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I - SUMÁRIO EXECUTIVO
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1.1. Apresentação

O presente trabalho tem por finalidade desenvolver “Plano de
Recuperação

Judicial

para

a

empresa

FREE

WAY

COMÉRCIO

DE

MOTOCICLETAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 04.791.666/0001-26, com sede e foro à Avenida Colombo nº 2.315,
Bairro Vila Nova, na cidade e comarca de Maringá, estado do Paraná, nos
termos previstos na Lei 11.101/2005, a partir de uma proposta de reestruturação
operacional, administrativa e financeira, que propicie viabilidade econômica e
sustentabilidade financeira à empresa.
Nesse sentido, seu principal objetivo é avaliar se, a partir da
reestruturação proposta e do fluxo de caixa projetado, a Recuperanda alcançará
a capacidade de pagamento necessária para fazer frente à amortização de todo
o seu endividamento.
Para que tal objetivo fosse alcançado foi realizado sucinto
diagnóstico operacional, administrativo, econômico e financeiro na empresa,
com o intuito de levantar seus principais problemas e dificuldades, bem como
avaliar as condições efetivas para a implantação da proposta de reestruturação
sugerida.
A viabilidade econômica e a sustentabilidade financeira foram
determinadas a partir da avaliação das gestões administrativa, operacional,
econômica e financeira da empresa, bem como das necessidades de
amortização de seu endividamento, que levou em conta as propostas de
renegociação de suas dívidas, a serem submetidas aos credores.
Os levantamentos e análises realizadas constaram que a Recuperanda
opera em condições de viabilidade econômica. Porém, necessita, em caráter de
urgência, recuperar sua capacidade de gestão financeira, superando as atuais
dificuldades que lhe é imposta pelo sistema financeiro, que lhe cobra elevados
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encargos financeiros, bem como a obriga a aceitar diversas práticas abusivas,
quer quanto a garantias fiduciárias, juros elevados e práticas de reciprocidades,
que comprometem o seu desempenho operacional.
A superação de tal dificuldade assegurará à Recuperanda condições para
melhorar sua gestão financeira, pois conseguirá, a partir da adoção de
consistente fluxo de caixa, eliminar os desencaixes recorrente e estancar a
sangria que lhe é imposta pelo sistema financeiro.
Torna-se imprescindível romper com a ciranda financeira a que está
submetida, para obter drástica redução dos encargos financeiros, em especial,
daqueles que se mostram abusivos.
Novas condições de prazo de amortização e encargos financeiros,
contribuirão para que a empresa supere as dificuldades de natureza financeira,
que enfrenta atualmente, caracterizada pelos recorrentes desencaixes de seu
fluxo de caixa.
Para auxiliá-la nessa tarefa foi elaborado detalhado planejamento
econômico-financeiro, que foi construído a partir da capacidade de pagamento
necessária, a qual foi determinada levando em conta o valor da parcela mensal
apurada para a amortização de todo o seu endividamento.
Em contrapartida, o resultado operacional líquido necessário foi
determinado a partir dos ganhos esperados com a implantação da proposta de
reestruturação, da redução das despesas operacionais e no contexto das novas
estratégias operacionais.
Constatou-se, ainda, que é possível à empresa sanar todo o seu
endividamento, desde que possa, nos primeiros anos em que estiver em
recuperação, formar um montante mínimo de capital de giro para melhorar sua
capacidade de compra de mercadorias para revenda e, obtenha de seus
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credores, prazos e carências compatíveis com a capacidade de pagamento
apurada.

1.2 Situação Diagnosticada – Visão Geral
Atualmente a empresa opera em condições de viabilidade econômica,
porém apresenta uma situação de instabilidade financeira, que poderá
comprometer a manutenção de suas atividades.
Esta situação de instabilidade financeira teve como causa a conjugação de
eventos adversos que comprometeram sua capacidade auferir lucro, tais como:

i)

Elevado endividamento de curto prazo;

ii)

Elevados encargos financeiros, em especial, devido a práticas
abusivas de algumas instituições financeiras;

iii)

Insuficiência do capital de giro para financiar todo o ciclo operacional;

iv)

Forte contingenciamento para as compras de mercadorias, em razão
dos constantes atrasos nos pagamentos ao principal fornecedor;

v)

Vulnerabilidade quanto a manutenção perene do fornecimento de
mercadorias para revenda;

vi)

Falta de planejamento financeiro de médio prazo, submetendo a
empresa a desencaixes recorrentes, que resultou em níveis
crescentes de endividamento;

vii)

Precariedade dos critérios para a definição do capital de giro
necessário para atender todo o ciclo operacional;

viii)

Desequilíbrios recorrentes do fluxo de caixa;

ix)

Acirrada disputa concorrencial no mercado local;

x)

Limitações do sistema de informações gerencias para subsidiar as
tomadas de decisões;

xi)

Inexistência de um sistema de apuração mensal do resultado
econômico-financeiro.
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1.3 Medidas

recomendadas

para

a

reestruturação

operacional,

administrativa e financeira.

i.

Cessar o processo de rolagem diária das dívidas (ciranda financeira),
amparada nos benefícios proporcionados pela Lei 11.101/2005;

ii.

Reduzir de maneira drástica os pagamentos de juros bancários;

iii.

Dotar a empresa do capital de giro mínimo necessário para atender seu
ciclo operacional;

iv.

Melhorar a gestão financeira da empresa;

v.

Reestruturar alguns procedimentos de gestão administrativa, econômica
e financeira;

vi.

Intensificar as ações mercadológicas, focadas em planos de marketing
que lhe assegure melhor performance comercial;

vii.

Implantar um amplo sistema de informações gerenciais;

viii.

Implementar procedimentos criteriosos de apropriação de custos e
determinação de preços;

ix.

Implantar criterioso sistema para a apuração mensal do resultado
econômico.

1.4

Resultados Esperados com a reestruturação proposta

i)

Dotar a empresa de capacidade de auferir lucros;

ii)

Aumentar a margem operacional líquida;

iii)

Melhorar eficiência operacional;

iv)

Melhorar a gestão financeira, eliminando os desencaixes recorrentes;

v)

Reduzir os pagamentos com encargos financeiros;
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vi)

Gerar lucro operacional líquido em montante compatível com a
necessidade de amortização do endividamento da empresa;

vii)

Aperfeiçoar as gestões financeira, administrativa, econômica e
operacional da empresa.

1.4.1.1

Para

Posição Patrimonial.

avaliação

da

posição

patrimonial

da

empresa

adotou-se

procedimento hibrido. Para os ativos financeiros e estoques de matéria prima e
produtos fabricados, utilizou os valores do Balanço Patrimonial e para os ativos
tangíveis os valores dos Laudos de Avaliação Mercadológicas. Conforme dados
da Tabela nº 01 os ativos da empresa estão avaliados em R$ 3.649.556,69.

TABELA Nº 01
POSIÇÃO PATRIMONIAL
BENS E DIREITOS PATRIMONAIS
VALORES EM R$
Aplicações Financeiras – (1)
150.241,97
Cartões de Crédito a Receber – (1)
478033,50
Estoques - (1)
1.629.540,09
Impostos à Recuperar - (1)
103.551,13
Terrenos, Edificações e Construções - (2)
0,00
Terrenos, Edificações e Construções - Filial (2)
0,00
Ferramental/Oficinas – (2)
580.910,00
Equipamento de Informática - (2)
269.180,00
Móveis e Utensílios - (2)
203.100,00
Veículos – (2)
235.000,00
TOTAL
3.649.556,69
(1) Valores obtidos no Balancete encerrado em 31/03/2017.
(2) Valores obtidos nos Laudos de Avaliação, em Anexo.
FONTE: Balanço Patrimonial e Laudos de Avaliação.
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1.6 Perfil do Quadro de Credores

O endividamento total da empresa soma a importância de R$
13.247.467,971. Esse montante está distribuído entre 167 credores e decorrem
de diferentes operações financeiras e comerciais, bem como de inadimplência
de impostos e tributos e atrasos no pagamento de salários e encargos
trabalhistas.
Desse total, R$ 9.900.325,86 (74,73%), se referem a créditos concursais,
enquanto os demais R$ 3.347.142,11 (25,27%) são créditos não concursais,
conforme pode ser visto na Tabela nº 02.
TABELA Nº 02
RESUMO DO QUADRO GERAL DE CREDORES
CLASSES
CRÉDITOS CONCURSAIS
Submetidos à R. J
Classe I – Credores Trabalhistas
Classe II – Credores c/ Dir. Reais e
Garantias
Classe III – Credores Quirografários Fornecedores
Classe III – Credores Quirografários –
Instituições Financeiras
Classe IV – Credores Quirografários – EPP
CRÉDITOS NÃO CONCURSAIS
Não sujeitos a R. J
Credores Tributários
1

Valor apurado em 15 de março de 2017.

Qtdade

164
91

Valor

Part.%
R. J

9.900.325,86 100,00%

74,73%

1,72%

1,28%

-

0,00%

0,00%

27

3.539.357,28

35,75%

26,72%

6

6.109.709,53

61,71%

46,12%

40

81.429,69

0,82%

0,61%

3

3.347.142,11

25,27%

2

3.308.261,75

24,97%

0

169.829,36

Part.%
Total

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLCQ GDD9E BXGVH ZQTSD

PROJUDI - Processo: 0006721-03.2017.8.16.0017 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Wadson Nicanor Peres Gualda
19/06/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: plano de recuperação judicial parte 1

14

Credores c/ Reserva de Domínio Fiduciários
TOTAL

1
167

38.880,36
13.247.467,97

0,29%
100,00%

FONTE: Elaborado pela Autor, a partir de informações fornecidas pela empresa,
Edital Judicial e extratos bancários.

Tal configuração, com significativa participação de créditos contraídos
junto a instituições financeiras, compromete a sustentabilidade financeira da
empresa, o que impõe a necessidade de se buscar o amparo do princípio
norteador da Lei nº 11.101/2005, contido em seu Artigo 47, que assim expressa:
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a
fim de permitir a manutenção da FONTE produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à
atividade econômica”.

Diante da elevada participação dos créditos bancários, somente é
possível determinar a sustentabilidade financeira da empresa, e sua viabilidade
econômica,

se

forem

consideradas,

preliminarmente,

propostas

de

parcelamentos mais amplas daquelas previstas em seus contratados originais.

1.7 Viabilidade Econômica e Sustentabilidade Financeira.

Os estudos empreendidos na elaboração deste plano indicam que a
empresa pode operar com viabilidade econômica, desde que consiga reduzir de
forma substancial os pagamentos de juros, em especial, os de mora, que
decorrem de desencaixes pontuais, porém recorrentes. Tal constatação está
respaldada na análise do desempenho financeiro da empresa, que, em razão
das restrições impostas pela falta de capital de giro, tem recorrido a várias
operações de antecipação de recebíveis. Para a formalização de tais operações
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os bancos, além de praticarem taxas de juros elevadas, exigem aquisições de
serviços e produtos, como reciprocidade da operação, que elevam de forma
substancial a taxa de juros efetiva cobrada.
A partir de novas condições de pagamento das dívidas bancárias, com
maiores prazos para amortização, menores encargos financeiros e um período
razoável de carência, a empresa adquirirá capacidade para formar um capital de
giro condizente com as necessidades de financiar, com recursos próprios, todo
o seu ciclo operacional, garantindo, desta maneira, sua sustentabilidade
financeira.
A preservação da empresa assegurará a manutenção de 109 empregos
diretos,

cujas

remunerações

mensais

contribuem

diretamente

com

a

manutenção de várias famílias, abrangendo, aproximadamente, 500 pessoas. A
manutenção da empresa

contribuirá com o desenvolvimento dos municípios

onde está instalada, com a geração de emprego, renda e impostos.
No planejamento proposto a empresa obterá crescimento médio anual de
5,0%, nos primeiros cinco anos e depois manterá um crescimento estável de
3,0%, o que lhe permitirá gerar novos empregos, ampliando sua contribuição
para o desenvolvimento econômico e social da região.
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II - HISTÓRICO
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2.1. Histórico
A empresa de constituição eminentemente familiar surgiu no ano de
2001, a partir da percepção de seu sócio fundador que seria possível utilizar a
experiência acumulada, ao longo dos anos, para aproveitar as oportunidades
que o mercado regional oferecia para empreendidos voltados para a
comercialização, reparos e manutenção de motocicletas.
Em sua constituição, segundo o “Contrato Social”, o seu objeto social
ficou definido como “o comércio de compra, venda e locação de motocicletas
novas e usadas, suas peças e acessórios; barcos; produtos de força, suas
peças e acessórios; equipamentos de lazer; produtos de petróleo, óleos
lubrificantes; prestação de serviços de reforma e manutenção em motocicletas,
em sua oficina ou fora dela”.
Desde do início de suas atividades a empresa se mostrou viável e com
ótimo potencial de crescimento.
Diante do cenário positivo que se apresentava, associada à forte
motivação e ao espírito empreendedor e muito trabalho de seus sócios, a
empresa logo iniciou um amplo processo de expansão.
No ano de 2003, se torna concessionária da marca Honda, e passa a
comercializar com exclusividade os produtos e serviços Honda, tornando-se a
Honda Free Way. A sede da empresa foi transferida para um local mais amplo,
com ótima localização. Com amplos espaços para as instalações da área de
show roon, oficinas e departamentos administrativos. Na nova estrutura a
empresa conseguiu operar em condições de plena eficiência operacional.
Com as novas instalações a empresa passa a figurar dentre as mais bem
estruturadas e organizadas concessionárias da indústria de motocicletas Honda,
no estado do Paraná. Tornou-se referência no segmento, com destaque em
nível nacional.
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Ao assumir a bandeira Honda, inicia um amplo ciclo de expansão. No
mês de maio deste ano (2003), foram inauguradas as duas primeiras filiais da
empresa, nas cidades de Campo Mourão e Paranavaí, no estado do Paraná.
Todas com o mesmo padrão de organização e condições operacionais da sede.
Ainda, no ano de 2003, no mês de julho, foram inauguradas mais duas
filias, uma no bairro Jardim Alvorada, na cidade de Maringá e, a outra, na região
central da cidade de Sarandi. A exemplo das outras lojas, estas também foram
providas de ótimas estruturas de vendas, com fachadas de ótima visualização,
show roon atrativo e ótimas instalações.
O ciclo de expansão se mantém e no ano de 2004 foram inauguradas
mais três filiais. São inauguradas filiais nas cidades de Astorga, Paiçandu e
Loanda, todas no interior do estado do Paraná. Estas novas lojas mantiveram o
padrão operacional das demais.
No ano de 2005 foram criadas mais duas filiais, uma localizada na Zona
04 na cidade de Maringá e a outra inaugurada na cidade de Barbosa Ferraz, no
estado do Paraná.
Ainda, neste ano (2005), ocorreram a transferência de endereços das
filiais localizadas na cidade de Maringá. A filial localizada no bairro Jardim
Alvorada, foi transferida para a cidade de Mandaguari e, a filial localizada na
Zona 04, foi transferida para a cidade de Marialva, ambas na região
metropolitana da cidade de Maringá. Estas mudanças faziam parte da estratégia
de ampliar a cobertura regional da empresa, marcando presença em várias
cidades da região.
Também, neste ano, ocorreu a transferência da filial da cidade de Loanda
para a cidade de Nova Esperança-PR e foi extinta a filial da cidade de Astorga.
No ano de 2006 a filial localizada na cidade de Paiçandu foi transferida
para a cidade de Paraiso de Norte, no estado do Paraná.
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No ano de 2008 a filial localizada na cidade de Marialva-PR., foi
transferida para cidade de Cianorte-PR.
A partir do ano de 2009 a empresa passou a implementar ações que
visavam adequar sua estrutura operacional ao potencial de suas vendas. Até o
ano de 2013 intensificou o processo de ajuste e adequação da estrutura
operacional, deixando de operar com lojas e estruturas físicas operacionais nas
cidades de Paraíso do Norte, Paiçandu, Marialva e Mandaguari.
A partir do final do ano de 2014 consolidou sua estrutura física
operacional atual e passou a atuar de forma estruturada, nas cidades de
Maringá (sede), Paranavaí, Campo Mourão, Cianorte, Nova Esperança e
Sarandi (filiais).
No que pese todos os ajustes e adequações realizados, o longo ciclo de
expansão da empresa começa a dar sinais de enfraquecimento a partir do ano
de 2012, em consequência do início da grave crise econômica que assola a
economia brasileira. A gravidade da crise nacional repercutiu em todos
seguimentos empresariais, não excluindo nenhuma atividade mercantil, inclusive
a da Requerente, com acentuada queda na comercialização das motocicletas
novas, com expressiva redução de quantidade de motocicletas vendidas mês a
mês.
Mesmos com todos os esforços e ações implementadas pela empresa, as
quedas nas vendas ocorreram num ritmo mais rápido que a capacidade da
empresa em realizar os ajustes para enfrentar a nova realidade. Houve um
rápido e intenso agravamento do ambiente externo, que comprometeu a
capacidade da empresa em auferir lucros.
Isto em

decorrência

da situação econômica do

país,

que,

é,

tecnicamente, de estagnação. Há sinais de deterioração do quadro
econômico por todos os lados. As taxas de desemprego se elevam todos os
meses. O Produto Interno bruto recua a cada trimestre. No biênio 2015-2016, a
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queda do PIB chega a 7,2%. A situação das contas públicas se deteriora a cada
dia; os bancos restringem créditos e elevam a taxa de juros. Há falta de
investimentos em infraestrutura para a retomada do crescimento. A perda de
confiança dos consumidores se alastra de forma vertiginosa, inibindo suas
decisões de compra.
Neste cenário adverso, as empresas brasileiras necessitam operar com
níveis de eficiência elevados, consubstanciadas em sólidas condições de
viabilidade econômica e perene estabilidade financeira, para suportarem a
queda no volume das vendas.
De forma particular, o segmento de motocicletas foi um dos mais
impactados, em razão de crise de confiança que está disseminada de forma
generalizada em nossa economia. No ano de 2016 o setor completou o quinto
ano de crescimento negativo.
A produção nacional de motocicletas no Brasil, entre os anos de 2011 e
2016, reduziu em -58,51%, ou seja, em mais da metade. De um total de
2.136.891 motocicletas produzidas no ano de 2011, foi reduzida para apenas
887.653 no ano de 2016, conforme demonstrado na Tabela 03.
TABELA Nº 03
PRODUÇÃO NACIONAL DE MOTOCICLETAS
Ano
Produção Nacional
Var %
2011

2.136.891

2012

1.690.187

-20,9%

2013

1.673.477

-1,0%

2014

1.517.662

-9,3%

2015

1.262.708

-16,8%

2016

887.653

-29,7%

FONTE: FENABRAVE.

-
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Conforme pode ser constatado na Tabela nº 03, a crise se agrava, ainda
mais, no de 2016, quando a produção apresenta um recuo recorde de -29,7%.
Em tal conjuntura, não há como as empresas distribuidoras (concessionárias),
suportarem tal impacto sem um forte ajuste em toda a sua estrutura, que a
expõem em instabilidade financeira.
Há consenso entre as lideranças do setor que uma das explicações para
a queda nas vendas das motocicletas é o crédito mais difícil e esse mercado
depende deste fator. De cada 10 motos vendidas no país, sete são financiadas.
Os bancos estão restringindo o crédito, tornando o seu acesso mais difícil.
Tal contingência fez com que muitas concessionárias assumissem parte
do financiamento de suas vendas, com a dilatação de prazos de pagamento.
Não raro, se expuseram a situações de instabilidade financeira, que as levaram
a situação de ciranda financeira, com endividamento crescente
A Requerente foi vítima de tal processo. Para evitar quedas mais
acentuadas em suas vendas, se viu obrigada a acompanhar a estratégia da
principal concorrente, implantando formas alternativas para financiar suas
operações

comerciais.

Ao

implementar

tal

estratégia

comprometeu

a

performance do autofinanciamento das vendas, que até então conseguia.
Vendas menores com prazos maiores, exigiram maiores recursos para financiar
o seu capital de giro.
Associada a tal contingência somaram as dificuldades para proceder
todos ajustes necessários para adequar a estrutura da empresa à nova
realidade do mercado. Fechamento de filias, rescisões de contratos e
enxugamento de folha de pagamento, por exemplo, exigiram significativos
desembolsos.
Para a efetivação de todos os ajustes necessários, foi necessário
comprometer, ainda mais, o capital de giro da empresa.
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2.2. Constituição de Capital Social
Atualmente o capital social global da empresa FREE WAY COMÉRCIO
DE MOTOCICLETAS LTDA é constituído de 3.500.000 (três milhões e
quinhentas mil) cotas partes, correspondendo um valor monetário de R$
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). As cotas partes estão
distribuídas entre os sócios Alexandre Brooke Pismel (99,99%) e BRK
Gestora de Ativos Ltda. (0,01%), conforme demonstrado na Tabela nº 04. A
função de sócio administrador é exercida pelo sócio Alexandre Brooke Pismel.

TABELA Nº 04
CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Sócios

Cotas

R$

%

Alexandre Brooke Pismel

3.499.650

3.499.650,00

99,99%

BRK Gestora de Ativos Ltda.
TOTAL
FONTE: 27º Alteração Contratual.

350
3.500.000

350,00
3.500.000,00

0,01%
100,0%

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLCQ GDD9E BXGVH ZQTSD

PROJUDI - Processo: 0006721-03.2017.8.16.0017 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Wadson Nicanor Peres Gualda
19/06/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: plano de recuperação judicial parte 1

23

III – DIAGNÓSTICO ECONÔMICO,
FINANCEIRO, ADMINSITRATIVO E
OPERACIONAL
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3.1 Visão Geral
A empresas FREE WAY COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
apresenta uma situação de insustentabilidade financeira resultante dos efeitos
da ciranda financeira a que está submetida.
Esta situação de insustentabilidade financeira teve como causa a
conjugação de eventos adversos que comprometeram sua capacidade auferir
lucro, tais como: i) aumento crescente do endividamento, com a rolagem da
dívida a juros elevados; ii) crescente participação relativa das despesas
financeira na Receita Operacional Líquida; iii) insuficiência do capital de giro
para financiar todo o ciclo operacional;; iv) contingências impostas pelo principal
fornecedor para manutenção e renovação dos estoques; v) redução e
desqualificação do estoque; vi) desencaixes recorrentes do fluxo de caixa; vii)
precariedade dos critérios para a determinação do capital de giro; viii) limitações
no sistema de apropriação de custo; ix) acirrada disputa concorrencial no
mercado local.
A empresa apresentou crescimento acelerado desde sua criação em
2001, até o ano de 2012. Em sua primeira fase de funcionamento, que vai até o
ano de 2008, obteve significativa expansão, atuando como concessionária de
revenda de motocicletas Honda.
A segunda fase iniciou-se no ano de 2009 e se estendeu até o ano de
2012, quando realizou vários ajustes e mudanças em sua estrutura física
operacional, com o intuito de se adequar ao potencial de vendas das cidades
em que atuava com lojas devidamente estruturadas. Nesta fase ocorreram
várias transferências de endereços e localidades, bem como o fechamento de
determinada filial para abertura de outra, em nova localidade.
A terceira fase da empresa, inicia-se no final do ano de 2012. Todo este
processo de expansão e adequação da estrutura física operacional, requereu
investimentos de grande monta. Além dos investimentos diretos nas instalações
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das novas lojas, a expansão da ocupação territorial implicou na necessidade de
novos investimentos complementares, principalmente, na logística para o
gerenciamento de toda a estrutura.
O maior volume de vendas, também impôs maior necessidade de capital
de giro para financiar todo o ciclo operacional, desde a compra das mercadorias
para revenda, pagamentos dos funcionários e financiamentos das vendas a
prazo.
Como tais desembolsos eram bastantes superiores à disponibilidade de
recursos próprios da empresa, foram captados no mercado recursos financeiros,
na maioria das vezes, em linhas de crédito de curto prazo, para financiar
operações que requereriam recursos de longo ou médio prazo.
A consequência desta falta de planejamento de médio e longo prazo, foi o
endividamento crescente da empresa, sob condições adversas no que se refere
a prazo e encargos financeiros.
Toda esta situação foi agravada pela forte disputa concorrencial existente
no mercado regional. A empresa concorrente passou adotar práticas mais
agressivas para a venda de seus produtos, principalmente, a partir do momento
que, também, se viu na condição de Recuperanda judicial.
Como se vê, a situação se agravou com a conjugação de diversos fatores
adversos, que proporcionaram um cenário de extrema dificuldade: i)
endividamento

elevado;

ii)

elevação

dos

encargos

financeiros;

iii)

contingenciamento de créditos bancários; iv) acirramento da concorrência; e v)
retração do mercado, em decorrência dos efeitos da crise econômica nacional.
Apesar de tal quadro de contingências o seu desempenho econômico se
mostra viável. Mesmo operando em uma situação que se configura como de
insustentabilidade financeira, a empresa consegue operar com resultado
operacional bruto satisfatório. Isto se deve, principalmente, a sua capacitação
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operacional, técnica e administrativa. Corroborada pela ampla infraestrutura
física, quer de sua sede, quanto de suas filiais, que são providas de áreas de
físicas adequadas para as boas práticas de vendas e pós-vendas.
Tem como principal destaque a sua força de venda. Apesar da crise e
contingências que enfrenta, é a concessionária paranaense mais premiada pela
indústria fornecedora, nos diferentes índices de performances estabelecidos:
atingimento de metas, vendas de motocicletas, consórcios, seguros, pósvendas, devoluções, etec..
Entretanto,

está

situação

de

viabilidade

econômica

pode

ser

comprometida a qualquer momento, em razão das restrições financeiras. A
empresa opera, basicamente, com um único fornecedor, que detém mais de
80,0% do mercado nacional de motocicletas novas.
Tal posição do fornecedor no mercado nacional, lhe permite impor
condições bastante restritivas quanto aos prazos de pagamento e aos limites de
tolerância em situações de inadimplência. Tal condição expõe a empresa à
situação de vulnerabilidade, pois a qualquer desencaixe em seu fluxo de caixa,
que acarrete atrasos no pagamento ao fornecedor, pode acarretar em
suspensão do fornecimento de mercadorias para revenda.
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ASPECTOS FINANCEIROS
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3.2 Endividamento
Dentre

os

problemas

detectados

na

empresa,

o

de

maior

comprometimento, no curto prazo, é o seu elevado endividamento, que soma o
montante de R$ 13.247467,97.
Além de elevadas, as dívidas da empresa são de curtíssimo prazo –
parte já está vencida.

Tal quadro é agravado pelos elevados encargos

financeiro incidente sobre o montante da dívida.
Operando em condições de instabilidade financeira, a empresa passou a
financiar seus desencaixes através da suspensão do pagamento de alguns
compromissos, especialmente, junto a seus fornecedores. Nos momentos de
graves desencaixes, recorreu ao sistema financeiro. E, por último, com o
agravamento do fluxo de caixa, suspendeu o pagamento dos tributos, bem como
algumas verbas de natureza trabalhista.

3.2.1 Perfil do Endividamento.
A maior parte da dívida total da empresa se refere a compromissos
vencidos.
Os créditos concursais correspondem por 74,73% do endividamento total,
enquanto que os créditos não concursais, quer amparados por direitos
fiduciários ou, de natureza tributária, representam os outros 25,27% (Tabela nº
05)
Os créditos quirografários representam a maior parcela do endividamento
total, alcançando a cifra de R$ 9.730.496,50, que representam 98,3% dos
créditos concursais. Aos seus fornecedores a empresa deve a importância de
R$ 3.620.786,97, cujo montante representa 35,7% das dívidas concursais,
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sendo R$ 3.539.357,28 (36,6%) para empresas de médio e grande porte e R$
81.429,69 (0,8%), para empresas de pequeno porte (EPP). (Tabela nº 05).
Para as instituições financeiras as dívidas da empresa, sujeitas a Lei
11.101/2005, somam a importância de R$ 6.109.709,53, que corresponde a
61,71% das dívidas concursais. Além deste montante, a empresa deve para as
instituições financeiras outros R$ 38.880,36, que se referem a créditos cujas
operações estão amparadas por direitos fiduciários, portanto, não sujeitos aos
efeitos da Recuperação Judicial. (Tabela nº 05).
Os créditos não concursais apresentam um valor igual a R$ 3.347.142,11
(25,27%). As dívidas de natureza tributárias somam a importância de R$
3.308.261,75, e representam 24,97% do endividamento total da empresa. Os
créditos amparados por reserva de domínio fiduciária equivalem a R$ 38.880,36,
e são iguais a 0,29% da dívida total.

TABELA Nº 05
PERFIL DO ENDIVIDAMENTO
CLASSES
CRÉDITOS CONCURSAIS
Submetidos à R. J
Classe I – Credores Trabalhistas
Classe II – Credores c/ Dir. Reais e
Garantias
Classe III – Credores Quirografários Fornecedores
Classe III – Credores Quirografários –
Instituições Financeiras
Classe IV – Credores Quirografários – EPP
CRÉDITOS NÃO CONCURSAIS
Não sujeitos a R. J
Credores Tributários
Credores c/ Reserva de Domínio Fiduciários
TOTAL

Qtdade

164
91
0

Valor

Part.%
R. J

9.900.325,86 100,00%
169.829,36
-

Part.%
Total

74,73%

1,72%

1,28%

0,00%

0,00%

27

3.539.357,28

35,75%

26,72%

6

6.109.709,53

61,71%

46,12%

40

81.429,69

0,82%

0,61%

3

3.347.142,11

25,27%

2
3.308.261,75
1
38.880,36
167 13.247.467,97

24,97%
0,29%
100,00%
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FONTE: Informações prestadas pela empresa, pelo administrador judicial
extratos bancários.

3.2.1.1 Créditos Trabalhistas.
A empresa possui débitos trabalhistas referente a verba de caráter
remuneratória por serviços prestados com vínculo empregatícios com 91
funcionários, num total de R$ 169.829,36.
O montante referente a cada trabalhador consta do detalhamento
apresentado na relação nominal contida no quadro de credores, em anexo.

3.2.1.2 – Credores Quirografários

3.2.1.2.1 Fornecedores –
Para fornecedores de mercadorias para revenda, produtos para consumo
e prestadores de serviços, a empresa acumula uma dívida de R$ 3.620.786,97,
em sua maioria já vencida. Sua constituição apresenta a seguinte composição:

- Empresas de Médio e Grande Porte - R$ 3.539.357,28
- Empresa de Pequeno Porte (EPP) -

R$

a) Empresas de Médio e Grande Porte.

81.429,69
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Do total da dívida junto aos fornecedores, R$ 3.539.357,28 se refere a
vinte e sete (27) fornecedores de médio e grande porte. Desses, 20 possuem
valores a receber até R$ 5.000,00, perfazendo um montante de R$ 30.313,24
(Tabela nº 06). Para outros 05 fornecedores com créditos entre R$ 5.001,00 e
R$ 50.000,00, a empresa deve um total de R$ 50.038,08. Enquanto que para 02
fornecedores com créditos a receber superiores a R$ 50.000,00 a empresa deve
R$ 3.459.005,96.

A tabela nº 06 mostra a distribuição dos fornecedores

credores por intervalo considerado.

TABELA Nº 06
CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS – FORNECEDORES (NÃO EPP`S)
Nº
20
05
07

27

CREDOR
Fornecedores com valores a receber até R$
5.000,00
Fornecedores – com valores a receber
entre R$ 5.001,00 e R$ 50.000,00
Fornecedores – com valores a receber acima
de R$ 50.000,00
TOTAL

VALOR
30.313,24
50.038,08
3.459,005,96
3.539.357,28

FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de Informações prestadas pela empresa.

b) Empresas de Pequeno Porte - EPP
Para fornecedores referentes a empresas de pequeno porte (EPP),
amparados pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, a dívida é de
R$ 81.429,69, junto a 40 credores. Desse total, 31 possuem créditos cujos
valores são inferiores a R$ 3.000,00, que perfaz um total de R$ 35.045,70. Para
outros 09 fornecedores de pequeno porte, com direitos a receber superior a R$
5.000,00, a dívida total é de R$ 46.383,99, que representa 57,0% do total das
dívidas com empesas de pequeno porte. A tabela nº 07 mostra a distribuição
dos fornecedores credores por intervalo considerado.
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TABELA Nº 07
CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS – FORNECEDORES – Empresas EPP
Nº
31
09
40

CREDOR
Fornecedores com valores a receber até R$
3.000,00
Fornecedores – com valores a receber
acima de R$ 3.000,00
TOTAL

VALOR
35.045,70
46.383,99
81.429,69

FONTE: Informações fornecidas pela empresa.

3.2.1.2.2 Instituições Financeiras
Para as instituições financeiras a empresa deve um montante de R$
6.148.589,89, distribuídos conforme a natureza da contratação do crédito, da
seguinte forma:
 Quirografários ................................... R$

6.109.709,53

 Garantias Fiduciárias .......................... R$

38.880,36

As contratações de créditos bancários não amparados por garantias reais,
classificadas como quirografárias, foram realizadas junto a 06 instituições
financeiras, somam a importância de R$ 6.109.709,53, conforme demonstrado
na Tabela nº 08.

TABELA Nº 08
CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
BANCO DO BRASIL S.A.
BANCO BRADESCO S.A.
ITAU UNIBANCO S.A.
SICOOB – METROPOLITANO MARINGÁ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SANTANDER

VALOR R$
961.540,14
927.233,25
1.950.305,92
1.033.338,59
877.024,21
360.267,42
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TOTAL
6.109.709,53
FONTE: Informações prestadas pela empresa, administrador judicial, contratos
e extratos bancários.
A empresa possui contratações financeiras amparadas por garantias
fiduciárias com o Banco Volkswagen S/A., referente a operações de Leasing de
veículos, que somam a importância de R$ 38.880,36.

3.2.1.3

Tributos e Obrigações Sociais

A empresas possuí valores em atraso de tributos e contribuições, junto a
Receita Federal do Brasil, num montante igual a R$ 3.308.261,75. Deste total,
R$ 1.798.913,79 se referem a débitos de natureza não previdenciária. Os de
natureza previdenciária somam a importância de R$ 1.509.347,96, conforme
demonstrado na Tabela nº 09
TABELA Nº 09
DÍVIDAS DE NATUREZA TRBUTÁRIA
INSTITUIÇÃO
DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS
Parcelamento Lei 11941/2009
Parcelamento Pis
Parcelamento Cofins
Parcelamento CSLL
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
Parcelamento 60 meses INSS
Parcelamento 120 meses INSS
TOTAL
FONTE: Informações fornecidas pelas empresas.

DÉBITO
1.798.913,79
1.215.415,69
31.843,28
146.676,32
72.207,50
1.509.347,96
390.344,26
1.119.003,70
3.308.261,75
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AVALIAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
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3.3 Avaliação Econômica Financeira
A avaliação econômico-financeira foi realizada a partir das informações
registradas nos livros contábeis da empresa (Livros Diário, Razão, Balanços
Patrimoniais e DRE), cujas responsabilidades são do Escritório de Contabilidade
que presta serviços à empresa.
Ao diagnosticar o desempenho econômico-financeiro da empresa, foi
possível avaliar suas condições de viabilidade econômica e sustentabilidade
financeira.
As análises foram realizadas para os anos de 2013 a 2017, sendo que
para este último ano foram consideradas as informações referentes aos meses
de janeiro e março. Em algumas análises foram utilizadas médias mensais
lineares,

para

que

houvessem

parâmetros

de

comparação

entre

os

desempenhos das informações anuais, dos anos de 2013 a 2016, e as
informações mensais referentes ao ano de 2017.

3.3.1 Receita Operacional.

i) Composição da Receita Operacional.
São computadas como receitas operacionais todos os ingressos de
recursos decorrentes das atividades operacional da empresa, que consiste de
comercialização de produtos e prestação de serviços.
A composição (mix) da receita operacional da empresa FREE WAY
COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, é obtida a partir da comercialização
dos seguintes produtos e serviços:
 BOUTIQUE E ACESSÓRIOS
 DERIVADOS DE BORRACHA
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 MOTOS NOVAS
 MOTOS SEMI NOVAS
 ÓLEOS E LUBRIFICANTES
 PEÇAS
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 PRODUTOS DE FORÇA
 QUADRICÍCLOS
 RECEITA DE COMISSÃO S/ VENDA
 RECEITA DE COMISSÃO S/ VENDA CONSÓRCIO
As figuras de nºs 01 a 04, mostram a contribuição relativa, de cada um
dos itens comercializados, na receita operacional total, nos anos de 2013 a
2016.
Conforme pode ser constatado, em todos os anos analisados, a venda de
motocicletas novas é a que proporciona maior contribuição relativa às vendas
totais da empresa. Porém, esta participação vem caindo ao longo do tempo. No
ano de 2014 as vendas de motocicletas novas representavam 80,1% das
vendas totais (Figura nº 02). No ano seguinte reduziu para 78,0%, e, em 2016,
para 73,1%. (Figuras nº 03 e 04).
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Figura nº 01 Contribuição Relativa na Receita Operacional – 2013.
FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações do DRE.
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Figura nº 02 Contribuição Relativa na Receita Operacional – 2014.
FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações do DRE.

Figura nº 03 Contribuição Relativa na Receita Operacional – 2015.
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FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações do DRE.

Figura nº 04 Contribuição Relativa na Receita Operacional – 2016.
FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações do DRE.

Por outro, as participações relativas das motocicletas semi-novas
apresentaram crescimento no total das vendas da empresa. No ano de 2014
elas contribuíram com apenas 2,5% (Figura nº 02). No ano seguinte quase
dobrou sua participação relativa, alcançando o patamar de 4,8% (Figura nº 03).
No ano de 2016, novamente apresentou expressiva variação positiva, com sua
participação relativa elevando-se para 7,5%. (Figura nº 04).
As participações relativas dos demais itens se mantiveram, praticamente,
estáveis no período analisado.
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ii) Desempenho da Receita Operacional Líquida.
O desempenho da Receita Operacional Líquida (ROL) foi analisado
levando-se em conta as médias mensais, para o período de janeiro de 2014 a
março de 2017.
Inicialmente, foi considerado o desempenho global da empresa, levando
em conta o acumulado de todos os estabelecimentos. As informações contidas
na tabela nº 10 e apresentadas na figura nº 05, mostram o desempenho da
Receita Operacional Líquida da empresa, no período considerado.
Constata-se que entre os anos de 2013 e 2015 as vendas da empresa
apresentaram variações positivas e situaram-se num patamar superior a R$ 50
milhões/ano.
A partir do ano de 2016, com a forte retração ocorrida no mercado
nacional de motocicletas novas, as vendas da empresa recuaram -21,28%. Com
a persistência da crise, no ano de 2017, as vendas ainda não deram sinais de
recuperação. A média mensal do período de janeiro a março de 2017 foi 12,07% inferior à média mensal do ano de 2016.
TABELA Nº 10
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA – 2013/2017.
CONTAS
Receita Operacional
Líquida
Média Mensal

2013

2014

2015

2016

2017(*)

51.459.185,26

54.023.840,57

55.701.439,10

43.849.176,64

9.639.096,93

4.288.265,44

4.501.986,71

4.641.786,59

3.654.098,05

3.213.032,31

4,98%

3,11%

-21,28%

-12,07%

Variação Nominal

(*) Acumulado janeiro a março.
FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir das informações dos DRE´s.
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Figura nº 05 – Receita Operacional Liquida 2013/2017.
FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir das informações do DRE.

O desempenho mensal das vendas a partir do ano de 2016, está
apresentado na Figura nº 06. Constata-se que as vendas apresentaram fortes
oscilações no período de janeiro de 2016 a março de 2017.
No ano de 2016, as maiores quedas nas vendas ocorreram nos meses de
junho e julho, com variações negativas de -16,8% e -17,6%, respectivamente. O
principal fator responsável por tal performance foi o bloqueio imposto pela
empresa fornecedora, que suspendeu a entrega de motocicletas novas,
comprometendo a disponibilidade e variedade do estoque. Isto se deu, em razão
das dificuldades de caixa da empresa, que ocasionaram atrasos nos
pagamentos das faturas.
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Figura nº 06 – Receita Operacional Líquida – Jan/16 a Mar/17.
FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir do DRE
O início do ano de 2017 também foi marcado pela forte retração nas
vendas. No mês de janeiro as vendas recuaram -23,4% e, em fevereiro,
mantiveram a mesma trajetória, com nova queda de -6,3% (Figura nº 06). Dois
fatores contribuíram para tal desempenho: i) o agravamento da crise econômica
nacional; e ii) as dificuldades de caixa que comprometeram a qualificação do
estoque.
No mês de março de 2017 a empresa conseguiu sua melhor
performance, dos últimos treze meses. A vendas voltam ao patamar de R$ 4
milhões/mês. Tal resultado teve como principal causa a recomposição e
qualificação do estoque. Isto somente foi possível graças a captação de novos
recursos financeiros, obtida junto a terceiros, ocorrida no mês anterior, que
permitiram a regularização de todas as pendências com o fornecedor. Este, por
sua vez, reestabeleceu a entrega de motocicletas novas.
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iii) Contribuição relativa por Estabelecimento.
As figuras nºs 07, 08 e 09 ilustram as participações relativas de cada
estabelecimento da empresa nas vendas totais, nos anos de 2014, 2015 e 2016.
A análise comparativa mostra que a matriz, na cidade de Maringá, é o
principal estabelecimento de vendas e, ao longo do tempo, vem elevando sua
participação relativa. No ano de 2014 as vendas da matriz representaram 34,3%
do total das vendas. Em 2016 esta participação se elevou para 42,1%.
Dentre todas as filiais, apenas a de Sarandi apresentou alteração
significativa em sua participação relativa, que reduziu de 12,4%, no ano de
2014, para apenas 4,7%, em 2016. (Figuras nº 07 e 09).

Figura nº 07 – Participação Relativa da Matriz e Filial nas Vendas
Totais - 2014.
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações do DRE.
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Figura nº 08 – Participação Relativa da Matriz e Filial nas Vendas
Totais - 2015.
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações do DRE.

22,5%
42,1%

0,0%
4,7%
15,6%
15,1%

Matriz - Maringá
Filial - Sarandi

Filial - Paranavai
Filial - Nova Esperança

Filial - Campo Mourão
Filial - Cianorte

Nota: As vendas da filial de Nova Esperança foram agregadas à filial de Paranavaí
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Figura nº 09 – Participação Relativa da Matriz e Filial nas Vendas
Totais - 2016.
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações do DRE.
A análise do desempenho das Receitas Operacionais, fica evidente a
forte retração das vendas da empresa nos primeiros dois meses do ano de
2017, quando comprada à média mensal dos anos anteriores.
Os principais fatores que podem ser indicados como responsáveis pelas
dificuldades da empresa para manter suas vendas, são: i) as dificuldades de
caixa, que comprometeram sua capacidade para recompor e qualificar o
estoque; ii) a deterioração da conjuntura da economia nacional, que afetou
fortemente o mercado de motocicletas novas; iii) o contingenciamento do crédito
bancário para financiar as vendas direta ao consumidor; e iv) o acirramento da
concorrência no mercado local.

3.3.2 Custos e Despesas.
A análise dos custos e despesas operacionais foi feita a partir da relação
de proporcionalidade entre o gasto com cada item e a Receita Operacional
Líquida (ROL). Busca-se, assim, avaliar o grau de comprometimento das
receitas com a execução de cada desembolso efetuado.
A empresa, através de relatórios gerenciais, consegue impor rigoroso
controle sobre todos os componentes de seus custos e despesas, bem como
emprega alguns critérios para a apropriação dos custos indiretos.

3.3.2.1 Custos de Mercadoria Vendida - CMV.
O custo de mercadoria vendida (CMV) representa os desembolsos
efetuados com a aquisição de mercadoria destinadas à revenda. A partir dos
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dados contidos nas Tabelas nº 11 e 12 é possível avaliar o comportamento
destes custos durante o período analisado.
Contudo, cabe ressalvar, que a apuração destes custos leva em conta as
variações dos estoques. Tal procedimento pode ocasionar falhas na
interpretação correta da dimensão dos mesmos. Quando, por exemplo, há
elevação dos estoques, o CMV é maior, e, por outro lado, a redução dos
estoques, o reduzem. Na maioria das vezes, estas flutuações não estão
diretamente associadas ao volume de vendas.
Assim, para sanar tal contingência analítica e dar maior consistência às
análises se deve considerar, para definições de seus parâmetros, a média
referente a um período de tempo considerável.
De tal forma, para maior consistência das análises, apurou-se as médias
destes custos, para o período compreendidos entre os anos de 2013 e 2016,
conforme apresentado na tabela nº 11.
Inicialmente, contata-se que os gastos com a aquisição de mercadoria
para revenda, absorvem boa parte da receita gerada com suas vendas, nas
transações com a maioria dos produtos comercializados. Tal relação é comum
nas atividades comerciais.
O custo de aquisição do principal produto vendido pela empresa,
motocicletas novas, representam, em média, 82,5%, da receita proporcionada
com sua venda. (Tabela nº 11).
O segundo produto mais comercializado, as motocicletas semi novas,
apresenta uma relação, ainda, mais elevada. Em média, o custo de aquisição
destas motos representa 93,4% de sua receita. Tal performance é decorrente da
política comercial adotada, segundo a qual, a aquisição de motos semi novas
são realizadas apenas nas transações com motocicletas novas, de tal forma que
as mesmas representam parte do pagamento. (Tabela nº 11).

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLCQ GDD9E BXGVH ZQTSD

PROJUDI - Processo: 0006721-03.2017.8.16.0017 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Wadson Nicanor Peres Gualda
19/06/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: plano de recuperação judicial parte 1

47

TABELA Nº 11
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA NA
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - 2013/2016
DISCRIMINAÇÃO
MOTOS NOVAS
MOTOS SEMI NOVAS
PEÇAS
BOUTIQUE E ACESSÓRIOS
PRODUTOS DE FORÇA
QUADRICICLO
OLEO E LUBRIFICANTE
DERIVADOS DE BORRACHA

2013
80,8%
93,2%
56,9%
69,7%
57,8%
80,1%
70,0%
76,3%

2014
83,7%
92,2%
56,2%
72,8%
63,5%
90,4%
69,0%
75,2%

2015
81,8%
98,4%
59,1%
81,7%
55,8%
89,0%
80,2%
62,9%

74,9% 77,5%
76,2%
GLOBAL (*)
(*) Considera os resultados da prestação de serviços.
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações do DRE.

2016
83,6%
89,8%
55,3%
72,7%
54,0%
92,7%
71,5%
70,0%

Média
82,5%
93,4%
56,9%
74,2%
57,8%
88,1%
72,7%
71,1%

75,9%

76,1%

Ao considerar os resultados decorrentes das relações entre a prestação
serviços, as comissões e seus respectivos custos, o CMV global apurado indica
que os desembolsos com os custos diretos absorvem, em média, 76,1% da
Receita Operacional Líquida. (Tabela nº 11).
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Figura nº 10 – Participação Relativa do Custo de Mercado Vendida – CMV
na Receita Operacional Líquida – 2014 a Fev/2017.
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações do DRE

O comportamento do CMV nos primeiros três meses de 2017 está
demonstrado na Tabela nº 12. Verifica-se que há uma forte variação no mês de
fevereiro, quando este indicador reduz para apenas 59,0% da ROL.
Contudo, cabe ressalvar que o resultado verificado no mês de fevereiro
requer certo cuidado em sua interpretação. Como observado anteriormente, em
razão das contingências impostas pela necessidade de capital de giro, houve
forte retração das compras, acarretando forte redução dos estoques.
Portanto, o volume vendido foi bastante superior às compras, o que, em
termos contábeis, gera custos menores àqueles que devem ser efetivamente
apropriados ao volume de mercadorias vendidas.
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TABELA Nº 12
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA NA
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA – JAN/MAR-2017
DISCRIMINAÇÃO

JANEIRO FEVEREIRO

MARÇO

ACUMULADO
JAN-MAR

Receita Operacional Líquida

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Custos De Mercadoria Vendida

74,5%

59,0%

71,6%

69,0%

FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s.

3.3.3 – Margem Operacional Bruta.

Ao deduzir da Receita Operacional Líquida (ROL) o montante
correspondente aos custos direto com a comercialização das mercadorias
adquiridas para revenda (CMV), obtém-se o Lucro Operacional Bruto. Tal
resultado deve apresentar valor que seja suficiente para cobrir todas as demais
despesas operacionais e não operacionais, bem como propiciar um saldo
positivo, que representará o lucro líquido da empresa.
Os resultados apurados para a Margem Operacional Bruta nos anos de
2013 a 2016 constam da Tabela nº 13.
A performance da Margem Operacional Bruta obtida pela empresa
demonstra um bom resultado, para o ramo de atividade da empresa.
Os índices de desempenho alcançados para a Margem Operacional
Bruta, indicam que a empresa opera com viabilidade operacional e econômica
em níveis suficientes para obter lucro líquido, que seja suficiente para remunerar
todos os recursos investidos no empreendimento.
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TABELA Nº 13
MARGEM OPERACIONAL BRUTA – 2013/2016
DISCRIMINÇÃO
2013
2014
2015
2016
Média
Receita Operacional Líquida
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Custo de Mercadoria Vendida
74,9% 77,5% 76,2% 75,9% 76,1%
Margem Operacional Bruto
25,1% 22,5% 23,8% 24,1% 23,9%
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações do DRE

Nota-se relativa estabilidade no desempenho operacional da empresa, no
período analisado, o que demonstra que o negócio da empresa é, operacional e
economicamente, viável.
Contudo, como será demonstrado adiante, o desempenho operacional
líquido da empresa está comprometido, em razão dos elevados patamares de
alguns dos componentes de suas despesas operacionais.
Os indicadores apresentados na Figura nº 11 indicam que as despesas
operacionais apresentam elevadas participações Receita Operacional Líquida.
Como se vê, na figura nº 11, a partir do ano de 2014, o coeficiente de
comprometimento da ROL pelas despesas operacionais, superaram os
coeficientes do Lucro Operacional Bruto.
A situação mais grave foi constatada no ano de 2016, quando as
Despesas Operacionais absorveram 30,2% da Receita Operacional Líquida,
enquanto o Lucro Operacional Bruto correspondeu a apenas 24,1% da ROL.
(Figura nº 11).
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Figura nº 11 Participação Relativa do Lucro Operacional Bruto e das
Despesas Operacionais na Receita Operacional Líquida.
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s.

3.3.4 Despesas

São classificadas como despesas os desembolsos incorridos nos gastos
com aquisição e pagamento de bens e serviços que não estão diretamente
associados à atividade operacional da empresa, mas, necessários ao ciclo
operacional, como as despesas administrativas, financeiras e tributárias.
Também são computados neste grupo (Despesas), os desembolsos com gastos
que não possuem relação com o ciclo operacional, são as chamadas “Despesas
não Operacionais”.
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3.3.4.1 Despesas Operacionais.

Nas Tabelas nºs 14 e 15 constam a estrutura das despesas operacionais
da empresa entre os anos de 2014 a fevereiro de 2017, representada pela
participação relativa de cada um de seus componentes na Receita Operacional
Líquida.
No período compreendido entre os anos de 2013 e 2016, as Despesas
com Pessoal e Encargos Sociais, representam a maior parcela das Despesas
Operacionais. No ano de 2016 absorveram 13,8% da Receita Operacional
Líquida. (Tabela nº 14).

TABELA Nº 14
DESPESAS OPERACIONAIS – 2013/2016
(Participação Relativa na Receita Operacional Líquida)
DISCRIMINAÇÃO
2013
2014
2015
Despesas Operacionais
24,8% 23,5% 24,3%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12,3%
9,3% 11,8%
PRÓ LABORE
0,2%
0,2%
0,2%
AMORTIZAÇÃO
0,6%
0,5%
0,5%
DEPRECIAÇÃO
0,6%
0,5%
0,6%
DESPESAS GERAIS
5,6%
5,3%
5,0%
DESPESAS COMERCIAIS
1,5%
1,6%
1,8%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
1,5%
0,3%
0,2%
PERDAS RECEBIMENTO CRÉDITOS
0,0%
0,0%
0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS
2,6%
3,4%
4,3%
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s.

2016
30,2%
13,8%
0,2%
0,0%
0,7%
7,1%
1,5%
0,3%
0,2%
6,5%

Dois outros componentes apresentaram crescimentos significativos
neste período. As Despesas Gerais e as Despesas Financeiras.
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As Despesas Gerais evoluíram de um coeficiente de 5,6% no ano de
2013, para 7,1%, em 2016. A principal causa para esta elevação pode ser
atribuída ao aumento das despesas com Combustíveis e Lubrificantes, Energia
Elétrica, Tecnologia da Informação, Telefone e Aluguel de Imóveis. Estes
componentes apresentam participação relativa significativa no computo das
Despesas Operacionais.
Porém, a situação que causou maior comprometimento ao desempenho
global da empresa, foi a triplicação da participação relativa das Despesas
Financeiras, na ROL. De um coeficiente de 2,6% em 2013, alcançou a
expressiva cifra de 6,5%. (Figura nº 12)
Tal elevação se deu em razão das dificuldades de caixa que a empresa
passou a enfrentar de forma mais intensa, nos últimos anos. Houve expressivo
aumento das despesas com pagamentos de juros bancários.
Muitas instituições financeiras elevaram de forma abusiva as taxas dos
juros remuneratórios, bem como exigiram contrapartidas abusivas, que
elevaram de forma significativa a taxa de juros efetiva cobradas da empresa.
Também contribuiu para tal elevação destas despesas, a cobrança de
juros punitivos impostos pelo principal fornecedor. Em razão do agravamento
das contingências impostas pela falta de capital de giro, ocorreram atrasos nos
pagamentos das faturas, referentes à aquisição de mercadorias para revenda,
que resultou na cobrança de juros de mora.
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Figura nº 12 – Participação Relativa das Despesas Financeiras na Receita
Operacional Líquida 2013 a 2016
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s.
Em relação ao comportamento das despesas operacionais no primeiro
trimestre de 2017, constata-se, através das informações contidas na Tabela nº
15, que os indicadores de participações relativas na Receita Operacional
Líquida, foram comprometidos. Isto se deu em razão da queda nas vendas nos
dois primeiros meses.
Nos meses de janeiro e fevereiro de 2017 ocorreram significativas
quedas nas vendas. Como não existe flexibilidade para ajustar a estrutura
operacional, no mesmo ritmo em que as vendas caem, as participações relativas
de alguns componentes da despesa operacional se elevaram.
As despesas com pessoal chegaram a absorver 21,12% da ROL. No
acumulado do trimestre, representaram 14,4%. O mesmo ocorreu com as
Despesas gerais, que em janeiro e fevereiro ultrapassar a 10,0% da Receita
Operacional Líquida. (Tabela nº 15)
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TABELA Nº 15
DESPESAS OPERACIONAIS – JAN/MAR-2017
(Participação Relativa na Receita Operacional Líquida)
DISCRIMINAÇÃO

JAN

FEV

MAR

RECEEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

DESPESAS OPERACIONAIS

34,5%

37,8%

21,2%

DESPESAS C/ PESSOAL E ENC. SOCIAIS
PRO LABORE
DESPESAS GERAIS
DESPESAS COMERCIAIS

14,9%
0,3%
10,7%
1,0%

22,0%
0,3%
10,1%
1,8%

9,5%
0,2%
4,7%
1,0%

0,8%
6,9%

0,5%
3,1%

0,3%
5,5%

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
DESPESAS FINANCEIRAS

ACUM
29,5%
14,4%
0,2%
7,9%
1,2%
0,5%
5,3%

FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s.

Apesar da crise vivida pela empresa nos dois primeiros meses, em razão
da precariedade dos estoques, ela conseguiu recuperar-se no mês de março.
Com exceção das despesas financeiras, todas as demais apresentaram
comportamentos próximos aos níveis de eficiência esperado para empresas que
atuam neste segmento.
O principal exemplo são as despesas com pessoal e encargos sociais,
cuja participação relativa na Rol ficou abaixo de 10,0%.

3.3.5 –Receitas Operacionais Eventuais.

Enquadram-se como receitas operacionais eventuais as entradas e
saídas de recursos financeiros, cujas operações não se caracterizam pelas
transações rotineiras que envolvam a comercialização de mercadorias ou a
prestação de serviços.
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Dentre as receitas eventuais se enquadram as receitas financeiras, cujos
ingressos decorrem da cobrança de juros de clientes referentes as vendas
parceladas, com recursos próprios.
TABELA Nº 16
RECEITAS OPERACIONAIS EVENTUAIS – 2013/2016 –
(Participação Relativa na Receita Operacional Líquida)
DISCRIMINAÇÃO
RECEITAS OPERACIONAIS
EVENTUAIS
Receitas Financeiras
Outras Receitas Operacionais
Eventuais

2013

2014

2015

2016

0,45%

0,38%

0,43%

0,71%

0,39%

0,28%

0,32%

0,45%

0,06%

0,10%

0,11%

0,25%

FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s.

Como pode ser constatado nas informações contidas na tabela nº 16, as
receitas operacionais eventuais têm pouca relevância, na composição de
Receita Operacional da empresa.
A elevação do coeficiente das receitas financeiras verificada no ano de
2016, foi decorrente dos esforços da empresa para acompanhar as estratégias
adotada pela concorrente, que oferecia condições de parcelamento superiores
àquelas disponíveis nas instituições financeiras.

3.3.6 Resultado Operacional Líquido.

O Lucro Operacional Líquido é obtido com a dedução das Despesas
Totais do Lucro Bruto Operacional. Este resultado mostra o nível de
lucratividade da empresa, bem como sua capacidade de remunerar todos os
recursos empregados no empreendimento.
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As Tabelas de nºs 17 e 18 mostram, em percentuais relativos à Receita
Operacional Líquida, o resultado operacional líquido da empresa, no período
analisado no período compreendido entre o ano de 2013 e o mês de março de
2017.
A tabela nº 17 apresenta o resultado operacional líquido nos anos de
2013 a 2016. Constata-se que desde o ano de 2014 a empresa não consegue
auferir lucro líquido. Tal resultado pode ser atribuído aos patamares das
Despesas Operacionais, que estão infladas pelos elevadíssimos encargos
financeiros
TABELA Nº 17
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO – 2014/2016
DISCRIMINAÇÃO
2013
2014
2015
Lucro Operacional Bruto
25,1%
22,5%
23,8%
Despesas Operacionais
24,8%
23,5%
24,3%
Receitas Operacionais Eventuais
0,4%
0,4%
0,4%
Lucro Operacional Líquido
0,7%
-0,6%
-0,1%
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s.

2016
24,1%
30,2%
0,7%
-5,4%

A figura nº 13 apresenta a relação entre o Lucro Operacional Liquido e as
Despesas financeiras. As informações apuradas demonstram de forma
inequívoca, que as despesas financeiras comprometem toda a capacidade da
empresa obter Lucro Operacional Líquido.
Estudos técnicos indicam que as despesas financeiras não podem
ultrapassar o índice de 2,0% da Receita Operacional Líquida, sob pena de
comprometer o resultado operacional.
Se a empresa não enfrentasse os graves problemas de desencaixes,
decorrentes da falta de capital de giro, conseguiria operar com resultado
operacional positivo.
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Figura nº 13 – Relação entre os Coeficientes de Participação Relativa na
ROL do Lucro Operacional Líquido e das Despesas
Financeiras 2013-2016
FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações dos DRE´s.

Os resultados operacionais líquidos alcançados nos três primeiros meses
do ano de 2017 constam da Tabela nº 18.
Em razão da ressalva feita anteriormente, quanto ao dimensionamento do
Custo de Mercadoria Vendido, a melhor forma de avaliar o desempenho da
empresa neste período é o acumulado entre meses de janeiro de março.
Embora informações referentes um período mais longo, propiciasse uma
avaliação mais consistente, não restam dúvidas que o patamar de vendas
alcançado pela empresa no mês de março a coloca numa posição de eficiência
operacional.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLCQ GDD9E BXGVH ZQTSD

PROJUDI - Processo: 0006721-03.2017.8.16.0017 - Ref. mov. 138.2 - Assinado digitalmente por Wadson Nicanor Peres Gualda
19/06/2017: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: plano de recuperação judicial parte 1

59

Tal resultado indica que a empresa possui estrutura operacional para
operar com vendas superiores a R$ 4 milhões/mês. Com tal performance,
haveria ganhos de escala expressivos.

TABELA Nº 18
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO – JAN-FEV/2017
DISCRIMINAÇÃO
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO

JAN
FEV
MAR
ACUM
25,5%
41,0%
28,4% 31,0%
34,5%
37,8%
21,2% 29,5%
-9,0%
3,2%
7,2%
1,5%

FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações dos DRE´s.

3.3.7 Resultado Não Operacionais

O Resultado não Operacional é obtido pela diferença entre as Receitas e
Despesas não Operacionais.
São classificadas como Receitas e Despesas não Operacionais os
recebimentos e os desembolsos com a realização de atividades que não estão
diretamente vinculadas ao ciclo operacional da empresa, como, por exemplo, as
perdas/ganhos na alienação de imobilizado.
Conforme pode ser visto na Tabela nº 19, durante os anos de 2013 a
2016, este resultado somente foi negativo no ano de 2014. Nos demais
exercícios, foram positivos, e, situaram num patamar correspondente a 1,0% da
Receita Operacional Líquida.
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TABELA Nº 19
RESULTADO NÃO OPERACIONAL – 2013/2016
DISCRIMINAÇÃO
2013
2014
2015
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
1,7%
2,5%
0,6%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
-0,4% -3,1% -0,5%
0,0%
0,0%
Outras Despesas não Operacionais
0,0%
Custo Alienação de Imobilizado
-0,3% -3,1% -0,5%
0,0%
0,0%
Custo Alienação de Investimentos
0,0%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
1,3%
-0,6%
0,1%
FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações dos DRE´s.

2016
1,3%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
1,2%

3.3.8 Resultado do Exercício (Antes dos Impostos).
O resultado o exercício, antes da provisão para o pagamento dos
impostos, obtido a partir da agregação ao Lucro Operacional Líquido, o
resultado não operacional.
Na tabela nº 20 são apresentados os resultados dos exercícios (antes das
provisões para o pagamento dos impostos) referentes aos anos de 2013 a 2016.
Constata-se que apenas nos anos de 2014 e 2016, o resultado foi deficitário.
TABELA Nº 20
RESULTADO DO EXERCÍOO – 2013/2016
DISCRIMINAÇÃO
2013
2014
2015
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO
0,7%
-0,6%
-0,1%
-0,6%
0,1%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
1,3%
RESULTADO DO EXERCÍCIO
2,0%
-1,3%
0,0%
FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações dos DRE´s.

3.3.9 – Ponto de Equilíbrio.

2016
-5,4%
1,2%
-4,2%
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O ponto de equilíbrio expressa o volume de receitas que deve ser obtida
pela empresa para absorver a totalidade dos custos fixos e variáveis, antes de
gerar lucro operacional, isto é, constitui-se no ponto onde a empresa não aufere
lucro nem prejuízos.
Para fins analíticos foram considerados, para esta avaliação, os
desempenhos operacionais referentes aos anos de 2013 a 2015.
Optou-se por não considerar os períodos correspondentes ao ano de
2016 e os primeiros meses de 2017, em razão do forte comprometimento que as
despesas financeiras causaram ao desempenho operacional.
Justifica-se tal procedimento uma vez que o saneamento desta
deficiência não requer alterações na estrutura operacional, que, conforme
demonstrado, mostra-se eficiente.
Os resultados apurados na Tabela nº 21 mostram que o desempenho
operacional da empresa apresenta uma situação confortável, nos anos de 2013
e 2014. Conforme apurado, nestes anos a empresa operou com índices iguais a
51,56% (2013) e 57,8% (2014).
No ano de 2015 ocorre uma redução qualitativa deste indicador. O índice
de 76,4%, mostra que a empresa, embora viável, requer alguns ajustes em seus
custos fixos.
TABELA Nº 21
APAURAÇÃO DO PONTO DE EQUILÍBRIO 2013 A 2015
Discriminação
2013
Receita Total
100,0%
Custo Variável
88,3%
Custo Fixo
6,1%
Ponto de Equilíbrio
51,6%
FONTE: Calculado pelo autor.

2014
100,0%
90,2%
5,7%
57,8%

2015
100,0%
92,1%
6,1%
76,4%
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Através das figuras nº 14, 15 e 16 pode ser visualizado o desempenho do
ponto de equilíbrio da empresa. Quando a curva do custo total corta a curva da
receita total, indica o ponto de “lucro zero”. Ou seja, o ponto de equilíbrio da
empresa, no qual ela não aufere lucro nem prejuízo.
FIGURA Nº 14
PONTO DE EQUILÍBRIO 2013
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FONTE: Elaborado a partir de relatórios contábeis.

FIGURA Nº 15
PONTO DE EQUILÍBRIO 2014
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FONTE: Elaborado a partir de relatórios contábeis.
FIGURA Nº 16
PONTO DE EQUILÍBRIO 2015
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FONTE: Elaborado pelo autor.

Custo Total
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3.3.10 Avaliação da Viabilidade Econômico-Financeira.
A

avaliação

do

desempenho

econômico-financeiro

do

Empresa

demonstra que sua atual estrutura de seus custos e receitas operacionais, lhe
proporciona boa capacidade de obtenção de margem operacional bruta, o que
lhe assegura a possibilidade de obter resultado líquido satisfatório, desde que
consiga reduzir de forma drástica as despesas financeiras.
Como demonstrado na apuração do resultado operacional líquido da
empresa, o seu desempenho econômico-financeiro está comprometido pela
magnitude das despesas financeiras, que absorvem parte expressiva da Receita
Operacional Líquida.
Com tal desempenho a empresa não consegue auferir resultado
operacional líquido em montante suficiente para suportar todos os desembolsos
que serão necessários para a amortização plena de seu endividamento.
Tal deficiência pode ser atribuída aos fatores apontados anteriormente.
Mas, de forma mais contundente se pode apontar como os principais problemas
a serem superados pelas empresas: i) o nível de comprometimento das Receita
Operacional Líquida com os pagamentos de juros bancários, que compromete
sua Margem Operacional Líquida; ii) as limitações de seu capital de giro, que
compromete a manutenção de estoques diversificados e qualificados; e iii) as
dificuldades impostas pelos desencaixes recorrentes, que elevam as despesas
financeiras a patamares incompatíveis com o volume de negócios da empresa.
Para a manutenção sustentável da viabilidade econômica e de sua
sustentabilidade financeira, se impõe como condição imprescindível

a

renegociação de todo o seu endividamento. São necessários prazos maiores,
com razoável período de carência, além de encargos financeiros compatíveis
com sua capacidade de auferir lucros.
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