
O papel do CFO na 
prevenção, detecção e 

investigação de fraudes

A sigla CFO, que 
representa no 
universo corporativo 
internacional a figura 
do profissional a 
função de um “Chief 
Financial Officer” 
ou diretor financeiro 
na tradução para o 
português

Um contexto mais 
simplista, é o cargo 
definido como um 

executivo sênior com a de-
vida responsabilidade pelos 
assuntos financeiros de uma 
empresa ou instituição. 
Entretanto, podemos ob-
servar por meio de estudos 
e pesquisas recentes, que a 
função do diretor financeiro 
evolui de forma significativa 
com o passar dos anos. 

No passado, suas funções 
se resumiam a organizar as 
finanças e a contabilidade, 
preparar as demonstrações 
financeiras e adotar uma 
postura mínima de com-
pliance regulatório. Agora, 
o dia a dia dessa profissão 
requer um olhar interno e 
externo da organização e 
isso envolve um conjunto 
de atribuições ligado a orça-
mento, recursos humanos, 
departamento jurídico, 
tecnologia da informação, 
operações e logística, re-
lações com investidores e, 
principalmente, finanças, 
planejamento e controle. 

Mas esta supervisão vai 
além. Pesquisas que estão 
em linha com as novas pers-
pectivas dos diversos seto-
res de indústria apontam 
que, no exercício de suas 
funções, o chamado “novo 
CFO” deve incluir na agenda 
um olhar também cuidadoso 
sobre temas de riscos atuais, 
como a adoção de tecnolo-
gias digitais, a privacidade, 
gestão de identidade e se-
gurança da informação, as 
soluções disruptivas e novas 
tecnologias, assim como as 
ameaças cibernéticas. 

Somado a este cenário, 
outro ponto de preocupação 
ligado ao papel do CFO na 
gestão dos riscos empre-
sariais está relacionado à 
atuação do CFO na preven-
ção, detecção, investigação 
de fraudes e desvios de 
conduta. Uma reflexão que 
podemos promover é se 
compete ao CFO a função de 
aplicar as medidas antifrau-
de, bem como uma atuação 
mais proativa no sentido de 
evitar que esquemas finan-
ceiros e casos de assédio se 
perpetuem. 

Em muitas organizações, 
a segunda e a terceira li-
nhas de defesa estão sob 
responsabilidade do CFO, 
entretanto, muitas vezes 
não temos como afirmar que 
compete única e exclusiva-
mente ao CFO a liderança 
do programa antifraude, 
assim como garantir que os 

erros, as fraudes ou desvios 
de conduta não ocorram. 

Chamamos a atenção para 
o índice de turnover envol-
vendo a função de finanças, 
principalmente para cargos 
de liderança, dentre eles a 
posição de diretor financei-
ro. Em uma análise, ainda 
que preliminar, observamos 
que o tempo médio de um 
CFO na função tem sido de 
três anos, o que pode signi-
ficar o insucesso de organi-
zações em cumprir um ciclo 
completo de diagnóstico, 
desenho, implementação 
e operação de programas 
mais robustos de preven-
ção, detecção e apuração de 
casos de fraudes e desvios 
mais complexos. 

Como forma de auxiliar no 
processo de transformação 
da função de finanças so-
bretudo para os aspectos 
de riscos aqui abordados, 
elencamos algumas ações 
que podem ajudar a compor 
a lista de prioridades e que 
temos chamado de “agenda 
do CFO”. 

As atividades envolvem 
desde a realização de avalia-
ção de riscos e fraudes nos 
processos críticos, imple-
mentação de mecanismos 
para garantir a segregação 
de funções e acessos, ado-
ção de indicadores chave 
com o uso de análises de 
dados, avaliação de riscos 
de integridade e potenciais 
desvios de conduta de 
terceiros e colaboradores, 
assim como o reforço nos 
controles da primeira e 
segunda linha de defesas. 

Esta agenda também deve 
envolver o fortalecimento 
do uso dos canais de cap-
tação das denúncias, mo-
nitoramento dos riscos de 
continuidade de negócios 
- incluindo Cyber, estabe-
lecimento de protocolos 
robustos de apuração de 
denúncias de fraudes e des-
vios de conduta, elaboração 
e comunicação adequadas 
do plano de ações envolven-
do também o ESG junto ao 
Conselho e implementação 
de ações de governança, 
riscos e compliance em linha 
com a agenda regulatória, 
incluindo Privacidade de 
Dados. 

Se por um lado, depen-
dendo do caso, podemos 
encontrar limitações ao 
imputar responsabilidades 
por falhas nos controles 
preventivos e detectivos 
ou que motivaram fraudes 
e desvios, por outro o CFO, 
diretor financeiro e equipe 
sob sua gestão, deve exercer 
um papel fundamental na 
aderência aos programas 
de governança, gestão de 
riscos e compliance bem 
como na manutenção do 
ambiente de controles in-
ternos adequado. 

(*) - É diretor executivo 
e líder das práticas de forense 
investigativo e computacional, 
auditoria interna e consultoria 

financeira da ICTS Protiviti. 

Antonio Gesteira (*)
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Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ativo Notas           2020           2019
Ativo Circulante   49.602.775   46.879.393
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 10.757.753 11.666.563
Contas a Receber 4 10.380.837 9.118.919
Estoques 5 19.046.489 16.520.280
Tributos a Recuperar 6 6.264.049 5.476.434
Adiantamentos a Fornecedores 2.788.780 3.734.787
Créditos Diversos 7 364.867 362.410
Ativo não Circulante   54.297.254   56.489.181
Outros Créditos 215.910 203.731
Imobilizado Líquido 9 9.097.635 10.403.330
Intangível 9   44.983.709   45.882.120

Total do Ativo 103.900.029 103.368.574

Passivo e Patrimônio Líquido Notas           2020           2019
Passivo Circulante   27.754.775   27.880.345
Fornecedores 2.832.593 3.166.485
Empréstimos e Financiamentos 10 3.372.454 496.814
Obrigações Trabalhistas 11 833.436 1.038.617
Obrigações Tributárias 12 1.110.701 2.154.267
Provisões Trabalhistas 13 2.660.589 2.739.676
Adiantamentos de Clientes 14 15.452.483 16.388.894
Outras Obrigações 1.492.519 1.895.592
Passivo não Circulante   28.614.219   26.215.284
Fornecedores 300.272 936.001
Empréstimos e Financiamentos 10 3.265 -
Débitos com Pessoas Ligadas 15 8.800.000 9.300.000
Provisão para Perdas nos Investimentos 8 3.895.574 1.551.207
Provisão para Contingências 19 975.180 85.740
Impostos Diferidos 21 14.118.926 14.342.336
Provisão para Garantias 521.002 -
Patrimônio Líquido   47.531.035   49.272.945
Capital Social 16 3.032.000 3.032.000
Reserva Legal 606.400 606.400
Reserva de Incentivos Fiscais 17 12.868.982 12.868.982
Reserva de Lucros 18 3.925.713 5.188.047
Ajuste de Avaliação Patrimonial   27.097.940   27.577.516
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 103.900.029 103.368.574

Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12 - (Em Reais)
Notas           2020           2019

Receita Bruta de Vendas 96.263.609 143.357.660
Impostos Incidentes e
  Devolução de Vendas  (13.190.907)  (23.231.307)
Receita Líquida de Vendas 83.072.702 120.126.353
Custo dos Produtos Vendidos (66.722.024) (89.722.436)
Lucro Bruto 16.350.678 30.403.917
Receitas (Despesas) Operacionais:
Despesas Administrativas (12.063.899) (11.807.320)
Despesas Comerciais (2.007.064) (4.400.390)
Despesas Tributárias      (242.727)      (279.898)
Soma das Despesas Operacionais (14.313.690) (16.487.608)
Ebitda 2.036.988 13.916.309
Despesas com Depreciação (852.562) (3.037.105)
Outras Receitas/Despesas Operacionais (61.554) (139.045)
Receitas Financeiras 1.056.997 1.794.342
Despesas Financeiras   (2.944.011)   (5.004.137)
Lucro (Prejuizo) Antes dos Tributos (764.142) 7.530.364
Provisão Impostos correntes 21 (1.201.178) (2.659.443)
Provisão Impostos Diferidos 21       378.600       217.381
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (1.586.720) 5.088.302

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 31/12/2018 (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
(-) Realização do Custo Atribuído - - (706.400) - - 706.400 - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuido - - 226.824 - - (226.824) - -
Prejuizo do Exercício - - - - - (1.586.720) (1.586.720) (1.586.720)
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais - - - - - -
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - - (155.190) (155.190) (155.190)
Resultado Abrangente Total - - (479.576) - - (1.262.334) (1.741.910) (1.586.720)
Distribuição de Lucro - - - - - - - -
Transações de Capital com os Sócios - - - - - - - -
Saldo em 31/12/2020 3.032.000  606.400  27.097.940 12.868.982   5.188.047    (1.262.334)  47.531.035       10.868.865

1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada no ano de 2003 e
desde sua fundação, operando no segmento de industrialização por con-
ta 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), licenciamento ou cessão de direito de uso de software, na
prestação de serviços de assistência técnica e na instalação de equipa-
mentos. 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 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: 2.1.
Base de Apresentação: As demonstrações contábeis da Companhia em
31 de dezembro de 2020 e 2019 foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições conti-
das 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 interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores. 2.2. Principais Prá-
ticas Contábeis Adotadas: São as seguintes as práticas adotadas para
elaboração destas demonstrações contábeis: 2.2.1. Estimativas Contá-
beis: A elaboração de demonstrações contábeis requer que a Administra-
ção use de julgamento na determinação e registro de estimativas contá-
beis, revisando-as anualmente. Os ativos e passivos significativos sujei-
tos a estas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo
imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, obsolescên-
cia de estoques e para contingências. A liquidação das transações en-
volvendo estas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos
estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determi-
nação. 2.2.2. Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem caixa e equivalen-
tes de caixa os saldos positivos em conta movimento, aplicações finan-
ceiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de
seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalen-
tes de caixa são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor
justo por meio do resultado”. 2.2.3. Estoques: Foram avaliados pelo cus-
to médio de aquisição excluídos os impostos, com custo não superior ao
valor de mercado ou realização. 2.2.4. Tributos a Recuperar: Os valores
retidos e não compensados de exercícios anteriores encontram-se regis-
trados pelo seu valor original sem qualquer atualização. 2.2.5. Imobiliza-
do Líquido: É registrado pelo custo de aquisição, deduzido das respec-
tivas depreciações acumuladas. As depreciações são computadas 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 ativo é reconhe-
cido 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 obrigação 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 variações mone-
tárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo 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 de-
monstrados como não circulantes. 2.2.7. Imposto de Renda e Contribui-
ção 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
relação 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 decre-
tadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. 2.2.8.
Mudança nas Políticas Contábeis e Divulgações - Novos Pronuncia-
mentos Contábeis: CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente,
corresponde ao IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers. Essa
norma apresentada na Resolução do Conselho 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) 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 relacio-
nado a créditos duvidosos e agora passa a ser relacionado a um conceito
mais amplo de ativos financeiros. 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 reconhecimen-
tos 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 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 desconta-

dos a valor presente para praticamente todos os contratos de arrendamen-
to. Despesas com arrendamento operacional são substituídas por despe-
sas de depreciação relacionadas ao direito de uso e despesas de juros
relacionadas ao passivo de arrendamento. A empresa observou as mudan-
ças 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) - Operações de Arrendamento Mercantil não há operações relevantes
na sua aplicação no Balanço Patrimonial de 31/12/2019.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa          2020          2019
Caixa 6.877 7.512
Bancos Contas Movimentos 2.027.813 5.106.851
Aplicações Financeiras 8.723.063 6.552.200
Total 10.757.753 11.666.563
4. Contas a Receber          2020          2019
Clientes Nacionais 8.848.323 5.559.951
Clientes Estrangeiros 1.852.685 3.840.996
Outros Contas a Receber 859 -
(-) Provisão para Devedores Duvidosos (321.030) (282.028)
Total 10.380.837 9.118.919
5. Estoques          2020          2019
Matéria Prima 14.250.508 13.639.070
Estoques em Terceiros 2.390.571 2.230.391
Mercadorias Importadas 1.596.104 354.297
Outros Estoques 809.306 296.522
Total 19.046.489 16.520.280
6. Tributos a Recuperar          2020          2019
PIS Retido a Recuperar 17.794 13.738
ICMS a Recuperar 531.969 427.446
IPI a Recuperar 993.380 831.039
COFINS Retida a Recuperar 82.205 63.461
CSLL Retida a Recuperar 464.013 246.427
Imposto Renda Retido na Fonte 1.342.644 1.302.298
Outros Impostos a Compensar 1.705.470 1.782.050
Saldo Negativo de CSLL 363.458 130.464
Saldo Negativo de IRPJ 763.116 679.511
Total 6.264.049 5.476.434
7. Credores Diversos          2020          2019
Créditos a Funcionários 172.825 33.958
Despesa do Exercício Seguinte 191.175 328.452
Outros Credores 867 -
Total 364.867 362.410
8. Investimentos: Provisão para Perdas          2020          2019
APB Prodata Colômbia (a) (3.895.574) (1.551.207)
Total (3.895.574) (1.551.207)
(a) Participação Controlada APB Prodata Colômbia

         2020          2019
Patrimônio Líquido da Controlada em Reais (3.895.574) (1.551.207)
Provisão para Perdas nos Investimentos (3.895.574) (1.551.207)
Percentual de Participação no Capital 100% 100%
Provisão para Perdas nos Investimentos (3.895.574) (1.551.207)
9. Imobilizado líquido                                            2020          2019

Imobi- Imobi-
Vida útil   Depre- lizado lizado

Descrição        anos        Custo      ciação      Líquido      Líquido
Imóveis 20 6.326.488 2.512.898 3.813.590 4.129.914
Instalações 10 12.069 2.447 9.622 3.537
Benfeitorias Imóveis
  de Terceiros 10 88.392 58.506 29.886 64.734
Máquinas e
  Equipamentos 2 a 13 2.981.171 2.448.710 532.461 822.843
Móveis e Utensílios 10 1.491.676 596.850 894.826 928.229
Veículos 8 a 10 374.715 127.634 247.081 343.559
Equipamentos de
  Informática 1 a 11 5.427.409 4.283.699 1.143.710 1.346.574
Equipamentos em
  Poder Terceiros 5 23.047.254 20.620.795 2.426.459 2.763.940
Imobilizado 39.749.174 30.651.539 9.097.635 10.403.330
Intangível 1 a 6 55.360.965 10.377.256 44.983.709 45.882.120
Total 95.110.139 41.028.795 54.081.344 56.285.450
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.
10. Empréstimos e Financiamentos          2020          2019
Capital de Giro 3.352.866 485.801
Leasing 19.588 11.013
Passivo Circulante 3.372.454 496.814
Leasing 3.265 -
Passivo Não Circulante 3.265 -
Total 3.375.719 496.814

11. Obrigações Trabalhistas          2020          2019
Salários a Pagar - 1.678
Empréstimos Consignados a Pagar 56 65.561
INSS a Pagar 37.957 523.519
FGTS a Pagar 418.907 180.693
IRRF de Funcionários 146.119 263.072
Imposto Sindical de Funcionários 217.671 2.041
Processos Trabalhistas a Pagar 2.125 -
Contribuição Assistencial de Funcionários 10.601 2.053
Total 833.436 1.038.617
12. Obrigações Tributárias          2020          2019
IRPJ a Recolher - 384.724
CSLL a Recolher - 30.323
PIS a Recolher 52.128 141.047
COFINS a Recolher 242.569 650.722
ISS a Recolher 165.261 266.904
ICMS A Recolher 389.790 494.051
IPI a Recolher 146.650 71.588
Outras Obrigações a Recolher 114.303 114.908
Total 1.110.701 2.154.267
13. Provisões Trabalhistas          2020          2019
Provisão para Férias e Encargos 2.660.589 2.739.676
Total 2.660.589 2.739.676
14. Adiantamento de Clientes          2020          2019
Adiantamentos de Clientes Nacionais 11.773.926 9.539.321
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 15.452.483 16.388.894
15. Débitos com Pessoas Ligadas          2020          2019
APB Automação S/A 5.000.000 5.000.000
Louvain Empreendimentos e Participações S/A 1.575.000 1.900.000
ASTC Sistemas de Automação Ltda. 675.000 650.000
Antinos S/A 1.482.376 1.682.376
AP Trans International 67.624 67.624
Total de Lucros a Distribuir 8.800.000 9.300.000
Total de Débitos com Pessoas Ligadas 8.800.000 9.300.000
16. Patrimônio Líquido: Capital Social: O capital social subscrito e
totalmente 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 habili-
tada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação provisoriamen-
te 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 Nova Lei da Informática nº 13.969 de 26 de dezembro de 2019 (an-
tiga lei da informática nº. 8.248/1991), obtendo assim a redução de
80% do IPI e alíquota máxima de 12% do ICMS. Tendo acumulado em
2020 o montante de R$ 13.890.873, e gerado no exercício de 2020
receitas de incentivos fiscais no total de R$ 1.021.891, nos quais não
foram destinados para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais devi-
do ao prejuízo apresentado pela companhia, ficando pendente de
constituição a partir de lucros futuros. 18. Reserva de Lucros: Forma-
do pela soma dos saldos dos resultados apurados em períodos ante-
riores, conforme demonstrado nas Demonstrações das Mutações do
Patrimônio Líquido. Os lucros registrados nesta conta contábil encon-
tram-se livres de impostos. 19. Provisão para Contingências: A Com-
panhia possui processos em andamento de natureza trabalhista. As
respectivas provisões para contingências são constituídas conside-
rando a estimativa feita pelos assessores jurídicos para os processos
cuja probabilidade de perda for considerada como provável. Em 2020
foi contabilizado na conta de provisão para contingências trabalhistas
e fiscais de R$ 2.290 relativo a ações com perda provável, 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,
referente ao Pis/Cofins. Dos processos em curso, cuja avaliação dos
assessores jurídicos aponta como probabilidade de perda possível, a
Companhia tem a seguinte estimativa:
Natureza             R$
Trabalhista 332.254
Total 332.254
20. Tributos sobre o Lucro
Passivo Circulante          2020          2019
Provisão IRPJ - 384.724
Provisão CSLL - 30.323
Passivo Não Circulante - 415.047
Impostos Diferidos - Custo Atribuído 13.959.545 14.231.945
Impostos Diferidos - Revisão Vida útil 159.381 110.391
Total Passivo Não Circulante 14.118.926 14.342.336
Resultado
Total Provisão IRPJ/CSSL Corrente (1.201.178) (2.659.443)
Total Provisão IRPJ/CSSL Diferidos 378.600 217.381

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

Das atividades operacionais          2020          2019
Lucro líquido (Prejuízo) (1.586.720) 5.088.302
Ajustes para conciliar o resultado
Pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 4.415.331 6.699.841
Provisão para perdas com investimento 2.344.367 (234.641)
Venda de Imobilizado 61.499 276.830
Ajuste de exercicios anteriores (155.190) -
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber (1.261.918) 3.041.740
Estoques (2.526.209) (2.468.155)
Tributos a recuperar (787.615) (665.553)
Créditos diversos (14.636) 144.138
Adiantamentos a fornecedores 946.007 (718.944)
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores (969.621) (944.777)
Obrigações trabalhistas e tributárias (1.248.747) (148.067)
Impostos diferidos (223.410) (217.381)
Outros passivos 407.281 2.429.715
Adiantamento de clientes (936.411) 5.407.160
Provisão para Garantia     521.002               -
Caixa proveniente das operações (1.014.990) 17.690.208
Caixa líquido das atividades operacionais (1.014.990) 17.690.208
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado (3.171.136) (2.787.957)
Acréscimo de intangível     898.411  (2.935.920)
Caixa líquido das atividades de investimento (2.272.725) (5.723.877)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capitação de empréstimos 2.878.905 (5.853.982)
Caixa líquido das atividades de financiamentos 2.878.905 (5.853.982)
Contas a pagar para partes relacionadas    (500.000)    (700.000)
Caixa líquido das atividades de financiamento    (500.000)    (700.000)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (908.810) 5.412.349
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 11.666.563 6.254.214
No fim do exercício 10.757.753 11.666.563
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (908.810) 5.412.349

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

 São Paulo, 19 de Março de 2021.                              João Ronco Junior - Diretor Presidente                              Ronaldo de Paiva - Diretor                              Ulisses da Silva Pedretti - CRC-1SP- 289611/O-6

Essa nova funcionalidade 
está sendo oferecida 
aos usuários para pro-

porcionar maior comodidade e 
facilidade em suas transações 
financeiras, e aprimorando ainda 
mais a segurança da ferramenta. 

Em maio começará a fun-
cionar o Pix Cobrança, que 
permitirá cobranças com 
vencimentos em datas fu-
turas, com a inclusão do 
cálculo de juros, multas e 
descontos em pagamentos. 
“O Pix trouxe inovação para 
o sistema financeiro e maior 
conveniência para milhões 
de brasileiros em suas opera-
ções financeiras, a exemplo 
de outras ferramentas, como 
mobile banking, tokenização 
e internet banking. 

Os bancos estão, e sempre 
estiveram, em constante 
processo de preparação para 
se adequar às inovações tec-
nológicas e regulatórias, e por 
isso, estamos na vanguarda 
tecnológica neste setor no 
mundo”, afirma Isaac Sidney, 
presidente da Febraban. Com 
a nova ferramenta, os pedidos 
de redução de limites são aca-

O Pix trouxe inovação para o sistema financeiro e maior 
conveniência para milhões de brasileiros.

Pix permite ajustar limites para 
transações financeiras

Desde o início de abril, os clientes das instituições financeiras participantes do Pix já podem controlar o 
limite dos recursos que usarão em suas transações e optar pela redução ou aumento do valor disponível 
para transferências e pagamentos

segurança da transação. O 
Pix, assim como outros meios 
eletrônicos, tem transações 
integralmente rastreáveis. 

O tempo adicional para aná-
lise de um pagamento suspeito 
também é usado para confir-
mação ativa com o cliente ou 
checagens adicionais de segu-
rança para as transações fora 
do padrão de transferência do 
cliente. Operações que forem 
detectadas pelos bancos como 
realizadas fora do padrão do 
cliente podem demorar até 30 
minutos para serem liberadas, 
e até uma hora, no caso de 
operações feitas nos finais de 
semana ou em horário não útil 
(das 20h às 6h). 

De acordo com o Banco Cen-
tral, em 14 de maio começará a 
funcionar o Pix Cobrança, que 
permitirá o recebimento de 
pagamentos com informações 
adicionais à cobrança. Com 
a nova funcionalidade, será 
permitido fazer cobranças 
com vencimentos em datas 
futuras, e será possível incluir 
o cálculo de juros, multas e 
descontos em pagamentos. 
Fonte: febraban.org.br. 
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tados instantaneamente pelas 
instituições participantes. 

Nas solicitações feitas pe-
los clientes para aumentar o 
limite dentro do horário útil 
bancário (das 6h às 20h), as 
instituições terão até uma 
hora para avaliação e resposta. 
Nos pedidos de elevação de 
limite feitos fora do horário útil 
(das 20h às 6h), as instituições 
poderão responder à solicita-
ção ao longo da próxima hora 
útil subsequente. Atualmente, 
o limite máximo oferecido pe-
los participantes do Pix para 

transações dentro do horário 
útil é igual ao existente para 
transações via TED. Fora do 
horário útil segue o limite de 
compra disponibilizado para 
o cartão de débito. 

Somado a todo aparato, as 
instituições financeiras tam-
bém lidam com informações 
de histórico do cliente e outras 
de segurança do próprio ecos-
sistema Pix para aprovarem as 
transações, como mensageria 
criptografada, autenticação 
biométrica, tokenização e to-
dos os meios disponíveis para 

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confiança, ou ligue para
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