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Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Ética e integridade e 
os meios digitais em 
tempos de fake news

Quanto a falta de 
controle e facili-
dade de exposição 

oferecida pelas mídias 
modernas contribui para 
disseminar e dar visibili-
dade a personagens, in-
formações e promessas 
falsas? Muito!

Isso explica de forma 
clara e em grau bastante 
significativo o descaso 
com que nossa sociedade 
vem tolerando e se acos-
tumando ao caos ético e à 
grave crise de integridade 
que se instalou no país.

As fake news torna-
ram-se um fato “comum”, 
através de um verdadei-
ro bombardeio massa-
crante de informação de 
toda sorte, sem base real, 
propagadas com intuito 
de provocar, denegrir, 
ofender, incitar, enganar, 
confundir, aterrorizar e 
influenciar os desprovi-
dos de discernimento e 
informações, os ingênuos 
e, por vezes, até mesmo os 
mais esclarecidos.

O termo fake news atri-
bui o descrédito à falsa 
mensagem e/ou falsa no-
tícia, porque permite ano-
nimidade e impunidade 
do seu criador, privando 
o agredido do direito à 
defesa e até mesmo à 
resposta para quem possa 
ter diretamente maculado 
sua reputação. 

Em nome da sagrada 
liberdade de expressão, 
cresce também a banali-
zação das inverdades, a 
fugacidade das opiniões, 
os discursos vazios e des-
providos de propósito, 
as promessas falsas, os 
golpes cibernéticos pro-
pagados à velocidade de 
um clique, com o único 
intuito de desorientar, 
iludir, persuadir, trapa-
cear e reforçar opiniões 
tendenciosas.

Esses indivíduos que, 
em número crescente, 
disparam mensagens de-
turpadas, muitas vezes 
prometendo o que não 
podem cumprir, vendendo 
qualidades morais que não 
possuem ou oferecendo 
produtos e serviços falsos, 
pensam em nada mais 
além do benefício pró-
prio, alimentando-se da 
fragilização da integridade 
alheia. 

Com a pandemia, ficou 
ainda mais escancarado 
como as mídias, especial-
mente as sociais, permi-
tem a promoção de todo 
tipo de desinformação, 
gerando o que agora se 
chama de “infodemia”, 
uma espiral epidêmica de 

informações desencontra-
das e contraditórias, com 
qualquer tipo de objetivo 
menos o de transmitir a 
mensagem honesta, ínte-
gra, com base em fontes 
confiáveis e éticas.

Nessa infodemia em que 
vivemos, a avalanche de 
mensagens torna quase 
impossível ao cidadão 
distinguir o fundamenta-
do do inventado, e repu-
diar os exageros e juízos 
conturbados de valor, 
exaltados em manchetes. 
Na disputa por atenção, 
opiniões polarizadas e 
extremistas valem mais 
que o questionamento e 
o diálogo; e proliferam 
as mensagens apelativas 
para desmoralizar o que é 
ético e colocar em dúvida 
valores sociais até hoje 
tidos como balisadores do 
certo e errado, verdade e 
mentira, autoritarismo e 
democracia.

Dessa forma, fica claro 
que não podemos deixar 
tais meios de propagação 
desprovidos de filtros, 
regras e legislação. Não se 
trata de censura, mas de 
remediação do caos que 
se instalou nos meios de 
comunicação para evitar 
a manipulação coletiva 
através da proteção do 
sistema vigente colocando 
a ética e a integridade em 
seu cerne. 

Na esteira dos recen-
tes avanços regulatórios 
para o ambiente digital, 
como  a nova Lei Geral 
de Proteção de Dados 
(LGPD) e o Marco Civil 
da internet, que visam re-
gular a captação e uso da 
informação, protegendo a 
privacidade dos cidadãos 
e fortalecendo o estado de 
direito e as instituições, 
os meios de comunicação 
digitais também precisam 
sujeitar-se a regras especí-
ficas, que motivem o em-
preendimento de esforços 
algorítmicos mais eficazes 
de rastreamento e comba-
te de fake news, golpes, 
obscurantismos, calúnias, 
difamações, atentado ao 
pudor e à segurança so-
cial, em geral comandados 
por grupos mal intencio-
nados, com interesses 
escusos e até mesmo de 
crime organizado.
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Realizada em 27 de Abril de 2021
Local, Hora e Data: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, n° 160, em Águas de Lindóia/SP, às 
11hs do dia 27/04/2021. Presença: Conforme assinaturas lançadas no Livro "Presença de Acionistas". 
Convocação: Conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
Jornal “Empresas e Negócios” nos dias 20, 22 e 23 de março de 2021, conforme dispõe os artigos 124 e 
133 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Composição da Mesa: Presidente: Marcos 
Seiiti Abe. Secretário: Marcos Rolim Fernandes Fontes. Ordem do Dia: (AGO): a) prestação de contas 
dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2020; b) destinação do lucro líquido do exercício findo e distribuição 
de dividendos; c) assuntos gerais. (AGE) a) exame e deliberação a respeito da proposta da Diretoria 
para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; b) alteração 
parcial do estatuto, no tocante ao capital social; c) autorização para a diretoria efetuar a recompra de 
ate 20% das ações em circulação equivalentes a 20% do capital social da empresa com a definição da 
modalidade de pagamento. Deliberações: AGO: a) prestados os esclarecimentos pela Diretoria e lido 
o parecer do Conselho Fiscal opinando por unanimidade pela aprovação do relatório da administração, 
demonstração dos resultados, balanços patrimoniais, demonstração das mutações do patrimônio líqui-
do, demonstração dos fluxos de caixa e notas relativas ao exercício de 2020, foram aprovados por maio-
ria dos acionistas presentes o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; b) em razão de não haver lucro 
líquido do exercício findo, ficou prejudicada a deliberação correspondente ao item em questão. c) nenhu-
ma deliberação tomada. AGE: a) por unanimidade foi rejeitada a proposta de aumento de capital, ficando 
prejudicado o item b); e c) escIarecidas as razões pela Diretoria, no sentido de que seria vantajoso para 
a companhia e sendo também do interesse de parte dos acionistas, e após manifestações dos acionistas 
Herminio Pirani Bernardi e Edgar José Bernardi, que se manifestaram contrariamente, foi aprovada por 
maioria a autorização para a diretoria, a seu critério, efetuar a recompra de até 20% do capital social da 
empresa com a definição da modalidade de pagamento. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
os trabalhos foram suspensos pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo tempo necessário a lavratura da pre-
sente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário. A presente é cópia fiel 
lavrada em livro próprio. Presidente: Marcos Seiiti Abe; Secretário: Marcos Rolim Fernandes Fontes. 
JUCESP n° 228.994/21-4 em 14/05/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

         Controladora          Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 150.737 179.263 160.248 169.299
Caixa e equivalentes de caixa 25.849 10.965 27.842 12.246
Contas a receber de clientes 
 e partes relacionadas 2.789 87.661 7.995 61.074
Estoques 43.627 23.850 57.897 34.362
Impostos a recuperar 33.585 37.046 37.658 40.852
Adiantamento a fornecedores 41.406 15.318 24.254 16.093
Outros créditos 3.479 4.423 4.602 4.672
Não Circulante 108.582 81.938 102.064 101.160
Contas a receber de clientes
  e partes relacionadas 26.858 - - -
Depósitos judiciais 148 393 148 393
Impostos a recuperar - 154 - 154
IR e CS diferidos 963 1.482 963 1.482
Investimentos 15.700 12.745 - -
Imobilizado 31.627 32.220 59.427 55.780
Direito de uso 32.967 34.542 33.480 35.223
Intangível 320 402 8.046 8.128
Total do Ativo 259.319 261.201 262.312 270.459

        Controladora        Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Circulante 104.314 155.691 106.925 164.387
Empréstimos e financiamentos 59.641 115.060 59.649 115.060
Fornecedores e contas a pagar 
 de partes relacionadas 9.815 11.382 12.691 14.937
Arrendamento mercantil 3.575 2.426 3.728 2.590
Obrigações trabalhistas 5.628 6.774 7.694 8.135
Obrigações tributárias 315 1.682 835 2.161
Subvenções - 2.775 - 2.775
Outras contas a pagar 25.340 15.592 22.328 18.729
Não Circulante 87.487 45.431 87.870 45.993
Empréstimos e financiamentos 55.264 10.837 55.264 10.837
Arrendamento mercantil 31.723 33.781 32.106 34.343
Subvenções - 203 - 203
Provisão para riscos tributários,
  cíveis e trabalhistas 500 610 500 610
Patrimônio Líquido 67.517 60.079 67.517 60.079
Capital social 67.000 67.000 67.000 67.000
Reserva Legal 226 - 226 -
Lucros (prejuízos) acumulados 291 (6.921) 291 (6.921)
Total do Passivo 
 e Patrimônio Líquido 259.319 261.201 262.312 270.459

        Controladora             Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receita Operacional Líquida 266.177 244.684 274.189 244.684
Custo dos Produtos Vendidos (186.023) (172.035) (182.202) (161.308)
Lucro Bruto 80.154 72.649 91.987 83.376
(Despesas) Receitas Operacionais Comerciais 
Comerciais (9.688) (5.041) (10.705) (5.041)
Gerais e administrativas (37.222) (40.099) (40.765) (46.135)
Equivalência patrimonial 3.214 2.903 - -
Outras receitas 
 operacionais líquidas 1.399 2.423 1.300 2.736
Lucro Antes do Resultado 
 Financeiro Líquido e Impostos 37.798 32.835 41.817 34.936
Despesas financeiras (27.662) (14.925) (29.858) (15.277)
Receitas financeiras 14.176 226 14.826 226
Resultado financeiro líquido (13.486) (14.699) (15.032) (15.051)
Lucro Antes do IR e da CS 24.312 18.136 26.785 19.885
Corrente (12.347) (1.273) (14.821) (3.022)
Diferido (519) (984) (519) (984)
Lucro Líquido do Exercício 11.445 15.879 11.445 15.879

Demonstração do Resultado

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Fluxo de caixa das       Controladora     Consolidado
Atividades Operacionais 2020 2019 2020 2019
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS 24.312 18.136 26.785 19.885
Ajustes para:
Provisão para riscos tributários, 
 cíveis e trabalhistas (110) (132) (110) (132)
Depreciação de imobilizado 3.498 2.848 4.884 3.963
Amortização direito de uso 3.838 3.522 4.005 3.522
Amortização de intangível 82 248 82 248
Provisão para perdas em estoque (118) (1.338) (358) (1.242)
Resultado na alienação de ativo imobilizado - 295 218 327
Provisão de juros sobre empréstimos 10.928 3.146 10.943 3.146
Juros e encargos sobre arrendamento 1.839 - 1.862 -
Equivalência patrimonial (3.214) (2.903) - -
Outros (1.229) 134 (1.218) 179
 39.826 23.956 47.093 29.896
(Aumento) redução nos ativos 
Contas a receber de clientes
  e partes relacionadas 84.872 (11.620) 53.079 (546)
Estoques (19.659) 9.714 (23.535) 9.882
Impostos a recuperar 3.615 (5.547) 3.348 (7.270)
Adiantamento a fornecedores (26.088) 3.862 (9.231) (7.083)
Outros créditos 943 1.441 1.140 1.192
Depósitos judiciais 245 (85) 245 (85)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e contas a pagar
  de partes relacionadas 1.567 232 (14.632) 53

Obrigações trabalhistas 1.146 1.124 441 1.446
Obrigações tributarias 1.367 1.426 1.326 1.432
Outras contas a pagar (23.874) 2.012 13.492 4.930
Subvenções (2.978) (2.610) (2.978) (2.610)
Juros pagos sobre empréstimos
  e financiamentos (11.393) (11.611) (11.393) (11.880)
IR e CS pagos (12.347) (1.284) (14.821) (3.033)
Fluxo de Caixa Líquido Gerado pelas 
Atividades Operacionais 37.242 11.010 43.574 16.324
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 
Aquisições de imobilizado (2.905) (5.120) (8.314) (10.286)
Fluxo de caixa líquido aplicado 
 nas atividades de investimentos (2.905) (5.120) (8.314) (10.286)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 
Dividendos e juros sobre capital próprio (4.007) (1.646) (4.007) (1.646)
Pagamento de passivo
  de arrendamento (5.010) (2.444) (5.221) (2.444)
Captações de empréstimos 
 e financiamento 85.109 93.778 85.109 93.778
Pagamento de principal 
de empréstimos e financiamentos (95.545) (110.782) (95.545) (110.782)
Fluxo de caixa líquido aplicado
 nas atividades de financiamento (19.453) (21.094) (19.664) (21.094)
Aumento (Redução) Líquido em Caixa 
e Equivalentes de Caixa 14.884 (15.204) 15.595 (15.056)

Balanço Patrimonial

As notas explicativas referentes à estas Demonstrações Financeiras 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Renato Maziero - Diretor Administrativo - Financeiro
Viviane Lucia Barreto Gregorio 

Gerente Financeira e Contábil – CRC 1SP242673/O-2

Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S.A. e Controlada
CNPJ: 53.359.824/0001-19

Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) 
Balanço Patrimonial

blanver.com.br

Demonstração das 
Mutações do 

Patrimônio Líquido

    Reservas de lucros  Prejuízos 
 Capital Reserva Retenção acumu-
   social      legal de lucros      lados      Total
Saldos em 31/12/2018 67.000 - - (19.897) 47.103
Lucro líquido do exercício - - - 15.879 15.879
Juros sobre capital próprio - - - (2.903) (2.903)
Saldos em 31/12/2019 67.000 - - (6.921) 60.079
Lucro líquido do exercício - - - 11.445 11.445
Transferência para reserva de lucros - 291 (291) -
Reserva Legal - 226 - (226) -
Juros sobre capital próprio - - - (3.584) (3.584)
Dividendos distribuídos - - - (423) (423)
Saldos em 31/12/2020 67.000 226 291 - 67.517

Demonstrações dos 
Resultados Abrangentes
         Controladora          Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Lucro (Prejuízo) do Exercício 11.445 15.879 11.445 15.879
Total do Resultado Abrangente 11.445 15.879 11.445 15.879

Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 10.965 26.169 12.246 27.302
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 25.849 10.965 27.842 12.246
Aumento (Redução) Líquido em Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 14.884 (15.204) 15.595 (15.056)

De acordo com a trans-
formação digital em 
marcha acelerada e 

irreversível, a Softtek Brasil 
enumerou as tendências 
digitais que estão marcando 
este ano:
 1) A Nova Jornada 

Digital: a Covid-19 
provocou uma mu-
dança global no modo 
de vida. Com a ascen-
são da economia Low 
Touch (mais automa-
tizada), as interações 
entre empresas e con-
sumidores passaram 
por uma completa re-
volução, dando lugar a 
uma Jornada do Con-
sumidor totalmente 
digital. As empresas 
precisaram adaptar 
o seu modelo de ne-
gócio e operacional a 
esta nova realidade, 
na qual a aceleração 
digital é o caminho a 
ser trilhado.

 2) A Revolução dos 
Consumidores Di-
gitais: a pandemia 
transformou os pa-
drões de consumo de 
milhões de pessoas, 
resultando numa aber-
tura total aos canais 
digitais. Para respon-
der a esse tipo de 
demanda, as empresas 
desenvolveram uma 
estratégia para otimi-

O ecossistema digital oferece maior disponibilidade, 
portabilidade e conveniência.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

As seis tendências tecnológicas 
em alta no mercado

Diante das grandes perdas de faturamento de vários setores econômicos gerados a partir do isolamento 
social e paralisação da economia, a resposta empresarial passou necessariamente por um solução 
inescapável: a da digitalização.

aprendizagem, evolu-
ção das capacidades e 
tomada de decisões.

 5) Meu “eu” Digital: 
a chamada Era Digi-
tal, impulsionada por 
esse novo contexto, 
implica, no entanto, 
o seguinte dilema: 
por que não podemos 
fazer tudo o que já 
fazemos fisicamente 
em formato digital? 
Em um cenário ideal, 
ambos os mundos 
deveriam oferecer o 
mesmo alcance. Na 
realidade, o ecossis-
tema digital oferece 
maior disponibilidade, 
portabilidade e conve-
niência. No entanto, 
esta situação apresen-
ta um desafio: a gestão 
da privacidade.

 6) Arquitetura Digi-
tal das Empresas: 
o enorme progresso 
tecnológico promove 
o desenvolvimento de 
arquiteturas empre-
sariais 100% digitais. 
Essa abordagem per-
mite a implementação 
de um modelo empre-
sarial e operacional 
com o máximo contro-
le, escalabilidade, elas-
ticidade e redução de 
custos, sendo aspectos 
essenciais e relevantes 
a automatização, o te-
cido flexível de dados 
e a implementação de 
capacidades empresa-
riais modulares.

“Estamos vivendo uma 
fase de aceleração digital 
contínua na qual a necessi-
dade de inovar e digitalizar 
todas as interações será 
fundamental para as em-
presas. Isso requer agilida-
de, rapidez e audácia para 
satisfazer as nece ssidades, 
expectativas e desafios 
de um cliente digital, diz 
Adriano Candido, diretor 
de Ofertas e Inovação da 
Softtek Brasil. 

“A agilidade na adaptação 
competitiva nos obriga a 
reorganizar toda a cadeia de 
valor para nos adaptarmos ao 
novo canal digital e às novas 
demandas da sociedade”, 
sublinha. “Sendo assim, a 
tecnologia deve atuar como 
uma aliada na humanização 
das interações digitais”, con-
clui. Fonte: (https://www.
softtek.com/pt/).
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zar as suas platafor-
mas digitais de vendas, 
concentrando-se na 
automatização opera-
cional e na inovação 
empresarial. A forma 
de vender continuará 
sendo reinventada.

 3) Tecnologia aplicada 
às emoções: a socie-
dade precisa que as 
empresas consigam 
humanizar os tou-
chpoints, ou pontos 
de contato. Isso quer 
dizer que os avanços 
tecnológicos em In-
teligência Artificial, 
Computação Afeti-
va e reconhecimento 
dos sentimentos es-
tão prestes a decifrar 
as nossas emoções, 

permitindo-nos nesse 
“novo mundo” ante-
cipar necessidades e 
personalizar as expe-
riências tanto quanto 
isso for possível.

 4) Democratização da 
Inteligência Artifi-
cial: um ecossistema 
tecnológico inteligen-
te é um dos pilares 
da aceleração digital. 
Neste sentido, a IA e 
as suas diversas apli-
cações são uma área 
cada vez mais demo-
cratizada, tornando-se 
um elemento tangível 
e tático, uma conse-
quência do aumento 
progressivo do co-
nhecimento sobre o 
seu funcionamento, 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 F
EC

D
-8

1D
D

-9
14

6-
6B

72
.


