
A importância da 
automatização da gestão 
financeira para empresas

A importância de 
realizar uma boa 
gestão financeira 
dentro das empresas 
pode parecer um 
tanto quanto óbvia

Afinal, ter seus gastos 
sob controle e reali-
zar processos como 

reembolso de despesas é 
essencial para sustentar 
o negócio e evitar uma 
eventual falência. Não 
apenas isso, mas também 
é importante ter o controle 
para planejar resultados 
que podem ser alcançados 
no curto e longo prazo.

É comum assumirmos 
então, sabendo dessa im-
portância, que a gestão 
financeira e todos os seus 
processos são tratados 
como prioridades pelas 
empresas, certo? Sim e 
não, pois mesmo que as 
empresas tenham atenção 
com suas finanças com o 
objetivo de operarem com 
lucros e não prejuízos, a 
forma com que os processos 
são realizados em muitas 
companhias, por vezes, 
pode deixar a desejar.

Muitas empresas utilizam 
ferramentas ultrapassadas 
para lidar com esse aspecto 
tão importante. Segundo 
pesquisa realizada pela 
Salesforce, cerca de 80% 
das companhias ainda uti-
lizam as planilhas do Excel, 
que além de ultrapassadas, 
consomem muito tempo e 
podem permitir que erros 
passem despercebidos por 
conta da quantidade de 
informações presentes nas 
linhas e colunas do progra-
ma da Microsoft.

Vou compartilhar uma 
experiência que tive para 
exemplificar o porquê da 
importância de ter esses 
processos automatizados. 
Trabalhei durante um tem-
po em uma consultoria, e 
essa empresa teve prejuízo 
de R$ 300 mil simplesmente 
por conta da falta de devida 
atenção a processo que 
engloba a gestão financei-
ra: o prazo para o término 
de um pedido de ressar-
cimento havia estourado. 
Esse episódio, inclusive, foi 
um dos motivos pelo qual 
eu decidi começar o meu 
próprio negócio de gestão 
de despesas.

Diversas plataformas e 
sistemas de gestão estão 
surgindo no mercado com 
o intuito de automatizar 
esses processos e trazer 
mais comodidade e confor-
to para que os empresários 

possuam o melhor controle 
dos processos de gestão 
financeira, além de otimizar 
bastante o tempo da equi-
pe, já que os funcionários 
passam a lidar com sistemas 
elaborados exclusivamente 
com o propósito de gerir 
finanças.

As plataformas geralmen-
te possuem comodidades, 
como acesso em desktops e 
aparelhos móveis por meio 
de aplicativos com interfa-
ce intuitiva. O empresário 
passa a ter todas as informa-
ções necessárias para gerir 
as finanças literalmente na 
palma de suas mãos. Mesmo 
com o aumento no número 
de serviços disponíveis, a 
digitalização de empresas 
é algo que, por mais que 
pareça bem encaminhado, 
ainda pode ser considerado 
novidade. 

Muitas companhias ainda 
ficam receosas em alterar 
(atualizar) os seus pro-
cessos já estabelecidos. 
No entanto, com base em 
minha experiência, posso 
afirmar que aqueles que 
adotaram sistemas próprios 
para gestão de processos 
não costumam se arrepen-
der da decisão e, por vezes, 
passam a investir ainda 
mais na automatização, 
visto a economia de tempo 
e mitigação de eventuais er-
ros, como o que mencionei 
anteriormente.

Não digo que realizar a 
gestão por métodos não 
automatizados seja a forma 
errada de lidar com essa 
tarefa, contudo, vejo a au-
tomatização como um cami-
nho sem volta. Não há por-
que depois de utilizar uma 
plataforma automática, que 
facilita os processos - tra-
zendo inúmeros benefícios 
para a operação, o gestor 
considere planilhas como 
opção viável. Sem contar 
que quanto mais adeptas 
às novas tecnologias, mas 
bem vistas e avaliadas as 
empresas costumam ser. 
Sistemas arcaicos não são 
atrativos

Na minha concepção, 
a automatização desses 
processos é algo inevi-
tável, como as inúmeras 
evoluções que vimos e 
presenciamos em nosso 
dia a dia. Trata-se da im-
plementação da revolução 
tecnológica que vivemos, 
só que ocorrendo dentro 
de corporações, sejam elas 
pequenas ou grandes.

(*) - Formado em Ciências Contábeis 
com especialização em IFRS, é 
fundador e CEO da ExpenseOn  

(https://expenseon.com/).
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Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CNPJ/ME 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.09

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis (“Companhia”)
convocados, conforme disposto no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 8 de junho de 2022, às
10:00 horas, na sede da Companhia, na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Avenida
Paulo Ayres, nº 240, CEP 06767-220, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos; c) Eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia para mandato até a Assembleia Geral Ordinária
que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2023; e d) Fixação do limite da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o
exercício social de 2022. Os documentos de suporte necessários às deliberações constantes da ordem do
dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia, nos termos dos avisos
publicados na forma do art. 133 da Lei no 6.404/76 e serão publicados até 5 (cinco) dias antes da realização
da Assembleia Geral Ordinária, em atenção ao §3º do referido artigo. Taboão da Serra, 30 de maio de 2022.
Riccardo Arduini - Presidente do Conselho de Administração.                                              (31/05, 01 e 02/06)

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/11/2021 a 30/11/2021
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Vanderlei Júnior (*)

Os atacados online 
estão ganhando força 
no comércio digital e 

não é para menos: de acordo 
com o relatório da eConsul-
tancy, as grandes empresas 
que implementaram um 
e-commerce nestes moldes 
viram um aumento de 44% 
no valor médio de pedidos. 
Outra pesquisa realizada 
pela McKinsey informa que, 
com a pandemia, a participa-
ção deste segmento no Brasil 
cresceu 62%. 

São números que só re-
forçam o quanto o atacado 
é essencial para manter o 
comércio, já que ele é res-
ponsável por abastecer o 
varejo. Acompanhando essa 
tendência de crescimento, 
observa-se um aumento 
significativo na participa-
ção dos transformadores 
dentro dos marketplaces 
de atacado. São CPFs de 
trabalhadores que atuam 
como boleiros, salgadeiros, 
confeiteiros, sorveteiros, 
pizzaiolos, entre outros, que 
já perceberam as vantagens 
de adquirir seus insumos 
nos shoppings virtuais de 
atacado. 

A participação dessas pes-
soas representa hoje 20% 
no total de movimentações 
nas plataformas, e a expec-
tativa é que chegue a 30% 
até o final deste ano. Isso 
vem ao encontro da taxa de 
informalidade no mercado 

Comprar no atacado é, sem dúvidas, a melhor opção para quem 
tem um negócio.

Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ/MF. 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 29/04/2022
Data: 29/04/2022 Hora: 11h00min. Sede Social: Av. das Nações Unidas, 10.989 - 7º Andar - Conjunto 
71 - Sala 1, Brooklin Paulista/SP, CEP 04578-000. Convocação: Editais publicados no Jornal Empresas 
& Negócios em 21, 26 e 27/04/2022.  Presença: Acionistas representando a maioria do capital social 
com direito a voto, conforme livro de presença de acionistas. Mesa: Presidente, Sr. Nabor Rony Anza-
nello, Secretário, Sr. Marcelo Castilhos Anzanello. Ordem do Dia: Dispensada a leitura, por ser do 
conhecimento dos presentes. Deliberações, em A.G.O.: a) Aprovados por unanimidade, com as absten-
ções legais, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31/12/2021, publicados no jornal Empresas & Negócios no dia 26/03/2022; 
b) Aprovada por unanimidade, com as abstenções legais, a destinação do lucro liquido do exercício, a 
saber: 1. Constituição de Reserva Legal no montante de R$ 2.017.231,81; 2. Transferência para Reserva 
de Lucros o saldo remanescente no montante de R$ 38.327.404,35; em A.G.E.: a) Aprovada por una-
nimidade, com as abstenções legais, a nova redação do artigo 20 do Estatuto Social, que passa a ter 
a seguinte redação: Artigo 20: As escrituras de qualquer natureza, a concessão de fianças e avais em 
contratos em geral, serão obrigatoriamente assinados por dois diretores ou por um diretor e um procura-
dor, desde que investido de especiais e expressos poderes; Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a assembleia, sendo lavrada a presente ata, redigida na forma prevista no Artigo 130 da 
Lei nº. 6.404/76, que lida e aprovada vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. 
São Paulo, 29/04/2022. Assinaturas: Nabor Rony Anzanello - Presidente; Marcelo Castilhos Anzanello 
- Secretário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello, Marcelo Castilhos Anzanello, Eduardo Castilhos Anza-
nello, Rodrigo Castilhos Anzanello e Iolanda Castilhos Anzanello. A presente é cópia fiel da ata lavrada 
em livro próprio. Nabor Rony Anzanello - Presidente da Mesa; Marcelo Castilhos Anzanello - Secre-
tário da Mesa. JUCESP nº 265.610/22-9 em 25/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Setor de transformadores e a 
busca por atacados online

Ao comprar no atacado, o transformador faz menos compras e economiza tempo, logo, a gestão de 
estoque fica mais simples e assertiva

para ajudar o empresário a 
comprar em quantidade e 
ter maior aproveitamento 
do frete.

Mesmo quando ele não é 
grátis, pode haver condições 
especiais para compras de 
determinado porte, o que 
representa um benefício e 
tanto. Outro fator que vem 
chamando a atenção deste 
público é a possibilidade de 
comprar com menor frequên-
cia, já que no atacado, ele 
consegue adquirir quanti-
dades maiores de produtos, 
que vão manter sua atividade 
abastecida por mais tempo. 
Ao comprar no atacado, o 
transformador faz menos 
compras e economiza tem-
po, logo, a gestão de estoque 
fica mais simples e assertiva. 

O setor de transformado-
res vem, portanto, se apre-
sentando como uma parcela 
importante de compradores 
para os marketplaces de 
atacado. A expectativa é 
que essas pessoas estejam 
cada vez mais ativas nas 
plataformas, e que o cres-
cimento de seus negócios 
passem a depender também 
das condições especiais 
criadas pelos sellers. Em 
contrapartida, o segmento 
entende a realidade desses 
trabalhadores e está atento 
para atender suas necessida-
des. Todos saem ganhando: 
quem vende e quem compra.

(*) - É CEO da Cotabest Solutions 
(www.cotabest.com.br).

de trabalho brasileiro, que 
atingiu 40,4% no último 
trimestre de 2021, segundo 
dados da Pnad Contínua, 
apurada pelo IBGE. Foram 
registrados ainda 38,5 mi-
lhões de trabalhadores infor-
mais no período, o que deve 
colaborar ainda mais para a 
popularização dos atacados 
online entre estas pessoas. 

Comprar no atacado é, 
sem dúvida, a melhor op-
ção para quem tem um 
negócio - seja ele formal ou 
informal. A possibilidade de 
comprar em grande volume 
se traduz em preços unitá-
rios mais atrativos, gerando 
economia e oportunidade de 
lucro. Mas não é só isso. As 
pesquisas de preço e cota-
ções ficam muito mais sim-
ples e ágeis, o que faz toda 
a diferença, sobretudo em 
tempos em que a gasolina 
está pesando no orçamento 

e tudo aquilo que é possível 
de se fazer online, precisa 
ser feito. 

Para o pequeno então, 
nem se fala. Além disso, os 
marketplaces de atacado ofe-
recem uma variedade muito 
ampla nas marcas e tipos 
dos produtos; mercadorias 
consideradas lançamento 
chegam primeiro ao atacado 
por conta do funcionamento 
da cadeia de distribuição das 
fábricas e podem ser experi-
mentadas de forma pioneira. 

Isso torna a compra muito 
mais estratégica, afinal todo 
transformador sabe que toda 
iniciativa para se diferenciar 
pode ser o segredo para o su-
cesso ou não de um serviço. 
Assim como as grandes em-
presas, os transformadores 
também estão descobrindo 
as vantagens de contar com 
condições de pagamento 
mais amigáveis, pensadas 
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Não resta dúvida de que o debate sobre 
cibersegurança no setor bancário ganhou 
novo fôlego com a guerra entre Rússia e 
Ucrânia. 

Nos Estados Unidos, empresários do 
ramo financeiro e autoridades políticas 
não esconderam, desde o início do conflito, 
o medo de um ataque cibernético como 
represália, por exemplo, no caso de o 
governo norte-americano decidir mandar 
tropas em favor da Ucrânia.

Até onde os russos poderiam ir no mun-
do ciber e quais as consequências disso na 
vida real? O setor financeiro, considerado 
o coração da vida econômica de qualquer 
nação, está realmente seguro? São ques-
tionamentos que não se limitam aos que 
vivem na terra do Tio Sam.

Ao contrário, pelo mundo todo, as 
instituições financeiras redobraram suas 
atenções quando em cibersegurança e é 
justamente esse o ponto: será que a pre-
ocupação é estendida quando falamos em 
supply chain no setor? Hoje a questão da 
cadeia de ataque já provou ser um item 

extremamente complexo, amplo e preo-
cupante para todos os que lidam com a 
cibersegurança e seus desafios. 

E não faltam exemplos recentes de que 
o assunto também é uma realidade. Desse 
cenário, o primeiro insight, que vale para 
qualquer empresa, é: não adianta investir 
em uma estratégia e adotar procedimen-
tos, se não houver no ecossistema vários 
fornecedores alinhados com a mesma 
preocupação e predisposição para inves-
timento. Da mesma forma, não adianta 
ignorar que a cadeia de fornecedores é 
parte do negócio.

É lógico, por exemplo, que uma empresa 
terceirize o setor de telemarketing ao invés 
de criar a área, especialmente quando esse 
não é algo comum em seu universo. Da 
mesma forma, a todo momento o ecossis-
tema empresarial se constrói por meio de 
relações técnicas, seja para automatizar 
ou agilizar seus processos, e isso inclui 
permitir acesso ao seu ambiente, ao seu 
sistema.

A grande questão passa a ser: é possível 
ter total controle do meu ecossistema? 
Olhando para as Instituições bancárias, 

quantos seriam os fornecedores? De-
pendendo do porte, talvez milhares. Não 
duvido. E o que garante que o nível de 
maturidade entre eles seja igual?

O setor bancário, que tradicionalmente 
já lidera as questões cibernéticas, uma vez 
que envolve não só grandes quantias em 
dinheiro, mas penalidades proporcionais 
ao seu tamanho, precisa cada vez mais 
se questionar: que tipo de controle eu 
tenho sobre o acesso dos meus terceiros? 
E quem é responsável por validar se essa 
credencial não está sendo usada de forma 
errada? Quem garante que a senha não 
esteja comprometida?

O olhar para o setor de supply chain das 
instituições financeiras é como o olhar dos 
especialistas em cibersegurança: sequer é 
permitido piscar. Nos dois últimos anos, 
os ataques e ações dos e-criminosos não 
deram folga e a tendência é de que esse 
cenário só piore. 

Por isso, é preciso se antecipar ao ad-
versário e o diálogo é uma arma poderosa 
neste sentido.

(*) - É country manager da CrowdStrike Brasil 
(https://www.crowdstrike.com.br/).

Os desafios do setor bancário 
com cibersegurança e supply chain
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