
Tecnologia e 
conectividade podem 
revolucionar a saúde 

no Brasil

O processo de 
transformação 
digital ganhou uma 
amplitude gigantesca 
nos últimos meses

Todos os setores pu-
deram enxergar de 
perto a necessidade 

de se tornar digital. E com 
a saúde não foi diferente, 
pois no período em que mais 
zelamos por ela, empresas e 
instituições criaram e rein-
ventaram suas estratégias 
para atender à nova reali-
dade da população em um 
cenário extremo de pande-
mia. A crise na saúde pública 
coloca pressão no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Embora seja bastante 
eficiente, o SUS está sobre-
carregado, e acaba não con-
seguindo atender todas as 
demandas de forma rápida. 
Como exemplo, apenas na 
cidade de São Paulo há mais 
de cento e cinquenta mil ci-
rurgias eletivas aguardando 
em filas de espera. 

Por outro lado, anualmen-
te, vivemos um aumento do 
número de hospitais privados 
que possuem capacidade 
ociosa em seus centros ci-
rúrgicos, enquanto que nos 
últimos anos, quase cinco 
milhões de pessoas deixaram 
de ter acesso aos planos de 
saúde, em sua grande maio-
ria, por questões financeiras. 

Sabemos que a saúde já 
despende mais de 600 bi-
lhões de reais por ano no Bra-
sil. E não são suficientes para 
que o sistema seja capaz de 
atender aos quase duzentos 
e dez milhões de brasileiros. 
Não temos condições de gas-
tar mais - as contas públicas 
não fecham e o custo da 
saúde suplementar cresce 
a mais de três vezes a taxa 
de inflação do país. 

E é neste contexto que 
entra a tecnologia. Atual-
mente o mercado conta com 
o crescimento expressivo 
das startups de saúde. 

De acordo com uma pes-
quisa do Distrito Healthtech 
Report Brasil 2020, realizada 
pela empresa de inovação 
aberta, nos últimos cinco 
anos, duplicaram o número 
de Healthechs no País. Es-
sas mais de quatrocentas 
startups trazem a inovação 
tecnológica capaz de permi-
tir que a saúde alcance mais 
pessoas com os mesmos re-
cursos. A pandemia causada 
pela COVID-19, acelerou 
essa mudança tecnológica 
no setor, apresentando so-
luções que antes pareciam 
longe de se tornar realidade. 

Segundo dados da Univer-
sidade Johns Hopkins nos 
Estados Unidos, e o consen-

so que se forma no setor no 
Brasil, muitos benefícios que 
acabaram surgindo nesse 
período serão adotados per-
manentemente, a exemplo 
do que se espera possa acon-
tecer com a telemedicina. 
Outro exemplo é uma maior 
integração e conectividade 
nos serviços. As plataformas 
digitais simplificam de forma 
ágil e inteligente benefícios 
que antes estavam de certa 
forma parados no tempo ou 
desatualizados. 

Hoje podemos contar com 
soluções 100% online que 
conectam de forma asser-
tiva pessoas/pacientes a 
serviços da área da saúde. 
Quando imaginaríamos que 
seria possível agendar um 
procedimento cirúrgico 
sem burocracia e surpresa 
nos valores ou fazer uma 
consulta médica com um 
super especialista que está 
a centenas de quilômetros 
do paciente, e que a letra 
difícil de entender de um 
médico seria substituída 
por uma receita digital com 
certificado e integrada às 
redes de farmácias? 

Na área de tecnologia, 
tive o prazer de entender 
mais sobre o universo das 
healthtechs em busca de 
ferramentas que trazem 
uma revolução ao setor e 
esperança para milhares 
de famílias que só desejam 
uma coisa: acessar serviços 
oferecidos por hospitais par-
ticulares, hoje alcançados 
quase sempre por planos de 
saúde que estão fora da rea-
lidade financeira da maioria 
da população. 

O mais importante agora 
é que as soluções venham 
cada vez mais de encontro 
com as adversidades que 
a população enfrenta para 
que juntos, possamos sanar 
a grande maioria dos pro-
blemas que afetam a quali-
dade de vida dos brasileiros. 
Para ser inovador é preciso 
ter acessibilidade, rapidez, 
eficiência, conectividade, 
integração e uma solução 
que gere oportunidades 
não só para quem busca o 
serviço, mas também para 
outras empresas. 

Conseguem ver como tudo 
está interligado? Só conse-
guimos promover qualidade 
no sistema de saúde porque 
outros parceiros buscam o 
mesmo objetivo e com isso, 
juntos criamos uma solução 
para quem necessita e não 
pode esperar. 

(*) - Executivo de inovação 
e tecnologia atuou como head de 

E-commerce e transformação digital 
da Leo Madeiras e, atualmente, 

como CIO & co-Founder da Vidia, é 
responsável pela estratégia 

de desenvolvimento do produto, 
vendas, tecnologia e CX.

Eduardo Cerqueira (*)
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Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A.

CNPJ/MF Nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária e extraordinária, que se
realizará no dia 01 de março de 2021 às 09hs, no escritório de advocacia contratado pela Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A., situado na Avenida Ordem e Progresso, 157, Sala 908, Barra Funda, CEP
01141-030, na cidade e estado de São Paulo, com a seguinte Ordem do Dia: a) examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras do exercício de 2020; b) tomar as contas da Administração referente ao exercí-
cio social de 2020; c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividen-
dos; d) deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores; e) eleger os membros da Direto-
ria para o novo biênio; f) deliberar sobre a alteração do capital social da sociedade; g) deliberar sobre a
alteração do objeto social da sociedade; h) deliberar sobre a reforma do estatuto social; e, i) outros assuntos
de interesse geral. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigi-
dos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Giuliano Campolim Gabliotti - Diretor-Presidente.            (03, 04 e 05)

DIGIGRAF DISTRIBUIDORA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social 
da Companhia localizada na Rua Soares de Avelar, nº 894, 
Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os documentos 
do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020. São Paulo, 02 de fevereiro de 
2021. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.www.netjen.com.br

Segundo a fintech, seus 
robôs da área contábil 
já respondem por dez 

das doze etapas que, em 
média, compõem o fluxo de 
um processo contábil. 

Em razão disso, este fluxo 
é chamado de disruptivo 
- em que a atuação do pro-
fissional humano se dá em 
dois momentos específicos, 
para análises e decisões 
estratégicas. Eles realizam 
lançamentos de créditos 
e débitos após a chegada, 
classificação e extração de 
dados dos mais diversos 
tipos de documentos. 

Segundo Lucas Ribeiro, 
CEO da ROIT, no fluxo tra-
dicional, da primeira à quarta 
etapa, os trabalhos - concen-
trados na atuação humana – 
restringem-se a trâmites de 
recebimento de documentos, 
separação e conferência, 
para então lançamento no 
sistema (chamado no meio de 
ERP). Já no fluxo disruptivo, 
viabilizado pela inteligência 
artificial, essas quatro eta-
pas consistem no envio de 
documentos (pelo cliente), 
qualificação, classificação e 
o chamado OCR (reconheci-
mento online de caracteres).

Todas essas quatro etapas 

Esse movimento inevitável de automatização do mercado de 
contabilidade só traz benefícios para as empresas.

A hospedagem cloud permite trazer mais tecnologia e suprir as 
necessidades da sua empresa.

Você sabe o que é cloud computing? É conhecido 
também como o famoso termo computação em nuvem, 
uma tecnologia que permite o uso remoto de recursos da 
computação por meio da conectividade da Internet para 
hospedar diversos recursos, programas e informações. 
Dessa forma, a computação em nuvem possibilita que o 
usuário os acesse por meio de qualquer lugar e de qualquer 
computador, tablet ou telefone celular. 

“Um exemplo simples do uso da nuvem é quando você 
possui diversas fotos e vídeos, porém não quer armaze-
ná-los no seu celular ou tablet para não ocupar espaço 
do dispositivo. Você pode salvar os arquivos na nuvem 
e acessá-los a qualquer momento e de qualquer lugar 
através da internet” conta Douglas Jaskulski, gerente 
de operações de TI da KingHost, empresa de soluções 
digitais. 

Com o avanço da tecnologia e a digitalização das empre-
sas, se tornou ainda mais importante utilizar métodos que 
melhorem e deixem mais seguros os dados. Com o cloud 
computing é possível realizar um update do site, e ter mais 
segurança e performance para um negócio, isso porque a 
solução garante toda infraestrutura necessária para uma 
loja virtual, tanto em acessos quanto em velocidade. 

“A hospedagem cloud permite trazer mais tecnologia 
e suprir as necessidades da sua empresa. Ela possibilita 
entregar serviços e produtos com excelência em qualidade 
alinhados às melhores tecnologias disponíveis, tendo como 
consequência uma melhora exponencial de desempenho 
do seu site e do seu negócio” explica Douglas. 

Outro benefício que a tecnologia traz é o menor custo: 
migrar para um serviço de cloud permite reduzir custos de 
infraestrutura e software, além dos relacionados às equipes 
de TI. Mas o que faz a diferença é que você pode comprar 
serviços cloud conforme a necessidade da sua empresa. 
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Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ/MF nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 12/11/2020
Data, Hora e Local: 12/11/2020, às 14 horas, por meio de plataforma digital. Presença:
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário,
Dorival Lourenço da Silva. Deliberações: a) Eleger como Diretor de Operações o Sr.
Clayson Thiago Engler Pereira, portador da CIRG nº 25.742.108-7 SSP/SP e CPF/MF nº
267.943.338-64, residente e domiciliado na cidade de Campinas/SP; b) O mandato do diretor
se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2021; c)
Reformar o Artigo 7º (caput) do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 7º. A Sociedade será administrada por uma Diretoria, composta de no mí-
nimo 2 e no máximo 5 membros, acionistas ou não, residentes no País e eleitos pela Assem-
bléia Geral, que lhe fixará sua remuneração, e que terão as seguintes designações: (i)
Diretor Presidente; (ii) Diretor Financeiro; (iii) Diretor Administrativo; (iv) Diretor de Risco; e
(v) Diretor de Operações. Acionista Presente: Novo Mundo Holding Financeira, por seu
Diretor Roberto Amaral de Almeida. Assinaturas: Presidente, Roberto Amaral de Almeida;
Secretário, Dorival Lourenço da Silva Neto; São Paulo (SP), 12 de novembro de 2020. A Ata
em seu inteiro teor e a consolidação do estatuto social encontram-se registradas na
JUCESP sob nº 36.740/21-4, em 21/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Robôs realizam lançamentos 
contábeis sem intervenção humana

Os robôs contadores da ROIT, empresa com sede em Curitiba que desenvolve tecnologia para o setor 
de contabilidade, atingiram a marca de 8 milhões de lançamentos contábeis sem intervenção humana, 
com 98% de assertividade

como em todas as áreas, só 
tem a trazer benefícios para 
as pessoas e as empresas. 

“A automatização é rea-
lidade e a tendência é de 
que se intensifique com a 
provável reforma tributária, 
que vai estimular empresas 
a migrarem de regime fiscal, 
exigindo atuação estraté-
gica dos departamentos 
de contabilidade. A conta-
bilidade está em extrema 
transformação, deixando de 
ser operacional e passando 
a se tornar cada vez mais 
estratégica, como deve ser”, 
sublinha Ribeiro.

A fintech também regis-
trou quase dois bilhões de 
combinações tributárias, re-
gras de retenção, atualização 
legal com um robô da área 
fiscal que lê e acompanha 
o diário oficial. As soluções 
da empresa incluem robô de 
contas a pagar, que gerencia 
toda a relação contábil, fiscal 
e bancária, com conciliações 
automáticas. Também serão 
ofertadas soluções automa-
tizadas para folha de paga-
mento, que realizam desde 
o processo de admissão até 
a demissão, pelo celular ou 
pela web. Fonte e mais infor-
mações: (www.roit.com.br).

iniciais, no fluxo disruptivo, 
mais a quinta, a extração dos 
campos, são feitas por robôs. 
Na sexta etapa, então, entra 
a primeira intervenção hu-
mana, na qual o profissional 
responsável cuida das pro-
vidências complementares 
necessárias, antes de dar 
andamento aos trâmites, que 
em seguida percorrem três 
tipos distintos de robôs: o 
fiscal (etapa sete), o contábil 
(etapa oito) e o financeiro 
(etapa nove). Desta, segue 
para o lançamento em banco 
de dados, para, na penúltima 
etapa, receber novamente 

a atuação humana, na qual 
se dá a aprovação final do 
processo, antes da 12ª fase, 
o lançamento no ERP.

“Além de toda a pratici-
dade, agilidade e economia 
de tempo que a inteligência 
artificial traz aos contadores, 
garante que as empresas 
paguem sempre a menor 
carga tributária possível, 
sem erros e podendo até 
mesmo reverter pagamentos 
feitos de forma indevida”, 
afirma Ribeiro, ao citar que 
esse movimento inevitável 
de automatização do mer-
cado de contabilidade, assim 

Cloud computing é a tecnologia que 
melhora a infraestrutura do e-commerce

“Dessa forma, caso seja necessário fazer ajustes no plano 
contratado, é possível realizar e você pagará apenas por 
aquilo que estiver usando”, conclui. O Cloud é uma solução 
para quem quer cuidados e precisa de mais flexibilidade 
de recursos, e é recomendada para aquelas aplicações que 
necessitam de recursos exclusivos. Com a nuvem, você 
terá uma plataforma flexível em relação aos recursos e 
ainda contará com o apoio necessário para você investir 
seu tempo de forma assertiva e produtiva. 

A hospedagem cloud é indicada para negócios que estão 
crescendo, já que garante tráfego ilimitado. Isso porque 
os recursos são dedicados para você e a hospedagem é 
gerenciada, ou seja, mesmo que você não tenha tempo 
para se dedicar a essas questões, um time especializado 
estará cuidando disso para você. Com o cloud computing 
você terá uma plataforma flexível em relação aos recursos 
e ainda contará com o apoio necessário para você investir 
seu tempo de forma assertiva e produtiva. 

Fonte e mais informações: (https://site.king.host/).

Agostinho Celso Pascalicchio (*) 

Um perfil do segmento da 
Construção Civil apresentou, 
principalmente a partir do 
segundo semestre do ano pas-
sado, um bom desempenho. 

Houve redução na quan-
tidade das residências em 
oferta, aumento nas vendas 
de imóveis e dos insumos do 
setor. Entretanto, ao final do 
ano de 2020 e neste começo 
de ano, apresentou uma para-
doxal queda na confiança e nas 
expectativas dos empresários 
nesta atividade. 

O ano passado mostrou 
aumento nas vendas de uni-
dades residenciais, incluindo 
as do programa Casa Verde 
Amarela (antigo programa 
“Minha Casa Minha Vida”). 
Apresentou também aumento 
nos financiamentos e nas ope-
rações de crédito do sistema 
financeiro. Estas operações 

As incertezas do setor de construção civil neste ano
foram beneficiadas pelas bai-
xas taxas de juros. O ano de 
2020, principalmente a partir 
do segundo semestre do ano, 
proporcionou a esta indústria 
uma boa performance. 

O consumo de cimento e de 
aço laminado foram fortes. Os 
preços dos produtos e insumos 
do setor também se elevaram. 
O índice Nacional da Constru-
ção Civil (INCC-DI/FGV), se 
mostrou em alta. O preço do 
cimento também apresentou 
uma forte elevação. O CUB 
(Custo Unitário Básico) que 
determina o custo global da 
obra, obtido através de pesqui-
sa junto aos compradores, que 
no caso são as construtoras, 
também se elevou. 

Entretanto, a divulgação 
do Índice de Confiança da 
Construção Civil e de Expec-
tativas para Construção Civil, 
pela FGV/IBRE, mostram um 
paradoxo. Um enfraqueci-

mento na confiança e uma 
diminuição pelo terceiro mês 
consecutivo nas expectativas 
dos empresários deste seg-
mento, em contraste com o 
bom desempenho observado 
no segundo semestre de 2020 
por esta indústria. 

É possível que estes índices 
estejam refletindo as incer-
tezas do cenário brasileiro 
quanto às expectativas de 
rendimentos da população, 
incertezas quanto às refor-
mas econômicas e quanto ao 
combate à pandemia. Den-
tro destes aspectos, como 
mencionado pelo Ministro da 

Economia Paulo Guedes, a 
vacinação em massa é “fator 
crítico” para a recuperação da 
economia. 

O setor de Construção Civil 
é gerador e multiplicador de 
empregos e o rápido cuidado 
com as pessoas é fundamental 
para garantir a boa performan-
ce a este segmento e reverter 
as expectativas negativas dos 
empresários. 

(*) - Doutor em Ciências; mestre em 
Teoria Econômica pela University of 

Illinois/USA. Bacharel em Ciências 
Econômicas (FEA-USP), é professor 

da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie nas áreas de economia, 
economia da energia e engenharia 

econômica/finanças. 
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