
De volta para o futuro

O título do artigo, 
referente ao filme do 
consagrado diretor 
Robert Zemeckis, 
sucesso mundial de 
bilheteria nos anos 
1980

E define bem o cenário 
da volta às aulas pre-
senciais nas escolas 

de todo o país após o fim do 
isolamento social determina-
do pela Covid-19. Os alunos 
deixarão o aconchego das 
casas e o ambiente de inte-
ração virtual e retornarão a 
um mundo cujo futuro foi 
antecipado pela pandemia. 

Durante um tempo ainda 
indeterminado, pelo menos 
até a descoberta de uma 
vacina e a imunização em 
massa da população, a con-
vivência será limitada, num 
desafio à cultura latina dos 
abraços fraternos, cumpri-
mentos efusivos e sorrisos 
compartilhados sem medo. 

Distância de dois metros 
entre as pessoas seguirá 
sendo norma em todos os 
locais públicos, estabele-
cimentos de ensino, em-
presas, lojas. Mais do que 
nunca, será importante 
valorizar o ser humano ante 
o anonimato exacerbado 
pelas máscaras. Nos olhos, 
a identidade; nos gestos, 
expressões das palavras 
não ditas. 

No comércio, produtos 
criados para reduzir o con-
tágio e equipamentos de 
proteção individual passa-
rão a ser peças permanentes 
das vitrinas. Novas platafor-
mas de e-commerce, market 
places e reuniões virtuais 
seguirão presentes, assim 
como o home office deverá 
manter-se como modelo de-
finitivo em muitas organiza-
ções. Delivery, inteligência 
artificial, internet das coisas 
e tudo o que estava em 
diferentes estágios de de-
senvolvimento e aplicação 
farão parte, de modo mais 
amplo, rotineiro e intenso, 
do planeta que herdaremos 
do novo Coronavírus. 

Sim, porque as pessoas 
perceberam, de modo mais 
acentuado na quarentena, 
como a tecnologia ajuda 
e facilita a vida. Isso é ir-
reversível. Nas escolas, os 
estudantes também encon-
trarão um novo ambiente. 
Em muitos casos, como nas 
instituições de ponta do 
ensino superior, não haverá 
o impacto da tecnologia, 
pois os equipamentos de 
sala de aula, laboratórios, 
bibliotecas e estrutura de 
pesquisa já deram passos 
expressivos ao futuro. 

Porém, os espaços de 
convivência e a interação 
com os colegas, professores 
e funcionários serão muito 
diferentes. A boa notícia 
é que, enquanto mantêm 
as aulas virtuais, com a 
mesma assertividade das 
presenciais, integral dedi-
cação, trabalho e jornadas 
dos docentes, muitas insti-
tuições de ensino superior, 
assim como da educação 
básica, estão preparando 
as instalações para acolher 
os alunos no novo mundo. 

É trabalho invisível para 
estudantes e famílias, mas 

intenso e complexo. 
Obviamente, assim como 

ocorreu na mobilização 
urgente de recursos ele-
trônicos avançados para a 
continuidade dos cursos no 
universo virtual, incluindo 
despesas com as licenças de 
uso das novas plataformas, 
a adaptação dos espaços 
escolares implica significa-
tivo custo. 

Embora o processo de 
aulas remotas e o redimen-
sionamento do ambiente 
físico tenham aumentado 
bastante os desembolsos 
das instituições, entende-
mos o significativo aporte de 
recursos como investimento 
na segurança e na saúde 
dos alunos, professores e 
colaboradores e, ao mesmo 
tempo, na qualidade do 
ensino em meio às novas 
exigências de interação 
entre as pessoas. 

A retomada das atividades 
presenciais será realizada 
sob rígidas medidas de pro-
teção. Será necessário reor-
ganizar horários e espaços, 
readequando as instalações 
e a infraestrutura. Para pos-
sibilitar o distanciamento 
entre os alunos, as salas de 
aula terão de receber, a cada 
dia, apenas um percentual 
do número de estudantes, 
que serão organizados em 
grupos com horários e 
intervalos próprios. Isso 
implicará mais horas/aula/
professor. 

Também será indispen-
sável uma série de proce-
dimentos: uso de másca-
ras; lavagem das mãos ao 
entrar e sair da instituição; 
dispensadores com álcool 
em gel 70% em todas as de-
pendências; reconfiguração 
das áreas de convivência 
para permitir o distancia-
mento social e minimizar o 
risco de contágio; criação 
de fluxos unidirecionais, 
com sinalização visual para 
evitar que os estudantes 
se aglomerem; oferta de 
copos descartáveis nos be-
bedouros. 

Também, multiplicação 
das atividades de limpeza e 
higiene de todas as instala-
ções, com a contratação de 
maior número de funcioná-
rios; uso de desinfetantes e 
outras substâncias antissép-
ticas; e disponibilização de 
equipamentos de proteção 
individual. Tudo isso está 
sendo feito, por exemplo, 
nas instituições de ensino 
do estado de São Paulo e, 
como se observa, sem cortar 
nenhuma das muitas bolsas 
de estudo que algumas delas 
concedem a centenas de 
estudantes carentes, man-
tendo o quadro de docentes 
e colaboradores e toda a 
grade curricular normal 
deste ano letivo. 

É fundamental que, no re-
torno ao futuro antecipado 
do novo mundo pós-pan-
dêmico, os universitários 
e os alunos das escolas 
brasileiras encontrem ple-
nas condições de continuar 
estudando em mesmo nível 
de qualidade. Isso não tem 
preço. 

(*) - Graduado em administração de 
empresas pela AEU-DF, com pós em 

gestão de negócios pela Fundação 
Dom Cabral. É diretor-presidente do 

Instituto Presbiteriano Mackenzie 
(IPM). 

José Inácio Ramos (*)
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A falta de monitoramento 
permanente e contro-
le de acesso eficiente 

nos ambientes sensíveis das 
empresas trouxeram um au-
mento no risco de vazamento 
de informações confidenciais. 
Em breve teremos o retorno 
das atividades ao novo normal, 
visto que vários Estados estão 
publicando seus planos de rea-
bertura do comércio e serviços,

Consequentemente os escritó-
rios voltarão a receber reuniões 
com assuntos confidenciais. 
Antes de iniciar as atividades, 
é de suma importância que os 
gestores das empresas garantam 
que os ambientes estejam livres 
de dispositivos ou escutas clan-
destinas. Sabemos que muitas 
empresas adotarão o home office 
flexível e algumas farão de seus 
escritórios um ambiente concei-
to, o que certamente envolverá 
reformas estruturais e alterações 
de layout. E são essas mudanças 
que podem gerar vulnerabilida-

Muitas empresas adotarão o home office flexível, o que envolverá 
reformas estruturais e alterações de layout.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1010792-68.2015.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr (a).
Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON DE SOUZA SILVA,
CPF 081.941.418-26 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, paraque, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$9.605,80 (referente a agosto/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Antes
de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud,
Renajud, etc.). Será o presenteedital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2020.

Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ativo Notas           2019               2018

Reapresentado
Ativo Circulante   46.879.393       40.827.646
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 11.666.563 6.254.214
Contas a Receber 4 9.118.919 12.160.659
Estoques 5 16.520.280 14.052.125
Tributos a Recuperar 6 5.476.434 4.810.881
Adiantamentos a Fornecedores 3.734.787 3.015.843
Créditos Diversos 7 362.410 533.924
Ativo não Circulante   56.489.181       57.714.599
Outros Créditos 203.731 176.355
Imobilizado Líquido 9 10.403.330 12.173.035
Intangível 9   45.882.120       45.365.209

Total do Ativo 103.368.574 98.542.245

Passivo e Patrimônio Líquido Notas           2019               2018
Reapresentado

Passivo Circulante   27.880.345       25.924.736
Fornecedores 3.166.485 3.529.913
Empréstimos e Financiamentos 10 496.814 5.853.982
Obrigações Trabalhistas 11 1.038.617 951.211
Obrigações Tributárias 12 2.154.267 2.389.740
Provisões Trabalhistas 13 2.739.676 2.208.758
Adiantamentos de Clientes 14 16.388.894 10.981.734
Outras Obrigações 1.895.592 9.398
Passivo não Circulante   26.215.284       28.432.866
Fornecedores 936.001 1.517.350
Empréstimos e Financiamentos 10 - 496.814
Débitos com Pessoas Ligadas 15 9.300.000 10.000.000
Provisão para Perdas nos Investimentos 8 1.551.207 1.785.848
Provisão para Contingências 19 85.740 73.137
Impostos Diferidos 21 14.342.336 14.559.717
Patrimônio Líquido   49.272.945       44.184.643
Capital Social 3.032.000 3.032.000
Reserva Legal 606.400 376.454
Reserva de Incentivos Fiscais 12.868.982 8.083.494
Reserva de Lucros 5.188.047 4.669.179
Ajuste de Avaliação Patrimonial   27.577.516       28.023.516
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 103.368.574 98.542.245

Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12 - (Em Reais)
Notas           2019               2018

Reapresentado
Receita Bruta de Vendas 143.357.660 111.990.079
Impostos Incidentes e
  Devolução de Vendas (23.231.307) (17.586.110)
Receita Líquida de Vendas 120.126.353 94.403.969
Custo dos Produtos Vendidos (89.722.436) (71.487.299)
Lucro Bruto 30.403.917 22.916.670
Receitas (Despesas) Operacionais:
Despesas Administrativas (11.807.320) (14.592.430)
Despesas Comerciais (4.400.390) (1.161.186)
Despesas Tributárias (279.898) (388.984)
Soma das Despesas Operacionais (16.487.608) (16.142.600)
Ebitda 13.916.309 6.774.070
Despesas com Depreciação (3.037.105) (2.219.327)
Outras Receitas/Despesas Operacionais (139.045) 1.430.408
Receitas Financeiras 1.794.342 783.481
Despesas Financeiras (5.004.137) (4.691.521)
Lucro Antes da Provisão para o IRPJ e CSLL 7.530.364 2.077.111
Provisão Impostos correntes 19 (2.659.443) (667.248)
Provisão Impostos Diferidos 19 217.381 701.404
Lucro Líquido do Exercício 5.088.302 2.111.267

PRODAPRODAPRODAPRODAPRODATTTTTA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/A
CNPJ: 05.535.694/0001-85

Demonstrações Financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ajuste de Reserva de Total do

Capital Reserva Avaliação Incentivos Reserva Lucros Patrimônio Resultado
     Social     Legal Patrimonial      Fiscais   de Lucros Acumulados       Líquido      Abrangente

Saldo em 31/12/2017 3.032.000  310.049  28.885.952   6.821.803   3.023.572                 -  42.073.376        5.256.016
Reapresentado
(-) Realização do Custo Atribuído - - (1.309.811) - - 1.309.811 - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuido - - 447.375 - - (447.375) - -
Lucro do Exercício - - - - - 2.111.267 2.111.267 2.111.267
Constituição da Reserva Legal - 66.405 - - (66.405) - - -
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais - - - 1.261.691 - (1.261.691) - -
Constituição da Reserva de Retençao de Lucros - - - - 1.712.012 (1.712.012) - -
Resultado Abrangente Total - 66.405 (862.436) 1.261.691 1.645.607 - 2.111.267 2.111.267
Distribuição de Lucro - - - - - - - -
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - - -
Saldo em 31/12/2018 (Reapresentado) 3.032.000  376.454  28.023.516   8.083.494   4.669.179                 -  44.184.643        7.367.283
(-) Realização do Custo Atribuído - - (692.900) - - 692.900 - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuido - - 246.900 - - (246.900) - -
Lucro do Exercício - - - - - 5.088.302 5.088.302 5.088.302
Constituição da Reserva Legal - 229.946 - - (229.946) - - -
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais - - - 4.785.488 - (4.785.488) - -
Constituição da Reserva de Retençao de Lucros - - - - 748.814 (748.814) - -
Resultado Abrangente Total - 229.946 (446.000) 4.785.488 518.868 - 5.088.302 5.088.302
Distribuição de Lucro - - - - - - - -
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - - -
Saldo em 31/12/2019 3.032.000  606.400  27.577.516 12.868.982   5.188.047                 -  49.272.945       12.455.585

1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada no ano de 2003 e desde
sua fundação, operando no segmento de industrialização por conta própria
ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação, vendas e locação
de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica, desen-
volvimento de programas operacionais (software), licenciamento ou cessão
de direito de uso de software, na prestação de serviços de assistência téc-
nica e na instalação de equipamentos. A Companhia desde sua fundação
possui alta concentração das vendas direcionada para clientes do mercado
público de transportes. Em 10 de fevereiro de 2014 através da Ata de Reu-
nião dos Sócios Quotistas para Transformação de Tipo Societário para Soci-
edade Anônima a Prodata Mobility Brasil Ltda. passou a ser denominada de
Prodata Mobility Brasil S/A. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: 2.1. Base de Apresentação: As demonstrações contábeis da Compa-
nhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas
na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alteradas pelas Leis nº
11.638/07 e 11.941/09, e nos pronunciamentos, nas orientações e nas inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), ho-
mologados pelos órgãos reguladores. 2.2. Principais Práticas Contábeis
Adotadas: São as seguintes as práticas adotadas para elaboração destas
demonstrações contábeis: 2.2.1. Estimativas Contábeis: A elaboração de
demonstrações contábeis requer que a Administração use de julgamento
na determinação e registro de estimativas contábeis, revisando-as anual-
mente. Os ativos e passivos significativos sujeitos a estas estimativas e
premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, provisão para cré-
ditos de liquidação duvidosa, obsolescência de estoques e para contin-
gências. A liquidação das transações envolvendo estas estimativas pode-
rá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões ine-
rentes ao processo de sua determinação. 2.2.2. Caixa e Equivalentes de
Caixa: Incluem caixa e equivalentes de caixa os saldos positivos em conta
movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insig-
nificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras
incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria “ativos
financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 2.2.3. Estoques: Foram
avaliados pelo custo médio de aquisição excluídos os impostos, com cus-
to não superior ao valor de mercado ou realização. 2.2.4. Tributos a Recu-
perar: Os valores retidos e não compensados de exercícios anteriores
encontram-se registrados pelo seu valor original sem qualquer atualização.
2.2.5. Imobilizado Líquido: É registrado pelo custo de aquisição, deduzi-
do das respectivas depreciações acumuladas. As depreciações são com-
putadas pelo método linear, de acordo com as taxas informadas na Nota
Explicativa nº 9, estando sujeitos à análise sobre sua recuperabilidade.
2.2.6. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e não circulantes): Um ati-
vo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é
reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obri-
gação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico e já requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das varia-
ções monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas ten-
do como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e
passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário,
são demonstrados como não circulantes. 2.2.7. Imposto de Renda e Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido: A provisão para imposto de renda
e contribuição social sobre o lucro líquido foi constituída de acordo com a
legislação vigente. A contabilização destas provisões ocorreu no passivo
circulante, já sendo considerada a compensação pelos valores retidos de
imposto de renda na fonte sobre aplicações financeiras e das antecipa-
ções efetuadas nos exercícios. O imposto diferido é reconhecido com re-
lação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e
passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para
fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se
espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem,
baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decreta-
das até a data de apresentação das demonstrações financeiras. 2.2.8.
Mudança nas Políticas Contábeis e Divulgações - Novos Pronunciamen-
tos Contábeis: CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente, corresponde ao
IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers. Essa norma apresenta-
da na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e das Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade (NBC) Técnica Geral (TG) 47 entrou em
vigor a partir de janeiro de 2018. CPC 48 - Instrumentos Financeiros corres-
ponde ao IFRS 9 - Financial Instruments. Essa norma apresentada na Re-
solução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e das Normas Brasi-
leiras de Contabilidade (NBC) Técnica Geral (TG) 48 entrou em vigor a
partir de janeiro de 2018. A partir da adoção dessa norma, houve mudança
no reconhecimento da metodologia e cálculo de Provisões para Devedores
Duvidosos (PDD). Anteriormente era relacionado a créditos duvidosos e
agora passa a ser relacionado a um conceito mais amplo de ativos finan-
ceiros. Os ativos financeiros também estarão relacionados a eventuais
dificuldades relacionadas com sua recuperação de crédito e o CPC 48
determinará a forma de mensuração e reconhecimentos dessas questões.
IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil. Essa norma
substituiu o CPC 06(R1) / IAS 17 - Operações de arrendamento mercantil,
elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e arrendamentos fi-
nanceiros a partir de 1º de janeiro de 2019; exige o reconhecimento de um
ativo (o direito de usar o item arrendado) e de um passivo financeiro rela-
tivo aos pagamentos de aluguéis futuros descontados a valor presente
para praticamente todos os contratos de arrendamento. Despesas com ar-
rendamento operacional são substituídas por despesas de depreciação
relacionadas ao direito de uso e despesas de juros relacionadas ao passi-
vo de arrendamento. A empresa observou as mudanças trazidas e proce-
deu com adoção ao CPC 47 - Receitas de Contrato com Cliente e CPC 48
Instrumentos Financeiros. No tocante ao IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações
de Arrendamento Mercantil não há operações relevantes na sua aplicação
no Balanço Patrimonial de 31/12/2019.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa          2019          2018
Caixa 7.512 5.066
Bancos Contas Movimentos 5.106.851 2.446.752
Aplicações Financeiras 6.552.200 3.802.396
Total 11.666.563 6.254.214

4. Contas a Receber          2019          2018
Clientes Nacionais 5.559.951 11.097.169
Clientes Estrangeiros 3.840.996 1.385.943
(-) Provisão para Devedores Duvidosos (282.028) (322.453)
Total 9.118.919 12.160.659
5. Estoques          2019          2018
Matéria Prima 13.639.070 11.653.213
Estoques em Terceiros 2.230.391 2.002.450
Mercadorias Importadas 354.297 237.954
Outros Estoques 296.522 158.508
Total 16.520.280 14.052.125
6. Tributos a Recuperar          2019          2018
PIS Retido a Recuperar 13.738 14.090
ICMS a Recuperar 427.446 365.603
IPI a Recuperar 831.039 320.567
COFINS Retida a Recuperar 63.461 65.028
CSLL Retida a Recuperar 246.427 236.966
Imposto Renda Retido na Fonte 1.302.298 633.282
Outros Impostos a Compensar 1.782.050 1.782.049
Saldo Negativo de CSLL 130.464 1.040.095
Saldo Negativo de IRPJ 679.511 353.201
Total 5.476.434 4.810.881
7. Credores Diversos          2019          2018
Créditos a Funcionários 33.958 155.696
Despesa do Exercício Seguinte 328.452 378.228
Total 362.410 533.924
8. Investimentos: Provisão para Perdas          2019          2018
APB Prodata Colômbia (a) (1.551.207) (1.785.848)
Total (1.551.207) (1.785.848)
(a) Participação Controlada APB Prodata Colômbia

         2019          2018
Patrimônio Líquido da Controlada em Reais (1.551.207) (1.785.848)
Provisão para Perdas nos Investimentos (1.551.207) (1.785.848)
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Provisão para Perdas nos Investimentos (1.551.207) (1.785.848)
9. Imobilizado líquido                                            2019          2018

Imobi- Imobi-
Vida útil   Depre- lizado lizado

Descrição        anos        Custo      ciação/      Líquido      Líquido
Imóveis 20 6.326.488 2.196.574 4.129.914 4.430.462
Instalações 10 3.890 353 3.537 780
Benfeitorias Imóveis
  de Terceiros 10 155.600 90.866 64.734 104.124
Máquinas e
  Equipamentos 2 a 13 3.030.140 2.207.297 822.843 987.855
Móveis e Utensílios 10 1.445.881 517.652 928.229 628.218
Veículos 8 a 10 564.444 220.885 343.559 396.762
Equipamento
  de Informática 1 a 11 4.702.448 3.355.874 1.346.574 1.763.982
Equipamento em
  Poder Terceiros 5 23.681.213 20.917.273 2.763.940 3.860.852
Imobilizado 39.910.104 29.506.774 10.403.330 12.173.035
Intangível 1 a 6 53.747.771 7.865.651 45.882.120 45.365.209
Total 93.657.875 37.372.425 56.285.450 57.538.244
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG 27
e na Resolução CFC n°1.263/09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação sobre
a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propriedade
para Investimento, a empresa concluiu as análises periódicas com o objetivo
de revisar e ajustar a vida útil econômica estimada para o cálculo de depre-
ciação. Para fins dessa análise, a empresa se baseou na expectativa de
utilização dos bens, e a estimativa referente à vida útil dos ativos, bem
como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores
com ativos semelhantes e com base em avaliações realizadas por avaliado-
res independentes externos, concomitantemente apurou o valor justo des-
ses ativos para a determinação do custo atribuído e concluiu também o le-
vantamento patrimonial físico destes ativos. No caso dos Softwares a em-
presa optou mensurar o valor justo com base em avaliações realizadas por
avaliadores independentes externos, utilizando como técnica valor presente
de fluxos de caixa futuros esperado para estes ativos. A Empresa possui o
montante de R$ 45.882.120 de ativos classificados como intangíveis com
vida útil indefinida denominados “Software Prodata”. Conforme a NBC TG 01
(R2) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a Empresa deve testar, no
mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável de um ativo intangível
com vida útil indefinida. A Empresa contratou a “Macadar Avaliações” a qual
emitiu o laudo na data de 30/07/2019 no valor de R$ 51.842.000. Em 2019 a
empresa realizou uma revisão no controle dos bens patrimoniais, visando
correção e regularização dos custos originais dos bens em exercícios ante-
riores, com distorção nos cálculos e registros da depreciação. O reflexo
desta correção relativa a anos anteriores, está registrado no Patrimônio Lí-
quido, como Ajustes de Exercícios Anteriores - correção de erros, no valor
de R$ 783.170. A empresa tratou estes ajustes como correção de erro con-
forme prevê a Resolução CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23-Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, portanto as infor-
mações comparativas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2018 estão sendo reapresentadas
10. Empréstimos e Financiamentos          2019          2018
Finame 485.801 5.829.611
Leasing 11.013 24.371
Passivo Circulante 496.814 5.853.982
Finame - 485.801
Leasing - 11.013
Passivo Não Circulante - 496.814
Total 496.814 6.350.796
11. Obrigações Trabalhistas          2019          2018
Salários a Pagar 1.678 911
Empréstimos Consignados a Pagar 65.561 42.769
INSS a Pagar 523.519 496.184
FGTS a Pagar 180.693 160.511
IRRF de Funcionários 263.072 243.760
Imposto Sindical de Funcionários 2.041 4.539
Contribuição Assistencial de Funcionários 2.053 2.537
Total 1.038.617 951.211

12. Obrigações Tributárias          2019          2018
IRPJ a Recolher 384.724 -
CSLL a Recolher 30.323 -
PIS a Recolher 141.047 120.821
COFINS a Recolher 650.722 631.304
ISS a Recolher 266.904 194.329
ICMS A Recolher 494.051 595.234
IPI a Recolher 71.588 568.067
Outras Obrigações a Recolher 114.908 117.995
Parcelamentos - 161.993
Total 2.154.267 2.389.740
13. Provisões Trabalhistas          2019          2018
Provisão para Férias e Encargos 2.739.676 2.187.412
Provisão para 13º e Encargos - 21.346
Total 2.739.676 2.208.758
14. Adiantamento de Clientes          2019          2018
Adiantamentos de Clientes Nacionais 9.539.321 9.145.879
Adiantamentos de Clientes Estrangeiros 6.773.530 1.832.292
Venda para Entrega Futura 73.325 3.563
Devolução de Vendas 2.718 -
Total 16.388.894 10.981.734
15. Débitos com Pessoas Ligadas          2019          2018
APB Automação S/A 5.000.000 5.000.000
Louvain Empreendimentos e Participações S/A 1.900.000 2.600.000
ASTC Sistemas de Automação Ltda. 650.000 650.000
Antinos S/A 1.682.376 1.682.376
AP Trans International 67.624 67.624
Total de Lucros a Distribuir 9.300.000 10.000.000
Total de Débitos com Pessoas Ligadas 9.300.000 10.000.000
16. Patrimônio Líquido: Capital Social: O capital social subscrito e total-
mente integralizado é de R$ 3.032.000, constituído por 3.032.000 cotas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada. 17. Reserva de Incentivos Fiscais: A
Prodata Mobility Brasil S/A no exercício de 2014 foi habilitada pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação provisoriamente na data de 28 de abril de
2014 e de forma definitiva na data de 08 de dezembro de 2014 a utilização
dos benefícios fiscais de que trata a Lei nº 8.248 de 23 de outubro de 1991,
obtendo assim a redução de 80% do IPI e alíquota máxima de 12% do ICMS,
tendo acumulado em 2019 o montante de R$ 12.863.983, e gerado no exer-
cício de 2019 receitas de incentivos fiscais no total de R$ 4.785.488, os
quais foram destinados para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais. 18.
Reserva de Lucros: Formado pela soma dos saldos dos resultados apurados
em períodos anteriores, conforme demonstrado nas Demonstrações das
Mutações do Patrimônio Líquido. Os lucros registrados nesta conta contábil
encontram-se livres de impostos. 19. Provisão para Contingências: A Com-
panhia possui processos em andamento de natureza trabalhista. As respec-
tivas provisões para contingências são constituídas considerando a estima-
tiva feita pelos assessores jurídicos para os processos cuja probabilidade
de perda for considerada como provável. Em 2019 foi contabilizado na conta
de provisão para contingências trabalhistas e fiscais de R$ 85.740 relativo a
ações com perda provável, já iniciados os processos de liquidações. Dos
processos em curso, cuja avaliação dos assessores jurídicos aponta como
probabilidade de perda possível, a Companhia tem a seguinte estimativa:
Natureza             R$
Trabalhista 2.134.851
Tributária 100.000
Total 2.234.851
20. Valor Recuperável de ativos - Impairment: Os ativos classificados
como intangíveis com vida útil indefinida, como o “Software Prodata”, não
estão sujeitos à amortização e de acordo com a NBC TG 01 (R2) - Redução
ao Valor Recuperável de Ativos, são testados no mínimo anualmente, sendo
reduzidos ao seu valor recuperável quando aplicável. O imobilizado e outros
ativos não circulantes são submetidos ao teste de recuperabilidade para se
identificar perdas por “Impairment” anualmente ou quando eventos ou altera-
ções nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recupe-
rável. A perda por “Impairment” é reconhecida pelo montante em que o valor
contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço
líquido de venda e o valor em uso de um ativo.
21. Tributos sobre o Lucro          2019          2018
Passivo Circulante
Provisão IRPJ 384.724 -
Provisão CSLL 30.323 -
Passivo Não Circulante 415.047 -
Impostos Diferidos - Custo Atribuído 10.545.835 14.433.071
Impostos Diferidos - Revisão Vida útil 3.796.501 126.646
Total Passivo Não Circulante 14.342.336 14.559.717
Resultado
Total Provisão IRPJ/CSSL Corrente (2.659.443) (667.248)
Total Provisão IRPJ/CSSL Diferidos 217.381 701.404
22. Evento Subsequente: As demonstrações foram autorizadas para emissão
pelo Conselho de Administração da Companhia, em 19 de março de 2020. Em
31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial de Saúde, emitiu um alerta
para uma nova doença causada pelo novo vírus Coronavírus, altamente
transmissível e de propagação global, e em 11 de março de 2020, foi declarada
pandemia do novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde. Esse
evento acabou afetando a economia mundial, e embora acreditamos não ser
ainda possível mensurar os efeitos econômicos decorrentes da propagação
do Coronavirus, certamente poderá gerar impactos que devem ser refletidos, em
alguma extensão, nos demonstrativos contábeis e financeiros da Companhia.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em Reais)

         2019          2018
Das atividades operacionais Reapre-

sentado
Lucro líquido 5.088.302 2.111.267
Ajustes para conciliar o resultado
Pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 6.699.841 5.848.093
Provisão para perdas com investimento (234.641) (1.368.467)
Venda de Imobilizado 276.830 64.246
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber 3.041.740 (4.218.991)
Estoques (2.468.155) 8.243
Tributos a recuperar (665.553) (584.777)
Créditos diversos 144.138 137.840
Adiantamentos a fornecedores (718.944) (2.293.240)
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores (944.777) 102.702
Obrigações trabalhistas e tributárias (148.067) 1.235.455
Impostos diferidos (217.381) (701.404)
Outros passivos 2.429.715 390.281
Adiantamento de clientes 5.407.160 8.959.616
Caixa proveniente das operações 17.690.208 9.690.864
Caixa líquido das atividades operacionais 17.690.208 9.690.864
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado (2.787.957) (1.502.234)
Acréscimo de intangível (2.935.920) (1.082.906)
Investimentos em outras companhias - 2.232
Caixa líquido das atividades de investimento (5.723.877) (2.582.908)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de empréstimos (5.853.982) (5.892.541)
Caixa líquido das atividades de financiamentos (5.853.982) (5.892.541)
Contas a pagar para partes relacionadas (700.000) (796.876)
Caixa líquido das atividades de
  financiamento com acionistas (700.000) (796.876)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 5.412.349 418.539
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 6.254.214 5.835.675
No fim do exercício 11.666.563 6.254.214
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 5.412.349 418.539

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Valores Expressos em Reais)

São Paulo, 19 de Março de 2020.
Leonardo Ceragioli - Administrador
João Ronco Junior - Administrador

Ulisses da Silva Pedretti - CRC-1SP-289611/O-6

LCJ S.A.
CNPJ 02.225.165/0001-97 - NIRE 35.300.151.151

Certidão da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Certidão da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 19/12/2019. Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. Certifico o Registro nº 155.534/20-8 em 05/05/2020. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Escritórios fechados: sua empresa 
está preparada para a retomada? 

No início da pandemia, muitas empresas adotaram o home office e os escritórios das empresas foram 
esvaziados e, em alguns casos, até mesmo abandonados

de trabalho pode com-
prometer o grau de se-
gurança da informação, 
pois o planejamento sem 
a análise correta sobre os 
riscos de segurança pode 
ter permitido ou facilita-
do as vulnerabilidades. 

 3) Esquecimento por parte 
dos funcionários e execu-
tivos sobre o conceito e 
importância da cultura de 
segurança da informação 
e contra inteligência. 

Como sua empresa planeja a 
retomada das atividades? As me-
didas de segurança no ambiente 
pode ser uma grande aliada para 
a proteção dos dados e informa-
ções sigilosas do seu negócio. É 
preciso atenção e orientação, 
pois a pandemia trouxe um mo-
vimento inédito nas empresas e 
isso pode ser a brecha para riscos 
nunca analisados antes. 

(*) - É gerente de segurança 
empresarial;

(**) - É consultor de segurança 
empresarial, ambos da ICTS Security 

(www.ictssecurity.com.br).

des antes não existentes. 
Portanto, é preciso assumir o 

compromisso de conscientização 
da sua liderança e a cultura de 
segurança, implantando ou reto-
mando os programas e políticas 
necessárias para garantir a prote-
ção da informação, ponderando 
medidas de prevenção para 
mitigar os riscos nos ambientes 
de trabalho. Ações de prevenção 
podem ser um fator fundamental 
neste momento, principalmente 

por ser um cenário novo para 
todos. Entre as principais vul-
nerabilidades apontadas, que 
precisa de atenção, estão: 
 1) Com a migração das ati-

vidades administrativas 
das empresas para o 
home office, os ambien-
tes sensíveis podem ter 
sido alvos de implanta-
ções de dispositivos de 
escuta clandestina. 

 2) A alteração de layout 
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