
Inteligência artificial 
x 

Inteligência humana: 
mais que uma competição

Quando pensamos 
em gênios da 
tecnologia 
e inovação, 
possivelmente dois 
nomes vêm à mente: 
Bill Gates e Elon 
Musk

Eles são alguns dos 
que se preocupam 
bastante com o fu-

turo da humanidade e 
da sociedade nesta era 
da Inteligência Artificial. 
As consequências desse 
enorme avanço tecnológi-
co já estão cada vez mais 
presentes. Quanto tempo 
você passa sem receber 
alguma oferta personali-
zada? Quantas vezes você 
não falou sobre determina-
do produto com amigos e 
logo depois ele apareceu 
anunciado enquanto você 
navegava pela internet? 

Para aqueles que estão 
nos bastidores conectando 
cada dado e cada informa-
ção que identificam essas 
ações, as coisas não passam 
de um mundo emocionan-
te de Phyton, data lakes e 
infinitas possibilidades que 
tornam possível qualquer 
tipo de automação. Agora a 
reflexão que queria deixar 
para nós, reles mortais, 
é: as máquinas ficarão 
extremamente poderosas 
algum dia? Os algoritmos 
podem tomar decisões de 
forma autônoma? E nós, 
humanos, nos tornaremos 
irrelevantes? 

De bate e pronto, posso 
te responder que ainda 
não. Não temos controle 
do futuro, mas hoje, em-
bora os avanços na ciência 
de dados estejam cada 
vez mais acelerados, a 
genialidade humana ain-
da é fundamental. Tomar 
qualquer decisão com 
base em dados tornou-se 
uma nova ciência dentre 
as atividades do dia a dia. 
No entanto, ainda há um 
longo caminho antes que 
as linhas de código subs-
tituam os engenheiros e 
cientistas de dados. 
	 •	AutoML:	 uma	 peça	

do quebra-cabeça - O 
machine learning auto-
matizado, também co-
nhecido	como	AutoML,	
é um desenvolvimento 
dentro da ciência de 
dados que automatiza 
a geração de modelos 
de aprendizado de má-
quina com o mínimo de 
intervenção humana. 
São algoritmos ‘sel-
vagens’ que digerem 
dados e fazem seus 
próprios julgamentos, 
sugerindo desde o que 
comprar até em quem 
votar. 

Mas	 a	 realidade	 ain-
da está distante desse 
cenário. Na melhor das 
hipóteses, as ferramentas 
AutoML	 oferecem	 uma	
alternativa para reduzir 
os esforços de execução 
de tarefas repetitivas, 
como seleção de modelo 

e otimizações de hiper-
parâmetro.	 AutoML	 não	
é a nova varinha mágica. 
Compreender as etapas 
para uma implementação 
bem-sucedida de modelos 
analíticos avançados é uma 
ótima maneira de destacar 
a importância do fator 
humano. 

A escassez de cientistas 
de dados no mundo não 
é mera coincidência e os 
engenheiros ainda são 
essenciais para construir 
ótimos modelos preditivos. 
O	 AutoML	 é	 uma	 ótima	
ferramenta para acelerar 
esse processo, mas a te-
nacidade e a determinação 
necessárias para ter suces-
so são características ainda 
exclusivas dos humanos. 

No nível existencial, a 
analogia de que o Excel 
substituiria os contadores 
na década de 1980 é um 
grande paralelo. As ferra-
mentas são importantes 
para melhorar os proces-
sos de negócios, mas a 
estratégia e a criatividade 
são sempre fundamentais. 
Equipes de inovação que 
entendem as soluções 
AutoML	 como	 a	 varinha	
mágica que resolverá todas 
as suas iniciativas relacio-
nadas à IA estão fadadas 
ao fracasso. 

As	 soluções	 AutoML	
devem ser consideradas 
como um portal para me-
lhorar a capacidade cogni-
tiva humana com o auxílio 
de modelos estatísticos e 
poder de computação. A 
melhor maneira de resol-
ver os desafios é ter uma 
interação entre dados, pes-
soas e ferramentas. Aposte 
nos selvagens! Para con-
cluir a reflexão em torno 
da Inteligência Artificial, 
deixo um acontecimento 
recente que ocorreu ao 
visitar o presidente de uma 
grande multinacional. 

Ele, que é um triatleta 
devoto, me falou que nos 
momentos finais de uma 
corrida, o corpo começa 
a sucumbir diante dos li-
mites biológicos e que os 
órgãos chegam a ‘falhar’ 
devido ao intenso estres-
se físico. É aí, segundo 
ele, que devemos ‘ligar’ o 
instinto humano selvagem 
e simplesmente avançar. 
Essa incansável busca por 
seguir é determinante para 
os vencedores. 

Fiquei dias pensando 
nisso e no fim, essa é a mes-
ma essência que separa 
os grandes resultados dos 
fracassos em projetos de 
Data Science. Essa mesma 
selvageria é necessária 
para obter os melhores 
resultados com IA. Com 
maior poder de computa-
ção e ferramentas, como 
AutoML,	 veremos	 mais	
impacto da inteligência 
artificial em nosso dia a dia. 

Mas	ainda	não	nos	preo-
cupemos tanto com a IA. 
Ainda são necessários os 
selvagens para programar 
as máquinas e alcançar re-
sultados extraordinários. 

(*) - É CEO da Fligoo no Brasil.

Carlos Naupari (*)
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ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/MF Nº 11.519.109/0001-56 - NIRE 35.300.381.351

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, que deverá se realizar às 9h do dia 19/04/2021, 
na sede, em Santana do Parnaíba/SP, na Avenida Dr. Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidade 106, Alphaville, CEP 06541-
038, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) deliberar sobre a destinação do AFAC para o 
aumento de capital social da companhia (ii) aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir o aumento 
do capital (iii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar Demonstrações Financeiras e do Relatório 
da Administração, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. Santana de Parnaíba, 08/04/2021. À Diretoria.

Sergio Stephano Chohfi - Engenharia e Comércio S.A
CNPJ n.º 61.360.442/0001-33

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os acionistas para reunirem-se em AGOE dia 20/04/21, em 1º chamada às 11 hs,. e 2º chamada às 11:30 hs., exclusiva-
mente de forma digital, por conferência on-line sendo certo que o link de acesso à reunião, bem como o boletim de voto à distância será 
disponibilizado por correio eletrônico aos acionistas que solicitarem através do e-mail roberta.chohfi@gmail.com, com até 01 dia de 
antecedência de realização da Assembleia, para deliberar sobre: 1. Reeleição da Diretoria da Companhia; 2. Aprovação das contas dos 
administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020.

CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS PANAMBY S/A - CNPJ 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos termos do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social e MP 931, 
de 30/03/2020, Lei 14.010/2020, a qual será realizada em 28/04/2021, 4ª feira, às 14:30h através de 
videoconferência na Sede da Administradora, na R. José Ramon Urtiza, 975 - 2º Subsolo - V. Andrade - São 
Paulo - SP - Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (I) Aprovação de Contas 
Exercício 2020; (II) Situação Individual das Lojas; (III) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; e 
(IV) Outros Assuntos de Interesse. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, 
especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a 
Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito 
de cada ordem do dia. Dados para acesso a videoconferência - Zoom: https://us02web.zoom.
us/j/83883534571?pwd=dmd6S0NlbkhVcGpZN0wwckJrSjkyUT09 - ID da reunião: 838 8353 4571 - Senha de 
acesso: 999971. A Administração.

Balanços patrimoniais dos exercícios findos em 31 de dezembro - (Em Reais) Demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31/12 - (Em Reais)

APB APB APB APB APB AUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃO S/A S/A S/A S/A S/A
CNPJ: 01.566.137/0001-70
Demonstração Financeira

Ativo Controladora Consolidado
                 (BR GAAP)             (BR GAAP/IFRS)

Notas          2020          2019            2020            2019
Ativo Circulante   2.380.023   3.144.960   51.982.798   50.024.353
Caixa e Equivalentes
  de Caixa 3 1.104.640 320.351 11.862.393 11.986.914
Contas a Receber 4 40.223 90.504 10.421.060 9.209.424
Estoques 5 506.011 1.683.071 19.552.500 18.203.351
Tributos a Recuperar 6 715.644 1.039.595 6.979.693 6.516.029
Adiantamentos
  a Fornecedores 4.464 1.258 2.793.244 3.736.044
Créditos Diversos 9.041 10.181 373.908 372.591
Ativo não Circulante 52.582.166 54.364.561   54.348.385   56.580.797
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
  em Controladas 7 47.531.035 49.272.945 - -
Crédito com Partes
  Relacionadas 8 5.010.000 5.000.000 10.000 -
Depósitos e Cauções 9.514 9.514 9.514 9.514
Outros Créditos - - 215.910 203.731
Imobilizado Líquido 9 31.617 82.102 9.129.252 10.485.432
Intangível 9               -               -   44.983.709   45.882.120
Total do Ativo 54.962.189 57.509.521 106.331.183 106.605.150

Passivo e Controladora Consolidado
  Patrimônio Líquido                  (BR GAAP)             (BR GAAP/IFRS)

Notas          2020          2019            2020           2019
Passivo Circulante     185.492     746.349   27.940.267  28.626.694
Fornecedores 34.569 292.630 2.867.162 3.459.116
Empréstimos e
  Financiamentos 11 - - 3.372.454 496.814
Obrigações
  Trabalhistas 12 32.020 46.534 865.456 1.085.151
Obrigações
  Tributárias 10 79.032 41.305 1.189.733 2.195.572
Provisões
  Trabalhistas 13 38.957 68.407 2.699.546 2.808.082
Outras Obrigações - - 1.492.519 1.895.593
Adiantamento
  de Clientes 14 914 297.473 15.453.397 16.686.366
Passivo não Circulante         5.120       34.716   23.619.339  21.250.000
Fornecedores - - 300.272 936.001
Empréstimos e
  Financiamentos 11 - - 3.265 -
Impostos Diferidos 20 659 4.877 14.119.585 14.347.213
Débitos com Partes
  Relacionadas 15 - 29.839 3.800.000 4.329.839
Provisões para
  Contingências 16 4.461 - 979.641 85.740
Provisão para Perdas
  nos Investimentos - - 3.895.574 1.551.207
Provisão Para Garantias - - 521.002 -
Patrimônio Líquido 54.771.577 56.728.456   54.771.577  56.728.456
Capital Social 17 3.760.810 3.760.810 3.760.810 3.760.810
Ajuste de Avaliação
  Patrimonial 27.099.219 27.162.743 27.099.219 27.162.743
Reserva Legal 619.555 619.555 619.555 619.555
Reserva de Lucros 17 23.291.993 25.185.348   23.291.993  25.185.348
Total do Passivo e
  Patrimônio Líquido 54.962.189 57.509.521 106.331.183 106.605.150

quer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O
imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre
os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os corres-
pondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é men-
surado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças tempo-
rárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstra-
ções financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados
caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes,
e eles se relacionam a imposto de renda lançado pela mesma autoridade
tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 2.2.13. Valor Recupe-
rável de Ativos Não Financeiros (Impairment): O imobilizado e outros ati-
vos não circulantes devem ser submetidos ao teste de recuperabilidade para
se identificar eventuais perdas por “Impairment” anualmente ou quando
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil
pode não ser recuperável. A perda por “Impairment” é reconhecida pelo mon-
tante 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. Para fins
de avaliação do “Impairment”, os ativos são agrupados em níveis mais bai-
xos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente
(Unidade Geradoras de Caixas - UGC). 2.2.14. Mudança nas Políticas Con-
tábeis e Divulgações - Novos Pronunciamentos Contábeis: CPC 47 - Recei-
ta de Contrato com Cliente, corresponde ao IFRS 15 - Revenue from
Contracts with Customers. Essa norma apresentada na Resolução do Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC) e das Normas Brasileiras de Contabilidade
(NBC) Técnica Geral (TG) 47 entrou em vigor a partir de janeiro de 2018. CPC
48 - Instrumentos Financeiros corresponde ao IFRS 9 - Financial
Instruments. Essa norma apresentada na Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) Técni-
ca 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 con-
ceito mais amplo de ativos financeiros. Os ativos financeiros também esta-
rão relacionados a eventuais dificuldades relacionadas com sua recupera-
ção de crédito e o CPC 48 determinará a forma de mensuração e reconheci-
mentos dessas questões. IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamen-
to Mercantil. Essa norma substituiu o CPC 06(R1) / IAS 17 - Operações de
arrendamento mercantil, elimina a distinção entre arrendamentos operacio-
nais e arrendamentos financeiros 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 relativo aos pagamentos de aluguéis futuros descontados
a valor presente para praticamente todos os contratos de arrendamento.
Despesas com arrendamento operacional são substituídas por despesas de
depreciação relacionadas ao direito de uso e despesas de juros relacionadas
ao passivo de arrendamento. A empresa observou as mudanças trazidas e
procedeu com adoção ao CPC 47 - Receitas de Contrato com Cliente e CPC
48 Instrumentos Financeiros. No tocante ao IFRS 16/CPC 06 (R2) - Opera-
ções de Arrendamento Mercantil não há operações relevantes na sua aplica-
ção no Balanço Patrimonial de 31/12/2020. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Caixa 954 1.257 7.831 8.769
Banco Conta Movimento 38.959 132.426 2.066.772 5.239.277
Aplicações Financeiras 1.064.727 186.668 9.787.790 6.738.868
Total 1.104.640 320.351 11.862.393 11.986.914
4. Contas a Receber               Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Clientes Nacionais 40.223 382.045 8.888.546 5.941.997
Clientes do Exterior - - 1.852.685 3.840.996
Outros Contas a Receber - - 859 -
(-) Provisão para
  Devedores Duvidosos - (291.541) (321.030) (573.569)
Total 40.223 90.504 10.421.060 9.209.424
5. Estoques               Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Produção no
  Estabelecimento 482.611 1.450.877 14.733.119 15.089.948
Material de Revenda - Filial 333 - 333 -
Estoque Industrial 17.643 13.810 826.949 310.331
Estoque De/Em terceiros 5.424 5.424 2.395.995 2.235.816
Mercadorias Importadas - 212.960 1.596.104 567.256
Total 506.011 1.683.071 19.552.500 18.203.351
6. Tributos a Recuperar               Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Imposto de Renda 94.728 175.868 844.964 306.333
Contribuição Social 59.943 104.983 410.841 784.493
ICMS a Compensar 360.890 405.257 892.859 832.703
IPI a Compensar 50.238 111.922 1.043.618 942.961
IRRF Aplicações Financeiras 67.657 66.772 1.421.888 1.369.071
PIS a Recuperar 755 8.891 18.549 22.629
COFINS a Recuperar 3.483 40.597 85.688 104.058
CSLL Retida sobre Serviços 23.125 39.960 500.991 286.387
Outros Impostos a Recuperar 31.411 53.674 1.736.881 1.835.723
Impostos Federais a Restituir 23.414 31.671 23.414 31.671
Total 715.644 1.039.595 6.979.693 6.516.029
7. Investimentos em Controladas. Controlada         2020         2019
Prodata Mobility do Brasil 47.531.035 49.272.945
Total 47.531.035 49.272.945
Participação Controlada Prodata Mobility Brasil S/A

        2020         2019
Patrimônio Líquido da Controlada 47.531.035 49.272.945
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Valor do Investimento 47.531.035 49.272.945
Lucro líquido (Prejuízo) do Exercício (1.586.720) 5.088.302
Ajuste de Exercícios Anteriores (254) -
Resultado de Equivalência Patrimonial (1.586.974) 5.088.302
8. Créditos com Pessoas Ligadas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Dividendos a Receber 5.010.000 5.000.000 - -
Total 5.010.000 5.000.000 - -
9. Imobilizado líquido                                              Controladora (R$)

                                              2020          2019
Imobi- Imobi-

VUER Depre- lizado lizado
Descrição   Anos        Custo        ciação      Líquido      Líquido
Máquinas
  Equipamentos 9 34.752 19.973 14.779 18.197
Móveis e
  Utensílios 5 a 15 14.072 9.875 4.197 6.016
Equipamentos
  Informática 3 a 6 218.213 205.572 1.641 57.889
Total 267.037 235.420 31.617 82.102

                                              Consolidado (R$)
                                              2020          2019

Imobi- Imobi-
VUER Depre- lizado lizado

Descrição   Anos        Custo       ciação      Líquido      Líquido
Imóveis 20 6.326.488 2.512.898 3.813.590 4.129.914
Instalações 8 a 10 12.069 2.447 9.622 3.537
Benfeitorias Imóveis
  de Terceiros 10 88.392 58.506 29.886 64.734
Máquinas
 Equipamentos 2 a 13 3.015.923 2.468.683 547.240 841.040
Móveis e
  Utensílios 10 1.505.748 606.725 899.023 934.245
Veículos 8 a 10 374.715 127.634 247.081 343.559
Equipamentos
  Informática 1 a 11 5.645.622 4.489.271 1.156.351 1.404.463
Equipamentos em
  Poder Terceiros 5 23.047.254 20.620.795 2.426.459 2.763.940
Imobilizado 40.016.211 30.886.959 9.129.252 10.485.432
Intangível 1 a 6 55.360.965 10.377.256 44.983.709 45.882.120
Total 95.377.176 41.264.215 54.112.961 56.367.552
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG

27 e na Resolução CFC nº 1.263/09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação
sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propri-
edade para Investimento, a empresa concluiu as análises periódicas com
o objetivo de revisar e ajustar a vida útil. Econômica estimada para o
cálculo de depreciação. 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 ex-
periências anteriores com ativos semelhantes e com base em avaliações
realizadas por avaliadores independentes externos, concomitantemente
apurou o valor justo desses ativos para a determinação do custo atribu-
ído e concluiu também o levantamento patrimonial físico destes ativos.
No caso dos Softwares a empresa optou mensurar o valor justo com base
em avaliações realizadas por avaliadores independentes externos, utili-
zando como técnica valor presente de fluxos de caixa futuros esperado
para estes ativos. A controlada Prodata Mobility S.A possui o montante
de R$ 44.983.709 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 intangí-
vel com vida útil indefinida.
10. Obrigações Tributárias

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
IRPJ a Pagar - - - 384.724
CSLL a Pagar - - - 30.323
ICMS a Recolher 862 11.761 390.652 505.812
IPI a Pagar 62.244 5.709 208.894 77.297
ISS a Pagar 4.539 10.966 169.800 277.869
PIS a Pagar 1.839 435 53.967 141.482
COFINS a Pagar 8.506 11.269 251.075 661.991
Outros Impostos a Recolher - - 114.303 114.909
PIS/COFINS/CSLL
  sobre Serviços 1.042 1.165 1.042 1.165
Total 79.032 41.305 1.189.733 2.195.572
11. Empréstimos e Financiamentos

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Finame - - - 485.801
Leasing - - 19.588 11.013
Capital de Giro - - 3.352.866 -
Passivo Circulante - - 3.372.454 496.814
Capital de Giro - - 3.265 -
Passivo Não Circulante - - 3.265 -
Total - - 3.375.719 496.814
12. Obrigações Trabalhistas Obrigações Trabalhistas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Salários a Pagar - 588 - 2.266
Empréstimos Consignados 1.744 4.377 1.800 69.938
INSS a Pagar 18.329 25.721 56.286 549.240
FGTS a Pagar 1.946 4.599 420.855 185.293
IRRF de Funcionários 10.001 11.248 156.120 274.320
Imposto Sindical - - 217.670 2.041
Processos Trabalhistas a Pgar - - 2.125 -
Contribuição Assistencial - - 10.600 2.052
Total 32.020 46.534 865.456 1.085.151
13. Provisões Trabalhistas Obrigações Trabalhistas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Provisão para
  Férias e Encargos 38.957 68.407 2.699.546 2.808.082
Total 38.957 68.407 2.699.546 2.808.082
14. Adiantamentos de Clientes Adiantamentos de Clientes

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Adiantamentos de
  Clientes Nacionais 914 297.473 11.774.840 9.836.793
Adiantamentos de
  Clientes Estrangeiros - - 3.645.903 6.773.530
Venda para Entrega Futura - - 32.020 73.325
Devolução de Vendas - - 634 2.718
Total 914 297.473 15.453.397 16.686.366
15. Partes Relacionadas Créditos de Partes Relacionadas

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Lucros Distribuídos - - - 4.300.000
Louvain Empreendimentos - - 1.575.000 -
ASTC Sistemas - - 675.000 -
Antinos S/A - - 1.482.376 -
Prodata Mobility Brasil - 29.839 - 29.839
AP Trans International - - 67.624 -
Total - 29.839 3.800.000 4.329.839
16. Provisão para Contingências: A Companhia possui processos em
andamento de natureza trabalhista, as respectivas provisões para con-
tingências, são constituídas considerando a estimativa feita pelos as-
sessores jurídicos para os processos cuja probabilidade de perda for
considerada como provável. Em 2020 foi contabilizado na conta de provi-
sões para contingências o montante de R$ 4.462 referente a aproveita-
mento de créditos ativos, enquanto as provisões para contingências tra-
balhistas e fiscais no montante de R$ 2.290 relativo a ações com perda
provável na Prodata Mobility Brasil S.A., já iniciados os processos de
liquidações. Além disso há provisões fiscais para processos no qual a
companhia é autora no montante de R$ 972.890. Dos processos em cur-
so, cuja avaliação dos assessores jurídicos aponta como probabilidade
de perda possível na Prodata Mobility Brasil S.A., a Companhia tem a
seguinte estimativa:
Natureza             R$
Trabalhista 332.254
Total 332.254
17. Patrimônio Líquido: Capital social: Após aprovação do Instrumento
de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da
Prodata Mobility pela APB Automação S.A. o capital social da APB foi au-
mentado em R$ 3.693.500,00, em razão da contribuição de 1.516.000
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Prodata,
detidas por seus Acionistas, com valor patrimonial contábil apurado no
Laudo de Avaliação. Assim o capital social da Automação passou de
R$ 67.260,00 para R$ 3.760.810,00. O aumento de capital então aprova-
do implicou na emissão de 3.693.550 ações ordinárias, nominativas, e sem
valor nominal de emissão da Automação, passando o capital social da
Automação, depois do referido aumento a ser dividido 3.760.810 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 18. Reserva de Lucros: For-
mado pela soma dos saldos do resultado do ano com os resultados apura-
dos em períodos anteriores, conforme demonstrado nas Demonstrações
das Mutações do Patrimônio Líquido. Os lucros registrados nesta conta
contábil encontram-se livres de impostos.
19. Tributos sobre o Lucro

              Controladora                Consolidado
Descrição          2020          2019          2020          2019
Passivo Circulante
Provisão IRPJ - - - 384.724
Provisão CSLL - - - 30.323
Total Passivo Circulante - - - 415.047
Passivo Não Circulante
Impostos Diferidos
  - Custo Atribuído 484 3.586 13.960.029 14.235.531
Impostos Diferidos
  - Revisão Vida útil 175 1.291 159.556 111.682
Total Passivo Não Circulante 659 4.877 14.119.585 14.347.213
Provisão Resultado
IRPJ/CSSL Corrente - (219.011) (1.201.178) (2.878.453)
IRPJ/CSSL Diferidos 494 (845) 379.094 216.536

Demonstrações das mutações do patrimônio liquido em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em Reais)
Ajuste de

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

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 (Reapresentado) 3.760.810  208.552  28.196.404   17.296.627                 -  49.462.393   4.228.936
(-) Realização do Custo Atribuído Liquido em Controladas - - (862.437) - 862.437 - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - (608) - 608 - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuido - - 207 - (207) - -
Lucro do Exercício - - - - 8.220.057 8.220.057 8.220.057
Reflexo Ajuste de Exercicio Anteriores Controlada - - - - (783.171) (783.171) (783.171)
Ajuste variação cambial - Controlada Exterior - - (170.823) - - (170.823) (170.823)
Constituição Reserva Legal - 411.003 - - (411.003) - -
Constituição da Reserva de Lucros - - - 7.888.721 (7.888.721) - -
Resultado Abrangente Total - 411.003 (1.033.661) 7.888.721 - 7.266.063 7.266.063
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - -
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 3.760.810  619.555  27.162.743   25.185.348                 -  56.728.456  11.494.999
(-) Realização do Custo Atribuído Liquido em Controladas - - (226.967) - 226.967 - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - (579) - 579 - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuido - - 194 - (194) - -
Lucro do Exercício - - - - (1.793.833) (1.793.833) (1.793.833)
Reflexo Ajuste de Exercicio Anteriores Controlada - - 163.828 (318.764) - (154.936) (154.936)
Constituição da Reserva de Lucros - - - (1.574.591) 1.574.591 - -
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - (8.110) (8.110) (8.110)
Resultado Abrangente Total - - (63.524) (1.893.355) - (1.956.879) (1.956.879)
Saldo em 31 de Dezembro de 2020 3.760.810  619.555  27.099.219   23.291.993                 -  54.771.577   9.538.120

Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos
em 31 de dezembro - (Em Reais)

Controladora Consolidado
Das atividades                 (BR GAAP)            (BR GAAP/IFRS)
  operacionais         2020         2019          2020          2019
Lucro líquido (Prejuízo)
  antes dos impostos (1.793.833)  8.220.057  (1.793.833)   8.220.057
Ajustes para conciliar o resultado
  pelas atividades operacionais:
Depreciações e
  amortizações 27.752 41.196 4.443.083 6.741.038
Venda do Imobilizado - - 61.499 276.828
Reflexo Ajuste de Exercício
  Anteriores Controlada (154.936) (783.171) - -
Resultado Equivalência
  Patrimonial 1.586.974 (5.088.302) - -
Ajuste de Exercícios
  Anteriores (8.110) (170.823) (163.045) (170.823)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber 50.281 (23.728) (1.211.636) 3.018.011
Estoques 1.177.060 (1.471.019) (1.349.149) (3.939.174)
Tributos a recuperar 323.951 (560.466) (463.664) (1.226.019)
Créditos diversos 1.140 (1.258) (13.496) 173.946
Adiantamentos diversos (3.206) 2.431 942.800 (720.201)
Créditos com Partes
  Relacionadas (10.000) - (10.000) -
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores (258.061) 260.045 (1.227.683) (684.731)
Obrigações trabalhistas
  e tributárias (6.237) (13.326) (1.334.070) 369.524
Provisões para
  Contingências 4.461 - 893.901 12.603
Outros passivos - (2.239) (403.074) 1.883.955
Impostos Diferidos (4.218) 846 (227.628) (216.535)
Adiantamento de Clientes (296.559) 297.473 (1.232.969) 5.704.632
Provisão para Garantia - - 521.002 -
Caixa proveniente
  das operações     636.459     707.716  (2.567.963) 19.443.111
Caixa líquido das atividades
  operacionais     636.459     707.716  (2.567.963) 19.443.111
Fluxo de caixa das
  atividades de investimento
Acréscimo de investimentos 154.936 565.661 - 538.285
Acréscimo de Intangivel - - 898.411 (2.935.920)
Acréscimo/Baixa
  de Imobilizado 22.733 (3.095) (3.148.402) (3.574.222)
Provisão para
  Perda de Investimento               -               -   2.344.367    (234.641)
Caixa líquido das atividades
  de investimento     177.669     562.566       94.376 (6.206.498)
Fluxo de caixa
  das atividades de financiamento
Decréscimo
  de empréstimos               -               -   2.878.905 (5.853.982)
Caixa líquido das atividades
  de financiamentos               -               -   2.878.905 (5.853.982)
Das atividades de
  financiamento com acionistas
Contas a pagar para
  partes relacionadas     (29.839) (2.487.453)    (529.839) (3.187.453)
Caixa líquido das atividades
  de financiamento
   com acionistas     (29.839) (2.487.453)    (529.839) (3.187.453)
Aumento líquido de caixa
  e equivalente de caixa 784.289 (1.217.171)    (124.521)   4.195.178
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 320.351 1.537.522 11.986.914 7.791.736
No fim do exercício  1.104.640     320.351 11.862.393 11.986.914
Aumento líquido de caixa
  e equivalente de caixa 784.289 (1.217.171) (124.521) 4.195.178

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
Encerradas em 31/12/2020 e 2019 - (Valores Expressos em Reais)

1. Contexto Operacional: A APB Automação S/A - Controladora foi fundada
no ano de 1996. Em 28/07/2010, através de registro na JUCESP, transfor-
mou-se em Sociedade Anônima 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, desenvolvimento de programas operacionais (software), licencia-
mento ou cessão de direito de uso de software, na prestação de serviços de
assistência técnica e na instalação de equipamentos. A subsidiária integral
Prodata Mobility Brasil S/A foi fundada no ano de 2003, operando no segmen-
to 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, desenvolvimento de programas opera-
cionais (software), licenciamento ou cessão de direito de uso de software, na
prestação de serviços de assistência técnica e na instalação de equipamen-
tos. A Companhia, desde sua fundação, possui alta concentração das ven-
das direcionada para Empresas privadas, operadoras do mercado de trans-
porte público de passageiros. Em 10/02/2014 através da Ata de Reunião dos
Sócios Quotistas para Transformação de Tipo Societário para Sociedade
Anônima a Prodata Mobility Brasil Ltda. passou a ser denominada de Prodata
Mobility Brasil S/A. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em
Reais que é a moeda principal das operações e do ambiente em que a Empre-
sa atua. As demonstrações financeiras incluem: • As demonstrações finan-
ceiras individuais da controladora preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), com atendimento da Lei nº
11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê
de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de
Contabilidade; e: • As demonstrações financeiras consolidadas preparadas
de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro
(International Financial Reporting Standards - IFRS) emitidas pelo IASB -
International Accounting Standard Board e também de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), com atendimento da Lei nº
11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê
de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de
Contabilidade. 2.1. Base de Consolidação: As demonstrações financeiras
consolidadas são compostas pelas demonstrações financeiras da APB
Automação S.A., e sua subsidiária, Prodata Mobility Brasil S.A. Os critéri-
os adotados na consolidação são aqueles previstos na Lei nº 6.404/76 com
as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, dos quais
destacamos os seguintes: a) Inclusão nestas demonstrações financeiras
consolidadas, das sociedades controladas nas quais a controladora, direta-
mente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe
assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais
e o poder de eleger a maioria dos administradores; b) Eliminação dos saldos
das contas ativas e passivas decorrentes das transações entre as socieda-
des incluídas na consolidação; c) Eliminação dos investimentos nas socie-
dades controladas na proporção de seus respectivos patrimônios; e, d) Eli-
minação das receitas e das despesas decorrentes de negócios com as so-
ciedades incluídas na consolidação. 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 anualmente.
Os ativos e passivos significativos sujeitos a estas estimativas e premissas
incluem o valor residual do ativo imobilizado, obsolescência nos estoques
então considerados e a provisão para créditos de liquidação duvidosa. 2.2.2.
Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem o saldo líquido da conta caixa e os
saldos positivos em bancos conta movimento. 2.2.3. Aplicações Financei-
ras: As aplicações financeiras incluídas no ativo circulante são classifica-
das na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.
2.2.4. Estoques: Foram avaliados pelo custo médio de aquisição excluídos
os impostos. 2.2.5. Tributos a Recuperar: Os valores retidos e não compen-
sados de exercícios anteriores encontram-se registrados sem atualização
monetária. 2.2.6. Créditos Diversos: Os valores registrados nesta conta
compreendem a adiantamentos diversos e prêmios de seguros a apropriar.
2.2.7. Investimentos em Controladas: Este valor trata-se de participação
como investidora no PL de Prodata Mobility Brasil S.A., resultante de equiva-
lência patrimonial. 2.2.8. Imobilizado Líquido: É registrado pelo custo de
aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas. As depreci-
ações são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas informa-
das na Nota Explicativa nº 9, estando sujeitos à análise sobre sua recupera-
bilidade. 2.2.9. Outras Contas a Pagar: Refere-se a empréstimo contraído
junto à empresa no exterior e seu saldo é atualizado pelas variações mone-
tárias incorridas até a data do balanço e os juros respectivos transcorridos
estão provisionados de acordo com as cláusulas contratuais. 2.2.10. Crédi-
tos de Partes Relacionadas: Este valor trata-se de lucros distribuídos em
períodos anteriores e disponibilizados na conta corrente de seus sócios para
pagamento futuro. 2.2.11. Outros Ativos e Passivos: Um ativo é reconheci-
do no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômi-
cos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder
ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patri-
monial quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do ris-
co envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quan-
do sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 me-
ses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.2.12. Provi-
são para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
Apurados pelo lucro real à razão de 15% sobre o Lucro Tributável e adicional
de 10% para imposto de renda, e de 9% para contribuição social. O imposto
de renda e a contribuição social diferidos foram apurados de acordo com as
disposições da Resolução CFC 994/04 que aprovou a NBC T 19.2 - Tributos
sobre Lucros. As despesas com imposto de renda e contribuição social com-
preendem os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e
o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam rela-
cionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto corrente
é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributá-
vel do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente de-
cretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qual-

Controladora Consolidado
                 (BR GAAP)              (BR GAAP/IFRS)

( = ) Receita Notas          2020          2019            2020           2019
  Bruta de Vendas 4.198.611 6.744.843 100.462.220 150.102.503
( - ) Impostos Incidentes e
  Devolução de Vendas  (1.117.794)  (1.875.562) (14.308.701) (25.106.869)
( = ) Receita Líquida
  de Vendas 3.080.817 4.869.281 86.153.519 124.995.634
Custo dos Produtos e
  Serviços Vendidos  (2.445.629)  (3.553.396) (69.167.908) (93.275.832)
Lucro Bruto 635.188 1.315.885 16.985.611 31.719.802
Receitas (Despesas)
  Operacionais:
Administrativas (681.424) (741.196) (12.745.323) (14.395.389)
Despesas Comerciais - - (2.007.064) (2.601.211)
Despesas Tributárias      (19.767)      (65.004)     (262.494)     (344.902)
Soma das Despesas
  Operacionais (701.191) (806.200) (15.014.881) (17.341.502)
Ebitda (66.003) 509.685 1.970.730 14.378.300
Despesas com Depreciação
  e Amortização (27.752) (27.202) (880.314) (3.016.612)
Outras Receitas/Despesas
  Operacionais (170.136) 2.641.154 (231.689) 2.502.107
Receitas Financeiras 71.793 346.810 1.128.790 2.141.152
Despesas Financeiras (15.255) (118.836) (2.959.266) (5.122.973)
Equivalência
  Patrimonial PMB 7  (1.586.974)   5.088.302                 -                 -
Lucro (Prejuizo) Antes
  dos tributos (1.794.327) 8.439.913 (971.749) 10.881.974
( - ) Provisão Impostos
  Correntes 20 - (219.011) (1.201.178) (2.878.453)
( - ) Provisão Impostos
  Diferidos 20           494           (845)      379.094       216.536
Lucro (Prejuízo) Líquido
  do Exercício (1.793.833) 8.220.057 (1.793.833) 8.220.057
Lucro por ação (0,48) 2,19 (0,48) 2,19

São Paulo, 19 de Março de 2021.
João Ronco Junior - Diretor Presidente

Leonardo Ceragioli - Diretor
Ulisses da Silva Pedretti - CRC-SP 1-SP289611/O-6
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