2020

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as
respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela
Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos
que julgarem necessários. São Paulo, 22 de janeiro de 2020 A Diretoria

André Kissajikian
Diretor

Maria José Sales Norte
Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Leonard Wadewitz (*)   

Os desafios para governos, empre-
sas e residências para combater 
a constante evolução e crescen-

te sofisticação dos ciberataques estão 
gerando um estresse severo na infra-
estrutura para permanecerem seguros. 
A lacuna de profissionais de suporte 
de infraestrutura com habilidades de 
cibersegurança é muito grande na 
América Latina, onde o déficit chega a 
600 mil, de acordo com uma pesquisa 
global recente que li. 

E esse número está crescendo 
diariamente. O sistema atual de de-
senvolvimento de pessoas com essas 
habilidades não está funcionando. 
Isso significa que é necessário avaliar 
e qualificar esses profissionais, além de 
conscientizar os líderes governamen-
tais e empresariais sobre a importância 
de manter uma equipe de suporte à 
infraestrutura sempre atualizada e 
qualificada para as mais diversas formas 
de ataques na Internet. 

Há um vácuo e alguns desafios no 
Brasil, e a abordagem certa para essa 
situação, pelo que vejo, está criando 
alianças importantes entre líderes de 
cibersegurança em empresas de todos 
os setores, profissionais seniores em 
cibersegurança e gerentes de TI. Criar 
um conselho neutro de cibersegurança 
brasileira é essencial para enfrentar os 
desafios do setor. Isso é algo que já está 
acontecendo no Brasil, com o objetivo 
de se tornar uma fonte de "direção" para 
o governo, as empresas e o setor de TI. 

O Conselho Empresarial CompTIA 
CyberSecurity Brasil (CSEC-BR) en-
volve líderes de tecnologia do lado de 
consultoria em tecnologia e usuários 
de todos os setores do setor privado 
brasileiro. 

A importância de ter atividades como 
essa está relacionada ao desenvolvi-
mento de recomendações que preten-

O futuro dos profissionais 
de cibersegurança no Brasil
A presença de profissionais de cibersegurança nas equipes de TI tem se mostrado essencial desde a 
intensificação dos ataques cibernéticos em todo o mundo, nos últimos 13 anos

Divulgação

dem ser um ponto de partida - já que 
não existe nenhum - para conversas 
sobre como o governo e as empresas 
podem lidar com as ameaças que todos 
sabem que existem. 

Acredito que as mudanças mais im-
portantes necessárias nesse cenário, 
são as modificações nas regras de 
licitação pública, como permitir certi-
ficações obrigatórias de organizações 
credenciadas para profissionais de 
TI e/ou cibersegurança e encurtar os 
cronogramas para concluir licitações 
públicas para que as soluções ainda se-
jam relevantes quando implementadas. 

É importante, ainda, criar cotas para 
startups, pequenas e médias empre-
sas, que contribuam para a inovação 
e a tecnologia de ponta do país, com 
o objetivo de promover e fortalecer a 
indústria de cibersegurança e desen-
volver uma força de trabalho altamente 
qualificada no Brasil. 

Em relação às abordagens setoriais, 
medidas como desenvolver políticas 
de cibersegurança para infraestrutura 
crítica, estudar as melhores práticas 
em cibersegurança para assistência 
médica e certificação para auditorias 

do BACEN 4658 são fundamentais. 
Por último, mas não menos importan-

te, também é necessário estabelecer 
uma escola cibernética brasileira, que 
possa ajudar a desenvolver profissio-
nais e melhorar a indústria como um 
todo. 

O modelo atual de universidades, 
empresas de auto-estudo e treinamento 
comercial que não se concentram na 
certificação/medição não está funcio-
nando e nunca funcionou. 

O que essas medidas fazem para o 
segmento de cibersegurança brasileiro 
é ajudá-lo a desenvolver o "próximo 
passo", para estar em um cenário bem 
desenvolvido e maduro de cibersegu-
rança. Esta é uma oportunidade e um 
desafio para todos os profissionais, 
empresas e para o governo. 

Mas, além de apoiar diretrizes como 
essas, é essencial pensar com respon-
sabilidade sobre o que você deve fazer 
em seguida, pessoalmente. E também 
sobre o que sua equipe/empresa deve 
fazer em seguida. 

(*) - É diretor de desenvolvimento de negócios 
da CompTIA na América Latina e no Caribe 

(www.comptia.org). 

Marcelo Bernardino (*)  

Estimativas apontam que 
o número de transações via 
comércio eletrônico deve 
dobrar nos próximos cinco 
anos, atingindo um volume 
de 5,7 bilhões de dólares 
em 2023. 

Diante deste cenário, não é 
difícil perceber que a tecnolo-
gia deve contribuir ainda mais 
para o avanço desse setor em 
âmbito global. A digitalização 
deve transformar negócios, 
criando novas oportunidades 
para vendedores e fornecendo 
aos compradores novas ferra-
mentas e experiências. Para 
que isso de fato aconteça, é 
necessário investir cada vez 
mais em tecnologias avan-
çadas. 

Mas, como fazer isso de 
forma eficaz? De acordo 
com a nossa experiência, 
esse investimento deve ser 

direcionado principalmente 
para quatro frentes: fast pay-
ments, big data, Inteligência 
Artificial e tecnologias para o 
atendimento ao cliente. Em 
relação ao primeiro tópico, a 
constante mudança do perfil 
do consumidor e de como as 
marcas oferecem seus pro-
dutos, exige a transformação 
nos métodos de pagamento, 
que devem ser cada vez mais 
cômodos e simplificados. 

Companhias que atuam no 
varejo digital devem ficar de 
olho em pagamentos “invisí-
veis”, realizados diretamente 
pelo celular, sem a necessida-
de de utilizar algum cartão ou 
muito menos dinheiro.

A utilização de Big Data 
também vem se mostrando 
essencial para o desenvolvi-
mento do e-commerce. Com 
ela, as marcas são capazes 
de conhecer a fundo seus 
clientes, segmentando os 

consumidores por valores 
de suas compras, canais em 
que realizam estas compras 
e podendo direcionar de 
maneira mais assertiva suas 
campanhas publicitárias.

Em terceiro lugar e funda-
mental para melhorar a rela-
ção entre marcas e consumi-
dores, a Inteligência Artificial 
tem o papel de personalizar a 
experiência do cliente. Esta 
tecnologia possibilita às em-
presas monitorar a compra 
do cliente desde a busca e 
pesquisa por preços até o pós-
-venda, identificando falhas 
em toda a cadeia.

Por último, a integração 
entre os canais e serviços tem 
de funcionar perfeitamen-
te, a fim de proporcionar a 
melhor experiência possível 
aos clientes. Atualmente, a 
maioria dos consumidores 
prefere o atendimento via 
canais eletrônicos – porém 

poucos gostam de interagir 
com chatbots, por exemplo 
–, o que torna as interações 
cada vez mais dinâmicas e 
inteligentes.

Ou seja, é necessário es-
tar atento para capturar o 
potencial de mercado que a 
tecnologia tem a oferecer. 
Mais do que disponibilizar os 
produtos ao público certo, é 
necessário saber dialogar com 
clientes e gerar eficiência de 
custos para tornar as opera-
ções sustentáveis.  

O varejo digital tem um 
amplo potencial de cresci-
mento em todo o mundo (e, 
especialmente no Brasil) e 
saber como aproveitá-lo é um 
ponto fundamental para ter 
sucesso e garantir a própria 
sobrevivência nos próximos 
anos.

(*) - É head de Indústria e Consumo da 
Minsait no Brasil (www.minsait.com).

Quatro estratégias tecnológicas para o e-commerce do futuro
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