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1.1. Considerações Preliminares

Primeiramente, cumpre referir as premissas que embasaram

este relatório, bem como destacar alguns pontos que julgamos

pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegarmos às conclusões apresentadas no presente

relatório, entre outros aspectos: (i) tomamos como boas e válidas as

informações contidas nas demonstrações contábeis da Paquetá

Empreendimentos Imobiliários LTDA., Paquetá Calçados LTDA e

Companhia Castor de Participações Societárias, as quais foram

fornecidas por seus administradores; e (ii) conduzimos discussões

com membros integrantes da administração da Paquetá

Empreendimentos Imobiliários LTDA., Paquetá Calçados LTDA e

Companhia Castor de Participações Societárias sobre os negócios e

as operações das referidas sociedades empresárias.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste

relatório têm qualquer interesse financeiro nas Recuperandas ou

qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que

caracteriza nossa independência em relação ao presente trabalho.

A administração da Paquetá Empreendimentos Imobiliários

LTDA., Paquetá Calçados LTDA e Companhia Castor de

Participações Societárias e seus sócios não impuseram qualquer

restrição a: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir

este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui

contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de

prestar informações a todos os interessados no presente processo,

observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar

ciente das condições que nortearam este trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores

indicados neste relatório estão expressos em reais (R$).
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1.2. Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial ajuizada na data de

24/06/2019, em litisconsórcio ativo formado pelas sociedades

empresárias Paquetá Empreendimentos Imobiliários Ltda., pela

Paquetá Calçados Ltda. e pela Companhia Castor de Participações

Societárias, doravante denominadas de “Grupo Paquetá”.

Em consonância com a recente recomendação exarada pelo

Conselho Nacional de Justiça, esta Equipe Técnica realizou uma

perícia prévia ao deferimento do pedido de Recuperação Judicial, a

fim de auxiliar o Juízo na verificação do preenchimento dos requisitos

para submissão das Requerentes ao procedimento.

Apreciada a perícia prévia, o deferimento do processamento da

Recuperação Judicial das Empresas se deu em 27/06/2019, sendo

nomeada esta Equipe Técnica para o cargo de Administração

Judicial.

Considerando a necessidade de complementação da relação de

credores das Recuperandas, as correspondências previstas no art.

22, I, “a”, da Lei 11.101/2005, bem como o edital de que trata o art.

52, § 1º, da Lei 11.101/2005 não tiveram como ser providenciados

logo após a investidura da Administração Judicial no seu encargo.

Em despacho datado de 26/07/2019, ficou assentado pelo Juízo

que os prazos devem ser contados em dias corridos, exceto o prazo

para apresentação de impugnações (art. 8º, da Lei nº 11.101/2005) e

os prazos recursais, que deverão ser contados em dias úteis.

Apresentada uma lista de credores atualizada pelas

Recuperandas em 29/07/2019, esta Administração Judicial já

providenciou o encaminhamento das correspondências previstas no

art. 22, I, “a”, da Lei nº 11.101/2005.

O edital do art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 foi veiculado no

DJE de 04/09/2019, considerando-se publicado em 05/09/2019,

marco do início da fase administrativa de verificação de créditos, a

ser conduzida pela Administração Judicial.

A Administração Judicial recebeu habilitações e divergências até

o dia 23/09/2019, estando atualmente em curso a elaboração da

nova relação de credores, na forme do § 2º, do art. 7º, da LRF.

No Evento 111, as Recuperandas apresentaram o seu plano de

recuperação.

Após a apresentação da relação de credores atualizada pela

Administração Judicial, haverá a publicação de edital conjunto

contendo o aviso de recebimento do plano previsto no art. 53,

parágrafo único, da LRF, juntamente com a relação de credores do

art. 7º, § 2º, da LRF.

Tendo como dies a quo a data da decisão que deferiu o

processamento, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e

execuções, previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, § 4º, da LRF, findará

em 26/12/2019.

É como se encontra o processo.
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Ajuizamento

(art. 51 LRF)

Entrega do plano 

de recuperação 

judicial (art. 53 

LRF)

Aguarda-se a 

publicação de edital 

com o aviso de 

recebimento do PRJ 

(art. 53, parágrafo 

único, da LRF)

Deferimento do 

processamento (art. 

52 LRF)

Publicação do 

edital do art. 52, §1º, 

da LRF

24/06/2019

27/06/2019 05/09/2019

Objeções

(art. 55 LRF)

AGC

(art. 56 LRF)

Concessão da RJ

(art. 58 LRF)

Encerramento da RJ

(art. 63 LRF)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1.3. Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de Recuperação Judicial do Grupo Paquetá, demonstrando o atual estágio em que se

encontra.

26/08/2019 Estágio

atual

Sem

previsão

Sem

previsão

Sem

previsão
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Ajuizamento

(art. 51 LRF)

Entrega pela 

Administração Judicial 

do relatório de 

verificação de créditos

24/06/2019

QGC

(art. 18 LRF)

Publicação do  2º 

edital contendo a 

relação de credores 

da AJ (art. 7º, § 2º 

LRF)

VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS

05/09/2019

Publicação do 1º 

edital contendo a 

relação de 

credores das 

Devedoras (art. 52, 

§ 1º, da LRF)

Prazo de 

Habilitações e 

Divergências

(art. 7º, § 1º LRF)

Impugnações 

(art. 8º LFR)

23/09/2019

07/11/2019

Sem 

previsão

Sem

previsão

Sem 

previsão

Estágio

Atual
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2.1. Histórico do Grupo Paquetá

9

Fundação do Grupo Paquetá, 

em Sapiranga – RS, com 

objetivo de se estabelecer como 

fábrica de calçados e oficina de 

consertos.

1970

Construção da atual fábrica e 

início da atividade varejista, 

marcada pela abertura da 

primeira loja física, em Novo 

Hamburgo – RS.

Concorrência dos produtos 

chineses, principalmente no 

mercado global, dificultando as 

exportações. Abertura de lojas 

em SC e incorporação da rede 

de lojas Gaston. Primeiras 

indústrias na região Nordeste.

Expansão sem precedentes nas 

exportações. Consolidação do 

grupo, expansão das indústrias 

para o interior do RS. Abertura 

da Companhia Castor de 

Participações Societárias em 

1989.

Expansão das exportações que 

exigiu investimento em 

tecnologia para aumento de 

produtividade. Criação da 

Paquetá Esportes.

1945

1980

1990

2000

2019

Exploração da marca Dumond e 

aquisição da rede de lojas Esposende. 

Novos contratos para fabricação de 

produtos private label; assunção do 

controle da marca Capodarte e criação 

das marcas Lilly’s Cloud e Ateliermix. 

Abertura da Paquetá Empreendimentos 

Imobiliários LTDA em 2004.

1960

Ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial



2.2 Estrutura Societária e Objeto Social – Empresas do Grupo

10

Companhia 

Castor de 

Participações 

Societárias S/A

Paquetá 

Empreendimento

s Imobiliários

(99,99%)

Colina Urbanismo

(99,99%)

Praticard Adm. 

De Cartões de 

Crédito

(99,99%)

Paquetá 

Calçados Ltda.

(99,99%)

Companhia Castor de 

Participações Societárias S/A
Paquetá Calçados Ltda. Paquetá Empreendimentos Ltda.

CNPJ 81.692.295/0001-06 01.098.983/0166-11 07.148.469/0001-11

Sede
R Vinte e Cinco De Julho, 43 –

Sapiranga/RS

Rua Bento Avila de Sousa, nº 137, 

bairro Santa Rita, em Itapajé/CE

R Vinte e Cinco De Julho, 43 –

Sapiranga/RS

Natureza Jurídica Sociedade Anônima Fechada Sociedade Empresária Limitada Sociedade Empresária Limitada

Capital Social R$ 345.000.000,00 R$ 432.000.000,00 R$ 36.068.200,00

Administrador

- Jorge Strassburger

- Adalberto José Leist

- Lioveral Bacher

- Rafael Boettner

- Fabio Alves da Silva

- Marco Aurelio Alice Raabe

- Jorge Strassburger

- Adalberto José Leist

- Lioveral Bacher



• Marcas próprias • Varejo de calçados

2.3 Marcas e Varejo

• Indústria de calçados
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2.4 Presença de Mercado

12

Indústrias presentes nos estados do Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia

31 lojas Paquetá e 10 lojas Paquetá Esportes, localizadas nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina; 36 lojas Gaston,

localizadas no Estado do Rio Grande do Sul; 59 lojas Esposende, localizadas nos Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte

e Paraíba.



2.5. Quadro Funcional

Apresenta-se abaixo a evolução do quadro funcional da Paquetá Calçados e demais Recuperandas, conforme informações encaminhadas

pela sua administração:

13

A Paquetá Empreendimentos Imobiliários LTDA dispunha de 13, 12, 30, 19 e 19 funcionários nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019,

respectivamente. Já a Companhia Castor de Participações Societárias passou a contar com colaboradores apenas em 2017, quando contratou sete

funcionários. Nos anos que se sucederam o quadro funcional se manteve com 3 funcionários.



2.6. Visita à sede do Grupo Paquetá

No dia 25 de setembro de 2019, a Administração Judicial

realizou visita ao principal estabelecimento das Recuperandas, na

cidade de Sapiranga – RS, ocasião em que foi recebida pelo Comitê

de Recuperação Judicial formado por uma equipe multidisciplinar de

colaboradores internos e prestadores de serviços contratados

(advogados, consultores, contadores, etc.).

Este relatório destaca as atualizações gerais da Recuperanda

repassadas à equipe da Administração Judicial no momento da visita

à sede das Recuperandas. No que se refere à análise econômico-

financeira, realizou-se análise do período de junho a setembro de

2019.

Inicialmente, o CFO, Sr. Fábio Alves da Silva, fez uma breve

explanação sobre as ações que estão sendo tomadas para que os

planos de recuperação judicial sejam viáveis para as empresas do

Grupo:

(a) não foram firmados novos contratos de empréstimos no período,

entretanto, em função da necessidade de caixa, a Administração

está avaliando as possibilidades de firmar novos contratos de

empréstimos para capital de giro, alongando e diminuindo o custo

financeiro.

(b) o plano de parcelamento dos impostos foi concluído. Nesse

sentido, a diretoria teve o deferimento de todos os pedidos de

parcelamentos de encargos e tributos aprovado;

(c) a Administração do Grupo está trabalhando na gestão de caixa,

tendo em vista que, pela sazonalidade do negócio, os primeiros

trimestres sempre demandaram um volume maior de recursos.

Como ponto positivo dessa gestão de caixa, a Administração está

conseguindo negociar prazos de pagamento para os

fornecedores que, inicialmente, estavam exigindo adiantamentos

como forma de pagamento das mercadorias.

(d) a Administração entende que o desempenho do varejo teve uma

grande melhora no período, impactando positivamente o

resultado da Empresa. A expectativa da diretoria é que até o final

do ano o resultado orçado seja atingido.

(e) ainda está em curso o projeto fechamento das lojas deficitárias,

com o objetivo de gerenciar e diminuir os custos, melhorando

assim o resultado operacional. Já foram fechadas 13 lojas e

desativadas duas plantas fabris até o momento.

(f) o quadro gerencial foi alterado, tendo sido contratado novo diretor

estatutário para gerenciar a linha de negócio de Marcas Próprias.

Com isso, a Administração do Grupo entende que está preparada

para implementar todas as ações necessárias para enfrentar a

crise e garantir a continuidade da entrega de produtos de alta

qualidade ao mercado.

14



2.6. Visita à sede do Grupo Paquetá

Ato subsequente, a Administração Judicial registrou em vídeo as

atividades no CD de Canoas/RS no dia 24 de outubro de 2019 em visita

realizada, o que pode ser visualizado decifrando-se o QR Code¹

abaixo:

15

¹QR Code é a abreviação de quick response code (código de resposta rápida). Trata-se de um código de barras

bidimensional com capacidade de codificar atalhos para endereços eletrônicos. Para decifrar o código, é preciso ter

um leitor de QR Code instalado no celular ou no computador. Feito isso, basta aproximar a câmera do smartphone

ou a webcam do símbolo. Quase instantaneamente, o emblema dá acesso ao vídeo da visita da equipe de

Administração Judicial.



RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 3.1. Companhia Castor de Participações 
Societárias

• 3.2. Paquetá Calçados Ltda.

• 3.3. Paquetá Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.

3. PERFIL DOS 

CREDORES
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Credores (R$)

3.1. Companhia Castor de Participações Societárias

1.855.735

1.027

PAQUETÁ CALÇADOS LTDA

COMERCIAL PORTO
ALEGRENSE DE MÁQUINAS
CALCULADORAS LTDA

O passivo sujeito à Recuperação Judicial da Companhia Castor de Participações Societárias atinge a monta aproximada

de R$ 1.856.762,28. A lista de credores da Recuperanda é composta apenas por dois credores classificados na Classe

III – Quirografários. Abaixo apresenta-se o perfil da sua dívida através de gráfico:



16.609.089 
27.038.654 

359.241.729 

14.977.332 

Classe I - Trabalhistas Classe II - Garantia Real

Classe III - Quirografários Classe IV - ME/EPP

18

Principais credores (R$)Créditos por Classe (R$)

3.2. Paquetá Calçados Ltda.

O passivo sujeito à Recuperação Judicial da Paquetá Calçados Ltda. atinge a monta aproximada de R$ 414.507.514,27. A lista de credores

da Recuperanda é composta pela Classe I – Trabalhistas (11.131 credores), Classe II – Garantia Real (2 credores), Classe III –

Quirografários (777 credores) e Classe IV – ME/EPP (254 credores). Abaixo apresenta-se o perfil da sua dívida através de gráficos:

7,83%

6,93%

3,89%

3,43%

2,91%

75,02%

Praticard Adm Cartoes Crédito Caixa Econômica Federal

Banco do Nordeste do Brasil Calcados Beira Rio

Dakota Nordeste Demais Credores
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Créditos por Classe (R$)

3.3. Paquetá Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O passivo sujeito à Recuperação Judicial da Paquetá Empreendimentos Imobiliários Ltda. atinge a monta de R$ 111.004,00. A lista de

credores das Recuperandas é composta por 1 credor na Classe III – Quirografários e 17 credores na Classe I - Trabalhistas

37.804 

73.200 

Classe I - Trabalhistas Classe III -
Quirografários

Principais credores (R$)

66%

11%

11%

6% 6%
JORPLAN ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO LTDA

INGO SCHWINN

DEMAIS CREDORES

ELEMAR SILMAR
KLEBER

GISELE MALLET
KOLLING PERUFFO
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4.1 Companhia Castor de Participações Societárias

▪ A Companhia Castor de Participações Societária é uma holding,

tendo portanto seu desempenho diretamente ligado ao

desempenho de suas investidas. Dentre suas investidas, a

Paquetá Calçados Ltda é aquela que apresenta valores mais

representativos e, consequentemente, com maior influência no

resultado da entidade.

▪ No período entre os meses de junho, período base do primeiro

RMA apresentado por essa administração judicial, e setembro de

2019, não houve movimentação relevante nas operações da

Companhia.

▪ As informações contidas no primeiro RMA podem ser visualizadas

nas fls 23 a 25 dos autos, que pode ser acessado decifrando-se o

QR Code¹ ao lado:

¹QR Code é a abreviação de quick response code (código de resposta rápida). Trata-se de um código de barras

bidimensional com capacidade de codificar atalhos para endereços eletrônicos. Para decifrar o código, é preciso ter

um leitor de QR Code instalado no celular ou no computador. Feito isso, basta aproximar a câmera do smartphone

ou a webcam do símbolo. Quase instantaneamente, o emblema dá acesso ao vídeo da visita da equipe de

Administração Judicial.



RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 4.2. Paquetá Calçados Ltda
4. Análise 

Econômico-

Financeira
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set/19 AV AH ago/19 AV AH jul/19 AV AH

ATIVO 1.235.267.448  100% 0% 1.229.446.528      100% 0% 1.233.985.367   100% 0%

CIRCULANTE 456.911.172     37% 2% 447.979.310         36% 1% 441.758.959      36% 0%

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 43.679.290       4% 94% 22.487.950           2% -6% 23.819.576         2% -39%

CONTAS A RECEBER 155.823.989     13% -2% 158.397.137         13% 5% 150.493.041      12% 16%

ESTOQUES 193.276.540     16% -5% 203.190.048         16% -4% 212.389.304      17% -8%

OUTROS CRÉDITOS 64.131.352       5% 0% 63.904.175           5% 16% 55.057.038         4% 30%

NÃO CIRCULANTE 778.356.276     63% 0% 781.467.218         63% -1% 792.226.408      64% 0%

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 103.534.260     8% -2% 105.883.043         9% 0% 106.195.386      9% 0%

INVESTIMENTOS 358.399.010     29% 0% 357.546.634         29% -2% 363.173.367      30% 2%

ATIVO IMOBILIZADO 244.439.106     20% -1% 245.701.453         20% -2% 250.151.661      20% -1%

ATIVO INTANGIVEL 71.983.900       6% 0% 72.336.088           6% -1% 72.705.995         6% 0%

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.235.267.448  100% 0% 1.229.446.528      100% 0% 1.233.985.367   100% 0%

PASSIVO 1.286.104.225  104% 1% 1.271.008.126      103% 1% 1.254.649.624   102% 1%

CIRCULANTE 874.006.636     71% -3% 899.128.049         73% 2% 882.771.528      72% -3%

OBRIG TRABALHISTAS 29.937.285       2% -37% 47.737.187           4% -11% 53.380.912         4% -2%

IMPOSTOS A RECOLHER 32.775.563       3% -44% 58.533.614           5% -9% 64.241.500         5% -29%

FORNECEDORES 300.839.134     24% 0% 302.043.263         24% 1% 298.423.595      24% 10%

CREDORES DE BENS E SERVIÇOS 324.171.921     26% 1% 321.863.593         26% 5% 305.555.949      25% 2%

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 186.282.734     15% 10% 168.950.392         14% 5% 161.169.573      13% -18%

NÃO CIRCULANTE 412.097.589     33% 11% 371.880.077         30% 0% 371.878.096      30% 11%

OBRIG TRABALHISTAS 60.608.049       5% 170% 22.488.280           2% 19% 18.964.405         2% 0%

IMPOSTOS A RECOLHER 102.065.854     8% 5% 96.864.565           8% -1% 97.466.092         8% 35%

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 75.896.066       6% -2% 77.771.411           6% -1% 78.261.979         6% -2%

FORNECEDORES 3.641.388          0% 0% 3.641.388              0% 0% 3.641.388           0% 0%

CREDORES DE BENS E SERVIÇOS 169.886.233     14% -1% 171.114.434         14% -1% 173.544.232      14% 8%

RESULATADOS A REALIZAR -                      0% 0% -                          0% 0% -                       0% 0%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (50.836.777)      -4% 22% (41.561.598)          -3% 101% (20.664.257)       -2% 21%

AV - Análise vertical - com base no total do ativo

AH - Análise horizontal

24

4.2 Paquetá Calçados Ltda.

Primeiramente, apresenta-se abaixo a forma sintética do Balanço Patrimonial da Empresa:

Movimentação devido 

aos parcelamentos 

dos encargos 

trabalhistas

Movimentação devido 

aos parcelamentos 

dos encargos 

trabalhistas

Rubrica impactada, 

principalmente, pelo 

resultado apurado no 

período

Rubrica impactada 

pela realização do 

contas a receber no 

período

Rubrica impactada 

pelo desconto de 

duplicatas no período
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▪ No período analisado, verifica-se uma redução significativa

dos saldos de estoques (9%);

▪ Por outro lado, verifica-se um aumento nos saldos de caixa e

equivalentes de caixa (89%) contas a receber (4%) e de

outros créditos (16%) no mesmo período. Em relação aos

outros créditos, a variação se refere aos adiantamentos a

fornecedores feitos em agosto;

▪ O aumento no contas a receber (4%) e, consequente queda

nos estoques (9%), é percebido devido ao aumento das

vendas no período analisado. Em relação ao aumento das

contas de caixa e equivalentes de caixa, segundo a

administração da Recuperanda, a variação deu-se pela

realização do contas a receber, principalmente, pela

realização de desconto de duplicatas no período.
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▪ Verifica-se no gráfico acima a relevância de cada grupo de

contas para o total dos ativos da Recuperanda no mês de

setembro de 2019.

▪ Percebe-se a grande relevância dos itens não caixa, como

investimentos (29%) e ativo imobilizado (20%) para a

Recuperanda;

▪ Os valores de investimentos são referentes às participações

societárias, conforme descrito na página 10 do presente relatório;

▪ O nível de estoques (16%) e contas a receber (13%), que são os

itens que podem gerar caixa mais rápido dentro do grupo, têm se

mostrado relevantemente menor que os itens não caixa, o que

demonstra uma dificuldade de fluxo de caixa no período.
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• Verifica-se que o grupo de impostos a recolher foi o único a

sofrer diminuição em seus saldos no período (17%);

• Por outro lado, verifica-se um aumento no saldo de obrigações

trabalhistas (26%), e de credores de bens e serviços (6%),

aumentando a dívida da Recuperanda;

• A movimentação nos saldos de obrigações trabalhistas são

percebidos devido ao parcelamento dos encargos sociais

realizados pela administração;

• Influenciado pela sucessão de resultados negativos da

Recuperanda no período, verifica-se que em 2019 o

Patrimônio Líquido está cada vez menor, estando negativo,

isto é, o total das dívidas já supera o total dos Ativos.
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▪ Percebemos no gráfico acima, a relevância de cada grupo de

contas para o total dos passivos da Recuperanda no mês de

setembro de 2019;

▪ Percebe-se que grande parte do passivo encontra-se

concentrado entre dívidas bancárias (21%), fornecedores

(24%) e credores de bens e serviços (40%);

▪ As dívidas com obrigações trabalhistas e impostos têm menor

relevância quando comparadas com o total da dívida da

Recuperanda, com 7% e 11%, respectivamente.
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set/19 AV AH set/18 AV

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.259.198.112  100% 14% 1.103.570.694      100%

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (286.419.884)    -23% 9% (263.676.728)        -24%

(=) RECEITA LÍQUIDA 972.778.228     77% 16% 839.893.966         76%

(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (725.422.835)    -58% 15% (631.195.897)        -57%

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (307.607.241)    -24% 5% (293.779.240)        -27%

(=) RESULTADO OPERACIONAL (60.251.847)      -5% -29% (85.081.171)          -8%

(+) RESULTADO FINANCEIRO (83.408.895)      -7% -24% (109.275.962)        -10%

(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 35.874.392       3% 292% 9.144.130              1%

(=) RESULTADO ANTES TRIBUTOS S/ LUCRO (107.786.349)    -9% -42% (185.213.003)        -17%

(-) DESPESAS COM TRIBUTOS S/ LUCRO -                      0% 0% -                          0%

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (107.786.349)    -9% -42% (185.213.003)        -17%

AV - Análise vertical - com base no total da receita

AH - Análise das variações de saldo no período
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Rubrica impactada 

principalmente pela 

exposição cambial e 

juros passivos

Rubrica impactada 

pelo resultado da 

investida Paquetá 

Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

• Constata-se da análise dos números acima um aumento nas

vendas, e consequentemente nas receitas do período. Em 2019,

até o mês de setembro, o volume de vendas médias mensais havia

registrado um aumento de 26% frente às vendas médias mensais

apuradas no ano de 2018;

• Percebe-se que a Recuperanda tem mantido a sua Margem Bruta

estável (58%). Entende-se como margem bruta a relação entre o

custo dos produtos vendidos e a receita bruta no período;

• O resultado financeiro, apesar de ter diminuído a sua

representatividade sobre a receita bruta no período (de 10% em

2018 para 7% em 2019), ainda pressiona o resultado do período,

mostrando o grande impacto das despesas financeiras,

principalmente juros de empréstimos, multas e moras fiscais e

variação cambial passiva. Destaca-se o alto valor dessas

despesas em setembro de 2019, mesmo tendo caído 24% frente o

mesmo período de 2018.

4.2 Paquetá Calçados Ltda.

Apresenta-se abaixo a forma sintética a Demonstração do Resultado Acumulada da Paquetá Calçados Ltda. do atual período

em comparação o mesmo período do exercício anterior:
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▪ Identifica-se um leve aumento dos passivos, com aumento na ordem

de 1% ao longo dos últimos meses, ao passo que os ativos

mantiveram-se estáveis no mesmo período. Tais oscilações

impactam diretamente nos índices de liquidez da Empresa;

▪ Em 01 de janeiro de 2019 entrou em vigor o CPC06, que impacta a

contabilização dos contratos de aluguel, tendo reflexo nos saldos das

rubricas de credores de bens e serviços, no passivo; e de

imobilizado, no ativo;

▪ Percebe-se a transferência dos saldos de empréstimos e

financiamentos do longo para o curto prazo de 2017 para 2018,

resultado do não cumprimento das cláusulas restritivas dos contratos

firmados pela Empresa. A administração da Recuperanda informou

que está renegociando os contratos e as cláusulas restritivas junto

aos bancos para evitar a mesma situação em 2019;

▪ O aumento no saldo de obrigações trabalhistas do passivo não

circulante refere-se a parcelamentos do INSS, SESI, SENAI e FGTS

realizados no período;

▪ No cenário, a Recuperanda está conseguindo manter a margem

bruta de venda de seus produtos, na casa de 57%. Ou seja, está

conseguindo administrar seus custos fixos para manter a equação

"receita x custos" equilibrada. Tal situação auxilia na manutenção de

seus índices de liquidez. Entretanto, percebe-se que as despesas

administrativas continuam estáveis na casa dos 20% sobre o total

das receitas brutas, o que impacta negativamente no resultado,

consumindo o lucro bruto apresentado inicialmente;

▪ Percebe-se, apesar de uma melhora no montante se comparado

com o mesmo período de 2018, um desempenho negativo do

resultado financeiro da Empresa em 2019, o que contribui para o

prejuízo apurado pela Recuperanda. Esse fato se dá, principalmente,

pelo resultado passivo das operações expostas à variação cambial;

▪ Por fim, a rubrica de outras receitas e despesas operacionais foi

impactada, principalmente, pelas receitas de subvenções para

investimentos e pelas perdas em participações societárias, sendo o

desempenho da investida Paquetá Empreendimentos Imobiliários

Ltda o principal fator.

4.2 Paquetá Calçados Ltda.
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Set/19 Ago/19 Jul/19

CCL - Capital Circulante Líquido (a) (417.095.464) (451.148.738) (441.012.570)

NCG - Necessidade de Capital de Giro (b) 48.261.395         59.543.923 64.458.750 

PMR - Prazo médio de recebimentos de clientes (em dias) 45 51 56 

PMP - Prazo médio de pagamentos de fornecedores (em dias) 141 161 186 

Dívida/Ativos (c) 1,04 1,03 1,02 

EBITDA (d) (39.816.418) (28.563.582) (27.640.856) 

Cobertura de Juros (e) 0,48 0,36 0,44 

▪ Percebe-se que a necessidade de capital de juros está sendo

administrada pela Recuperanda, entretanto, o capital circulante

líquido continua negativo no período;

▪ A apresentação de EBITDA negativo no período analisado

demonstra a dificuldade de geração de resultados operacionais da

Empresa, já desconsiderando o efeito financeiro;

▪ Verifica-se que a equação PMP menos PMR, continua positiva para

a Recuperanda, apesar da diminuição do prazo de pagamento no

período. Se faz necessário destacar que alguns fornecedores estão

solicitando adiantamento para venda de mercadorias;

• Faz-se necessário destacar que os índices de NCG e PMP estão

impactados pelo atraso no contas a pagar, uma vez que os saldos

sujeitos a recuperação judicial continuam contabilizados no passivo

de curto prazo, distorcendo os indicadores referidos. Segundo a

administração da Recuperanda, expurgando esse efeito, em agosto

de 2019, a NCG seria de R$ 422 milhões e PMP seria de 39 dias.

Referências:

• (a) CCL - Ativo Circulante - Passivo Circulante

• (b) NCG – Contas a receber + estoque – contas a pagar

• (c) Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Circulante + Ativo Não

Circulante

• (d) Resultado antes do Juros , Impostos, Depreciação e Amortização.

• (e) EBITDA / Resultado financeiro

4.2 Paquetá Calçados Ltda.

Apresenta-se abaixo os principais indicadores recomendados pela literatura de finanças corporativas:
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• Os índices de liquidez avaliam a capacidade financeira da

empresa, ou seja, a capacidade de pagamento da mesma, sendo

de grande importância para a gestão financeira da entidade;

• Tais índices têm o cálculo baseado nos números do balanço

patrimonial da entidade e seus resultados demonstram que:

• Maior que 1 - folga no disponível para uma possível

liquidação das obrigações.

• Se igual a 1 - os valores dos direitos e obrigações a curto

prazo são equivalentes

• Se menor que 1: não haveria disponibilidades suficientes

para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso

▪ Percebe-se a leve melhora nos índices de liquidez da Recuperanda

ao longo dos nove primeiros meses do ano de 2019;

▪ A mesma visão tem-se através do gráfico que demonstra o grau de

endividamento, que demonstra uma melhora no cenário avaliado,

uma vez que a dependência do capital de terceiros vem caindo no

período analisado.

Referências:

• (a) LC - Ativo Circulante / Passivo Circulante

• (b) LI - Disponibilidades / Passivo Circulante

• (c) LS - (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante

• (d) LG - Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Passivo Circulante +

Passivo Exigível a Longo Prazo

• (e) GE - Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo / Patrimônio

Líquido.
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4.2 Paquetá Calçados Ltda.

Apresenta-se abaixo os principais indicadores recomendados pela literatura de finanças corporativas:
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▪ Verifica-se que os sapatos de marcas próprias apresentam uma

queda nas vendas mais na casa de 10% de 2017 para 2018,

enquanto de 2018 para 2019 há uma recuperação nas vendas,

sendo que nos primeiros nove meses do ano a Paquetá calçado

ultrapassou o nível de vendas apresentado nos doze meses do ano

de 2018;

▪ Em razão desse expressivo aumento, caso os níveis de vendas se

mantenham nos mesmos patamares nos últimos meses do ano, é

possível dizer que 2019 apresentará um aumento relevante no

volume de vendas se comparado aos anos anteriores;

154
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R$ 160,01

R$ 156,74

R$ 163,27
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Ticket médio Nº lojas

▪ Verifica-se que há uma queda no valor médio dos produtos

vendidos do ano de 2017 para o ano de 2018;

▪ Já no ano de 2019, percebe-se uma significativa melhora

nesse número, o que leva a crer que a descontinuação das

lojas deficitárias surtiu o efeito esperado.

O gráfico abaixo reflete, por período, o volume de vendas de 

pares de sapato:

O Gráfico abaixo apresenta o valor do Ticket Médio do sapato

vendido pela Paquetá Calçados Ltda., isto é, o preço médio do

par de sapato vendido.

x

*A informação deve ser analisada ponderando-se o fato de que apenas 

9 meses foram transcorridos, ao contrário das colunas de 2017 e 2018.

7.655.394 7.352.966 
6.543.923

2.126.054 
1.902.999 

2.176.135

jan/2017 a dez/2017 jan/2018 a dez/2018 jan/2019 a set/2019*

INDÚSTRIA MARCAS PRÓPRIAS

4.2 Paquetá Calçados Ltda.
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4.3 Paquetá Empreendimentos Imobiliários Ltda

▪ A Paquetá Empreendimentos Imobiliários Ltda é a empresa do

Grupo Paquetá que administra os imóveis e empreendimentos do

Grupo, o seu resultado está diretamente ligado ao resultado da

Paquetá Calçados Ltda

▪ No período entre os meses de junho, período base do primeiro RMA

apresentado por essa administração judicial, e setembro de 2019

não houve movimentação relevante nas operações da Companhia.

▪ As informações contidas no primeiro RMA podem ser visualizadas

nas fls 35 a 39 dos autos, que pode ser acessado decifrando-se o

QR Code¹ ao lado:

¹QR Code é a abreviação de quick response code (código de resposta rápida). Trata-se de um código de barras

bidimensional com capacidade de codificar atalhos para endereços eletrônicos. Para decifrar o código, é preciso ter

um leitor de QR Code instalado no celular ou no computador. Feito isso, basta aproximar a câmera do smartphone

ou a webcam do símbolo. Quase instantaneamente, o emblema dá acesso ao vídeo da visita da equipe de

Administração Judicial.
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As Recuperandas realizaram 

contrato de mútuo entre Paquetá 

Calçados e Paquetá 

Empreendimentos no mês de julho 

no montante de R$ 13 milhões.

Tendo em vista que a maior 

parte da dívida junto aos bancos 

é garantida por alienação 

fiduciária ou trata de ACCs, o 

Grupo planeja realizar 

renegociações financeiras.

A Administração Judicial 

certificou que as Recuperandas

mantém em dia as obrigações 

diárias (salários, encargos, 

tributos e fornecedores)

referentes ao período após o 

requerimento da Recuperação 

Judicial. 

Os honorários provisórios da 

Administração Judicial foram 

fixados pelo MM. Juízo. O valor 

fixado foi devidamente 

adimplido pelas Recuperandas

no dia 23/10/2019.
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5. Informações Adicionais
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5.1 Informações Adicionais – Companhia Castor de

Participações Societárias

Abaixo apresentam-se as certidões negativas fornecidas pela

administração da Recuperanda:

Certidões positivas com efeitos de negativas

RBF/INSS – emitida em 11/07/2019 com validade até 

até 07/01/2020

Certidões negativas

SEFAZ RS – emitida em 12/09/2019 com validade até

10/11/2019

FGTS – emitida em 16/09/2019 com validade até

29/09/2019

Até o encerramento deste documento, essas haviam sido todas as

certidões apresentadas pela administração da Recuperanda.
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5.2 Informações Adicionais – Paquetá Calçados

A seguir, apresentam-se tópicos referentes às Recuperandas, os

quais a Administração Judicial julga importante que sejam destacados e

que serão objeto de monitoramento ao longo do procedimento:

Em suas demonstrações financeiras emitidas em 31 de dezembro

de 2018, a Paquetá Calçados Ltda. apresenta em suas notas

explicativas o plano da administração para garantir a continuidade

operacional da Empresa. Nesse sentido, destaca-se o conjunto de

ações e decisões estruturais iniciadas no final do primeiro semestre de

2018, os quais, na opinião dos administradores da Empresa, já

começaram a gerar efeitos positivos, possibilitando melhores

perspectivas sobre crescimento e melhores margens para o exercício

de 2019.

• A contratação de executivos de mercado de alta senioridade para

as principais posições de liderança da empresa incluindo a

Presidência;

• Implementação de mecanismos de controle baseados nas boas

práticas de governança corporativa;

• A revisão, com apoio de consultorias especializadas, dos principais

indicadores operacionais de cada unidade de negócio, identificando

e implementando oportunidades de curto, médio e longo prazo e

iniciando um processo de transformação de uma cultura

organizacional;

• Aumento da margem de contribuição, aumento de preços e redução

do custo, especialmente através de otimização na cadeia de

suprimentos com objetivo de uma melhora significativa nos

principais indicadores de produtividade fabril;

• Redução de despesas através de revisão de estruturas existentes,

eliminação de duplicidades e austeridade de investimento;

• Readequação da força laboral e fechamento de lojas deficitárias;

• Utilização mais eficiente de ferramentas digitais na melhoria de

experiência do cliente, aumentando a taxa de conversão nas lojas;

• Revisão e redução significativa dos estoques de mercadorias no

varejo, bem como nas matérias primas, insumos e produtos

acabados;

• Revisão e readequação do estoque do varejo, mais alinhado com

as necessidades de demanda do consumidor final, otimizando

assim a cobertura e aumento o giro de estoque;

• Implementação de processos e rituais estruturados para aprovação

e implementação de novas lojas próprias e admissão de

franqueados, tendo como foco principal a minimização do risco de

inadimplência, retorno do investimento em taxas e prazos

adequados, potencial de mercado;

• A Paquetá Calçados Ltda. disponibilizou imóveis da Empresa para

comercialização, a fim de proceder a uma grande desmobilização

de seus ativos imobiliários com o objetivo de liquidar grande parte

da dívida bancária e diminuir o peso das despesas financeiras. Para

tanto contratou, além de empresas com sede no sul do País,

empresa com sede em São Paulo, especializadas em negociações

de grandes complexos.

PLANO DE CONTINUIDADE OPERACIONAL
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5.2 Informações Adicionais – Paquetá Calçados

Abaixo apresentam-se as certidões negativas fornecidas pela

administração da Recuperanda:

Certidões positivas com efeitos de negativas

SEFAZ RS – emitida em 22/08/2019 (valida até

20/10/2019)

RBF/INSS – emitida em 03/10/2019 (valida até

1 31/03/2020)

Certidão negativa

FGTS – emitida em 23/08/2019 (valida até

20/09/2019)

Até o encerramento deste documento, essas haviam sido todas as

certidões apresentadas pela administração da Recuperanda.

Abaixo apresentam-se os resultados obtidos após a consulta do

CNPJ da Recuperanda no Serasa:

Dívidas vencidas negativadas

Dívidas refinanciadas – operações de crédito - R$ 28 milhões

Dívidas em outros seguimentos – R$ 6 milhões

Cheques sustados, extraviados, cancelados – nada consta

Cheques sem fundos – nada consta

5 últimos protestos – 4 protestos realizados na cidade de

Canoas/RS e 1 protesto realizado na cidade de Porto

Alegre/RS

5 últimas ações judiciais:

Natureza da ação – execução

Data da ocorrência – 08/04/2019

Valor – R$ 504 mil

Distrito 1 vara 0002 – Fortaleza/CE
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5.3 Informações Adicionais – Paquetá Empreendimentos

Imobiliários Ltda

Abaixo apresentam-se as certidões negativas fornecidas pela

administração da Recuperanda:

Certidões negativas

FGTS – emitida em 16/09/2019 (valida até

13/10/2019)

Até o encerramento deste documento, essas haviam sido todas as

certidões apresentadas pela administração da Recuperanda.
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VISÃO, MISSÃO, VALORES - SEDE ADMINISTRATIVASEDE ADMINISTRATIVA
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6. Registro Fotográfico elaborado em 25/9/2019



COSTURA - FÁBRICACOSTURA - FÁBRICA

44



CORTE - FÁBRICACORTE - FÁBRICA

45
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EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS - ORTOPÉEXPOSIÇÃO PRODUTOS - CAPODARTE
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