
     

Maringá/PR (sede) – Av. Duque de Caxias, n. 882, cj. 210, CEP 87.020-025. +55 44 3041-4882 
São Paulo/SP – Av. Paulista, n. 2300, Pilotis, CEP 01310-300. +55 11 2847-4958 

www.valorconsultores.com.br          1 de 23 

 
 

 

 

 

VALOR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 
              Administradora Judicial 

CLEVERSON MARCEL COLOMBO 
                 Sócio 

 
contato@valorconsultores.com.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES 
MARÇO DE 2018 

 

VECTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS 
MUSICAIS LTDA & MHD INDUSTRIAL METALMECÂNICA 
LTDA – EPP 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0018253-08.2016.8.16.0017 

5ª VARA CÍVEL DE MARINGÁ/PR 

 

 

 

 

 

 

  



     

Maringá/PR (sede) – Av. Duque de Caxias, n. 882, cj. 210, CEP 87.020-025. +55 44 3041-4882 
São Paulo/SP – Av. Paulista, n. 2300, Pilotis, CEP 01310-300. +55 11 2847-4958 

www.valorconsultores.com.br          2 de 23 

Sumário 
Glossário ...................................................................................................................................... 2 
Cronograma processual .............................................................................................................. 2 
Considerações iniciais ................................................................................................................. 3 
Informações preliminares ........................................................................................................... 3 

Sobre as Recuperandas .......................................................................................................... 3 
Razões da crise econômico-financeira .................................................................................. 3 

Atividades realizadas pela AJ ...................................................................................................... 4 
Acompanhamento processual .................................................................................................... 4 
Informações operacionais .......................................................................................................... 5 

Quadro de funcionários ......................................................................................................... 6 
Informações Adicionais .......................................................................................................... 6 

Informações Financeiras ............................................................................................................. 7 
1.1 Balanço Patrimonial .................................................................................................. 7 

1.1.1 Ativo ...................................................................................................................... 7 
1.1.2 Passivo .................................................................................................................. 9 
1.1.3 Indicadores Financeiros ..................................................................................... 10 

1.2 Demonstração do Resultado do Exercício ............................................................. 16 
1.2.1 Evolução da Receita ........................................................................................... 16 
1.2.2 Evolução dos Custos Variáveis ........................................................................... 18 
1.2.3 Evolução da Margem de Contribuição x Despesas Fixas x Resultado 
Operacional (Ebitda) ........................................................................................................ 19 
1.2.4 Evolução das Despesas Fixas ............................................................................. 20 
1.2.5 Evolução do Ebitda x Depreciação e Amortização / Encargos Financeiros 
Líquidos x Resultado Líquido do Exercício ...................................................................... 21 

Considerações Finais ................................................................................................................. 22 
Fotos da visita da AJ às instalações das Recuperandas ........................................................... 23 

Glossário 
AGC Assembleia Geral de Credores 
AJ Administradora Judicial 
BP Balanço Patrimonial 
DRE Demonstração do Resultado do Exercício 

LRE 
Lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, que regula a 
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade empresária 

PRJ Plano de Recuperação Judicial 

RECUPERANDAS 
Vector Indústria e Comércio de Acessórios Musicais 
LTDA (Vector) & MHD Industrial Metalmecânica LTDA 
– EPP (MHD) 

RJ Recuperação Judicial 
RMA Relatório Mensal de Atividades 

Cronograma processual 
Seq. Data Evento 
01 18/08/2016 Pedido de Recuperação Judicial 
05 19/08/2016 Distribuição 
32 03/02/2017 Deferimento do processamento 
61 06/02/2017 Juntada do Termo de Compromisso da AJ 
73 16/02/2017 Publicação do edital do art. 52, § 1° (“edital do devedor”) 
90 11/03/2017 Veiculação do edital do art. 52, § 1° (jornal local de Maringá/PR) 

90 11/03/2017 
Veiculação do edital do art. 52, § 1° (jornal local de 
Arapongas/PR) 

101 30/03/2017 1º RMA 
107 07/04/2017 Apresentação do PRJ 
113 28/04/2017 2º RMA 
116 31/05/2017 3º RMA 

117 19/06/2017 
Apresentação da relação de credores confeccionada pela 
Administradora Judicial 

118 30/06/2017 4º RMA 
122 28/07/2017 5º RMA 
127 31/08/2017 6º RMA 
149 29/09/2017 7º RMA 
161 31/10/2017 8º RMA 

- 21/11/2017 Publicação do edital do art. 7°, § 2° (“edital do AJ”); 

- 21/11/2017 
Publicação do edital do art. 53, parágrafo único (“edital do 
plano”); 

165 29/11/2017 9º RMA 
- 05/12/2017 Fim do prazo para apresentar Impugnação de Crédito ao juízo 

168 21/12/2017 10º RMA 
169 30/01/2018 11º RMA 
188 27/02/2018 12º RMA 

 05/02/2017 Fim do prazo para apresentar objeção ao PRJ 

  Eventos Futuros 
  Publicação do edital do art. 36 (“edital da AGC”) 
 06/07/2018 1ª Convocação em AGC 
 20/07/2018 2ª Convocação em AGC 

 20/07/2018 
Fim do prazo de suspensão das ações e execuções contra o 
devedor (art. 6º, § 4° - stay period) *Até realização da AGC 
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Considerações iniciais 
O administrador judicial é órgão auxiliar da justiça e de confiança do juiz, 

que ao assumir as suas funções compromete-se a bem e fielmente desempenhar o 

cargo, com as responsabilidades a ele inerentes. O principal dever do administrador 

judicial na recuperação judicial consiste em fiscalizar as atividades do devedor e o 

cumprimento do plano de recuperação judicial, com a apresentação ao juiz, para 

juntada aos autos, de relatório mensal das atividades do devedor. 

O RMA reúne e sintetiza informações processuais, operacionais e 

financeiras da empresa, com o objetivo de trazer ao juiz, aos credores e aos demais 

interessados um relato transparente e objetivo dos principais fatos ocorridos no 

período analisado. 

As informações apresentadas no RMA são baseadas em informações 

contábeis, financeiras e operacionais apresentadas pelas Recuperandas, sob as 

penas do art. 171 da LRE, as quais não foram objeto de exame independente ou de 

procedimento de auditoria, de forma que a AJ não pode garantir ou afirmar a 

correção, a precisão ou que as informações prestadas pelas Recuperandas estejam 

completas e apresentem todos os dados relevantes. 

Como também são baseadas nas informações coletadas pela AJ em visita às 

instalações da empresa, de informações prestadas por credores e terceiros e da 

análise da movimentação processual. 

O período objeto de análise operacional e processual corresponde ao mês 

de março/2018. 

Informações preliminares 
Sobre as Recuperandas 

A Recuperanda VECTOR tem sua sede instalada na Rua Pioneiro Zoaldo 

Reginato, n. 373, CEP 87.070-060, no Município de Maringá, Estado do Paraná. A 

Recuperanda MHD, possui sede instalada na Rua 47.060, n. 1051, CEP 87.065-679, 

Parque Industrial Mário Bulhões, também no Município de Maringá/PR e filial em 

Arapongas/PR, razão pela qual a RJ foi ajuizada e tramita em juízo da Comarca da 

Região Metropolitana de Maringá – Foro Central de Maringá/PR, nos termos do art. 

3º da LRE. Suas atividades tiveram início no ano de 1998 com a Recuperanda 

VECTOR, e, posteriormente, com a criação da MHD para o fornecimento de insumos 

e matéria-prima à VECTOR. 

A empresa VECTOR se concentra na produção de suporte e acessórios para 

instrumentos musicais e comunicação visual, com unidade fabril própria, em 

contínua atividade até a presente data. Já a MHD, se volta para a produção de 

equipamentos para oficina mecânica automotiva como, coletores de óleo, bombas 

de ar/graxa, funis, almotolias e etc. 

Razões da crise econômico-financeira 

 As Recuperandas apontam como razão da crise econômica a retração 

econômica que afetou, principalmente, o setor de metalurgia, aliada à demora no 

repasse de valores do financiamento pelo Banco do Brasil, comprometendo todo o 

fluxo de caixa das empresas MHD e VECTOR, para custear as obras da nova SEDE da 

MHD, em Maringá. Com o prolongamento da recessão econômica, as expectativas 

não foram atendidas, de modo que as dívidas não puderam ser adimplidas. 
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Atividades realizadas pela AJ 
As atividades desenvolvidas pela AJ no período foram: 

▪ Atendimento e prestação de informações a credores que demandaram a AJ 

via e-mail, telefone ou presencialmente; 

▪ Reunião com o sócio das Recuperandas, o Sr. Delfino Tsukuda, em 

15/03/2018, onde foram fornecidas informações para a confecção do 

presente RMA; 

▪ Visitas às instalações da Recuperanda MHD em Maringá e da Vector, em 

15/03/2018, conforme fotos em anexo; 

▪ Solicitação via e-mail e telefone de informações acerca das atividades 

comerciais e contabilidade da empresa para subsidiar este relatório das 

atividades.  

Acompanhamento processual 
O pedido de recuperação judicial foi ajuizado no dia 18/08/2016 e teve seu 

processamento deferido por decisão do dia 03/02/2017.  

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial (art. 52, LRE) 

irradia inúmeros efeitos sobre as Recuperandas e seus credores, dentre os quais, 

para efeito do presente relatório:  

▪ A suspensão das ações e execuções contra as Recuperandas pelo prazo de 

180 dias (art. 6º, § 4º, LRE), ressalvando-se (i) as ações que demandarem 

quantia ilíquida (art. 6º, § 1º, LRE); (ii) as ações de natureza fiscal (art. 6º, § 

7º, LRE e art. 187 CTN) e (iii) ações que demandarem demais créditos não 

sujeitos à recuperação judicial, entendidos como aqueles de natureza 

tributária (art. 49, §§ 3º e 4º da LRE); 

▪ Início do prazo de 60 dias para apresentação do plano de recuperação 

judicial pela Recuperandas (art. 53, LRE); 

▪ Publicação do edital de intimação dos credores, terceiros e interessados 

sobre a existência do processo de recuperação judicial, contendo resumos 

do pedido e da decisão de deferimento e a relação nominal de credores que 

instruiu a petição inicial (art. 52, § 1º, LRE). 

O edital de aviso aos credores sobre o deferimento do processamento da 

Recuperação Judicial, a que se refere o art. 52, §1º da LRE, foi disponibilizado no 

Diário da Justiça do Estado do Paraná, na data de 15/02/2017, edição n. 1972, 

considerando-se publicado no dia 16/02/2017. 

O prazo de 15 dias úteis (art. 7º, § 1° da LRE) para os credores apresentarem 

à Administradora Judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos 

relacionados, nos termos do art. 9º da LRE teve início no dia 17/02/2017 (art. 231, 

inciso IV c/c art. 257 do CPC) e terminou no dia 14/03/2017. 

As Recuperandas apresentaram o PRJ com a petição de seq. 107, 

acompanhado do Laudo Econômico Financeiro e Laudo Patrimonial, dentre outros 

documentos, cumprindo o contido no art. 53 da LRE. 

Verificadas as habilitações e divergências apresentadas pelos credores, a AJ 

protocolou nos autos a relação de credores de que trata o §2º do art. 7º da LRE e a 

minuta do respectivo edital (seq. 117), contendo o aviso aos credores do 

recebimento do Plano de Recuperação Judicial apresentado para, querendo, 

apresentarem objeções e impugnações à relação de credores. 

O edital a que se refere o art. 53, parágrafo único, (“edital do plano”), foi 

disponibilizado no Diário de Justiça do Estado do Paraná na data de 20/11/2017, 

edição n° 2154, considerando-se publicado no dia 21/11/2017, tendo o prazo de 30 

dias úteis para os credores oferecem objeção ao plano de recuperação judicial 

iniciado em 22/11/2017 e encerrou-se em 05/02/2018. 
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Pontua-se que alguns credores já apresentaram objeção ao plano de 

recuperação judicial apresentado, de forma que, nos termos do art. 56 da LRE, 

deverá ser convocada Assembleia Geral de Credores. 

167 06/12/2017 Objeção ao plano – Banco Santander (Brasil) S/A 

170 04/02/2018 Objeção ao plano – Itaú Unibanco S/A 

171 05/02/2018 Objeção ao plano – Banco do Brasil S/A 

O edital com o quadro de credores a que se refere art. 7º, § 2º (“edital do 

AJ”) foi disponibilizado no Diário de Justiça do Estado do Paraná na data de 

20/11/2017, edição n° 2154, considerando-se publicado no dia 21/11/2017.  

O prazo de 10 dias úteis (art. 8º, da LRE) para os credores apresentarem 

ao juiz suas Impugnações de crédito, teve início no dia 22/11/2017 (art. 231, inciso 

IV c/c art. 257 do CPC) e se encerrou no dia 05/12/2017. 

A AJ em petição de seq. 192, requereu a convocação de Assembleia Geral 

de Credores para os dias 06/07/2018 às 13:30 horas [1ª convocação] e 20/07/2018 

às 13:30 horas [2ª convocação], no seguinte local: Plenário do Júri, localizado no 

Fórum de Maringá, Av. Tiradentes, 380 - Centro, Maringá - PR, 87013-260, o que 

restou deferido pelo Juízo (decisão mov. 195.1). 

Os editais publicados até a presente data, bem como os principais 

documentos da ação de Recuperação Judicial, podem ser consultados no endereço 

http://www.valorconsultores.com.br/processo/43/industrial-metalmecanica-ltda-

ndash-epp-vector-industria-comercio-acessorios-musicais-ltda. 

Informações operacionais 
As informações operacionais foram obtidas através de contato da AJ com 

representantes das Recuperandas durante a visita realizada às suas instalações, por 

telefone e via e-mail. 

Na visita realizada para o 1º RMA, no dia 23/02/2017, nas instalações das 

Recuperandas, foi possível constar in loco que a MHD (Matriz) teve a produção 

reduzida, ante a queda de 60% da demanda. O administrador da empresa informou 

que os empregados são enviados à filial em Arapongas/PR, quando não há 

necessidade de produzir na sede. Embora tenha reduzida a produção, a MHD 

(Matriz) mantém estoque mínimo apenas para atender a demanda. 

A Vector vem realizando suas atividades normalmente, seu faturamento 

não sofreu a mesma redução da MHD (Matriz). Durante a vistoria foi possível 

verificar amplo estoque de matéria prima e produto acabado. 

Já na primeira visita à Filial da MHD em Arapongas (09/03/2017), que atua 

na fabricação de produtos de trefilados de metal, aramados para refrigeradores e 

móveis, constatou-se que a filial continua em plena produção, mesmo tendo seu 

lucro destinado a cobrir o déficit da Matriz. 

Para o atual RMA, nas visitas realizadas no dia 15/03/2018, constatou-se 

que as atividades das Recuperandas vêm sendo mantidas normalmente. 

Durante a reunião, o Sr. Delfino Tsukuda (sócio administrador) relatou 

uma aparente melhora nas vendas. Sobre a dificuldade enfrentada pela Vector está 

na concorrência com outros fornecedores, pois estes disponibilizam produtos com 

mecanismos mais simples e baratos, o que resulta em um preço em torno de 50% 

mais barato e, para enfrentar essa concorrência, estão desenvolvendo novos 

produtos, com acabamento mais simples para ampliar as opções no mercado. 

Quanto à MHD matriz, as promoções ofertadas ajudaram a impulsionar as 

vendas, superando as expectativas de faturamento para o período. 

http://www.valorconsultores.com.br/recuperacao/85
http://www.valorconsultores.com.br/recuperacao/85
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Quadro de funcionários 

Na petição inicial as Recuperandas informaram possuir 43 funcionários 

diretos, sendo 31 da VECTOR e 12 da MHD (Matriz), na filial totalizava 24 

funcionários. 

Nas informações fornecidas para o 1º RMA, em 21/03/2017, o 

administrador das empresas informou possuir 31 funcionários na empresa VECTOR, 

3 na MHD (Matriz), e 22 na MHD (filial). O quadro de funcionários da matriz passou 

a ser integrado por funcionários da filial, conforme a demanda. 

Em relatório complementar enviado pelas Recuperandas em 16/01/2018, 

o quadro de funcionários era o seguinte: 

MHD INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA – 4 funcionários; 

MHD INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA EPP – 20 funcionários; 

VECTOR IND. COM. ACESSORIOS MUSICAIS LTDA – 30 funcionários. 

Em reunião realizada durante a vistoria, em 15/03/2018, o Sr. Delfino 

Tsukuda relatou a contratação de 2 funcionários, e a saída de 1 na Vector. Quanto à 

MHD matriz, houve a contratação de uma funcionária para o telemarketing e as 

promoções ofertadas, ajudaram a impulsionar as vendas, superando as expectativas 

de faturamento para o período. 

 

Informações Adicionais 

Durante a confecção dos RMA  anteriores, os quais podem ser consultados 

tanto no endereço eletrônico da Recuperação Judicial no site da AJ, em 

http://www.valorconsultores.com.br/processo/43/industrial-metalmecanica-ltda-

ndash-epp-vector-industria-comercio-acessorios-musicais-ltda quanto no processo, 

as Recuperandas informaram à AJ quais são os seus principais clientes e 

fornecedores, bem como esclareceram quais as medidas imediatas adotadas para a 

superação da crise e as demais dificuldades que enfrenta, com o ajuizamento da 

Recuperação Judicial. 
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Informações Financeiras 
1.1 Balanço Patrimonial 

1.1.1   Ativo 

Os dados da evolução da Composição dos Ativos são apresentados abaixo, de forma comparativa, de janeiro de 2017 a janeiro de 2018. 

 
Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 

Os Ativos sofreram uma redução nominal de 2,1%, de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. Nos meses de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, os ativos tiveram um 

aumento nominal de 26,9%. A seguir, serão apresentadas as principais variações dos grupos dos Ativos. 

 

Caixa e Equivalentes de Caixa: O caixa e equivalentes de caixa tiveram uma redução de 73,2% no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. 

Contas a Receber: As contas a receber tiveram redução de 7,0%, respectivamente R$119.302 de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. No período não houve desconto de 

duplicatas.  
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Estoque de Produtos:  

 

 

 

 

Imobilizado:  Houve redução de 5,0% na conta de Imobilizado  total. Esta redução foi provocada pela alteração na conta de Imobilizado em Andamento – Leasing e Consórcios 

que reduziu R$249.411, de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. A conta de Depreciação Acumulada não teve alteração e não foi apropriada no mês a parcela de depreciação. 

É bom lembrar que qualquer movimentação nesse item do ativo para menos pode representar uma venda que, nessa situação, a empresa só poderá realizar com autorização 

judicial. No mês de janeiro de 2018, o Imobilizado representou 48,4% do Total do Ativo. 
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Estoques Os estoques de produtos apresentaram aumento de 

5,3% entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018. No 

mês de janeiro de 2018, o Estoque de Produtos 

representou 14,1% do total do Ativo. Com esse estoque 

de produtos, a empresa tem produtos suficientes para 

320 dias de venda. Análise efetuada com base no custo 

médio das vendas de janeiro. 
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1.1.2 Passivo 

Os dados da evolução da composição dos Passivos são apresentados abaixo, de forma comparativa, de janeiro de 2017 a janeiro de 2018. Neste período houve 

aumento de 26,9% no total do passivo. As principais variações serão demonstradas a seguir. 

Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 
 
Fornecedores – Passivo Circulante: O grupo de Fornecedores teve um aumento nominal de 5,5% de dezembro de 2017 para janeiro de 2018. Demonstra que apesar da situação 

de recuperação Judicial a empresa está conseguindo crédito junto aos fornecedores.  

Obrigações Trabalhistas – Passivo Circulante: Houve uma diminuição na Conta de Obrigações Trabalhistas de 1,8% no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. 

Outros Grupos do Passivo Circulante: Os Grupos descritos abaixo apresentaram as variações a saber: 

Obrigações Tributárias: aumento de 3,0% no saldo dezembro de 2017 a janeiro de 2018. 

Obrigações Sociais: aumento de 1,0% no saldo dezembro de 2017 a janeiro de 2018. 

Passivo Não Circulante: A variação positiva no Patrimônio Líquido tem como origem a incorporação dos resultados positivos acumulados no exercício de 2017 que apresentou 

um saldo acumulado positivo de R$ 401.847 no mês de janeiro de 2018, uma redução de R$46.320 devido ao prejuízo sofrido no exercício de janeiro de 2018. As avaliações 

serão realizadas abaixo, nos tópicos de Demonstração do Resultado do Exercício. 
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1.1.3 Indicadores Financeiros 

Quadro Geral de Intepretação dos Indicadores 

Grupo Índices Fórmulas Interpretações 

Índices de Liquidez 

Liquidez Geral 

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passível Exigível a Longo Prazo 

Quanto a empresa possui de ativo total para cada 

R$1,00 de dívida total, destacando a capacidade de 

pagamento no longo prazo. Quanto maior, melhor. 

Liquidez Imediata 

Disponível 

Passivo Circulante 

Quanto a empresa possui de caixa e aplicações 

financeiras para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, 

destacando a sua capacidade de pagamento no 

curtíssimo prazo. Quanto maior, melhor. 

Liquidez Seca 

Ativo Circulante – Estoques 

Passivo Circulante 

Quanto a empresa possui de ativo líquido (ativo 

circulante - estoques) para cada R$ 1 de dívida de 

curto prazo. Quanto maior, melhor. 

Liquidez Corrente 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Quanto a empresa possui de ativo circulante para 

cada R$ 1 de dívida de curto prazo. Quanto maior, 

melhor. 

Índices de 

Endividamento 

Endividamento Geral 

Capital de Terceiros 

Ativo Total 

Quanto a empresa possui de capital de terceiros 

financiando o ativo da empresa. Quanto menor, 

melhor. 

Composição do Endividamento 

Passivo Circulante 

Capital de Terceiros 

Qual o percentual de obrigações no curto prazo em 

relação às obrigações totais. Quanto menor, 

melhor. 

Índices de 

Rentabilidade 

Margem Líquida 

Lucro Líquido 

Receita Líquida 

Quanto a empresa obtém de lucro para cada 

R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. 

Rentabilidade do Ativo 

Lucro Líquido 

Ativo Médio 

Quanto a empresa obtém de lucro para cada 

R$100,00 investidos. Quanto maior, melhor. 
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Produtividade 

Receita Líquida 

Ativo Médio 

Quanto a empresa obtém de receita líquida para 

cada R$1,00 investido. Quanto maior, melhor. 

Índices de Risco  

Margem Ebitda (em %) 

Ebitda 

Receita Líquida 

Mede a capacidade da empresa em gerar caixa 

operacional em função de sua capacidade de venda. 

Quanto maior, melhor. 

Dívida Líquida sobre Ebitda 

Dívida Financeira Líquida 

Ebitda 

Destaca o valor da dívida da empresa em função de 

sua geração de caixa. Em empresas saudáveis, esse 

índice não passa de três ou quatro vezes. Quanto 

maior, pior. 

Dívida Financeira do CP sobre 

Ebitda 

Dívida Financeira de CP 

Ebitda 

Destaca o valor da dívida financeira de curto prazo 

da empresa em função de sua capacidade de 

geração de caixa. Quanto maior, pior. 

Índice de Cobertura de Juros Ebit 

Ebit 

Pagamento de Juros 

Mede a capacidade de geração de lucros suficiente 

para pagamento de juros previstos em contratos. 

Quanto maior, melhor. 

Fonte: Elaborado por Valor Consultores. Referência: ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura em Análise de Balanços: Um enfoque econômico-financeiro. São Paulo: Atlas, 2010. 
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1.1.3.1 Índices de Liquidez 

  
Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 

 

 

 Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 
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Índices de Liquidez

Liquidez Geral Liquidez Corrente

Estes índices devem responder se o volume de 

disponibilidade da empresa é suficiente para cobrir as 

obrigações. Uma forma de interpretação é que estes 

índices estejam acima de 1, assim para cada R$1,00 

devido em curto prazo pode-se dizer que a empresa 

possui este valor para quitar estas obrigações. No caso 

da Recuperanda, dado a situação da mesma, não se 

espera que estes índices estejam na condição citada 

anteriormente, todavia que se mantenham estáveis 

durante o processo de RJ.  
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1.1.3.2 Índices de Endividamento 

 
 Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 

 
 Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 
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Índices de Endividamento

Endividamento Geral Composição do Endividamento

O cálculo destes índices avalia o grau de endividamento da 

empresa, demostrando a política de obtenção de recursos da 

Recuperanda e o prazo que se compõe seu endividamento. A 

interpretação é no sentido de que “quanto maior, pior”, bem 

como quanto maior for o percentual da composição do 

endividamento mais dívidas para pagar a Curto Prazo e maior 

será ́a pressão para a empresa gerar recursos para honrar seus 

compromissos. A melhor forma de interpretação poderá ser 

efetuada em termos de acompanhamento da estabilidade 

destes índices, uma vez que não se espera que estes índices 

sofram pioras significativas durante o processo de RJ.  
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1.1.3.3 Índices de Rentabilidade 

 

Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 

  

 

 Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 
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Margem Líquida Os índices de rentabilidade preocupam-se em 

evidenciar os resultados das operações da empresa, por 

isso “quanto maior, melhor” para evidenciar a 

efetividade da empresa, resguardado as características 

de cada negócio.  Observa-se uma oscilação na Margem 

Líquida (Resultado Final) da empresa, sendo que em 

dezembro a margem ficou negativa se recuperando no 

mês de janeiro de 2018.  
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1.1.3.4 Capital Circulante Líquido 

 
Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 

 

 

 Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 
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Capital Circulante Líquido O capital circulante líquido apresenta o risco de insolvência da 

empresa, por isso quanto maior for o CCL (Capital Circulante 

positivo) menor será a probabilidade de insolvência técnica da 

empresa, uma vez que caso ela apresente alto volume de CCL 

negativo entende-se que terá dificuldade de honrar suas 

obrigações pois as dívidas de curto prazo são superiores aos 

ativos de curto prazo.  Percebe-se que a Recuperanda aumentou 

em 56,4% seu CCL Negativo de dezembro de 2017 para janeiro 

de 2018. 
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1.2 Demonstração do Resultado do Exercício 

Com base nas demonstrações financeiras recebidas, foram analisadas as demonstrações de resultado da Vector Ind. Com. Acessórios Musicais, dos períodos de janeiro 

de 2017 a janeiro de 2018. 

Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 

 
No mês de dezembro, a empresa apurou um lucro líquido de 2,1% sobre as Receitas Operacionais Brutas, respectivamente R$10.103. Nas mesmas bases, as despesas 

operacionais representaram 39% no período. 

 

1.2.1 Evolução da Receita  

Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 
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Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 
 

 
Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 
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Evolução da Receita

2,52%

94,82%

0,08%

2,58%

Distribuição da Receita

Venda de Produtos à Vista Venda de Produtos à Prazo Venda de Mercadorias à Prazo Outras Receitas

No mês de janeiro de 2018 a empresa teve redução nas 

vendas de 12% em relação a dezembro de 2017, todavia 

as vendas foram maiores se comparadas a janeiro de 

2017 e mesmo com a redução a Recuperanda obteve 

lucratividade. A vendas de produtos a prazo permanece 

sendo a maior forma de comercialização com 94,8% no 

acumulado de janeiro a janeiro de 2018. 



     

Maringá/PR (sede) – Av. Duque de Caxias, n. 882, cj. 210, CEP 87.020-025. +55 44 3041-4882 
São Paulo/SP – Av. Paulista, n. 2300, Pilotis, CEP 01310-300. +55 11 2847-4958 

www.valorconsultores.com.br          18 de 23 

1.2.2 Evolução dos Custos Variáveis 

Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 
 

 
Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 
 

Pode-se observar na tabela acima que os custos variáveis se mantiveram estáveis. Se analisarmos as médias destes custos referentes ao ano de 2017, houve melhora, 

proporcionando margem de contribuição positiva. 
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1.2.3 Evolução da Margem de Contribuição x Despesas Fixas x Resultado Operacional (Ebitda) 

 
Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 

 

 
Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 

 

A margem de contribuição em janeiro de 2018 foi maior do que a de dezembro de 2017 e com a redução expressiva das despesas fixas transcorreu em um resultado 

operacional positivo.  
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1.2.4  Evolução das Despesas Fixas 

 

Tabela 20 - Evolução das despesas fixas 

Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 
 

Houve importante redução nas despesas fixas do mês de janeiro de 2018, que impactou diretamente a geração de resultado final positivo para empresa.   
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1.2.5  Evolução do Ebitda x Depreciação e Amortização / Encargos Financeiros Líquidos x Resultado Líquido do Exercício 

 

Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 

 

 
Fonte: Elaborado por Valor Consultores a partir dos dados fornecidos pela Vector Ind. Com. Acessórios Musicais. 

 

O Ebitda ficou positivo e foi capaz de proporcionar o pagamento dos encargos financeiros gerando lucratividade no valor de R$10.103 no mês de janeiro de 2018.  
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Considerações Finais 

 

▪ Analisamos as informações prestadas pelas Recuperandas, conforme balancete levantado em 31 de janeiro de 2018, onde estão registradas as 

movimentações financeiras ocorridas de 01 a 31 de janeiro de 2018, diante das quais destacamos alguns aspectos relevantes que passamos a relatar para 

melhor entendimento das movimentações: 

• faturamento bruto da empresa foi de R$ 472 mil no mês de janeiro, muito abaixo da média apresentada de janeiro a dezembro de 2017 que foi de R$ 

611 mil. Comparando com o mês de dezembro de 2017, o faturamento representa uma redução de 12% quando a empresa faturou R$ 536 mil.  

▪ A Margem de Contribuição apurada em janeiro de 2018 foi de R$ 222 mil e representa 47,1% sobre o faturamento bruto e, comparado com a média do 

período de janeiro a dezembro de 2017, que foi de 49,7%, este resultado representa uma queda nas margens praticadas pelas recuperandas. Comparando 

com o mês anterior, a redução ainda é maior. Em dezembro a Margem de Contribuição representou 68,2% do faturamento bruto, com os custos dos 

produtos vendidos representando 7,9% que na média de janeiro a dezembro de 2017 representava 28% do faturamento bruto. 

• Resultado Operacional (Ebitda), que na média dos meses anteriores foi de 11,5%, reduziu para 7,3% sobre o faturamento no mês de janeiro de 2018. As 

despesas fixas apresentaram uma forte redução em janeiro, principalmente as despesas com salários e encargos s/folha de pagamento.  

▪ O resultado apurado pela empresa no mês de janeiro ficou positivo em R$ 10 mil. Neste mês, a empresa contabilizou uma despesa financeira de R$ 16 

mil e apresenta ainda provisão para IRPJ e CSLL no valor de R$ 7,6 mil. 

▪ Observa-se que a empresa reduziu o Capital circulante líquido (CCL) em R$ 55 mil quando comparamos janeiro de 2018 com dezembro de 2017. As 

informações relatadas a seguir não influenciaram tais reduções, porém merecem destaques. Em dezembro de 2017, a empresa apresentava um saldo na 

conta "Caixa" de R$ 718 mil que foi reduzido para R$ 44 mil em janeiro de 2018. Ao mesmo tempo, também apresentava um saldo na conta "Imobilizado 

em Andamento" de R$ 2,66 milhões em dezembro que foi reduzido para R$ 2,4 milhões em janeiro de 2018. Já no Passivo Não Circulante, na conta 

"Delfino Masami Tsukuda", do sub grupo "Empréstimos e Financiamentos", apresentava-se em dezembro um saldo de R$ 2,1  milhões que foi reduzido 

para R$ 1,1 milhões. Sobre estes lançamentos, a AJ irá solicitar informações e será retratado no próximo RMA. 
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Fotos da visita da AJ às instalações das Recuperandas 

 Para o bom exercício de suas atribuições de “fiscalização das atividades do devedor” (art. 22, I, LRE) a AJ adota como prática visitas periódicas às instalações da 

empresa. Nessas visitas a AJ reúne-se com os gestores e consultores da empresa e verifica o funcionamento de suas atividades in loco. Fotografias das visitas realizadas pela 

AJ em 15/03/2018 estão em anexo. 


