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Assunto

Comentários

Metodologia

A metodologia desenvolvida para a elaboração dos Relatórios Mensais tem como
objetivo subsidiar a todos os sujeitos do processo de recuperação judicial um
fluxo de informações dinâmico mês a mês. Dentro desse contexto, a premissa é
a de apresentar um Relatório Mensal sucinto e de fácil compreensão, com a
veiculação das informações de forma contínua, evitando repetições de dados já
mencionados em relatórios anteriores. Todos os relatórios serão disponibilizados
nos autos do processo (www.tjsp.jus.br) e, de forma concomitante, no site da
recuperação judicial (www.saraivari.com.br) aba “recuperação judicial”.

Desempenho
Financeiro no mês
de novembro

O Prejuízo da Saraiva S/A Livreiros Editores acumulado até Novembro de 2018
foi de R$ 155,2 milhões. As Receitas Líquidas somaram R$1.365,9 milhões e a
Margem Bruta, resultado da divisão do Lucro Bruto pelas Receitas Líquidas – foi
de 29,8%, contra 33,3% no exercício encerrado em 31/12/2017.
As Despesas Operacionais acumuladas até Novembro de 2018 atingiram R$534,0
milhões, representando 39% da Receita Líquida do Período, contra 34,4% no
exercício encerrado em 31/12/2017.
O Resultado Financeiro líquido no período findo em 30 de Novembro de 2018 foi
uma despesa de R$46,6 milhões, contra uma despesa de R$48,3 milhões no
exercício encerrado em 31/12/2017.

Fechamento de
Lojas no mês

Sem prejuízo do fechamento das 19 lojas já informado, os quais fazem parte de
medidas saneadoras implementadas pela Companhia para equilibrar o fluxo de
caixa, o administrador judicial está apurando as informações já recebidas de
possíveis e novas rescisões de pontos comerciais objeto de discussão com os
respectivos locadores. Sobre esse ponto específico, informa que apresentará nos
próximos relatórios análise detalhada das demandas judiciais e conflitos
extrajudiciais.

Resumo Executivo

3

Assunto

Resumo Executivo

Comentários

Quadro de Pessoal

O Grupo Saraiva – em recuperação judicial contava com 3.239 funcionários
ativos no final de janeiro de 2018. Ao final do mês de novembro de 2018 conta
com 2.785 funcionários ativos, apresentando a redução pontual de 454
funcionários, correspondente a 14%.

Passivo Concursal

A análise do passivo Consolidado das Recuperandas, em curso desde a
nomeação deste administrador judicial, revela a necessidade de readequação do
quadro geral de credores.
O administrador judicial está recepcionando via e-mail (ajsaraiva@lucon.adv.br)
as habilitações e divergências de crédito enviadas por credores.

Importante mencionar que a Companhia detectou a necessidade de retorno da
utilização do Sistema de Controle de Dados anterior, em função do novo Sistema
de Gestão Empresarial (ERP - SAP) - implantado em outubro/2018 - ter
apresentado falha na migração da base de dados. Esse fato poderá implicar no
aumento do valor do passivo global.
A apresentação da lista de credores do administrador judicial (LRF, art. 7°, §2°)
possui previsão de apresentação para o dia 14.2.2019.
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Comparativos entre Saldos:

Dados Financeiros
Balanços
Patrimoniais

❖
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2015 x 2016 - As Recuperandas demonstraram:
Redução de 28,86% no Total do Ativo Circulante;
Acréscimo de 24,29% no Total de Impostos e Contribuições a
Recuperar;
Acréscimo de 26,23% no Total de Impostos e Contribuições a Recuperar
de Longo Prazo;
Redução de 32,37% no Total do Passivo Circulante;
Acréscimo de 8,92% no Total de Fornecedores;
Redução de 58,81% no Total de Empréstimos e Financiamentos;
Redução de 27,06% no Total de Empréstimos e Financiamentos de
Longo Prazo.
2016 x 2017 - As Recuperandas demonstraram:
Redução de 2,25% no Total do Ativo Circulante;
Redução de 1,46% no Total de Impostos e Contribuições a Recuperar;
Acréscimo de 148,75% no Total de Impostos e Contribuições a
Recuperar de Longo Prazo;
Acréscimo de 10,17% no Total do Passivo Circulante;
Acréscimo de 35,71% no Total de Fornecedores;
Redução de 38,42% no Total de Empréstimos e Financiamentos;
Acréscimo de 32,95% no Total de Empréstimos e Financiamentos de
Longo Prazo.
2017 x 11/2018 - As Recuperandas demonstraram:
Redução de 54,47% no Total do Ativo Circulante;
Redução de 41,21% no Total de Impostos e Contribuições a Recuperar;
Acréscimo de 73,68% no Total de Impostos e Contribuições a Recuperar
de Longo Prazo;
Redução de 7,90% no Total do Passivo Circulante;
Redução de 16,01% no Total de Fornecedores;
Acréscimo de 8,50% no Total de Empréstimos e Financiamentos;
Redução de 77,72% no Total de Empréstimos e Financiamentos de
Longo Prazo.

Ressaltamos que o Balanço Patrimonial Intermediário de 11/2018 e sua
Demonstração de Resultados não foram auditados. Sendo assim, estão
sujeitos a ajustes até o devido encerramento.
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Dados Financeiros

Demonstração de
Resultado do
Exercício

Demonstração de Resultado do Exercício
2015, 2016, 2017 e Especial de 2018

Foram apurados os seguintes resultados:
•

No Exercício de 2015 - As Recuperandas demonstraram Receita
Operacional Líquida de R$ 1,773 bilhão de reais arredondados
e, após apuração dos resultados, abatidos os Custos e
Despesas, encerrou o Exercício demonstrando Lucro Contábil
no montante de R$ 93,714 milhões de reais arredondados.
Cumpre ressaltar que o Lucro Contábil apurado no Exercício de
2015, somente, ocorreu em razão da venda da Editora
Saraiva;

•

No Exercício de 2016 - As Recuperandas demonstraram Receita
Operacional Líquida de R$ 1,738 bilhão de reais arredondados
e, após apuração dos resultados, abatidos os Custos e
Despesas, encerrou o Exercício demonstrando Prejuízo Contábil
no montante de R$ 49,823 milhões de reais arredondados;

•

No Exercício de 2017 - As Recuperandas demonstraram Receita
Operacional Líquida de R$ 1,725 bilhão de reais arredondados
e, após apuração dos resultados, abatidos os Custos e
Despesas, encerrou o Exercício demonstrando Prejuízo Contábil
no montante de R$ 52,012 milhões de reais arredondados.

•

No Balancete Consolidado de 01/01/2018 até 30/11/2018 – As
Recuperandas demonstraram Receita Operacional Líquida de
R$ 1,366 bilhão de reais arredondados e, após apuração dos
resultados, abatidos os Custos e Despesas, encerrou a parcial
do Exercício demonstrando o Prejuízo Contábil de R$ 155,226
milhões de reais arredondados.
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Dados
Financeiros

Demonstrações de Resultados Acumulados Por Trimestre
Saraiva e Siciliano S.A. e Saraiva S.A. Livreiros Editores

As Recuperandas, conforme documentação disponibilizada,
apresentam ao final do mês de novembro/2018:
❖
❖

EBITDA negativo acumulado de R$ 51,196 milhões
arredondados;
Prejuízo Líquido Acumulado de R$ 96,674 milhões
arredondados, acarretando o Prejuízo por ação de R$
0,20 (Vinte centavos de real)
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Fluxo de Caixa Físico-Financeiro Mensal - Saraiva e Siciliano
S.A.
Dados Financeiros
Fluxo de Caixa

A Recuperanda Saraiva e Siciliano S.A., conforme documentação disponibilizada
apresenta, ao final do mês de novembro/2018 saldo de caixa no montante de R$ 58
milhões arredondados.
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Dados Financeiros
Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Físico-Financeiro Mensal – Saraiva S.A.
Livreiros Editores
A Recuperanda Saraiva S.A. Livreiros Editores, conforme documentação disponibilizada
apresenta, ao final do mês de novembro/2018, saldo de Caixa no montante de R$ 91,0
mil arredondados.
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Dados Financeiros

Faturamento Mensal - Janeiro a Novembro/2018

Faturamento

As Recuperandas encontram-se em funcionamento e apresentaram Faturamento Bruto
Acumulado de Vendas de R$ 1.461,0 milhões arredondados no período de janeiro a
novembro/2018.
O Faturamento Bruto de Vendas no mês de novembro/2018, ainda pendente do
respectivo encerramento contábil, alcança o montante de R$ 57,7 milhões arredondados.
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Dados Financeiros

Custos e Despesas - Janeiro a Novembro/2018

Custos e Despesas

As Recuperandas apresentam Custos Operacionais Mensais Acumulados de R$ 953,9
milhões arredondados, ao longo do período de janeiro a novembro/2018.
Os Custos Operacionais no mês de novembro/2018, carecendo ainda do respectivo
encerramento contábil, alcança o montante de R$ 36,0 milhões arredondados.
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Dados Financeiros

Contas a Receber - Vencidos e a vencer

Contas a Receber

As Recuperandas apresentam no movimento total a título de Contas a Receber
Acumulado o valor de R$ 128,2 milhões arredondados.
Do total acumulado, na data base novembro/2018, encontra-se pendente de recebimento
o montante de R$ 6,4 milhões arredondados.
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Pontos de Atenção
Os itens a seguir
relacionados são objeto
de fiscalização pelo
administrador judicial
com a finalidade de
acompanhar as
atividades das
devedoras.
Nos próximos
relatórios, referidos
itens serão objeto de
análise específica tão
logo todos os dados
sejam consolidados.
Tudo isso com o
objetivo de fiscalizar o
cumprimento do plano
de negócios traçado
pelas empresas em
recuperação.

1. Operacional:

A Companhia divulgou ao mercado no último Relatório Trimestral (ITR) de 30 de Setembro de
2018 um “Plano de Ação” que tem como objetivo “aumentar a rentabilidade de suas
operações”, bem como “fortalecer a geração de caixa” operacional. Sem prejuízo de outros
pontos de atenção que poderão ser fiscalizados ao longo desse processo de Recuperação
Judicial, destacam-se, inicialmente, os quesitos abaixo:
a. Performance operacional das lojas.
b. Evolução da Margem Bruta, de acordo com a mudança do mix de produtos informado
pelas Recuperandas no último ITR de 30/09/2018.
c. Acompanhamento do “Capital de Giro Base” (*) empregado nas operações das
Recuperandas.
Segundo informações recentes fornecidas ao Administrador Judicial em Novembro de 2018,
está em fase de implantação na Companhia um novo sistema de informações
contábeis/gerenciais (ERP). O Administrador Judicial acompanhará a migração da base de
dados contábil para esse novo Sistema de Informações, bem como os possíveis impactos
desse processo na apuração dos estoques e das margens brutas das Recuperandas.

(*) Estoques, Clientes e
Fornecedores
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Pontos de Atenção

2. Fiscal:
O Administrador Judicial acompanhará possíveis impactos de questões fiscais apresentadas nas
“Notas Explicativas às Informações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas” para o
trimestre encerrado em 30 de setembro de 2018 nas operações das Recuperandas:
a. Análise da efetiva possibilidade de recuperação dos créditos tributários apontados no
balanço da Companhia, conforme Nota Explicativa Nº 7 do ITR de 30/09/2018.
b. Eventual necessidade da Recuperanda efetuar uma revisão das estimativas de recuperação
do ativo imobilizado e do ativo intangível, conforme Relatório de Revisão do Auditor
Independente sobre as Informações Trimestrais (ITR) de 30/09/2018.
3. Jurídico/Contencioso:
O Administrador judicial apresentará uma análise resumida das demandas judiciais e conflitos
extrajudiciais que impactam os negócios da Companhia:
a. Acompanhamento do status da relação locatícia estabelecida com os atuais locadores e o
efetivo risco de despejo com o consequente fechamento de novas lojas.
b. Análise da disputa estabelecida com o Grupo SOMOS por meio de demandas em trâmite no
ambiente judicial e arbitral.
c. Análise da essencialidade de liberação de recursos retidos pelos Banco do Brasil e Itaú por
meio de incidente próprio.
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Andamento
processual
Os prazos da
recuperação judicial
serão contados em
dias corridos
conforme
determinação do
MM. Juízo na
decisão de
processamento.
Os credores
poderão consultar
os andamentos
processuais pelo
site
www.saraivari.com.
br e pelo site
www.tjsp.jus.br.
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Mediação
As datas para a
realização das
sessões de
mediação serão
divulgadas nos
autos do processo
e no site da
recuperação
judicial.
Importante que o
credor manifeste o
interesse de
participação na
mediação pelo email indicado para
poder participar
das sessões.

O administrador judicial implementará procedimento de
mediação entre as partes para facilitar o diálogo e a
maior simetria de informações. Foi disponibilizado e-mail
para que os credores interessados se habilitem a
participar do procedimento (mediacao@lucon.adv.br).

1ª fase: a ser realizada dentro do período estabelecido
para a apresentação do plano de recuperação judicial.
Seu objetivo é a realização da escuta ativa das
pretensões e interesses das partes. As sessões
acontecerão após o fim do recesso forense (a partir de
20.1.2019) e serão devidamente divulgadas pelo site
(www.saraivari.com.br), nos autos (www.tjsp.jus.br),
bem como pelos e-mails dos credores que manifestaram
interesse na participação.

2ª fase: a ser realizada no período entre a apresentação
do plano e a convocação da assembleia geral de credores
(AGC), por meio eventual caucus entre as diversas
categorias de credores e as devedoras.
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O escopo do nosso trabalho está definido nos termos de nossa nomeação como
Administrador Judicial.
Analisamos as informações coletadas entre o período de 27.11.2018 até 26.12.2018,
limitando-se a assuntos considerados essenciais dentro do escopo de um Relatório Mensal
de Atividades relativo ao mês de novembro de 2018. O próximo relatório - que será
apresentado no dia 30.1.2019 - possuirá como escopo a análise relativa aos dados
referentes ao mês de dezembro de 2018.
Permanecemos à disposição para os esclarecimentos necessários.
Com estima,

Ronaldo Vasconcelos
OAB-SP n. 220.344
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Anexo
Estrutura de
Controle

Grupo de Controle &
Outros
ON 58,74%
PN 7,74%

26,12%

Minoritários

73,88%
ON 41,26%
PN 92,26%

O Controle da
Companhia é
exercido pela
Família Saraiva.

Saraiva S/A Livreiros
Editores

Saraiva e Siciliano S/A

• O Grupo de Controle é formado por Jorge Eduardo Saraiva e Olga Maria Barbosa Saraiva que,
juntos, detém 58,74% das 9.622 mil ações ordinárias com direito a voto e 7,74% das 17.080
mil ações preferenciais de emissão da Saraiva S/A Livreiros Editores.
• As Ações Preferenciais estão quase que em sua totalidade nas mãos de investidores
individuais, institucionais e/ou outros membros da Família Saraiva que não fazem parte do
Grupo de Controle.
• As ações preferenciais da Saraiva dão direito a um tag-along de 90%

Empresas em RJ
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Anexo

Informações
Gerais
No quarto trimestre
de 2018 a
Companhia encerrou
as atividades de 19
lojas, incluindo 8
lojas no modelo
iTown.

+7

112

2016

3

+3

103

Fech.

Inaug.

2017

19

+1

103

Fech.

Inaug.

Set/2018

85

Fech.

Inaug.

Nov-18

Evolução no Número de Lojas
A Saraiva iniciou 2017 com 112 lojas próprias. Naquele ano
foram encerradas as atividades de 16 lojas e inauguradas 7.

As lojas fechadas incluem 8 lojas no modelo iTown, que
vendiam exclusivamente produtos da marca Apple.

Até o terceiro trimestre de 2018 a Saraiva contava com 103
lojas.

A reestruturação da Companhia tem como premissa, além do
fechamento de lojas com baixo desempenho, a redução das
necessidades de capital de giro, razão pela qual o mix de
produtos também foi alterado, com o encerramento das
vendas das categorias “eletrônicos” e "ïnformática”. Essas
categorias tradicionalmente exigem mais capital de giro para
financiamento da operação, uma vez que os prazos de
recebimento são mais longos.

Em outubro de out/18, a Saraiva inaugurou uma nova
unidade no Shopping Estação Cuiabá (Cuiabá/MT). Segundo a
Companhia,
esse
novo modelo
de
loja
apresenta
investimentos menores dos que aqueles dos modelos até
então adotados para expansão da rede, o que reduz o prazo
de retorno do investimento.
A Companhia informou que fechou 19 lojas com baixa
produtividade no 4º. Trimestre de 2018. Essas unidades
apresentavam Lucros Operacionais antes dos impostos,
depreciação e amortizações (EBITDA) negativos, e sem
perspectivas, portanto, de geração de valor.
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