
O Brasil precisa 
falar sobre um tabu: 

a finitude

Vamos viver mais 
tempo na velhice do 
que em outras fases da 
nossa vida

Hoje, estamos diante 
do fenômeno da 
longevidade e de-

vemos chegar até os 100 
anos – em uma perspec-
tiva conservadora, pois os 
avanços da ciência podem 
tornar a existência ainda 
mais longeva. As estatís-
ticas apontam que vamos 
chegar até os 120 anos. Pela 
primeira vez na história, 
a humanidade tem mais 
tempo para viver; sonhar; 
reinventar a vida, a carrei-
ra, os relacionamentos e a 
própria trajetória. 

A chave está em desen-
volver novos territórios 
nos quais o capital social 
e intelectual lapidado em 
décadas possa redefinir 
padrões de consumo e 
comportamento. No Brasil, 
estamos envelhecendo em 
um ritmo acelerado; em 
2050 seremos o sexto país 
mais velho do mundo. Para 
se ter uma ideia, temos 
atualmente mais de 30 
milhões de pessoas com 
mais de 60 anos e quase 
60 milhões de brasileiros 
com mais de 50 anos. Mas, 
mesmo com a existência 
alongada, há um momento 
em que a finitude chegará. 
E qual é a nossa percepção 
sobre esse momento?

O brasileiro não gosta de 
falar sobre a morte. Viemos 
de uma cultura que enfatiza 
a vida e a juventude. Pensa-
mos que o futuro está muito 
longe e não nos planejamos 
para a finitude. O medo nor-
teia a forma como lidamos 
e pensamos na morte. Mas, 
devo ressaltar que esse é 
um comportamento oci-
dental. Em países orientais, 
essa relação com a finitude 
é mais fluida – para eles, 
morrer é uma etapa impor-
tante do viver. 

Na pesquisa Plano de 
Vida & Legado, entretan-
to, vimos que esse cenário 
começa a mudar no país; 
e, quanto mais velhos 
ficamos, mais natural fica 
abordar o assunto. Esse 
comportamento dos “no-
vos” prateados mostra que 
eles estão quebrando um 
tabu e essa naturalidade 
para lidar com o fim da vida 
traz a perspectiva da im-
portância do planejamento 
e do legado. 

Esse levantamento con-
duzido pela Janno apontou 
que sete em cada 10 en-
trevistados 60+ afirmaram 
que estão refletindo mais 
sobre a finitude durante a 
pandemia e dois em cada 10 
começaram o planejamen-
to de fim de vida durante 
o distanciamento social. 
Olho para esse movimento 
com muito otimismo. Vejo, 
inclusive, que essa “nova” 
geração de brasileiros ma-
duros sempre pautou sua 
vida pela inovação. 

Foram eles que lutaram 
pela liberação sexual e li-

berdade de escolha. É mui-
to natural que sejam eles a 
ressignificar a morte. Lidar 
com a finitude, na minha 
opinião, é muito importan-
te para a gente ter uma boa 
qualidade de vida; é uma 
forma de viver com mais 
presença e mais plenitude. 
É quase como um deixar 
um presente para quem a 
gente ama, pois significa 
lidar com questões não 
apenas emocionais, como 
também burocráticas. 

E, nesse sentido, gostaria 
de falar sobre os quatro 
pilares do legado. O que 
queremos deixar para nos-
sos familiares e amigos que-
ridos após a morte? Depois 
de conversar com mais de 
3 mil norte-americanos, o 
banco Merril Lynch chegou 
a quatro valores. O primeiro 
está baseado em Valores e 
Lições de vida. Na prática, 
esses itens são transmiti-
dos em conversas – mas, 
idealmente, deveríamos 
documentar em cartas de 
legado, acompanhadas de 
fotos, vídeos e documentos 
pessoais. 

O segundo pilar está 
amparado em Instruções e 
Desejos, um documento no 
qual constam os cuidados 
tardios ou paliativos em 
vida, diretivas de saúde, 
decisões sobre o próprio 
funeral e distribuição de 
objetos pessoais. O ter-
ceiro pilar é Patrimônio 
e Legado financeiro, que 
costuma ser descrito por 
meio do testamento com a 
definição dos beneficiários. 
Por último, o quarto tem 
por foco Posses pessoais 
de valor emocional, no qual 
estão tanto as heranças 
familiares, quanto os itens 
que vierem representar 
bem a pessoa.

Em suma, a transforma-
ção liderada pelos madu-
ros, em todas as esferas 
da vida, está afetando a 
relação com a finitude. O 
que vimos acontecer nos 
últimos cinco anos, com a 
Revolução da Longevidade, 
está prestes a acontecer 
com a finitude. Aos poucos, 
novos produtos e serviços 
despontam associados 
ao Mercado da Finitude, 
liderado pioneiramente 
por startups como a Jan-
no e movimentos como o 
inFINITO e o Vamos falar 
sobre o Luto – iniciativas 
que mostram que existem 
oportunidades de mudar 
diretamente a vida das pes-
soas ao melhorar a relação 
delas com o fim. 

A nova imagem da morte 
pode ser mais real, afetiva 
e prática, na qual o tabu 
cede espaço para o diálogo; 
a surpresa é atenuada pelo 
planejamento e qualquer 
preparação para a morte 
é, no fim do dia, uma ce-
lebração da vida até sua 
última gota.

(*) - Mercadóloga de formação, com 
especialização em marketing digital 

pela Universidade de Nova York, é 
cofundadora do Hype50+, consultoria 

de marketing especializada no 
consumidor sênior e da Janno – 

startup agetech. 

Layla Vallias (*)
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Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ nº 08.109.927/0001-76 - NIRE nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO, a se realizar no dia 30/07/2020, às 10hs, em Vídeo
Conferencia, conforme Medida Provisória 931 de 30/03/2020, face a Pandemia COVID 19, cujo link para acesso
será enviado oportunamente. ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2019; b) Outros assuntos de interesse
social. Avisos: Acham-se a disposição dos senhores acionistas, os documentos a que se refere o Artigo 133 da
Lei nÀ 6.404/76 referentes ao exercício social passado. SP, 14/03/2020. Ricardo Valtner - Diretor Presidente.

Cornerstone Oil Energy & Soluções Ltda
CNPJ nº 27.965.668/0001-20 - NIRE nº 3523054674-8

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. sócios a se reunirem em Reunião de Sócios a se realizar no dia 23/07/2020, às
11 hs., na Rua Nelson Gama de Oliveira, 311, 11º andar, conjunto 113, Vila Andrade, São Paulo, SP, a fim
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018 e 31/12/2019;
b) Outros assuntos de interesse social. SP, 14/07/2020. Paul Liu e João Hayashi - administradores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 036/2020 - Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de gases medicinais (oxigênio e ar 
medicinal NC) e locação de concentradores de oxigênio, com empréstimo 
em comodato de equipamentos complementares. Entrega das Propostas: a 
partir de 16/07/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/. Abertura das Propostas: 28/07/2020 às 14h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. Edital disponível no site supra e na página 
do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: 
licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

Entre elas, as do setor de conta-
bilidade. A automatização em 
processos contábeis é realidade, 

e a tendência é de que se intensifique, 
com a provável reforma tributária, que 
vai estimular empresas a migrarem de 
regime fiscal, exigindo atuação mais 
estratégica dos departamentos de 
contabilidade.

A análise é do especialista Lucas Ri-
beiro, sócio e CEO da ROIT Consultoria 
e Contabilidade, que tornou-se uma 
accountech, e é uma das referências no 
país em automatização dos processos. 
Atualmente, boa parte do trabalho é 
executado pelos robôs fiscal e contá-
bil. São 8 milhões de lançamentos já 
classificados e mais de 1,8 bilhão de 
cenários tributários por meio de inte-
ligência artificial.

“Estamos chegando perto de atingir 
a marca de 2 bilhões de cenários tribu-
tários, algo impensável se não fosse a 
inteligência artificial. A contabilidade 
está em extrema transformação, dei-
xando de ser operacional e passando 
a se tornar cada vez mais estratégica, 
como deve ser”, sublinha Lucas Ribei-
ro. Com relação à Reforma Tributária, 
o executivo explica que a reforma em 
tramitação no Congressoo, e que tem 
chances reais de ser aprovada e im-
plementada, estimulará as empresas a 
migrarem dos regimes Simples Nacio-
nal e Lucro Presumido para o regime 
Lucro Real. 

Ocorre que esse regime tributário 
exige lançamentos completos, pois a 
apuração do IBS (imposto sobre bens 
e serviços) fará com que as empresas 
peguem notas ficais de todas as suas 
aquisições e tenham que contabilizá-las 
em tempo recorde. A automatização, 
portanto, será imprescindível para 

Estamos chegando perto de atingir a marca de 2 bilhões de cenários tributários, algo 
impensável se não fosse a inteligência artificial.
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Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954  |  Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19/06/20

Data e horário: às 14hs do dia 19/06/20. Local: sede social, em SP/SP, Av. das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, 
Brooklin Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Ryo Miyajima; Secretária: Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & 
Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen
Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). Convocação: Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem 
como a publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, de acordo com o facultado pelo §4º do artigo 124 e pelo §4º do
artigo 133 da referida lei. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a reeleição do Sr. Tadaharu Shiroyama para o cargo de membro do Conselho de
Administração; Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionis-
tas, sem qualquer ressalva: (i) a reeleição do Tadaharu Shiroyama, japonês, casado, empresário, Passaporte Japonês nº TS0538654, com
escritório em 2-16-14, Saiwai-cho, Fuchu-shi, Tóquio, Japão, para o cargo de membro do Conselho de de Administração da Companhia,
com mandato de 3 anos a contar da presente data. O conselheiro ora reeleito declara, sob pena da lei, que não está impedido por lei espe-
cial, nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e assina o respectivos Termo
de Posse no devido livro societário. O membro do Conselho de Administração aqui reeleito, renuncia ao direito de ser remunerado, pois já
é remunerado por outras empresas do grupo; Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo
tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada,
em três vias de igual forma e teor, para um só efeito. São Paulo, 19/06/20. (aa) Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de
Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de Mesa; Acionistas Presentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui
Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus Diretores Sr. Taira Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Certifi co que
a presente ata é cópia fi el daquela que se acha transcrita no livro próprio. Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Gabriela de Magalhães
Gabriel Doubek - Secretária. JUCESP nº 230.968/20-0 em 2/07/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Inteligência artificial é caminho sem 
volta no mercado de contabilidade

A inteligência artificial rompeu os muros das instituições acadêmicas e de pesquisa, e em várias 
atividades robôs já substituem o trabalho humano

BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. - CNPJ/ME nº 50.585.090/0001-06 - NIRE nº 35300009720
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.04.2020

Data, hora, local: 30.04.2020, 8:30hs, na sede social do BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A., na Avenida Presi-
dente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01, 10º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila 
Nova Conceição, São Paulo/SP (“Companhia”). Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de con-
vocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionista da 
Companhia, Banco BMG S.A. (“Banco BMG”). Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Rela-
tório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019, foram publicados no DOESP, em edição de 14.02.2020, nas páginas 63 a 65, e no jornal 
Empresas e Negócios, em edição de 14.02.2020, na página 16. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Marco Antonio 
Antunes e secretariados por Eduardo Mazon. Ordem do Dia: I - Em AGO, exame e discussão a respeito (i) das contas 
dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Indepen-
dentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) da destinação dos resultados apurados com re-
lação ao exercício social encerrado em 31.12.2019; e (iii) da fi xação da remuneração anual e global dos administradores 
da Companhia; e II - Em AGE, exame e discussão a respeito da ratifi cação da utilização, pela Companhia, do Comitê de 
Pessoas e Remuneração instituído pelo Banco BMG para todas as instituições fi nanceiras e instituições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil que compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco BMG. Deliberações: O acionista 
presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 
I. Em AGO: 1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Fi-
nanceiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 2. Consignar 
que a Companhia apurou lucro no exercício social encerrado em 31.12.2019, no valor de R$ 81.857.191,24, o qual terá a 
seguinte destinação: (i) o montante de R$ 31.000.000,00, o qual deduzido do Imposto de Renda Retido na Fonte corres-
ponde ao montante de R$ 26.350.000,00, atribuído ao pagamento de juros sobre o capital próprio ao acionista da Com-
panhia, conforme aprovado na Reunião de Diretoria da Companhia realizada em 30.12.2019 e ora ratifi cado, será desti-
nado integralmente à amortização de prejuízos acumulados da Companhia; (ii) o montante de R$ 50.857.191,24 será des-
tinado à amortização de prejuízos acumulados da Companhia. 3. Consignar a renúncia dos membros da administração da 
Companhia ao recebimento de remuneração no exercício social de 2020. II. Em AGE: 4. Ratifi car a utilização, pela Com-
panhia, do Comitê de Pessoas e Remuneração instituído pelo Banco BMG para todas as instituições fi nanceiras e institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco BMG. Encer-
ramento: Nada mais a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e 
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; e Eduardo Mazon - 
Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon). Confere com a origi-
nal lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente; Eduardo Mazon - Secretário. JUCESP nº 
210.554/20-4 em 16/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Nos últimos meses a 
demanda por tecnologias 
baseadas em soluções que 
detectam simultaneamen-
te a temperatura de várias 
pessoas, direcionando 
a aferição mais precisa 
apenas para indivíduos 
que apresentarem tem-
peratura elevada cresceu 
consideravelmente. Mais 
recentemente, câmeras 
com softwares de reco-
nhecimento facial que 
identificam por meio de 
inteligência artificial o uso 
de máscaras ganharam 
destaque para contenção 
da pandemia. 

Isto porque, utilizar este 
equipamento de proteção 
se tornou obrigatório em 
lugares públicos e pri-
vados e o não uso pode 
acarretar em multas aos 
estabelecimentos. Segun-
do a empresa de pesqui-
sa MarketsandMarkets, 
estima-se que até 2021, 
o mercado de reconheci-
mento de imagem chegue 
a R$ 38,92 bilhões de 
dólares. Com soluções di-
ferenciadas e completas, 
empresas especializadas 
em segurança eletrônica 

Câmeras com softwares de reconhecimento facial identificam 
mesmo com o uso de máscaras.
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Câmeras de reconhecimento facial e 
identificação do uso de máscaras

que essa atuação seja exercida com 
eficiência e eficácia. “A inteligência 
artificial teve um primeiro momento 
quando se tratava de uma descoberta, 
de objetos de pesquisas, de hipóteses 
de aplicabilidade. 

Hoje vive um segundo momento: 
não é mais uma hipótese, é prática. E 
não sou eu quem estou dizendo. Em 
‘Inteligência Artificial’, Kai-Fu Lee, 
um dos maiores nomes no assunto, 
que foi CEO e o fundador do Google 
China, aponta que esse caminho já é 
realidade”, argumenta Lucas, citando 
uma das falas do autor: “a transfor-
mação provocada pela inteligência 
artificial equipara-se com a invenção 
da energia elétrica’”.

A ROIT é especializada em atender 
empresas que estão inseridas no regi-
me tributário Lucro Real. De acordo 
com levantamento da consultoria, es-
sas empresas representam atualmente 

apenas 3% do total de organizações 
no Brasil que demandam por serviços 
contábeis. Por outro lado, é nesse nicho 
que está a maior oportunidade de fatu-
ramento para escritórios e profissionais 
de contabilidade: 62% do potencial de 
receita para o mercado vem das em-
presas no Lucro Real.

Para aproveitar esse potencial, as 
empresas de contabilidade precisarão 
investir em automatização e profissio-
nais espetaculares. A ROIT iniciou um 
processo seletivo, nesse momento para 
apenas 30 escritórios de contabilidade 
no Brasil, que passarão a utilizar sua 
inteligência artificial, também com 
RPA (robotic process automation) em 
processos extremamente otimizados. 
Uma oportunidade para aqueles que 
desejam atingir empresas maiores e 
mais complexas.

Fonte e m ais informações: (https://
roit.ai/).

aprendizado profundo, 
consegue inclusive saber 
se a máscara está sendo 
utilizada corretamente 
ou apenas pendurada no 
pescoço. Os resultados do 
investimento da Dealer 
já são positivos; a distri-
buidora identificou um 
crescimento de 70% nas 
consultas sobre as tecno-
logias de reconhecimento 
facial e uso de máscaras. 

O Diretor Comercial, 
Rubens Branchini, contou 
que os clientes mais inte-
ressados são do comércio 
de varejo. “A segurança é 
e será imprescindível para 
a reabertura dos negócios, 
por isso, seguimos atentos 
no mercado, disponibili-
zando o que há de mais 
atual em tecnologia para 
promoção de espaços 
covid-free”, afirma o exe-
cutivo da empresa. Em 
2019 a empresa fez altos 
investimentos exclusiva-
mente para seu negócio 
de Security, incluindo 
novos sistemas internos 
que levaram mais asserti-
vidade e segurança às suas 
operações. Fonte:(https://
dealershop.com.br).

estão se reinventando para 
suprir este novo normal que 
anseia por estabelecimen-
tos covidfree. 

É o caso da Dealer Shop, 
Distribuidora de Soluções 
em Projetos e Produtos de 
Segurança Eletrônica que 
investiu 40% a mais para 
incluir em seu portfólio 
câmeras que utilizam in-
teligência artificial para o 
reconhecimento do uso de 
máscaras faciais ou aglome-
ração de pessoas que não 
respeitem o distanciamen-
to social. Como diferencial, 
a empresa é a primeira do 
setor a dispor de um Centro 
de Experiências inovador 
dedicado aos clientes para 

que possam testar estas no-
vas soluções tecnológicas, 
a partir de cenários que 
simulam de forma prática 
seus estabelecimentos.

O surgimento desses 
analíticos de vídeos só 
foi possível a partir da 
evolução dos algoritmos 
de visão computacional e 
inteligência artificial que 
permitiram um apren-
dizado constante e, por 
consequência, o aprimo-
ramento dos índices de 
detecção, ou seja, com o 
passar do tempo o software 
aprende que as máscaras 
possuem tamanhos, for-
matos, texturas e cores 
diferentes e a partir desse 
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