Detalhamento de Eventos Extraordinários no 2T12
Dois efeitos extraordinários – Correção da baixa de inventário de anos anteriores e Destruição de
Livros – somados deverão produzir um efeito positivo no caixa de R$ 18,6 milhões, reduzir o lucro
líquido da companhia de 2012 em R$ 1,7 milhão e o EBITDA em R$ 20,3 milhões:

Período:
Eventos não recorrentes:
Destruição (Perda)
Baixa de Provisão
CMV
Impacto EBITDA
Impacto Lucro Líquido
Impacto Caixa

2T12
Correção da Baixa de
Destruição de
Inventário de Anos
Obsoletos
Anteriores
0.0
-34.4
0.0
34.4
-20.3
0.0
-20.3
0.0
-20.3
7.3
0.0
0.0

3T12

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4T12
Correção da Baixa de
Destruição de
Inventário de Anos
Obsoletos
Anteriores
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.9
4.4
6.9
11.7

2012

-34.4
34.4
-20.3
-20.3
-1.7
18.6

Correção da Baixa de Inventário de Anos Anteriores
Foi identificado um erro no processo de baixa de estoque em poder de terceiros que teve origem
na implantação do ERP das editoras Ática e Scipione em 2006, quando a gestão física dos
estoques e a gestão contábil/financeira passaram a ser feitas em dois sistemas separados.
As interfaces de integração entre os dois sistemas, referentes aos processos de baixa dos
produtos em poder de terceiros, não foram corretamente implementadas, fazendo com que as
baixas no ERP, sistema que faz o controle contábil, fossem sistematicamente inferiores aos
valores corretos.
Esse erro afetou a apuração do resultado, reduzindo o valor lançado como Custo da Mercadoria
Vendida (CMV), de duas modalidades de comercialização de livros: Consignação e Ambulantes.
Consignação é uma modalidade de vendas utilizada para comercialização de livros de mercado
privado, pela qual as Editoras disponibilizam aos consignatários certa quantidade de livros para
que estes efetuem a venda. Ambulantes é a modalidade utilizada para venda de livros em feiras e
eventos pela própria editora, por meio de sua equipe de vendas.
Após identificar o erro no 1T12, através de um processo aperfeiçoado de controles e
acompanhamento mais preciso dos resultados da companhia, passamos à identificação de
causas e dimensionamento dos ajustes necessários. Buscamos também entender porque os
processos anteriores não haviam sido capazes de diagnosticar o problema ao longo desses anos.
A contagem realizada em junho de 2012 apontou para a necessidade de um ajuste nos estoques
da companhia em R$ 13,1 e R$ 2,4 milhões nas modalidades de Consignação e Ambulantes
respectivamente, relacionada a erros incorridos de 2006 a 2011. A contagem física apontou ainda
a necessidade de ajustes distribuídos ao longo do mesmo período em outras modalidades, que
totalizaram um impacto líquido de R$ 4,8 milhões, que concluímos ser resultado de diversas
deficiências e erros de menor criticidade em processos operacionais e interfaces sistêmicas
acumuladas no período.
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Todos os ajustes identificados como tendo origem em fatos ocorridos em 2012 foram
considerados dentro do resultado normal da operação e não foram tratados como extraordinários.
A soma dos ajustes descritos acima impactou o EBITDA da companhia no 2T12 em R$ 20,3
milhões, impactando o EBITDA reportado em R$ 3,4 milhões por ano em média, valor não
material em relação aos resultados mais recentes da companhia. O impacto no Lucro Líquido
deverá ser negativo em R$ 13,4 milhões (66% de R$ 20,3 milhões) divididos em dois momentos: R$ 20,3 milhões (negativos) no 2T12 e + R$ 6,9 milhões (positivos) no 4T12. O impacto no Lucro
Líquido 2T12 será negativo na totalidade dos R$ 20,3 milhões porque não há lucro acumulado
tributável contra o qual se creditar. Quando as editoras voltarem a gerar lucro no 4T12, o crédito
será possível e parte do impacto será revertido e o Lucro Líquido será impactado positivamente
em R$ 6,9 milhões.
O caixa também deve melhorar em R$ 6,9 milhões no 4T12, na medida em que pudermos utilizar
o crédito de impostos gerado por esta correção. É possível que parte dessa melhora no caixa
ocorra apenas em janeiro de 2013.
Para assegurar que novos ajustes não voltarão a ocorrer, a companhia iniciou um projeto para a
unificação dos sistemas de controle de estoque que se consumará ao longo de 2013.
A companhia manterá a pratica de contagem total física dos estoques e implementará a
conciliação diária entre os dois sistemas de gestão de estoques para todas as modalidades
enquanto os dois sistemas coexistirem.
Destruição de Livros Obsoletos:
Em junho de 2012 foi concluído o processo formal de destruição de 8,3 milhões de livros,
pertencentes às editoras Ática e Scipione, cujos valores contábeis somavam R$ 34,4 milhões,
para os quais a devida provisão por obsolescência já havia sido constituída.
Não haverá, portanto, impacto no EBITDA uma vez que as perdas com a destruição serão
acompanhadas da reversão em igual valor da provisão de obsolescência.
A decisão sobre a destruição ou manutenção dos livros em estoque é da administração e leva em
consideração a probabilidade de venda dos livros vis a vis o custo de mantê-los estocados e se
baseia em comportamento histórico dos estoques. O processo de destruição precisa seguir
rigorosos passos previstos pela Secretaria da Receita Federal para que as perdas geradas pela
efetiva destruição dos livros possam ser absorvidas na base de cálculo IR/CSLL e depende da
disponibilidade de agentes da Receita para acompanharem o processo.
Dos livros destruídos em junho de 2012, cerca de 80% foram produzidos entre 2001 e 2008.
A destruição gerará uma redução da base de IR/CSLL correspondente ao valor total dos livros
destruídos, produzindo um crédito de IR/CSLL e uma melhora, de forma extraordinária e não
recorrente, no lucro líquido de R$ 11,7 milhões (34% de R$ 34,4 milhões).
Pela sazonalidade do negócio das editoras Ática e Scipione, que geram lucros nos primeiros e
quarto trimestres, decorrentes das vendas nos mercados privado e público, concentradas nesse
período, apenas R$ 21,5 milhões do crédito de R$ 34,4 milhões puderam ser aproveitados 2T12.
O saldo de R$ 12,9 milhões serão aproveitados no 4T12, quando as editoras voltarão a gerar
lucro.
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Dessa forma, o resultado reportado no 2T12 incorpora uma melhora de no lucro líquido no valor
de R$ 7,3 milhões (34% de R$ 21,5 milhões). Analogamente, a administração espera uma
melhora no resultado do 4T12 no valor de R$ 4,4 milhões (34% de R$ 12,9 milhões).
Essa redução da base de IR/CSLL também melhorará o caixa em R$ 11,7 milhões, na medida em
que o crédito de impostos puder ser utilizado. Esse impacto positivo no caixa deverá ocorrer a
partir do 3T12 e deverá ser concluída apenas em janeiro de 2013.
A administração está investindo no aperfeiçoamento das ferramentas de previsão de vendas e no
planejamento de longo prazo das coleções ou edições para reduzir sobras de estoque que fiquem
obsoletas.
******************
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