
Como reduzir perdas 
usando Machine Learning 

e Inteligência Artificial 

O uso do Machine 
Learning já era uma 
tendência no mundo 
corporativo

Agora, com a acele-
ração da Transfor-
mação Digital im-

pulsionada pela Covid-19, 
haverá uma massa de 
dados cada vez maior, que 
irá requisitar ainda mais 
modelos de aprendizado 
de máquinas para apoiar 
na identificação de padrões 
escondidos, o que permite 
o uso da Inteligência Ar-
tificial para a tomada de 
decisões e a gestão dos 
negócios de maneira mais 
assertiva, baseada única e 
exclusivamente em fatos. 

Nota-se que ainda há 
potenciais inexplorados 
nas empresas, como é o 
caso de informações liga-
das a perdas de estoque. 
Segundo a Associação 
Brasileira de Prevenção de 
Perdas (Abrappe), o índice 
médio de perdas anuais no 
setor de varejo chega a R$ 
21,46 bilhões. As perdas 
representam a diferença 
entre o prejuízo e o lucro, 
principalmente para va-
rejistas que operam com 
margens baixas. Sendo 
assim, podemos perceber 
que o tema é estratégico 
para o setor. 

Tipicamente, o varejo 
olha para os dados de per-
das mirando no retrovisor. 
Ou seja, relatórios apontam 
os itens e as lojas com maio-
res quebras identificadas e 
perdas desconhecidas e, 
a partir desses números, 
montam planos de ação 
para sanar algo que já 
aconteceu. 

Algumas análises são 
mais inteligentes ao cap-
turar características que 
possam prever futuras 
quebras como, por exem-
plo, o excesso de estoques, 
a falta de vendas, estoques 
virtuais, dentre outros 
gargalos. Entretanto, es-
ses modelos ainda são 
paramétricos e dependem 
do ser humano para cali-
brar a importância de cada 
variável na perda. 

Os modelos de aprendi-
zado de máquina, por sua 
vez, são alimentados com 
todos os dados acima e 
com uma série de outras 
informações passadas 
para identificar quais 
padrões na base podem 
prever o comportamen-
to da quebra no futuro, 
como uma possível rea-
celeração da pandemia, 
cujas perdas serão ainda 
maiores para alguns itens, 

enquanto outros elevam 
sua demanda. 

Estes modelos podem 
sinalizar a retirada de itens 
de sortimento, a revisão da 
precificação, a mudança 
do parâmetro de abaste-
cimento, a devolução de 
itens em excesso de esto-
que, a rebaixa de preços 
para itens próximos ao 
vencimento e assim por 
diante. 

Logo, enquanto nas aná-
lises tradicionais os dados 
refletem o passado ou pre-
dizem o futuro de acordo 
com a parametrização de 
um ser humano, os mo-
delos de aprendizado de 
máquina aprendem com o 
passado e se ajustam para 
predizer o futuro sem a ne-
cessidade de intervenção. 

Os mecanismos de apren-
dizagem podem ser su-
pervisionados ou não su-
pervisionados. No modelo 
supervisionado, o com-
putador recebe os dados 
rotulados e a saída desses 
dados. No caso das perdas, 
um exemplo se refere a 
todas as informações do 
produto como pedidos, 
entradas, estoque e a saída 
como sendo o resultado da 
perda no período. Assim, 
o modelo aprende qual a 
relação entre cada um dos 
dados e a perda. 

No caso de modelos não 
supervisionados, o compu-
tador recebe os dados rotu-
lados, porém não há dados 
da saída. Este modelo pode 
servir para segmentar 
alguns comportamentos 
e detectar anomalias nas 
informações. É possível, 
por exemplo, detectar um 
item com comportamentos 
anormais de venda ou esto-
que em lojas específicas e 
que podem causar perdas. 

Os modelos de apren-
dizado de máquina para 
a predição de perdas 
têm um grande potencial 
de trazer eficiência na 
redução das perdas de 
estoque, tanto na quebra 
identificada quanto na 
perda desconhecida. 

A sua aplicação não é sim-
ples, requer uma grande 
massa de dados e pessoas 
dedicadas a entender, 
mas os resultados podem 
ser uma virada na forma 
de atuar contra as perdas 
no varejo, especialmente 
agora, em um momento de 
readequação da operação 
para manter a sobrevivên-
cia do negócio. 

(*) - É diretor de riscos e performance 
na ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados.  

Rodrigo Castro (*) 

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 24 de julho de 2020 5

Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, no dia 
30 de julho de 2020 em primeira convocação às 16:00 horas ou segunda convocação as 16:30 horas, na Rua dos 
Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) Examinar e aprovar os Relatórios de Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações 
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 31 de dezembro de 2019; e b) Deliberar sobre 
a distribuição de dividendos e destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
Lembramos aos Srs. Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com 
direito a voto e de maioria absoluta dos presentes em segunda convocação, de acordo com o estatuto social vigente. 
Assim, a presença de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro 
acionista ou a advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado. 

São Paulo, 20 de julho de 2020. A Diretoria.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Os senhores acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento são 
convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
que se realizará em 31.7.2020, às 11h, na sede social, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São 
Paulo (SP), a fim de: I - Em pauta ordinária: 1. tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar 
sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2019; 2. deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício; 3. eleger os integrantes do Conselho de Administração (“CA”) para 
o próximo mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021; e 4. 
fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. II - Em pauta extraordinária: 1. 
aumentar o capital social, mediante capitalização de reserva estatutária, com a consequente alteração do 
“caput” do artigo 5º do Estatuto Social, a fim de consignar o novo valor do capital social;  2. incluir o § 6º no 
artigo 13 e o § 4º no artigo 19  no Estatuto Social,  para dispor sobre a realização de reuniões à distância do 
CA e da Diretoria; e 3. consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas acima. Os documentos a 
serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade. São Paulo 
(SP), 23 de julho de 2020. (a) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração.   (23/24/25) 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contá-
beis - Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da Distribuidora Automotiva S.A.
São Paulo - (SP). Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações
contábeis da Distribuidora Automotiva S.A.(“Sociedade”), que compreen-
dem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em
nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto descrito na se-
ção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Distribuidora Automotiva
S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: A
sociedade não está atendendo em sua totalidade a aplicação do CPC 06 –
Contratos de Arrendamento/Aluguéis, portanto não foi possível determinar-
mos se os ajustes dos saldos das contas resultariam em efeitos relevantes
sobre as demonstrações contábeis. Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à Distribuidora Automotiva
S.A., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases:
Investimentos - Conforme descrito na Nota Explicativa nº 10.1, no exercício
de 2019, a administração da companhia optou pela transferência do ativo re-
gistrado no imobilizado, para o grupo de Investimentos, entendendo assim ser
a classificação mais adequada para o ativo. Nossa opinião não contém ressal-
va com relação a esse assunto. Eventos Subsequentes: Conforme descrito
na Nota Explicativa nº 20 às Demonstrações Contábeis, ratifica-se que o COVID-

Á Diretoria                                                                                       Carla Graziane da Silva (Contadora) CRC 1SP 335665/O-3

19 apresenta potencial impacto futuro, como evento subsequente, ora  não
requerendo ajuste, em atendimento à NBC TA 560 (R1), Pronunciamento 24
do CPC-Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Nossa opinião não contém
ressalva, pois não foi requerido ajuste nas Demonstrações Contábeis ora au-
ditadas. Contingências Passivas: Conforme descrito na Nota Explicativa nº
17 a Sociedade é parte envolvida em ações judiciais e, quando aplicável, as
demandas são amparadas por depósitos judiciais. Os processos que, na opi-
nião dos assessores jurídicos da Sociedade, são considerados como perda
provável não estão provisionados. Nossa opinião não contém ressalva com
relação a esse assunto. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela
elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quan-
do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emi-
tir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas

demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais. · Obtemos entendimento dos controles internos re-
levantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. · Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. · Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Socie-
dade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governan-
ça a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi-
toria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais de-
ficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos.

São Paulo, 26 de Junho de 2020.
Coutinho & Associados Auditores Independentes S/S. - 2SP021776/O-0

Paulo Coutinho Lima - Contador - 1SP101691/O-9

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ n°. 61.490.561/0001-00
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018.
Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e a todos que, direta ou indiretamente, nos deram apoio e confiança. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 30 de Junho de 2020.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)
Ativo 2019 2018
Circulante 663.548.505 638.586.570
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.732.129 7.111.690
Clientes (Nota 4) 209.269.637 207.030.395
Estoques (Nota 5) 405.017.644 347.098.419
Impostos a Recuperar (Nota 6) 12.210.169 20.287.082
Outros Créditos (Nota 7) 32.318.926 57.058.984
Não Circulante 292.134.625 261.141.289
Realizável à Longo Prazo 37.862.016 37.534.886
Depósitos Judiciais (Nota 8) 2.608.829 2.189.949
Créditos com Controladas e Coligadas (Nota 9) 31.037.454 31.122.604
Tributos a Recuperar 4.151.374 4.151.373
Outros Créditos 64.359 70.960
Investimentos (Nota 10) 240.935.499 167.744.228
Imobilizado (Nota 11) 12.174.265 54.648.617
Intangível (Nota 12) 1.162.845 1.213.558
Diferido (Nota 13) - -
Total do Ativo 955.683.130 899.727.859

Passivo 2019 2018
Circulante 259.018.801 254.559.074
Empréstimos e Financiamentos (Nota 14) 36.196.678 16.113.588
Fornecedores 152.184.172 164.707.396
Salários e Obrigações Sociais 11.556.826 11.244.730
Impostos a Recolher (Nota 15) 5.193.078 9.612.969
Outras Obrigações (Nota 16) 53.888.047 52.880.391
Não Circulante 31.030.907 26.338.328
Exigível a Longo Prazo 31.030.907 26.338.328
Empréstimos e Financiamentos (Nota 14) 1.100.000 12.805.813
Débitos Controladas e Coligadas (Nota 9) 29.930.907 13.532.515
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 665.633.422 618.830.457
Capital Social (Nota 18.1) 349.899.528 323.999.528
Reserva de Lucros (Nota 18.2) 344.798.278 323.999.202
Ajuste Avaliação Patrimonial 1.423.846 1.319.957
Ações em Tesouraria (30.488.230) (30.488.230)

Total do Passivo 955.683.130 899.727.859

Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)

2019 2018
Receita Operacional Bruta 1.737.012.004 1.639.149.487
Impostos e Deduções da Receita Bruta (155.301.295) (138.356.373)
Receita Operacional Líquida 1.581.710.709 1.500.793.114
Custo de Vendas e Serviços (1.312.678.407)(1.229.095.305)
Lucro Bruto 269.032.302 271.697.809
(Despesas) Receitas Operacionais (206.337.121) (222.494.187)
Despesas com Vendas (84.076.795) (81.325.640)
Despesas Administrativas e Gerais (175.063.981) (182.566.949)
Despesas Financeiras (45.104.882) (49.528.433)
Receitas Financeiras 58.158.743 60.129.335
Outras Receitas 39.749.794 30.797.500
Lucro Operacional 62.904.790 49.203.622
Outras Receitas e Despesas 137.873 (1.768.241)
Lucro Antes dos Impostos 62.833.054 47.435.381
Imposto de Renda e Contribuição Social (11.097.653) (15.810.324)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 51.735.401 31.625.057
Lucro Líquido por Ação (Em R$) 3.004,90 1.836,85

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)

2019 2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 51.735.401 31.625.057
Despesas (Receitas) Que Não Afetaram o Caixa
Ajustes de Exercício Anteriores (1.336.052) -
Depreciação e Amortização 3.387.901 4.962.831
Baixa do Imobilizado, Intangível e Diferido 107.101 1.518.734
Equivalência Patrimonial (28.001.425) (11.135.975)
Amortização Relacionamento Clientes e
Cláusula não Concorrência - PPA 1.177.651 1.177.651

Lucro Operacional Bruto Antes
das Mudanças do Capital de Giro 27.070.577 28.148.298

Variação nos Ativos e Passivos
Circulantes e Não Circulantes

Clientes (2.239.242) 4.306.151
Estoques (57.919.225) (80.363.280)
Impostos a Recuperar 8.076.913 60.049.192
Outros Créditos 24.740.058 38.990.625
Fornecedores (12.523.224) 34.451.380
Salários e Obrigações Sociais 312.096 (884.258)
Impostos a Recolher (4.419.891) 2.248.762
Outras Obrigações 1.007.655 18.350.979
Total da Variação nos Ativos e
Passivos Circulantes e Não Circulantes (42.964.860) 77.149.551

Caixa Líquido Absorvido nas
Atividades Operacionais (15.894.283) 105.297.849

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado e Intangível (8.855.108) (50.242.429)
Redução de Investimentos (538.661) 30.223.830
Ágio na Venda de Ações - -
Compra de Ações - (99.999)
Compra de Ações em Tesouraria - -
Dividendos Recebidos 2.160.221 1.328.949
Caixa Líquido Gerado nas
Atividades de Investimentos (7.233.548) (18.789.649)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Depósitos Judiciais (418.879) (135.683)
Créditos em Controladas e Coligadas 85.150 (5.156.620)
Outros Créditos 6.601 33.440
Empréstimos e Financiamentos 8.377.277 (88.436.923)
Débitos em Controladas e Coligadas 16.398.393 8.863.270
Pagamento de Dividendos (3.700.273) -
Caixa Líquido Aplicado nas
Atividades de Financiamentos 20.748.270 (84.832.516)

Aumento (Redução) Líquido de Caixa e
Equivalentes de Caixa (2.379.561) 1.675.684

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 7.111.690 5.436.006
Saldo Final de Caixa e Equivalentes 4.732.129 7.111.690
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e
Equivalentes de Caixa (2.379.561) 1.675.684

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ 1)
Capital Reservas Ajuste de Avaliação Ações em Lucros Total
Social de Lucros Patrimonial Tesouraria Acumulados

Saldos em 31/12/2017 308.187.000 308.186.673 754.336 (30.488.230) - 586.639.779
Aquisição de Ações p/Manutenção em Tesouraria - - - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - 565.621 - - 565.621
Lucro Líquido do Exercício - - - - 31.625.057 31.625.057
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - 1.581.253 - - (1.581.253) -
Aumento de Capital Social 15.812.528 - - - (15.812.528) -
Reserva p/Investimentos e Capital de Giro - 14.231.276 - - (14.231.276) -
Saldos em 31/12/2018 323.999.528 323.999.202 1.319.957 (30.488.230) - 618.830.457
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - (1.336.052) (1.336.052)
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - 103.889 - - 103.889
Compensação de Prejuízos Acumulados - (1.336.052) - - 1.336.052 -
Lucro Líquido do Exercício - - - - 51.735.401 51.735.401
Destinações do Lucro:
Reserva Legal - 2.586.770 - - (2.586.770) -
Aumento do Capital Social 25.900.000 - - - (25.900.000) -
Reserva p/Investimentos e Capital de Giro - 19.548.358 -- - (19.548.358) -
Dividendos - - - - (3.700.273) (3.700.273)
Saldos em 31/12/2019 349.899.528 344.798.278 1.423.846 (30.488.230) - 665.633.422

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em
31 de Dezembro de 2019 e 2018.

1. Contexto Operacional: A Distribuidora Automotiva S.A., tem por obje-
tivo: a) O comércio, representação, importação e exportação, peças, aces-
sórios e serviços inerentes à autoveículos, pneus, câmaras de ar, artigos de
borracha, administração de bens móveis e negócios próprios, aluguel de
outros bens imóveis e intermediação de negócios; b) Prestação de serviços
por conta própria e de terceiros de: recauchutagem de pneus, cambagem,
balanceamento, alinhamento de rodas e outros inerentes ao ramo.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações
Contábeis foram elaboradas com observância dos critérios contábeis cons-
tantes na Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis nº 11.638/07 e
11.941/09 (artigos 37 e 38), atendem plenamente o Pronunciamento Técni-
co CPC 26, item 16 e basearam-se nos fatos econômicos identificados na
documentação e informações da Administração da Empresa.
3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do Resultado: As receitas
e despesas são registradas de acordo com o regime de competência do
exercício. b) Aplicações Financeiras: Estão demonstradas pelo custo de
aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a
data do Balanço. c) Clientes: São apresentados de acordo com valores de
realização. Os valores apurados com devedores duvidosos são baixados
para perdas, atentando-se para as regras da legislação vigente. Informamos
que os saldos de clientes não diferem de seus valores justos, dado a nature-
za de curto prazo. d) Estoques: Os estoques estão avaliados ao custo mé-
dio de aquisição, que não excede o valor de mercado. e) Investimentos: Os
investimentos em participações societárias estão avaliados pelo método de
equivalência patrimonial, conforme demonstrado na nota explicativa nº 10. f)
Imobilizado: É demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da respecti-
va depreciação, corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995. A
depreciação é calculada pelo método linear, considerando a vida útil estima-
da dos bens. g) Diferido: É demonstrado pelo custo de aquisição ou forma-
ção, deduzido da respectiva amortização. A amortização é calculada pelo
método linear, com base no prazo que o benefício é gerado. h) Intangível:
Inclui os direitos que tenham por objeto os bens incorpóreos, destinados à
manutenção da Sociedade. A amortização é calculada pelo método linear,
com base no prazo que o benefício é gerado. i) Fornecedores: O Valor justo
não difere significativamente dos saldos nos registros contábeis. j) Provisão
para Férias: Constituída com base nos direitos adquiridos pelos emprega-
dos até a data do balanço, acrescida dos respectivos encargos sociais. k)
Outros Ativos e Passivos: Os ativos estão demonstrados pelos valores de
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e as vari-
ações monetárias correspondentes. Os passivos estão demonstrados pe-
los valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encar-
gos e as variações monetárias correspondentes.
4. Clientes: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Contas a Receber de Clientes 212.280.222 211.927.198
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.751.982) (3.410.163)
Juros Provisionados de Clientes (1.258.603) (1.486.640)
Clientes 209.269.637 207.030.395
Descrição 2019 2018
A vencer: 199.878.121 198.703.817
Vencidas
Até 30 dias 10.222.537 11.320.129
31 a 60 dias 852.823 680.661
61 a 90 dias 325.877 56.054
91 a 120 dias 190.190 (67.472)
121 a 150 dias 274.195 (111.212)
151 a 180 dias 257.442 1.560.600
Mais de 180 dias 279.037 (215.379)
Contas a Receber de Clientes 212.280.222 211.927.198
O limite de crédito para clientes é estabelecido pelo histórico interno mantido
pela Sociedade. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída
com base nas contas a receber vencidas acima de 180 dias e para as quais
não há expectativa de recebimento. O montante da provisão é considerado
suficiente para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber em aberto.
5. Estoques: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Mercadorias para Revenda 472.839.765 404.224.457
Remessa/Retorno Mercadorias p/ Reparos (2.643.771) (1.789.700)
ICMS s/ Compras (31.203.361) (23.500.570)
PIS / COFINS s/ Compras (33.974.989) (31.835.768)
Total Estoques 405.017.644 347.098.419
6. Impostos a Recuperar: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
ICMS a Recuperar 2.146.598 1.341.213
Antecipação CSLL 953.818 998.714
Antecipação de IRPJ 4.070.680 2.928.041
IRPJ Pago a Maior a Compensar 668.121 9.279.819
CSLL Pago a Maior a Compensar 4.324.357 4.857.349
IRRF s/ JCP a Recuperar - 808.505
Outros 46.595 73.441
Total 12.210.169 20.287.082
7. Outros Créditos: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Adiantamentos a Fornecedores 8.600.000 6.858.215
Antecipação de Dividendos 3.352.165 -
Bens em Poder de Terceiros 1.461.242 1.582.665
JCP 8.855.609 9.015.626
Valor a Receber 3.739.193 4.770.976
Despesas Pagas Antecipadamente 828.449 858.463
Outros Créditos 5.482.268 33.973.039
Total 32.318.926 57.058.984
8. Depósitos Judiciais: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Depósitos Judiciais Trabalhistas 572.111 346.942
Depósitos Judiciais Tributários 1.187.908 1.125.125
Depósitos Judiciais Recursal 12.945 12.945

Depósitos Judiciais Ação Cível 835.865 704.937
TOTAL 2.608.829 2.189.949
9. Transações com Partes Relacionadas: As transações com partes relacio-
nadas estão representadas por operações de mútuo entre as empresas, con-
forme demonstramos no quadro abaixo.
Empresa Ativo Passivo

2019 2018 2019 2018
Cofipe Veículos Ltda. 16.897.538 1.840.367 - -
Tiete Veículos S.A. - - - 7.126.423
Bernina Administradora
de Imóveis Ltda. - - 29.930.907 6.406.092

Distribuidora Veicular Ltda. 3.024.818 1.834.333 - -
Terraço Itália
Restaurante Ltda. - 130.026 - -

Rimini Empreendimentos
Imobiliários Ltda. 246.358 171.469 - -

Car Central Autopeças
Rolamentos Ltda. 9.735.374 26.969.391 - -

E-Star Comércio
Eletrônico Ltda. 1.133.366 177.018 - -

Total 31.037.454 31.122.604 29.930.907 13.532.515
10. Investimentos: Os investimentos estão representados conforme quadro
abaixo:
Descrição 2019 2018
Participações Controladas e Coligadas
- Bernina Administradora de Imóveis Ltda 76.551.488 57.896.931
- Distribuidora Veicular Ltda. 6.205.768 6.589.942
- Montecatini Imobiliária Ltda. 2.291.972 1.875.715
- Santa Paula SRL 5.130.328 5.039.969
- Rimini Empreendimentos Imobiliários Ltda. 2.072.098 2.152.167
- Pellegrino Distribuidora de Autopeças Ltda. 88.276.719 81.095.907
- Car Central de Autopeças e Rolamentos Ltda. 2.314.405 2.228.343
- Leste Participações S.A. 2.840.636 2.285.301
- E-Star Comércio Eletrônico Ltda. - 35.387
- Ágio Participações Controladas 6.276.556 7.454.206
Participação em Outras Empresas 1.090.361 1.090.361
Outros Investimentos (10.1) 47.885.168 -
Total 240.935.499 167.744.228
10.1 Em 2019 a administração optou pela transferência da aeronave contabili-
zada no grupo do Ativo Imobilizado, para grupo de Investimentos por entender
a melhor adequação para o referido ativo, por não ser utilizado na atividade
fim da empresa.
11. Imobilizado: Está assim composto:

2019 2018
Taxas de Depre-

Depre- ciação
Descrição ciação (%) Custo Acumulada Líquido Líquido
Benfeitorias em Bens
de Terceiros 10 4.701.361 (1.354.948) 3.346.413 911.352

Celulares e Periféricos 10 11.526 (11.526) - -
Edificações e
Benfeitorias 20 48.493 (41.504) 6.989 7.928

Construção em
Andamentos 69.463 - 69.463 -

Equipamentos
Comunicação e Tel 20 1.375.569 (1.367.989) 7.580 10.195

Equipamentos de
Informática 20 10.196.251 (9.192.699) 1.003.552 1.173.248

Instalações 10 416.618 (315.454) 101.164 96.582
Máquinas,
Equipamentos e
Ferramenta 10 5.625.445 (4.270.183) 1.355.262 882.240

Móveis e Utensílios 10 18.019.284 (14.954.801) 3.064.483 3.506.299
Veículos 20 8.948.368 (5.850.376) 3.097.992 3.413.751
Leasing Informatica 20 265.767 (144.400) 121.367 174.521
Aeronaves 10 - - - 44.472.501
Total Geral 49.678.145 (37.503.880) 12.174.265 54.648.617
11.1 Movimentação do Custo e Depreciação Acumulada

2018 2019
Descrição Saldo Inicial Adições Baixas Saldo Final
Benfeitorias em Bens
de Terceiros 2.146.207 3.428.954 (873.800) 4.701.361

Celulares e Periféricos 21.010 - (9.484) 11.526
Edificações e Benfeitorias 48.493 - - 48.493
Construções em Andamento - 3.255.634 (3.186.171) 69.463
Equipamentos
Comunicação e Tel 1.381.787 4.470 (10.688) 1.375.569

Equipamentos
de Informática 9.949.237 375.342 (128.328) 10.196.251

Instalações 393.976 29.042 (6.400) 416.618
Máquinas, Equipamentos
e Ferramentas 4.984.601 765.266 (124.422) 5.625.445

Móveis e Utensílios 17.668.784 496.714 (146.214) 18.019.284
Leasing Informática 265.767 - - 265.767
Veículos 8.834.000 1.000.552 (886.184) 8.948.368
Aeronaves 47.227.435 - (47.227.435) -
Total 92.921.297 9.355.974 (52.599.126) 49.678.145
(-) Depreciação
Acumulada (38.272.680) (3.019.077) (3.787.877) (37.503.880)

Total Líquido 54.648.617 6.336.897 (48.811.249) 12.174.265
12. Intangível: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Fundo de Comércio 6.563.580 6.563.580
Licença de Uso Software 6.838.082 6.519.969
Marcas, Direitos e Patentes 409.357 409.357
Leasing 20.129 20.129
Amortização Acumulada (12.668.303) (12.299.477)
Intangível Líquido 1.162.845 1.213.558

13. Diferido: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Benfeitorias em Bens de Terceiros 576.184 576.184
Amortização Acumulada (576.184) (576.184)
Diferido Líquido - -
14. Empréstimos e Financiamentos: Referem-se a empréstimos contraí-
dos junto às instituições financeiras, com taxas usualmente praticadas no
mercado.
Instituições Financeiras 2019 2018
Passivo Circulante 36.196.678 16.113.588
Banco do Brasil S/A 16.151.260 16.007.913
Banco Safra S/A 20.022.397 -
Encargos Leasing 23.021 105.675
Passivo Não circulante 1.100.000 12.805.813
Banco do Brasil S/A - 12.000.000
Banco Itaú - 770.000
Encargos Leasing - 35.813
Contrato Itaú 1.100.000 -
15. Impostos a Recolher: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Imposto de Renda Retido na Fonte 1.318.431 3.193.780
ICMS Substituição Tributária 1.529.511 2.500.829
Outros 2.345.136 3.918.360
Total 5.193.078 9.612.969
16. Outras Obrigações: Está assim composto:
Descrição 2019 2018
Aluguéis 1.974.853 1.668.780
Comissões 1.395.965 1.912.372
JCP a Pagar 32.610.250 16.879.180
Participação nos Resultados 4.705.978 4.544.898
Outras Contas a Pagar 4.732.418 18.979.653
Outros 8.468.583 8.895.508
Total 53.888.047 52.880.391
17. Contingências Passivas: A Sociedade é parte envolvida em ações judici-
ais e, quando aplicável, essas demandas são amparadas por depósitos judici-
ais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são
estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela opinião dos con-
sultores legais. Os processos de prognóstico “perda provável” no montante de
R$ 233.003,80 na opinião de nossos assessores jurídicos, não estão provisio-
nados por serem considerados valores não relevantes. Os processos de prog-
nóstico “perda possível”, na opinião dos consultores atingem em 31 de de-
zembro de 2019 o montante estimado de R$ 7.642.290,04.
18. Patrimônio Líquido: 18.1 Capital Social: O Capital Social totalmente in-
tegralizado está representado por 17.217 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal. 18.2 Reserva de Lucros: Constituída consoante a Lei das So-
ciedades por Ações e o Estatuto, como segue:
Descrição 2019 2018
Reserva Legal 44.581.190 41.994.420
Reserva para Investimento e Capital de Giro 300.217.088 282.004.782
Total 344.798.278 323.999.202
19. Cobertura de Seguro: É política da Sociedade, manter a cobertura de
seguros para os bens do ativo imobilizado e dos estoques sujeitos a risco, por
montantes julgados suficientes para cobrir eventuais sinistros, de acordo com
a natureza das atividades e a orientação dos consultores de seguros.
20. Eventos Subsequentes: Estamos por vivenciar um período cuja perspec-
tiva de faturamento se reduz, independentemente da sazonalidade de merca-
dos, em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19), inúmeros setores
produtivos e comerciais estão paralisando ou reduzindo suas operações, es-
tabelecendo um cenário de incertezas na economia mundial. Aguarda-se do
governo, medidas que possam conter os impactos econômicos e financeiros,
que visem assegurar a sustentabilidade das empresas e a continuidade das
suas operações.

Lafaiete Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 09.094.283/0001-52 - NIRE 35.221.791.972

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur;
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao
objeto social, atualmente de R$ 6.341.601,00 para R$ 1.341.601,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como
determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Miziara Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 11.903.020/0001-99 - NIRE 35.224.224.301

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; Secretário:
Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social,
atualmente de R$ 14.947.772,00 para R$ 9.947.772,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Arapanés Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 11.449.834/0001-03 - NIRE 35.223.849.455

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao
objeto social, atualmente de R$ 26.755.800,00 para R$ 6.755.800,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como 
determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Catarina Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 11.371.519/0001-00 - NIRE 35.223.849.439

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação 
ao objeto social, atualmente de R$ 13.165.943,00 para R$ 10.165.943,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem
como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Giopris Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 65.718.777/0001-31 - NIRE 35.221.399.614

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao
objeto social, atualmente de R$ 12.275.732,00 para R$ 9.275.732,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como 
determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Jauaperi Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 08.329.391/0001-02 - NIRE 35.220.946.662

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao
objeto social, atualmente de R$ 12.066.914,00 para R$ 4.066.914,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como 
determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Limoges Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 08.204.931/0001-13 - NIRE 35.220.718.058

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação 
ao objeto social, atualmente de R$ 18.301.711,00 para R$ 10.301.711,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem
como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, 
lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Marcella Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 05.352.302/0001-42 - NIRE 35.217.792.897

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social da Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao 
objeto social, atualmente de R$ 2.688.794,00 para R$ 1.188.794,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como 
determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Tirol Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 12.299.076/0001-49 - NIRE 35.224.516.166

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação
ao objeto social, atualmente de R$ 30.340.928,00 para R$ 15.340.928,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem 
como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, 
lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Village of Kings Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 08.510.288/0001-56 - NIRE 35.221.127.673

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10h, na sede social Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; Secretário:
Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social,
atualmente de R$ 26.157.506,00 para R$ 21.157.506,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Windsor Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 09.094.292/0001-43 - NIRE 35.217.792.897

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 30/4/20
Aos 30/4/20, às 10:h, na sede social Sociedade. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Flávio Ernesto Zarzur; 
Secretário: Marcelo Ernesto Zarzur. Deliberações por unanimidade: Reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao
objeto social, atualmente de R$ 9.687.765,00 para R$ 6.687.765,00, e autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como
determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 5
4D

C
-9

19
C

-6
C

04
-4

43
4.


