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1.1. Apresentação 
 

 

O presente trabalho tem por finalidade desenvolver “Plano de 

Recuperação Judicial” para a INDÚSTRIA DE MÓVEIS LEÃO LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

79.130.514/0001-11 com sede na Av. Paranavaí, nº 3263, Parque Cidade 

Industrial Felizardo Meneguetti, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 

87070-100, nos termos previstos na Lei 11.101/2005, a partir de uma proposta 

de reestruturação operacional, administrativa, econômica 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 a viabilidade de implantação da proposta de reestruturação sugerida.  

A viabilidade econômica e a sustentabilidade financeira foram 

determinadas a partir da nova proposta de gestão administrativa, econômica e 

financeira da empresa e da necessidade de amortização de seu endividamento, 

que levou em conta as propostas de renegociação de suas dívidas junto aos 

credores. 

Os levantamentos e análises realizadas constataram que a Recuperanda 

operou, antes da crise, 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 encargos financeiros, bem como a obriga a 

aceitar diversas práticas abusivas, quer quanto as garantias fiduciárias, juros 
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elevados e práticas de reciprocidades, que comprometem o seu desempenho 

econômico, financeiro e 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, caracterizadas 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 dos custos de fabricação e 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 matérias primas e insumos e, obtenha de seus 

credores, prazos e carências compatíveis com a capacidade de pagamento 

apurada. 
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1.2  Situação Diagnosticada – Visão Geral 
 
 Atualmente a empresa INDÚSTRIA DE MÓVEIS LEÃO LTDA opera em 

condições de viabilidade operacional, porém apresenta situações de 

instabilidade financeira, que poderão 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) nível de endividamento elevado; 

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) falta de planejamento financeiro de médio prazo, submetendo a 

empresa a desencaixes recorrentes, que resultou em níveis 

crescentes de endividamento; 

v) Restrições e contingenciamento por parte das instituições financeira 

para a concessão de créditos; 

vi) falta de planejamento e critérios para a definição do capital de giro 

necessário para atender todo o ciclo operacional; 

vii) desequilíbrios recorrentes do fluxo de caixa; 

viii) elevada concentração de atividades e tomadas de decisões gerenciais 

no diretor operacional e comercial; 

ix) Limitações do sistema de informações gerencias para subsidiar as 

tomadas de decisões; 

x) 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), 

amparadas 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 seus procedimentos de gestão administrativa, econômico e 

financeira 

vi. Reestruturar o atual organograma, descentralizando as atividades 

gerenciais e o processo de tomada de decisões; 

vii. Implantar um sistema de informações gerenciais, que propicie relatórios 

periódicos sobre o desempenho operacional da empresa; 

viii. Implementar procedimentos criteriosos de apropriação de custos e 

determinação de preços.   

ix. Implantar criterioso sistema para a apuração mensal do resultado 

operacional líquido.  

 

 

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 dos encargos financeiros; 

vi) Gerar lucro operacional líquido em montante compatível com a 

necessidade de amortização do endividamento da empresa; 

vii) Aperfeiçoar as gestões financeira, administrativa e operacional da 

empresa. 
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1.5 Posição Patrimonial. 
 

 
 Para avaliação da posição patrimonial da empresa adotou-se 

procedimento hibrido. Para os ativos financeiros e estoques de matéria prima e 

produtos acabados, utilizou os valores do Balancete de Verificação de 

31/05/2018, e, para os ativos tangíveis, os valores apurados nos Laudos de 

Avaliação Mercadológica.  

Conforme dados da Tabela nº 01 os ativos da empresa estão avaliados 

em R$ 6.026.325,14. 

     

 

TABELA Nº 01 

POSIÇÃO PATRIMONIAL 

BENS E DIREITOS PATRIMONAIS VALORES EM R$ 

Aplicações Financeiras (1) 248.686,94 

Títulos de Capitalizações (1) 49.309,48 

 Estoques de Matéria Prima (1) 789.987,76 

Produtos Acabados 1.244.810,70 

Outros Créditos (1) 104.218,71 

Empréstimo a Receber (1) 600.000,00 

Impostos a Recuperar - (1) 203.575,60 

Máquinas e Equipamentos – (2) 2.447.040,00 

Veículos (2) 294.000,00 

Móveis e Utensílios (2) 44.695,95 

TOTAL 6.026.325,14 

(1) Valores obtidos no Balancete de Verificação de 31/05/2018. 
(2) Valores obtidos nos Laudos de Avaliação Mercadológica. 
FONTE: Balancete de Verificação 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$    

8.664.462,29 1. Desse total, R$ 5.624.362,33 (64,91%), se referem a créditos 

concursais, enquanto os demais R$ 3.040.099,96 (35,09%) são créditos não 

concursais, conforme pode ser visto na Tabela nº 02. 

 Os créditos concursais estão distribuídos entre 81 credores e decorrem 

de diferentes operações financeiras e comerciais. Existe um credor cujos 

créditos estão amparados por garantias fiduciárias, no valor de R$ 2.330.749,35, 

que corresponde a 36,90% do total das dívidas da empresa.  

As dívidas de natureza tributária, decorrentes do não pagamento de 

impostos e obrigações sociais na data de vencimento dos mesmos, somam a 

importância de R$ 709.350,51. (Tabela nº 02).  

TABELA Nº 02 
RESUMO DO QUADRO GERAL DE CREDORES  

CLASSE Credores  VALOR   Part % 
RJ  

Part % 
Total 

CREDITOS SUBMETIDOS À R.J 81 5.624.362,33 100,0% 64,91% 

CLASSE I - TRABALHISTA 11        15.197,04  0,28% 0,18% 

CLASSE II - GARANTIA REAL 1      153.000,00  2,86% 1,77% 

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO GERAL – FORNEC. 59   3.424.219,54  64,01% 39,52% 

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO GERAL-INST. FINAN. 5 2.013.424,49 35,80% 23,24% 

CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ESPECIAL–EPP 5        18.521,26  0,35% 0,21% 

CRÉDITOS NÃO SUBMETIDOS À R.J 4    3.040.099,96    35,09% 

Credores Tributários 3       709.350,51    8,19% 

Receita Federal do Brasil        632.400,29    7,30% 

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná          33.831,00    0,39% 

Prefeitura do Município de Maringá          43.119,22    0,50% 

OUTROS CREDORES NÃO CONCURSAIS 1    2.330,749,35    26,90% 

Credores com Garantias Fiduciárias  1   2.330.749,45    26,90% 

Caixa Econômica Federal  1   2.330.749,45    26,90% 

TOTAL     8.664.462,29    100,0% 

FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir dos registros contábeis e extratos 
bancários. 

 
 

                                                
1 Valor apurado em 06 de maio de 2018 para os credores concursais e 30 de junho de 2018 para 
as dívidas de natureza tributária. 
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Dentre os credores concursais, o de maior participação relativa são 

aqueles enquadrados na Classe III – Credores Quirografários com Privilégio 

Geral, cujos créditos somam a importância de R$ 5.437.644,03 (fornecedores e 

instituições financeiras) e representam 96,68% dos créditos submetidos aos 

efeitos da Lei 11.101/2005 (Tabela nº 02). 

Por outro lado, a Receita Federal do Brasil (RFB) é principal credora, 

dentre os credores não concursais. O montante do débito junto a RFB é de R$ 

632.400,29, que representa 7,30% do endividamento total da empresa 

INDÚSTRIA DE MÓVEIS LEÃO LTDA (Tabela nº 02). 

       

 
 

1.7 Viabilidade Econômica e Sustentabilidade Financeira. 

 

Os estudos empreendidos na elaboração deste plano indicam que a 

empresa INDÚSTRIA DE MÓVEIS LEÃO pode operar com viabilidade 

econômica, desde que sejam revistos alguns procedimentos administrativos e 

operacionais, em especial, em relação a sua gestão financeira. É necessário 

reequilibrar o seu fluxo de caixa, eliminando os desencaixes recorrentes. 

Tal constatação está respaldada em sua estrutura operacional, que 

permite a fabricar produtos de boa qualidade, com bom nível tecnológico, e ótimo 

potencial de penetração nos mercados. Porém, vêm incorrendo em despesas 

financeiras incompatíveis com sua capacidade de gerar lucros, em tais 

magnitude. Nos últimos meses, tem sido obrigada a contratar novos 

empréstimos para saldar os antigos, em verdadeira ciranda financeira. 

A partir de novas condições de pagamento de seu endividamento, com 

maiores prazos para amortização, menores encargos financeiros e um período 

razoável de carência, a empresa adquirirá capacidade para formar capital de giro 

condizente com as necessidades de financiar, com recursos próprios, todo o seu 

ciclo operacional, garantindo, desta maneira, sua sustentabilidade financeira. 
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Com os benefícios advindos da Lei 11.101/2005, conjugados com a 

implementação do planejamento econômico financeiro proposto, a empresa 

adquirirá capacidade de pagamento condizente com as necessidades de 

amortização de seu endividamento, garantindo sua sustentabilidade financeira.  

A preservação da empresa assegurará a manutenção de 11 empregos 

diretos, cujas remunerações mensais contribuem diretamente com a 

manutenção de várias famílias, abrangendo, aproximadamente, 40 pessoas. 

Mas há, também, os terceirizado e os prestadores de serviços, que somam 

aproximadamente 40 trabalhadores. Assim, a manutenção da empresa   

contribuirá com a sobrevivência de diversas famílias, contribuindo diretamente 

para o desenvolvimento do município onde está instalada, com a geração de 

emprego, renda e impostos. 

No planejamento proposto a empresa obterá crescimento médio anual de 

5,0%, o que lhe permitirá gerar novos empregos, ampliando sua contribuição 

para o desenvolvimento econômico e social da região em que está inserida. 
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II - HISTÓRICO 
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2.1 HISTÓRICO 

 

A família do senhor Kishio Takizawa migra para à cidade de Maringá no 

ano de 1957, oriunda da região de Marília, no estado de São Paulo. Tinham 

como propósito iniciarem uma nova atividade empresarial, no ramo de 

beneficiamento e comercialização de arroz.  

Contribuiu de forma direta para a decisão de migrarem para a região 

noroeste do estado do Paraná e se aventurarem em uma nova atividade 

empresarial, a possibilidade de conseguirem arrendar uma pequena “máquina 

de arroz”, localizada na Avenida Morangueira, na periferia da cidade de Maringá.  

Esta possibilidade amenizaria as dificuldades e riscos iniciais para se 

iniciar um novo negócio em uma nova cidade, uma vez que reduziria os gastos 

com os investimentos necessários para iniciar uma nova atividade empresarial. 

Para enfrentar estes novos desafios os Takizawa não traziam apenas 

entusiasmo e esperanças de sucesso na nova empreitada, mas, uma ampla 

experiência empresarial, acumulada ao longo dos anos que atuaram como 

pequenos comerciantes do ramo de “secos e molhados”. 

Trabalhando sob a liderança do pai, todo o grupo familiar, logo, no 

primeiro ano, percebe que poderiam fincar raízes em definitivo na cidade de 

Maringá. Assim, no ano de 1958 adquirem propriedade na Avenida Carneiro 

Leão, e para lá transferem sua empresa. 

Mas, a longa experiência empresarial do Sr Kishio fez com que, em alguns 

anos, reavaliassem a oportunidade de continuar no mesmo ramo. De forma 

eminentemente empírica, percebeu que atuava em segmento marcado pela forte 

concorrência, com várias empresas localizadas próximas, em acirrada disputa 

comercial. E, por outro lado, constatava, diariamente, que duas empresas de 

móveis, que também se localizam próximas à sua, atuavam com intenso fluxo 

de produção e comercialização. 
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Passou a buscar informações sobre o setor e, ao identificar sua 

viabilidade, enfrentou novamente o desafio de mudar de ramo. No mesmo local 

da beneficiadora de arroz, instalou a Indústria de Móveis Leão Ltda, no ano de 

1967. 

Inicialmente, a sociedade foi constituída com o filho Yukio Takizawa. No 

ano de 1974, o outro filho, o Sr. Yoshiaki Takizawa passou a integrar o quadro 

societário. O Sr Kishio se manteve à frente da empresa até o ano de 1979, 

quando se afastou e a administração passou a ser exercida pelos dois irmãos.  

A longo de todo este tempo, a Indústria de Móveis Leão construiu uma 

história de sucesso. Produzindo produtos de ótima qualidade, empregando boas 

matérias primas, que asseguravam durabilidade e funcionalidade, seus móveis 

conquistaram boa aceitação no mercado dos estados do Paraná, São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, entre outros, consolidando sua marca, como referência de 

qualidade e durabilidade. 

Ao longa de toda esta trajetória vivenciaram profundas transformações no 

setor. Surgiram novas matérias primas, novos insumos, novos designs e, 

sobretudo, novos equipamentos e maquinários, que alteraram significativamente 

o método de produção. De um sistema quase que artesanal, passaram a produzir 

em série, elevando significativamente a escala de produção. 

Todo este crescimento acarretou a necessidade de ampliar as instalações 

físicas, pois o antigo local não comportava a instalação de equipamentos que 

incorporavam novas tecnologias, fundamentais para manterem seus produtos 

atrativos no mercado.  

Diante de tal necessidade, no ano de 2003, conseguiram participar do 

projeto de fomento industrial da Prefeitura do Município de Maringá, denominado 

Prodem, que viabilizou a aquisição de terreno com 20.691,45 m2, no Parque 

Cidade Industrial. Neste terreno construíram ampla planta industrial com 

10.492,15 m2, propiciando a transferência do setor de produção da empresa. 
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As novas instalações, em 2005, permitiram que a empresa introduzisse 

novos equipamentos, principalmente no setor de pinturas e acabamentos, que 

propiciaram significativos ganhos de qualidade. 

Com área física adequada e equipamentos com bom nível tecnológico, 

consolidou quatro linhas de produtos: i) os destinados à sala (como painéis, 

estantes, racks e home theaters); ii) os destinados à quarto (como roupeiros, 

cômodas); iii) os de cozinha (kits cozinha); e iv) os de office (como mesas, 

livreiros e gaveteiros). Todos com excelentes padrões de qualidade, como pode 

ser verificado nas figuras abaixo. 

 

  

FIGURA Nº 01 – Estante e Roupeiro, 

FONTE: Catalogo da empresa 

produzidos pela empresa 
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FIGURA Nº 02 – Kit Cozinha e office 

FONTE: Catalogo da empresa 

 

Ao alcançar este novo patamar de qualidade e produção, conseguiu 

ampliar sua atuação no mercado nacional, vendendo para todo o país, através 

de grandes redes varejistas, como Loja Cem, Loja Credinorte, entre outras. E, 

recentemente, conta com o e-commerce, como o mais novo canal de distribuição 

de seus produtos, através das redes MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A; 

Wehouse; MPozenato Móveis; Lojas Americanas, Walmart e ShopJimi. 

Em anos recentes, com a ascensão da terceira geração da família 

Takizawa na gestão da empresa, ocorreram importantes mudanças em sua 

estrutura organizacional, com ampla descentralização gerencial. 

No entanto, em que pese todos os esforços empreendidos para 

implementar suas novas estratégias de crescimento, suas metas e objetivos, seu 
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plano de expansão, foram comprometidos pela grave crise que assolou a 

economia brasileira a partir do ano de 2013. 

As vendas retraíram em todas as quatro linhas de produção. Houve queda 

generalizada no faturamento da empresa, principalmente, a partir do ano de 

2015. 

Sem conhecer a real dimensão e duração da recessão que estava por vir, 

a empresa optou por manter inalterada toda a estrutura e capacidade de 

produção, construída com muito esforços nos últimos anos. Tal estratégia 

buscava preservar os ganhos oriundos dos investimentos que foram realizados, 

principalmente em relação a capacitação tecnológica e a qualificação da mão de 

obra.  

A partir do ano de 2015, ocorre amplo contingenciamento, por parte do 

sistema financeiro nacional, para a concessão de crédito, gerando forte 

estrangulamento aos fluxos de caixa das empresas brasileiras 

Sem alternativa, as empresas foram obrigadas a aceitar condições cada 

vez mais adversas para a obtenção de crédito, com o oferecimento de garantias, 

geralmente, de natureza fiduciária, encargos cada vez mais elevados e abusivas 

exigências de reciprocidades. 

Em pouco tempo, a empresa passou recorrer a novos empréstimos, para 

quitar os anteriores, incorrendo em verdadeira ciranda financeira, que 

comprometeu totalmente suas sustentabilidades financeiras.  

Agora, a partir do ano de 2018, com os benefícios que advirão da Lei 

11.101/2005, a Indústria de Móveis Leão, inicia uma nova etapa de sua exitosa 

existência, a da Recuperação Econômica Financeira, que irá mantê-las dentre 

as principais empresas fabricantes de móveis da região norte paranaense. 
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 2.2. Constituição de Capital Social 

 

Atualmente o capital social global da empresa INDÚSTRIA DE MÓVEIS 

LEÃO LTDA está constituído por 470.000 cotas partes, correspondendo um valor 

monetário igual a R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais).  Todas as 

cotas da empresa “INDÚSTRIA DE MÓVEIS LEÃO LTDA”, estão distribuídas 

entre os sócios Yokiu Takizasa e Yoshiaki Takizava (235.000). conforme 

demonstrado na Tabela nº 03. 

 A função de sócio administrador é exercida pelos dois sócios, que detém 

iguais poderes e responsabilidades para o exercício de todas as atividades de 

gestão da sociedade empresarial. 

 
 

TABELA Nº 03 

CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

Sócios Cotas R$ % 

 
YOKIU TAKIZAWA  
 

235.000 235.000,00 50,0% 

 
YOSHIAKI TAKIZAWA 
 

235.000 235.000,00 50,0% 

 
TOTAL 

 
470.000 

 
470.000,00 

 
100,0% 

FONTE: Atas de Alterações Contratuais e Livro Diário de Registro Contábeis da 

empresa. 
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III – DIAGNÓSTICO ECONÔMICO, 

FINANCEIRO, ADMINSITRATIVO E 

OPERACIONAL 
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3.1 Visão Geral 

A empresa INDÚSTRIA DE MÓVEIS LEÃO LTDA apresenta uma situação 

de insustentabilidade financeira resultante dos efeitos da ciranda financeira a 

que está submetida. Esta situação de insustentabilidade teve como causa a 

conjugação de eventos adversos que comprometeram sua capacidade auferir 

lucro, tais como:  i) retração do mercado, em decorrência dos efeitos da crise 

econômica nacional; ii) aumento crescente do endividamento, com a rolagem da 

dívida a juros elevados; iii) falta de planejamento e critérios para a definição do 

capital de giro necessário para atender todo o ciclo operacional; iv) 

desequilíbrios recorrentes do fluxo de caixa; v) elevados encargos financeiros; 

vi) contingenciamento de créditos bancários; vii) inexistência de sistema de 

informações gerenciais; viii) limitações no sistema de apropriação de custo; x) 

falta de critérios adequados para a precificação;  entre outros de menor 

relevância.. 

Sua história, de cinquenta e um anos, é marcada por longa e sólida 

trajetória de crescimento, que pode ser retratada em cinco fases. 

 A primeira, que se inicia no ano de 1967, com a produção de móveis de 

madeira maciça. Empregando processo fabricação quase que artesanal, 

produzia mesas e cadeiras de pinus, para o mercado local e regional.  

Com a boa aceitação de seus produtos no mercado e ancorada pelo 

amplo processo de urbanização que ocorreu na região noroeste do estado do 

Paraná na década de 1970, expandiu rapidamente sua produção, consolidando-

se com uma das principais indústrias de móveis instalada na cidade de Maringá. 

No início dos anos de 1980 ocorreram profundas transformações no setor 

de fabricação de móveis. Surgiram novas matérias primas, novos equipamentos 

e novos produtos. Ao incorporarem estes avanços tecnológicos, iniciam uma 

nova fase de seu desenvolvimento. Nesta segunda fase, o processo de 

fabricação é profundamente alterado, com a introdução da produção seriada e 
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padronizada. Nesta fase consolida-se sua capacidade operacional para produzir 

e comercializar em todo o mercado nacional. 

Em franco crescimento, em 2005 inicia sua terceira fase de 

desenvolvimento. Instala sua planta industrial em amplas instalações físicas e 

adquire novos equipamento, bem como aperfeiçoa todo o seu processo de 

produção. Ao ampliar sua capacidade operacional, conseguiu auferir 

significativos ganhos de escala. Produzindo mais, busca novos mercados 

ampliando sua área de comercialização. Também, nesta fase, ocorre importante 

descentralização organizacional, com a ascensão dos filhos dos gestores, que, 

com capacitações adequadas, passaram a ocupar importantes cargos de gestão 

e comando na empresa. 

Contudo, a quarta fase é marcada pela crise financeira a que a empresa 

está submetida. Impactada pela da forte recessão que se abateu sobre a 

economia brasileira, a partir de 2013, em especial no setor de móveis. 

A figura abaixo ilustra a dimensão da crise que se abateu sobre o setor 

brasileiro de móveis.  

 

FIGURA Nº 03 Produção Industrial de Móveis (Variação Acumulada em 12  
meses (até março de 2017) 

FONTE: MTE/RAIS BRADESCO/DEPEC (2017) 
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E conforme pode ser verificado na figura abaixo, os impactos foram 

maiores nas regiões produtoras de móveis. A produção de móveis nos principais 

polos produtores recou, em média, 13,7%, no período compreendido entre os 

anos de 2013 e 2016. 

 

 

FIGURA Nº 04 – Evolução da Produção dos Polos na Crise 2013-2016 
FONTE: IEMI - ABIMÓVEL (2017) 

 

Apesar da intensidade da crise, a Direção da empresa optou por manter 

toda sua estrutura produtiva e quadro de pessoal, incorrendo em prejuízos, que 

foram financiados através de linhas de financiamento bancários de curtíssimos 

prazos e encargos financeiros extremamente elevados. Tal decisão, tinha como 

principal objetivo manter a toda a qualificação e capacidade produtiva alcançada 

com muito esforço e investimentos. 

É provável que o ano de 2018 seja o início da quinta fase de 

desenvolvimento da empresa, com início de seu saneamento financeiro e a 

retomada de seu crescimento, o que será consolidado através dos benefícios 
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que advirão do processo de recuperação judicial, cujos efeitos emanados da Lei 

11.101/2005, assegurarão sua preservação. 

A figura nº 05 mostra que apesar da geração líquida de emprego no setor 

ainda negativa e situar-se num nível bastante inferior àqueles verificados entre 

os anos de 2010 e 2013, no ano e 2017, a redução dos empregos foi inferior a 

que ocorreu no ano anterior.  

 

FIGURA Nº 05 Geração Líquida de Empregos Formais No Setor de Móveis. 
FONTE: MTE/RAIS BRADESCO/DEPEC (2017) 

 

 

 

 

 

 

PROJUDI - Processo: 0006046-06.2018.8.16.0017 - Ref. mov. 145.2

14/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq:  PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL 09 de agosto de 2018Parte1.pdf. Assinado por: MARCO ANTONIO DOMINGUES VALADARES

Página 27



 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

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$ 8.664.462,29 (Tabela nº 04). 

 Além de elevadas, as dívidas da empresa são de curtíssimo prazo - a 

maioria 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 64,91% do endividamento total, 

enquanto que os créditos não concursais, principalmente os natureza tributária, 

representam os outros 35,09% (Tabela nº 04) 

Apenas um credor possui seus créditos amparados por garantia real 

(Classe II), cuja dívida corresponde ao valor de R$ 153.000,00, e representa 

2,86% dos créditos concursais.  

 Os créditos quirografários com privilégio geral (Classe III) representam a 

maior parcela do endividamento total, alcançando a cifra de R$ 5.437.644,03, 

que representam 96,68% dos créditos concursais. Aos seus fornecedores a 

empresa deve a importância de R$ 3.424.219,54, cujo montante representa 
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64,01% das dívidas concursais. Para as instituições financeiras, detentoras de 

créditos de natureza quirografária, a empresa deve um montante de R$ 

2.013.424,49 (35,80%).  

Para as empresas de pequeno porte, classificadas na Classe IV, com 

privilégio especial, os valores devidos pela empresa somam a importância de R$ 

18.526,21, que corresponde a 0,35% do total dos créditos concursais. (Tabela 

nº 04).        

 As dívidas de natureza tributárias somam a importância de R$ 

709.350,51, e representam 8,19% do endividamento total da empresa (Tabela 

nº 04). 

 Há ainda um credor cujos contratos estão amparados por garantias 

fiduciária e, portanto, se constituem em créditos não concursais. A soma destes 

créditos alcança a cifra de R$ 2.330.749,45. (Tabela nº 04). 

 

TABELA Nº 04 

PERFIL DO ENDIVIDAMENTO 

CLASSE Credores  VALOR   Part % 
RJ  

Part % 
Total 

CREDITOS SUBMETIDOS À R.J 81 5.624.362,33 100,0% 64,91% 

CLASSE I - TRABALHISTA 11        15.197,04  0,28% 0,18% 

CLASSE II - GARANTIA REAL 1      153.000,00  2,86% 1,77% 

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO GERAL – FORNEC. 59   3.424.219,54  64,01% 39,52% 

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO GERAL-INST. FINAN. 5 2.013.424,49 35,80% 23,24% 

CLASSE IV - QUIROGRAFÁRIO ESPECIAL–EPP 5        18.521,26  0,35% 0,21% 

CRÉDITOS NÃO SUBMETIDOS À R.J 4    3.040.099,96    35,09% 

Credores Tributários 3       709.350,51    8,19% 

Receita Federal do Brasil        632.400,29    7,30% 

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná          33.831,00    0,39% 

Prefeitura do Município de Maringá          43.119,22    0,50% 

OUTROS CREDORES NÃO CONCURSAIS 1    2.330,749,35    26,90% 

Credores com Garantias Fiduciárias  1   2.330.749,45    26,90% 

Caixa Econômica Federal  1   2.330.749,45    26,90% 

TOTAL     8.664.462,29    100,0% 

FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir dos registros contábeis e extratos 
bancários. 
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3.2.1.1 Créditos Trabalhistas. 

A empresa possui débitos trabalhistas referente a verba de caráter 

remuneratória por serviços prestados com vínculo empregatícios com 11 

funcionários, num total de R$ 15.197,04. O montante referente a cada 

trabalhador, não ultrapassa a 05 cinco salários mínimos, conforme detalhamento 

apresentado na relação nominal contida no quadro de credores, em anexo. 

 

 

3.2.1.2 Fornecedores 

Para fornecedores de insumos, matéria prima e prestadores de serviços, 

a empresa acumula uma dívida de R$ 3.442.740,80, em sua maioria já vencida. 

Sua constituição apresenta a seguinte composição: 

       
- Empresas de Médio e Grande Porte (Privilégio Geral) - R$     3.424.219,54 

- Empresa de Pequeno Porte -EPP (Privilégio Especial) - R$         18.521,26 

 

 

a) Empresas de Médio e Grande Porte. 

 

Do total da dívida junto aos fornecedores, R$ 3.424.219,54 se refere a 59 

(cinquenta e nove) fornecedores de médio e grande porte.  

 
 
 

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$ 18.521,26, junto a cinco (5) credores.  
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3.2.1.3 Instituições Financeiras 

Para as instituições financeiras a empresa deve um montante de R$ 

1.891.424,49, distribuídos conforme a natureza da contratação do crédito, da 

seguinte forma:  

 
➢ Quirografários   ............................ R$    2.013.424,49 

➢ Garantias Reais .......................... R$        153.000,00 

 

 

3.2.1.4 Tributos e Contribuições Sociais 

A empresa possuí valores em atraso de tributos e contribuições sociais 

num montante igual a R$ 709.350,51. Deste total, R$ 632.400,29 se referem a 

valores em atraso junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (Tabela nº 05) 

Para a Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, a empresa deve a 

importância de R$ 33.831,00, e, para a Prefeitura do Município de Maringá, a 

importância de R$ 43.119,22, conforme demonstrado na Tabela nº 04. 

 

TABELA Nº 05 

DÉBITOS COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAS 

 TOTAL   NÃO 
PARCELADOS 

PERT  

PARCELADOS 
PERT 

IRPF     180.587,50             86.048,42        94.539,08  

PIS       52.621,83             13.953,40        38.668,43  

COFINS     242.883,46             64.413,90      178.469,56  

IPI       15.871,42                          -          15.871,42  

CSLL     112.025,33             51.254,23        60.771,10  

CRRF            306,65                          -               306,65  

PREVIDENCIÁRIO       28.104,10             28.104,10    

TOTAL     632.400,29           243.774,05      388.626,24  

FONTE: Informações prestadas pelo Escritório responsável pela contabilidade 

da empresa. 
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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 dos Escritórios de 

Contabilidade que prestaram ou presta serviço a empresa entre os anos de 2015 

e junho de 2018. 

 

 

3.3.1 Receita Operacional Líquida 

 
O desempenho da Receita Operacional Líquida (ROL) da empresa do 

INDÚSTRIA DE MÓVEIS LEÃO LTDA, no período compreendido entre o ano de 

2015 e o 1º semestre de 2018, pode ser avaliado a partir das informações 

contidas na Tabela nº 06. 

 

TABALA Nº 06 

DESEMPENHO DA RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  

DISCRIMINAÇÃO 2015 2016 2017 2018          
(1ºSem) 

RECEITA OPERACIONAL 
LÍQUIDA 

5.123.814,58 7.124.628,83 6.295.372,30 1.890.694,35 

MEDIA MENAL 426.984,55 593.719,07 524.614,36 315.115,73 

Variação (Média Mensal)  39,0% -11,6% -39,9% 

FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações prestadas pelos 
Escritórios responsáveis pela contabilidade da empresa. 

 

N o ano de 2016 a empresa obteve variação positiva em suas vendas, 

com crescimento de 39,0% em relação às do ano anterior. Neste ano as vendas 

alcançaram a cifra de R$ 7.124.628,83 (Tabela nº 06). Contribuiu diretamente 

para este desempenho a ampliação da área de atuação de vendas da empresa, 

que atuou fortemente na região nordeste do Brasil. 
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Entretanto, nos anos seguintes (2017 e 1º semestre de 2018) as vendas 

da empresa apresentaram expressiva retração, sobretudo nos últimos meses. 

Em 2017 as vendas recuaram -11,6%, em relação ao ano anterior. Já, em 2018, 

a média mensal das vendas apresenta performance negativo de -39,9% em 

relação às que foram verificadas em 2017 (Tabela nº 06). 

Dois fatores foram os responsáveis para tal desempenho negativo. 

Primeiro, a elevada inadimplência, por parte dos novos clientes, principalmente, 

aqueles que foram conquistados no ano de 2017, na região nordeste. Segundo, 

o agravamento da crise financeira da empresa, que comprometeu sua 

capacidade de compra de matéria prima. 

  A figura nº 06 apresenta o comportamento das receitas operacionais 

líquida da empresa, a partir de suas médias mensais. Constata-se que o patamar 

de vendas no ano de 2018 é -46,9%, inferior ao de 2017. 

   

 

FIGURA Nº 06 - Variação Da Receita Operacional Líquida – (Média Mensal). 
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações prestadas pelo Escritório 

responsável pela contabilidade da empresa. 
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3.1.1.1 Composição da Receita Operacional 

  

 A análise do desempenho da receita operacional, segundo a linha de 

produção, no período compreendido entre o ano de 2015 e o primeiro trimestre 

de 2018, mostra que não há uma linha predominante. No ano de 2015 as vendas 

de produtos office representaram 56,9% das vendas totais. Nos dois anos 

seguinte a principal participação coube a linha de produtos destinados ao quarto 

e, em 2018, os produtos destinados a sala, foram os que proporcionaram maior 

contribuição à receita operacional (Tabela nº 07). 

 

TABALA Nº 07 

DESEMPENHO DA RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA, POR LINHA 

DE PRODUÇÃO (2015 – 1º TRIM/2018)  

LINHAS DE PRODUÇÃO 2015 2016 2017 2018          
(6ºTrim) 

COZINHA 4,6% 19,7% 16,0% 10,05% 

QUARTO 36,4% 51,3% 32,9% 29,73% 

SALA 2,0% 8,4% 26,7% 43,79% 

OFFICE 56,9% 20,6% 24,4% 16,42% 

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

FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações prestadas pela Empresa. 
 

 

 A figura nº 07 ilustra o desempenho das vendas, por linha de produção, 

no ano de 2015. Constata-se que, neste ano, houve forte concentração das 

vendas na linha de produtos office (56,9%).  Os produtos destinados ao quarto, 

ficaram na segunda posição, com participação igual a 36,4% das vendas totais.  

 Por outro lado, os produtos correspondentes as outras duas linhas – 

cozinha e sala, apresentaram reduzida contribuição às vendas totais. Os 

produtos destinados a cozinha representaram apenas 4,6%, enquanto os 

destinados a sala, contribuíram com apenas 2,0% para as vendas totais do ano 

de 2016 (figura nº 07) 
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FIGURA Nº 07 Composição da Receita Operacional, segundo a 

Linha de Produção – 2015. 

 

 

No ano e 2016 a composição das vendas da empresa, por linha de 

produção, apresenta configuração bastante diferente daquela ocorrida no ano 

anterior, conforme apresentado na figura nº 08.  

As vendas dos produtos destinado ao quarto, representaram mais da 

metade as vendas toais, alcançando o patamar de 51,3%. A participação dos 

produtos da linha office, contribuíram com 20,6%, enquanto os produtos 

destinados para cozinha participaram com 19,7% e os produtos destinados para 

sala 8,4% (Figura 08) 
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FIGURA Nº 08 Composição da Receita Operacional, segundo a 

Linha de Produção – 2016. 

 

 A figura nº 09 apresenta a distribuição das vendas da empresa, por linha 

de produção, no ano de 2017. Constata-se significativa diferença em relação à 

composição dos dois anos analisados anteriormente. Neste ano a distribuição 

das vendas, por linha de produção, foi mais equitativa, na qual a linha com maior 

participação alcançou coeficiente igual a 32,9% (produtos destinados ao quarto), 

e a menor, 16,0% (produtos destinados a cozinha). 

 A linha de produtos para cozinha, que até o ano anterior, apresentava 

índice de participação relativamente reduzido, neste ano de 2017, ficou com a 

segunda posição, alcançando o coeficiente de contribuição, nas vendas totais, 

igual a 26,7%. A contribuição da linha de produtos office correspondeu a 24,4% 

(Figura nº 09). 
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FIGURA Nº 9 Composição da Receita Operacional, segundo a Linha 

de Produção – 2017. 

 

 

No primeiro trimestre de 2018, a linha de produtos destinados à sala, 

apresentou coeficiente de participação nas vendas totais, bastante superior 

àqueles verificado nos anteriores. Neste período foi a que apresentou maior 

contribuição relativa, alcançando índice a 43,79%, colocando-se na primeira 

posição. (Figura nº 10). 

Quando comparada, por exemplo, ao ano de 2015, onde apresentou 

participação relativa de apenas 2,0%, constata-se um novo direcionamento da 

política comercial da empresa. Tal composição, provavelmente, é decorrente da 

mudança ocorrida na distribuição geográfica das vendas da empresa (ver item 

3.1.1.3). 

A linha de produtos destinados ao quarto, manteve o mesmo desempenho 

de anos anteriores, com participação relativa nas vendas totais com índice igual 

a 29,73%. (Figura nº 10). 
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FIGURA Nº 10 Composição da Receita Operacional, segundo a 

Linha de Produção – 1º Trim/2018. 

 

 

 

3.1.1.2 Desempenho dos Produtos Lideres 

  

A análise do desempenho dos produtos líderes no período compreendido 

entre o ano de 2015 e o primeiro trimestre de 2018, mostra que há forte 

concentração de vendas nos cinco principais produtos comercializados pela 

empresa. 

Embora neste período a empresa tenha comercializado em torno de 100 

produtos diferentes, por ano, constatou-se que, em média, os cinco produtos 

mais vendidos são responsáveis por mais de 50,0% das vendas da empresa, 

como pode ser constatado na tabela abaixo.  

No ano de 2015 os cinco produtos lideres foram responsáveis por 55,4% 

das vendas totais. Em 2016, a participação dos cinco produtos lideres foi de 
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51,8%. No ano seguinte, 2017, o mesmo percentual acumulado é obtido com a 

venda dos oito principais produtos comercializados.  

 

TABELA Nº 08 

PARTICIPAÇÕES RELATIVA E ACUMULADA DOS PRODUTOS LIDERES 

NAS VENDAS TOTAIS – 2015/1º TRIM-2018 

PRODUTOS 2015 2016 2017 2018 

Participação Participação Participação Participação 

Relat. Acumul. Relat. Acumul. Relat. Acumul. Relat. Acumul. 

60623-ESTANTE PARIS 21,7% 21,7%             

30416-ROUP.6PTC/CHAVE 11,0% 32,7% 18,6% 18,6% 9,9% 9,9% 6,0% 6,0% 

30414-ROUP.4PTC/CHAVE 8,9% 41,6% 13,5% 32,1% 8,1% 17,9% 6,4% 12,3% 

30420-ROUPEIRO CAPELA  7,7% 49,3% 7,0% 39,1% 4,2% 22,1% 5,5% 17,8% 

30413-ROUP.3PTC/CHAVE 6,1% 55,4%     3,2% 25,3%     

20501-KIT ALINE     6,4% 45,5%         

20502-KIT CELIA     6,3% 51,8%         

40501-MESA GAVEA         11,5% 36,8% 19,4% 37,2% 

40601-LIVREIRO         7,7% 44,5% 8,8% 46,1% 

40521-GAVETEIRO GAVEA C/ 
ROD 

        4,3% 48,8% 7,5% 53,6% 

20512-KIT BIANCA         3,0% 51,8%     

FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações prestadas pela empresa. 

 

Dentre os produtos lideres, destaca-se a participação relativa dos 

produtos Roupeiro 6 Portas (30416); Roupeiro 4 Portas (30414); e Roupeiro 

Capela (30420), que se mantiveram dentre os cinco produtos mais vendidos, em 

todo o período analisado, conforme demonstrado na Tabela nº 08. 

 Outro aspecto a ser considerado na análise dos produtos lideres, neste 

período, é o fato de que 90,0% do total das vendas, estão concentrados em 

apenas 25 produtos. E, portanto, os outros 10,0% das vendas totais estão 

distribuídos em torno e 80 produtos. 
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3.1.1.3 Distribuição Geográfica das Vendas da Empresas. 

 

No período compreendido entre o ano de 2015 e o primeiro trimestre de 

2018, as vendas da empresa foram realizadas em 23 estados brasileiros e no 

Distrito Federal, conforme consta da tabela nº 09. 

O estado de São Paulo foi o principal destino das vendas da empresa no 

período analisado. Em 2015 as vendas para este estado representaram 23,10% 

do total vendido no ano. No ano de 2016 ocorreu significativa retração em sua 

participação relativa, situando-se em 10,55%, em razão da estratégia de 

comercialização implementada, que passou a privilegiar os mercados da região 

nordeste do país.  A partir do ano 2017 há expressiva recuperação de sua 

participação relativa, que se situou em 28,01% e, no primeiro trimestre de 2018, 

as vendas para este Estado foram responsáveis por 31,59% do total vendido 

(Tabela nº 09). 

O principal destaque no ano de 2016 foram as vendas para o estado do 

Maranhão, que foram responsáveis por 36,08% do total vendido neste ano. 

Também, em 2016, as vendas para os estados da Bahia (18,68%) e Ceará 

(14,46%) indicam que a região nordeste do Brasil foi o principal mercado para 

os produtos comercializados pela empresa, neste ano. (Tabela nº 09). 

Outro fato que deve ser destacado, nesta análise, é a pequena 

participação relativa das vendas no estado do Paraná, nos anos de 2015 e 2016. 

No primeiro (2015), as vendas para o Estado sede da empresa, representaram 

apenas 3,69% do total vendido e, no ano seguinte (2016), reduziu para 3,45%. 

 Por outro lado, nos últimos meses, as vendas para o estado do Paraná 

vêm ampliando sua participação relativa nas vendas totais – 2017 (13,96%) e no 

primeiro trimestre de 2018, 26,08%. (Tabela nº 09). 

Dentre os novos mercados conquistados pela empresa nos últimos 

meses, merece destaque as vendas para o estado do Espírito Santos. Apesar 

não fazer parte da área territorial de atuação da empresa, até o ano de 2016, em 

2017 as vendas para este estado representaram 2,77% e vem se mantendo no 

mesmo patamar em 2018 (2.75%). Tabela nº 09. 
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TABELA Nº 09 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÃFICA DAS VENDAS 

Estados 2015 2016 2017 2018 
(1ª Trim) 

São Paulo 23,10% 10,55% 28,01% 31,59% 

Bahia 22,54% 18,68% 14,28% 9,46% 

Ceará 14,78% 14,46% 2,68% 0,55% 

Maranhão 11,07% 36,08% 18,44% 13,58% 

Piauí 6,55% 5,72% 5,80% 4,07% 

Alagoas 4,66% 2,32% 0,91% 0,00% 

Paraná 3,69% 3,45% 13,96% 26,08% 

Sergipe 3,20% 0,46% 0,97% 0,45% 

Tocantins 2,02% 0,46% 1,01% 3,29% 

Pará 1,98% 0,03% 0,93% 0,82% 

Pernambuco 1,71% 3,82% 4,30% 2,30% 

Rio Grande do Norte 1,27% 1,62% 1,42% 1,06% 

Paraíba 1,16% 0,23% 1,87% 1,71% 

Mato Grosso do Sul 0,77% 1,10% 1,07% 1,27% 

Goiás 0,51% 0,14% 0,04% 0,00% 

Mato Grosso 0,45% 0,10% 0,00% 0,00% 

Rio de Janeiro 0,26% 0,18% 0,09% 0,00% 

Amazonas 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 

Amapá 0,09% 0,33% 0,00% 0,23% 

Minas Gerais 0,09% 0,12% 0,45% 0,00% 

Santa Catarina 0,02% 0,08% 0,22% 0,11% 

Distrito Federal   0,07% 0,71% 0,58% 

Espírito Santo     2,77% 2,75% 

Rio Grande do Norte     0,06% 0,08% 

FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações da empresa. 

 

 As figuras nºs 11 e 12 apresentam de forma ilustrativa a distribuição 

geográfica das vendas da empresa, a partir da participação relativa de cada 

estado nas vendas totais no ano de 2015 e no primeiro trimestre de 2018.  

Constata-se que ocorreram significativas mudanças na distribuição 

geográficas das vendas da empresa entre o ano de 2015 e o primeiro trimestre 

de 2018. Em 2015 as vendas apresentavam forte direcionamento para os 

estados da região nordeste do Brasil, sobretudo, para os estados da Bahia 
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(22,5%), Ceará (14,8%), Maranhão (11,1%), Piauí (6,6%) e Alagoas (4,7%). 

Juntos, estes cinco estados foram responsáveis por 59,6% das vendas totais da 

empresa. (Figura nº 11) 

Entretanto, no primeiro trimestre de 2018, as vendas foram direcionadas 

para os estados de São Paulo (31,6%) e Paraná (26,1%), indicando uma nova 

estratégia comercial, que privilegia mercados mais próximos à sede da empresa.  

Constata-se que neste período foram comercializados produtos em 18 estados 

brasileiros, porém os estados de São Paulo e Paraná, juntos, foram responsáveis 

por 57,7% das vendas totais da empresa (Figura nº 12). 

 

 

 

 

FIGURA Nº 11 Distribuição Geográfica das Vendas em 2015, por Unidades 

da Federação. 

FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações da empresa. 
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FIGURA Nº 12 Distribuição Geográfica das Vendas do 1º Trim/2018, por 

Unidades da Federação. 

FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações da empresa. 

 

 

 

 

3.3.2 Custos e Despesas. 

Atualmente a empresa vem empreendendo esforços com o intuito de 

apurar e acompanhar seus custos de produção. Através de consultoria 

especializada tem procurado desenvolver mecanismos de controle e 

acompanhamento, que lhe permitam impor rigoroso controle sobre todos os 

componentes de seus custos e despesas operacionais, bem como empregar 

alguns critérios para a apropriação dos custos indiretos e despesas 

operacionais. 
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Para a totalização dos custos são consideradas cinco dimensões: 

i) Mão de obra direta utilizada diretamente na produção; 

ii) Custo de Fabricação (matéria prima, matérias secundárias, energia 

elétrica, embalagens, perdas, entre outros); 

iii) Despesas Fixas (custos fixos indiretos); 

iv) Custo de Comercialização (Logística/Distribuição, Comissões, 

Frete, etc) 

v) Risco Financeiro e Recuperação de Investimento. 

 

 

3.3.2.1 Custos de Fabricação. 

Para a apuração dos custos de fabricação são considerados três grupos 

de produtos, a saber: 

i) Custo da Matéria Prima (Painéis e acessórios) 

ii) Mão de Obra direta e encargos sociais 

iii)  Custos Indiretos de Fabricação; 

As gerencias de produção e Comercial são as responsáveis para a 

apuração dos custos de fabricação de todas as linhas de produção. Utiliza 

informações do sistema gerencial, bem como de planilhas e anotações pessoais. 

Não dispõe de ferramentais gerencias para a apropriação de custos de 

mão de obra, bem como de outros mecanismos que lhe permita fazer correta 

apropriação de todos os custos de fabricação. 
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A tabela nº 10 e as figuras de nºs 07 a 10 mostram o comportamento dos 

custos de fabricação da empresa no período compreendido entre o ano de 2015 

e o mês de maio de 2015. 

TABELA Nº 10 

CUSTO DE FABRICAÇÃO – 2015 A MAI/2018 

CUSTOS DE 
FABRICAÇÃO 

2015 2016 2017 2018 

MATÉRIA PRIMA 2.429.184,14 3.276.964,69 3.972.597,97  1.706.389,35  

MÃO DE OBRA 
DIRETA 

882.618,69 877.950,59 538.610,99       54.387,26  

CUSTOS INDIRETOS 1.157.673,96  1.220.803,62 883.968,89     196.099,97  

TOTAL 4.469.476,79  5.375.718,90 5.395.177,85  1.956.876,58  

FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações dos Demonstrativos de 
Resultados dos Exercícios, fornecidos pelos Escritórios de 
Contabilidade. 

 

As figuras de nºs 13 a 16 apresentam a participação de cada componente 

do custo de fabricação, no custo total. O primeiro aspecto a ser destacado se 

refere a expressiva queda da participação relativa das despesas com mão de 

obra direta, entre os anos de 2015 e 2016 e os dois últimos períodos analisados, 

sobretudo, o ano de 2018. 

No ano de 2015 os gastos com aquisição de matéria prima apresentaram 

a maior participação relativa, dentre todos os componentes do custo de 

fabricação, alcançando o patamar de 54,4% (Figura nº 13)  

Constata-se, ainda, que no ano de 2015 a participação relativa do custo 

da mão de obra direta no custo de fabricação total foi de 19,7% (Figura nº 13). 

Contudo, tal participação reduziu para apenas 2,8% nos primeiros cinco meses 

do ano de 2018 (Figura nº 16). 

Conforme informações levantadas, a razão para tal redução decorre do 

fato de que, a partir do início deste ano, a empresa terceirizou todo os serviços 

relacionados ao setor de produção de móveis. 
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FIGURA Nº 13 – Participação Relativa dos Componentes do Custo de 
Fabricação, 2015. 

FONTE: Elaborado pelo Autor. 
 
 
 No ano de 2016, ocorreu expressivo aumento da participação relativa do 

custo da matéria prima direta (painéis e acessórios), no custo de fabricação total, 

em relação ano anterior. Neste ano, a participação relativa do custo da matéria 

prima foi de 61,0%, o que representou um aumento de 6,6 p.p (seis virgula seis 

pontos percentuais), em relação ao ano de 2015 (Figura nº 14). 

 Tal fato pode estar associado a forte variação que ocorreu na composição 

das linhas de produção, neste ano. Como vimos, anteriormente, as vendas de 

produtos office apresentou expressiva queda, com aumento significativo dos 

produtos destinados para o quarto (roupeiros). 
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FIGURA Nº 14 – Participação Relativa dos Componentes do Custo de 
Fabricação, 2016. 

FONTE: Elaborado pelo Autor. 
  

  A figura nº 15 mostra a composição dos custos de fabricação no ano de 

2017. Constatou-se que o custo de matéria prima elevou 12,3pp (doze virgula 

três pontos percentuais), em relação ao ano anterior, alcançando o patamar de 

73,6% dos custos de fabricação total. Por outro lado, as participações relativas 

dos custos de mão de obra direta e outros custos indiretos, recuaram de forma 

significativa. 

 Neste ano ocorreu nova mudança na composição das linha de produção, 

com aumento expressivo dos móveis destinado à sala, que representaram quase 

que a metade do total produzido (Ver figura nº 15) 
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FIGURA Nº 15 – Participação Relativa dos Componentes do Custo de 
Fabricação, 2017. 

FONTE: Elaborado pelo Autor. 
 

 

 Nos primeiros cinco meses do ano de 2018, manteve-se a tendência de 

aumento da participação relativa dos custos com matéria prima, que representou 

87,2% dos custos de fabricação, neste período (Figura nº 16). 

 Mas, neste ano, o principal destaque se refere a acentuada queda na 

participação relativa do custo da mão de obra direta (2,8%). Mas, como já 

mencionado, anteriormente, isto se deu em razão da contratação de empresa de 

prestação serviços, que assumiu todos os trabalhos relacionados à produção de 

móveis. 

 

73,6%

10,0%

16,4%

MATÉRIA PRIMA MÃO DE OBRA DIRETA CUSTOS INDIRETOS
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FIGURA Nº 16 – Participação Relativa dos Componentes do Custo de 
Fabricação, Jan/Mai-2018. 

FONTE: Elaborado pelo Autor. 
 

 

3.3.2.2 Lucro Operacional Bruto 

 Ao deduzir da receita operacional líquida o montante correspondente aos 

custos direto com a industrialização e comercialização da produção, 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.  

 A Tabela nº 11 mostra o desempenho do Lucro Operacional Bruto no 

período compreendido entre o ano de 2015 e o mês de maio de 2018. Constata-

se que a empresa não vem conseguindo performance satisfatória, pois não 

consegue obter lucro bruto, em montante que seja capaz de financiar todas as 

despesas operacionais e, ainda, propiciar a obtenção de resultado operacional 

líquido positivo. 

 

87,2%

2,8%
10,0%

MATÉRIA PRIMA MÃO DE OBRA DIRETA CUSTOS INDIRETOS
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TABELA Nº 11 

LUCRO OPERACIONAL BRUTO – 2015/Jan-mai/2018 

DISCRIMINAÇÃO 2015 2016 2017 2018          
(jan/mai) 

RECEITA OPERACIONAL 
LÍQUIDA 

5.123.814,58 7.124.628,83 6.295.372,30 1.890.694,35 

CUSTO DE FABRICAÇÃO -4.469.476,79 -5.375.718,90 -5.395.177,85 -1.956.876,58  

LUCRO BRUTO 654.337,79 1.748.909,93 900.194,45 -66.182,23 

MARGEM OPERACIONAL 
BRUTA 

12,8% 24,5% 14,3% -3,5% 

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

  

A situação mais crítica ocorreu nos cinco primeiros meses do ano de 2018, 

quando os custos de fabricação superaram a receita operacional liquida, 

comprometendo o todo o desempenho operacional da empresa. Neste ano, o 

lucro bruto apresentou resultado negativo da ordem de R$ -66.182,33 (Tabela nº 

11). 

 Tal resultado pode ser atribuído aos efeitos decorrentes da crise 

financeira a que está sendo submetida, bem como, à sua estratégia de preservar 

sua capacidade produtiva, mantendo toda a sua estrutura operacional e o seu 

quadro de funcionários qualificados. 

 

 

3.3.2.3 Margem Operacional Bruta 

Ao se estabelecer a relação do lucro operacional bruto com a Receita 

Operacional Líquida, se obtém a Margem Operacional Bruta.  

Constatou-se que a empresa não conseguiu operar com Margens 

Operacionais Bruta satisfatórias, no período analisado. Como apresentado na 
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Figura nº 17, a performance deste indicador não assegura condições para a 

obtenção de resultados líquidos operacionais positivos. 

Apenas no ano de 2016 o indicador pode ser considerado razoável. Nos 

demais anos analisados o desempenho foi deficiente, sobretudo, no período de 

janeiro a maio de 2018, quando o indicador apresentou resultado negativo. 

 

 

FIGURA Nº 17 - Margem Operacional Bruta – 2015-Mai/2018 
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s. 

 

 O desempenho crítico verificado no início do ano de 2018, quando a 

margem operacional bruta foi de -3,5%, sinalizou para os gestores da empresa, 

a necessidade de implementarem medidas emergenciais, como o ingresso da 

competente ação de recuperação judicial, à luz da Lei nº 11.101/2005. 
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3.2.3 Despesas Operacionais. 

As informações da tabela nº 12 mostram o desempenho das despesas 

operacionais, em relação às suas participações relativas na Receita Operacional 

Líquida (ROL), no período compreendido entre o ano de 2015 e mês de maio de 

2018. 

Conforme pode ser constatado a partir da análise dos dados 

apresentados na Tabela nº 06, os desembolsos com as despesas operacionais 

corresponderam, em média, a 30,0% da Receita Operacional Liquida. Esta 

patamar é considerada muito elevado e compromete a capacidade da empresa 

em obter resultado operacional líquido satisfatório. 

A situação mais grave ocorreu no ano 2016, em razão da forte elevação 

das despesas financeiras, que neste ano somaram a importância de R$ 

1.668.550,02, comprometendo 23,4% da Receita Operacional Liquida.  

No ano de 2015 as despesas operacionais absorveram 21,8% das 

Receitas Operacionais Líquidas, conforme pode ser visualizado na Figura nº 18. 

Neste ano, as despesas administrativas foram responsáveis por 12,6% das 

Receitas Operacionais e, as despesas financeiras comprometeram outros 9,4%. 

Nos demais anos, ocorreram significativos aumentos da participação 

relativa das despesas operacionais sobre as receitas operacionais. Em 2016, 

estas despesas comprometeram 34,3%, da ROL; em 2017, 33,3%; e, nos 

primeiros cinco meses do ano de 2017, 27,4% (Tabela nº 12). 
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TABELA Nº 12 

DESEMPENHO DOS CUSTOS E DAS DESPESAS OPERACIONAIS 2015 a 2018 

 

DISCRIMINAÇÃO 2015 Part % 2016 Part % 2017 Part % 2018          
(jan/mai) 

Part % 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 5.123.814,58  7.124.628,83  6.295.372,30  1.890.694,35  

DESPESAS OPERACIONAIS -1.116.311,46 -21,8% -2.446.856,73 -34,3% -2.099.049,49 -33,3% -518.188,03 -27,4% 

      DE VENDAS -14.474,70 -0,3% -1.088,26 0,0% -160.313,10 -2,5% -244.224,05 -1,0% 

       ADMINISTRATIVAS -643.829,18 -12,6% -819.723,53 -11,5% -1.114.573,03 -17,7% -237.777,73 -24,5% 

      DESPESAS FINANCEIRAS -484.188,04 -9,4% -1.668.550,02 -23,4% -767.354,77 -12,2% -25.354,20 -1,3% 

      DESPESAS TRIBUTARIAS 26.180,46 0,5% 42.505,08 0,6% -56.808,59 -0,9% -10.832,05 -0,6% 
 

FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações prestadas pelos Escritórios responsáveis pela contabilidade da empresa  
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As Figuras nºs 18 a 21 mostram a composição das Despesas 

Operacionais em termos de participação relativa da Receita Operacional Líquida. 

Para fins de análise, no período compreendido entre o ano de 2015 e os 

primeiros cinco meses do ano de 2018. 

Constata-se que, no ano de 2015, o principal componente das despesas 

operacionais foram os gastos com as despesas administrativas, que 

representaram 12,6% da Receita Operacional Líquida (Figura nº 18). 

São considerados despesas administrativas os gastos com pessoal 

administrativo, Pró-Labore, material de expediente e impressos, aluguel, 

serviços prestados por terceiros e pessoas jurídicas entre outros. Os gastos com 

pessoal, são os mais significativos, dentro deste grupo de despesa. 

 

 

FIGURA Nº 18 – Participação Relativa dos Componentes das Despesas 
Operacionais na Receita Operacional Liquida - 2015 

FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s. 
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Na Figura nº 19 é apresentada a composição das despesas operacionais 

no ano de 2016, a partir de sua participação relativa na Receita Operacional 

Liquida. 

Constata-se que, neste ano, as despesas financeiras alcançaram o 

patamar de 23,4% das Receitas Operacionais Líquida. Tal desempenho mostra 

grave comprometimento do desempenho econômico-financeiro da empresa.  

Tal situação reflete o aspecto mais comprometedor da crise financeira a 

que está submetida a empresa. A necessidade diária de postergar e renovar 

constantemente suas dívidas, junto ao sistema financeiro e a fornecedores, 

acarretou no pagamento de montantes elevados de de juros de mora, quase 

sempre, a taxas abusivas.  

  

 

FIGURA Nº 19 – Participação Relativa dos Componentes das Despesas 
Operacionais na Receita Operacional Liquida - 2016 

FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s. 
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No ano de 2017, a composição das despesas operacional apresentou 

configuração semelhantes aos demais anos analisados, como pode ser 

observado na Figura nº 20. As despesas administrativas e financeiras, foram as 

principais responsáveis pelo comprometimento de parcela significativa da 

Receita Operacional Líquida.  

As despesas administravas foram responsáveis pela absorção de 17,7% 

das Receita Operacionais Liquidas, em 2017. Contudo, o item que mais 

corroborou para tal desempenho, foram as depreciações, que neste ano foram 

contabilizadas num montante igual a R$ 355.339,63.  

Como despesas desta natureza (depreciação), não implicam em 

contrapartidas monetárias (desembolsos), observa-se que as despesas 

administrativas, no ano de 2017, manteve comportamento semelhante aos 

demais anos analisados. 

 

 

FIGURA Nº 20 – Participação Relativa dos Componentes das Despesas 
Operacionais na Receita Operacional Liquida - 2017 

FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s. 
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No período compreendido entre os meses de janeiro a maio de 2018 as 

despesas operacionais absorveram 27,4% das receitas operacionais líquidas. A 

exemplo dos anos anteriores, tal desempenho compromete a capacidade da 

empresa em obter resultado operacionais líquidos positivos (Figura nº 21) 

Dentre todos componentes das despesas operacionais, constatou-se que, 

no período compreendido entre os meses janeiro a maio de 2018, as despesas 

administrativas foram as que mais comprometeram a Receita Operacional 

Líquida, situando-se num patamar de 24,5%. Participação relativa muito elevada, 

quando comparado aos outros períodos analisados (Tabela nº 12). 

Verificando o demonstrativo analítico das despesas administrativa, 

constatou-se que o item “fretes e carretos”, foi o que apresentou maior variação 

nominal no período, com participação relativa de 11,5% da Receita Operacional 

Líquida. 

 

 

FIGURA Nº 21 – Participação Relativa dos Componentes das Despesas 
Operacionais na Receita Operacional Liquida – jan-mai/2018. 

FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s. 
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3.3.3.1 Despesas e sua apropriação. 

Conforme levantamento realizados verificou-se que para a apropriação 

das despesas operacionais, para fins de formação do preço de venda, não são 

utilizados critérios técnicos previamente definidos. Também não existe 

ferramentas gerenciais que possibilite a correta apropriação das despesas 

operacionais aos custos unitários dos produtos fabricados, ou mesmo por linha 

de produção. 

Apesar da inexistência de controles gerenciais específicos para 

determinar a apropriação das despesas operacionais fins de formação do preço 

de vendas, tal procedimento é feito de forma relativamente precária, através de 

planilhas eletrônicas e critérios lineares. Assim, de forma geral, as despesas são 

apropriadas sem levar em conta à proporcionalidade de sua participação na 

produção total. Destacam-se, dentre estas: as despesas administrativas; 

despesas com pessoal não utilizado diretamente na produção; depreciação; 

risco financeiro; logística; despesas tributárias, despesas financeiras 

Como o sistema gerencial e a contabilidade não fornecem informações 

atualizadas sobre as despesas operacionais, em geral sua apropriação se dá a 

partir de estimativas de suas magnitudes. 

 

 

 3.3.5 Resultado Operacional Líquido. 

 

 Os resultados operacionais líquidos obtidos pela empresa no período 

compreendido entre o ano de 2015 e o mês de maio do ano 2018, estão 

demonstrados na Tabela nº 13. 

 Os resultados mostram que a empresa operou com prejuízo em todo 

período analisado. Tais desempenhos negativos são reflexos dos efeitos da forte 

crise que vivenciou nos últimos anos, em razão, de um lado, da forte recessão
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TABELA Nº 13 

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO – 2013/2018 (*) 

 

DISCRIMINAÇÃO 2015 2016 2017 
2018         

(jan/mai) 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA   5.123.814,58    7.124.628,83    6.295.372,30    1.890.694,35  

(-) CUSTO DE FABRICAÇÃO -   4.469.476,79  -   5.375.718,90  -   5.395.177,85  -   1.956.876,58  

LURO OPERACIONAL BRUTO      654.337,79    1.748.909,93       900.194,45  -     66.182,23  

MARGEM OPERACIONAL BRUTA 12,8% 24,5% 14,3% -3,5% 

DESPESAS OPERACIONAIS -1.116.311,46 -2.446.856,73  -2.099.049,49  -   518.188,00  

      DE VENDAS -14.474,70 -       1.088,26  -   160.313,10  -17.985,58 

      ADMINISTRATIVAS -643.829,18 -   819.723,53  -1.114.573,03  -464.016,17 

      DESPESAS FINANCEIRAS -484.188,04 -1.668.550,02  -   767.354,77  -25.354,20 

      DESPESAS TRIBUTARIAS 26.180,46        42.505,08  -     56.808,59  -10.832,05 

OUTRAS RECEITAS 78.920,83           53.148,65            73.799,40    

LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO -       383.052,84  -       644.798,15  -   1.125.055,64  -       584.370,23  

MARGEM OPERACIONAL LÍQUIDA -7,5% -9,1% -17,9% -30,9% 

 
(*) Informações referentes ao período janeiro a maio do ano de 2018.  
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s. 
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que assolou a economia brasileira, e, de outro, a estratégia de manter sua 

estrutura produtiva, acreditando que a recuperação da economia ocorreria em 

menor tempo. Tais fatores, culminaram com prejuízos operacionais, os quais 

foram financiados com recursos de terceiros (bancos e fornecedores), 

acarretando na elevação do endividamento da empresa. 

 Como pode ser visto nas informações contidas na Tabela nº 13, os 

prejuízos foram crescentes. No ano de 2015 a margem operacional líquida foi de 

-7,5%. No ano seguinte (2016), elevou para -9,1% e, saltando para -17,9%, em 

2017. Contudo, a situação mais grave ocorreu no inicio do ano de 2018. Com 

dificuldades de manter suas compras e, a impossibilidade de rolagem de suas 

dívidas, os prejuízos alcançaram a cifra de -30,9% da receita operacional líquida. 

 Diante do agravamento da situação econômica financeira, não restou 

alternativa à empresa, que não fosse buscar amparo na Lei 11.101/2005, 

buscando meio para sua recuperação. 

 Atualmente, em razão das diversas ações e medidas que foram adotadas 

para melhorar sua gestão, a empresa começa a dar sinais de recuperação, com 

possibilidade de auferir resultados operacionais líquidos positivos, a partir do 

segundo semestre do ano de 2018. 

 

 

3.3.9 – Ponto de Equilíbrio. 

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. 

Os resultados apurados na Tabela nº 14 mostram que o desempenho 

operacional da empresa apresenta performance deficiente, em todo o período 

analisado.  
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Conforme apurado, a atual estrutura de custos da empresa, com elevada 

participação dos custos variáveis sobre o montante arrecadado com as vendas 

dos produtos comercializado pela empresa, à expõe em grave contingência 

econômica. 

 No ano de 2015, por exemplo, os custos variáveis somaram a importância de 

R$ 4.953.664,83, que corresponde a 96,7% da Receita Operacional Liquida e os os 

custos fixos foram da ordem de R$ 632.123,42, (12,3% da ROL), resultando num ponto 

de equilíbrio da ordem de R$ 54.941.789,39.  Ou seja, com esta estrutura de custos, a 

empresa teria que elevar em 10 (dez) vezes o volume de ssuas vendas, para cobrir 

todos os seus custos fixos e variáveis. 

Conforme pode ser visualizado na Figura nº 22, a curva do Custo Total, se 

mantém acima da curva de Receita Operacional Líquida, em todos os níveis de 

produção. 

 

 

 

 

FIGURA Nº 22 - Ponto de Equilíbrio, 2015. 

FONTE: Elaborado a partir de relatórios contábeis. 
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TABELA Nº 14 

APAURAÇÃO DO PONTO DE EQUILÍBRIO 2015-2018(*) 

 
DISCRIMINAÇÃO 2015 2016 2017 2018(*) 

Receita Operacional Líquida 5.123.814,58 7.124.628,83 6.295.372,30 1.890.694,35 

Custo Fixo 632.123,42 778.306,71 1.951.450,69 492.833,83 

Custo Variável 4.953.664,83 7.044.268,92 5.468.977,25 1.982.230,78 

Custo Total 5.585.788,25 7.822.575,63 7.420.427,94 2.475.064,61 

Lucro Operacional -461.973,67 -697.946,80 -1.125.055,64 -584.370,26 

PONTO DE EQUILÍBRIO -54.941.789,39 -71.907.774,97 -30.602.262,38 -6.413.386,84 

% ROL -1072,3% -1009,3% -486,1% -339,2% 

(*) Valores referente aos meses de Janeiro a Maio de 2018 
FONTE: Calculado pelo autor, a partir de informações dos DRE´s 
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Através da figura nº 23 pode ser visualizado o desempenho do ponto de 

equilíbrio da empresa no ano de 2016. Constata-se comportamento idêntico ao 

verificado no ano anterior.  

Nota-se que, que a exemplo da figura anterior, a curva do custo total não 

corta a curva da receita operacional líquida, o que indicaria o ponto de “lucro 

zero”. Ou seja, o ponto de equilíbrio da empresa, no qual ela não estaria 

auferindo lucro nem prejuízo. 

A situação ilustrada na figura nº 23, onde o custo total supera a receita em 

todos os níveis de produção, aponta para desempenho deficiente. Neste caso, a 

empresa teria que ter obtido um faturamento dez vezes maior, para alcançar o 

ponto de lucro zero. 

 

 

 
 
FIGURA Nº 23 - Ponto de Equilíbrio - 2016 
FONTE: Elaborado a partir de relatórios contábeis. 
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 No ano de 2017, apesar deste indicador manter performance deficiente, 

há expressiva melhora em relação aos dois anos anteriores. A principal razão 

parar tal situação, se deve a menor participação relativa dos custos variáveis 

sobre o montante da receita operacional líquida (86,9%), com redução de 12,0pp 

(doze pontos percentuais) em relação ao desempenho verificado no ano de 2016 

(98,9%).  

 

 

FIGURA Nº 24 - Ponto de Equilíbrio - 2017 
FONTE: Elaborado a partir de relatórios contábeis. 
 

 

 Nos primeiros cinco meses do ano de 2018 o montante apurado, para o 

ponto de equilíbrio foi de R$ 6.413.386,84, que corresponde a 339,2% da receita 

operacional líquida obtida, no período. 

 Embora, ainda bastante deficiente, representa uma situação melhor 

daquelas verificados nos três anos anteriores. A principal causa para tal 

performance pode ser atribuída a drástica redução das despesas financeiras, 

que para fins desta análise, foram consideradas como despesas variáveis. 
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 Neste período as despesas financeiras representaram 1,3% da receita 

operacional líquida, patamar bastante inferior àquele verificado, por exemplo, no 

ano de 2016, que atingiu o patamar de 23,4%. 

 A figura nº 25 ilustra a apresentação da situação do ponto de equilíbrio no 

período compreendido entre os meses de janeiro a maio do ano de 2018. 

 

 

(*) Valores referentes aos meses de janeiro a maio de 2018 

FIGURA Nº 25 - Ponto de Equilíbrio - 2017 
FONTE: Elaborado a partir de relatórios contábeis. 
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3.3.7 Avaliação Final da Situação Econômico-Financeira. 

A avaliação do desempenho econômico-financeiro da Indústria Móveis 

Leão Ltda., no período compreendido entre o ano de 2015 e o mês de maio de 

2018, demonstra que, apesar de sua longa trajetória de sucesso,  a atual 

estrutura de seus custos e receitas operacionais, não lhe proporciona uma 

situação de sustentabilidade econômica financeira. 

No período analisado constatou-se que a margem operacional bruta, 

obtida em cada exercício, não lhe assegura possibilidades de absorver todas as 

despesas operacionais e, ainda, proporcionar resultado líquido satisfatório. 

 Como demonstrado na apuração do resultado operacional líquido da 

empresa, o seu atual desempenho econômico-financeiro vem proporcionando 

resultados negativos, em razão, principalmente, dos elevados encargos 

financeiros que está obrigada a desembolsar. No ano de 2016, por exemplo, a 

despesas financeiras absorveram 23,4% da Receita Operacional Líquida.  

 Contudo, nos últimos dois meses a empresa vem apresentando sinais de 

melhora,  em razão de alguns fatores importantes, como: i) recuperação, embora 

lenta e gradual, da economia brasileira, sobretudo, no setor industrial, a partir do 

ano de 2017; ii) a tomada de consciência por parte dos gestores, da necessidade 

de introduzir novas práticas gerenciais, para melhorar a eficiência da empresa, 

com a contratação de consultoria especializada; iii) introdução de medidas que 

visam alterar significativamente sua estrutura de custos e despesas 

operacionais, como a terceirização de parte da mão de obra; iv) a estratégia de 

preservar sua estrutura produtiva, durante a crise; v) a preservação da imagem 

dos produtos fabricados pela empresa, perante o mercador consumidor; e vi) o 

incessante esforço dos gestores em promover a constante melhoria da qualidade 

dos produtos fabricados. 

 Por outro lado, as causas geradoras e propulsoras da crise financeira que 

assola a empresa, decorrem dos esforços que foram empreendidos para manter 

a empresa em condições de responder, rapidamente, à retomada do 

crescimento econômico. Para isto, a empresa foi obrigada a suportar custos 
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elevados, como, por exemplo, a manutenção do se quadro de pessoal. Tal 

procedimento implicou no comprometimento do capital giro, obrigando-a a 

recorrerem a linhas de créditos de curtíssimos prazos e encargos elevadíssimo, 

e, muitas vezes postergar o pagamento a fornecedores, incorrendo em elevados 

encargos de mora. 

Assim, para a melhoria da viabilidade econômica e sustentabilidade 

financeira da empresa, se impõe como condição imprescindível a obtenção de 

novas condições para o pagamento de seu endividamento, que foram obrigadas 

a contraírem ao longo da crise, que se estendeu desde o ano de 2013 até o inicio 

de 2018. 

 Não restam dúvidas, que com os benefícios proporcionados pela Lei nº 

11.101/2005, a empresa conseguirá obter as condições necessárias ao seu 

saneamento financeiro. 
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ASPECTOS INFRA-ESTRUTURAIS E 

OPERACIONAIS 
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3.4 Infra Estrutura. 

A empresa desenvolve suas atividades em uma única planta industrial 

localizada no Parque Cidade Industrial Felizardo Meneguetti, na cidade de 

Maringá, PR, em terreno com área física de 20.691,45 m2, e área construída de 

10.492,15 m2. 

O setor de produção ocupa área construída em alvenaria igual 

10.492,15m2. Trata de galpão industrial padrão, com boas dimensões para a 

configuração do atual lay out.  Conta com eficiente sistema de exaustores que 

asseguram um local livre de poeira. 

A área administrava desenvolve suas atividades em edificação contíguas 

ao setor de produção. São instalações provisórias e precárias, que não 

asseguram boas condições ambientais de trabalho. 

Os equipamentos apresentam razoável nível de atualização tecnológica e 

bons níveis de manutenção. 

A empresa possui dois caminhões para a entregas locais e um veículo 

utilitário para apoio às atividades operacionais. Conta, ainda, com outros três 

veículos leves para suporte das atividades das gerencias comerciais e 

administrativas. 

 

3.4.1 Processos de Produção. 

 

3.4.1.1 Características da Cadeia Produtiva. 

Os móveis de madeira, que detêm expressiva parcela do valor total da 

produção do setor, são ainda segmentados em dois tipos: retilíneos, que são 

lisos, com desenho simples, de linhas retas e cuja matéria-prima principal 

constitui-se de aglomerados e painéis de compensados; e torneados, que 
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reúnem detalhes mais trabalhados, misturando formas retas e curvilíneas e cuja 

principal matéria-prima é a madeira maciça de espécies florestais nativas ou de 

reflorestamento, podendo também incluir painéis de medium density fiberboard 

(MDF), passíveis de serem usinados.  

Para transformar a madeira bruta até seu estágio final em painéis e depois 

em móveis que são vendidos ao consumidor, existe um conjunto de agentes 

econômicos que podem ser divididos em quatro estágios diferentes.  

O primeiro deles reúne as empresas relacionadas ao segmento florestal. São as 

responsáveis pelo cultivo da madeira reflorestada e pelos cuidados durante seu 

crescimento. O maior destaque deste setor são as grandes empresas que 

dominam a maior parte das áreas plantadas, como indústrias de papel e celulose 

ou as empresas de painéis reconstituídos. Ao redor destas empresas, transitam 

uma série de estabelecimentos dedicados à silvicultura que desenvolvem as 

atividades anexas à grande floresta.  

O segundo estágio do processo da cadeia produtiva da madeira e móveis 

envolve as empresas do chamado processamento mecânico. Embora haja graus 

diferenciados de organização e verticalização dentro desta cadeia, normalmente 

estas empresas são responsáveis pela retirada da madeira das florestas, sua 

laminação, faqueamento, fabricação de painéis compensados e produção de 

painéis reconstituídos. Dentro deste setor é onde existe a maior diversidade da 

cadeia. Fazem parte serrarias de diversos graus de capitalização, fábricas de 

compensados de pequeno e grande porte e as gigantes produtoras de painéis 

reconstituídos, podendo ser citadas as empresas Berneck, Tafisa e Masisa.  

A etapa seguinte é constituída pelas empresas envolvidas na fabricação 

de móveis. Compõem este segmento as fábricas de móveis, as fábricas de 

componentes de móveis (como pés de cama ou gavetas de guarda-roupa) as 

marcenarias e as empresas de móveis planejados ou modulares.  

No último estágio da cadeia de madeira e móveis encontram-se os canais 

de venda ao consumidor: as lojas próprias, ou seja, lojas que levam a marca da 

própria fábrica de móveis, as lojas especializadas em venda de móveis e as 
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grandes redes de varejo. Também estão presentes franquias das fábricas de 

móveis planejados que atendem ao consumidor e desenvolvem projetos 

personalizados. A Figura 26 exemplifica esse processo.  

  

 

FIGURA Nº 26 Fluxo de Produtos da Cadeira Produtiva de Madeira e Móveis 
FONTE: www.abimovel.com.br 

 

 

A indústria de móveis tem modificado o seu processo produtivo através de 

novas técnicas organizacionais, novos métodos de gerenciamento e novos 

métodos de trabalho, bem como através da introdução de novas máquinas, 

equipamentos e inovações tecnológicas, muitas vezes ocorridas em outros 

setores industriais e que são migrados para este setor. 

 

Os Processos de produção de móveis são classificados em quatro linhas 

de confecção: 

 i) seriados; 
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 ii) modulados; 

 iii) planejados; e 

 iv) sob desenho. 

Os seriados, ou padronizados, são aqueles que não permitem a 

interferência dos consumidores. Nesse grupo são ofertados móveis retilíneos, 

fabricados principalmente por empresas de médio e grande porte, que contam 

com uma rede bem articulada de atacadistas e distribuidores.  

Os modulados se assemelham aos seriados, entretanto, como o próprio 

nome diz, o projeto de módulos possibilita uma melhor adaptação ao espaço.  

Os planejados são móveis modulados, mas sujeitos a uma maior 

interferência por parte do consumidor, que vai desde adaptações e ajustes de 

algumas partes (como prateleiras e gavetas), até a escolha de padrões de 

acabamento (lâminas, puxadores, metais e cores).  

Por fim, os móveis sob desenho, também conhecidos como sob medida, 

são criados a partir de um projeto exclusivo, com a total influência do 

consumidor. 

 

 

FIGURA Nº 27 - Cadeia Produtiva da Indústria de Móveis 
FONTE: DEPEC/BRADESCO (2017) 
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3.4.1.2 - Matéria Prima 
 

A madeira continua sendo a matéria-prima típica para a fabricação de 

móveis. Os materiais utilizados na confecção são usualmente a madeira maciça, 

as chapas e painéis de madeira, o metal (aço, ferro, alumínio, dentre outros), o 

plástico e as fibras naturais (vime, junco e cana-da-índia). Além disso, devido 

aos aspectos técnicos e mercadológicos, as empresas, em geral, são 

especializadas em um ou dois tipos de móveis. 

Nos móveis com predominância de madeira, os materiais mais 

empregados são os painéis (ou chapas) de madeira, os laminados e os serrados, 

todos elaborados através de um processo mecânico aplicado à madeira maciça. 

Atualmente, boa parte dessa madeira já é proveniente de florestas plantadas e 

destina-se a produção de painéis de madeira reconstituída (PMR).  

Os principais PMR disponíveis no mercado são: as chapas de fibra de 

madeira (chapa dura ou hardboard); o medium density fiberboard (MDF); e o 

medium density particleboard (MDP). 

 

FIGURA Nº 28 – Perfil Estrutura da Cadeira Produtiva de Base Florestal no 
Brasil 

FONTE: IICCA: MAPA/SPA, 2007 
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As chapas de fibra se originam do processo de prensagem, a alta 

temperatura, aplicado às fibras de madeira sem o uso adicional de resinas, 

aproveitando-se o líquido viscoso natural das fibras.  

O MDP e o MDF, embora também obtidos a partir de fibras de madeira, 

se diferem pelas altas exposições à temperatura e à pressão, e pelas 

quantidades adicionais de resina.  

 

i) MDF - Medium density fiberboard 

O MDF (Médim Density Fiberbord) é produzido a partir de fibras 

homogêneas de madeiras reflorestadas. O MDF tem consistência e algumas 

características parecidas com as da madeira maciça, e a maioria de seus 

parâmetros físicos é superior aos da madeira aglomerada. Caracteriza-se, 

também, por possuir boa estabilidade dimensional e grande facilidade para 

usinagem. 

O MDF e sua variante high density fiberboard (HDF)2 necessitam de mais 

quantidades de resina e a ação conjunta de temperatura e pressão é maior. O 

painel final será mais maleável e resistente ao peso do que a versão MDP. Esse 

último, por apresentar uma superfície mais porosa, é encontrado principalmente 

nas partes internas dos móveis ou em peças mais retilíneas, como prateleiras, 

portas e gavetas. Ademais, por ser um painel de custo mais acessível, ele é 

muito utilizado em móveis mais populares.  

Pelas suas características, o MDF é amplamente utilizado na indústria 

moveleira em frontais de portas, frentes de gaveta e outras peças elaboradas, 

com usinagens em bordas ou faces, como tampos de mesa, racks e estantes. 

 
 
 

ii) MDP – Mím Densitu Particeboard – Painés de Partículas de Média 
Densidade -  

 
O MDP é produzido com a aglutinação de partículas de madeira com 
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resinas especiais. É um painel de madeira reconstituída, com partículas 

posicionadas de forma diferenciada, com as maiores dispostas ao centro e as 

mais finas nas superfícies externas formando três camadas, que são aglutinadas 

e compactadas entre si com resina sintética através da ação conjunta de pressão 

e calor em prensa contínua, resultando em um painel homogêneo e de grande 

estabilidade dimensional. 

Com propriedades mecânicas estáveis e aparência diferenciada do 

aglomerado convencional, o MDP apresenta bom desempenho nos processos 

de pintura, pois possui uma superfície muito fina, bastante fechada e homogênea 

e de alta densidade, o que causa menor inchamento das partículas da superfície 

do painel e, consequentemente, menor absorção de tinta. Possui também maior 

resistência ao arranque de parafuso, menor empenamento, menor absorção de 

umidade, além do importante diferencial de menor preço. Um móvel feito de 

MDP, totalmente ou em parte, será sempre mais econômico e mais competitivo 

no mercado 

 

iii) Diferenças 
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 4.1.1.3 – Etapas do Processo de Produção 
 

A empresa Indústria Móveis Leão Ltda., adota o sistema de produção 

seriado e opera quatro linhas de produção: 

I) Fabricação de produtos destinados à sala (painéis, racks e home 

theaters); 

II) Fabricação de produtos destinados à quarto (guarda roupas, 

cômodas e criados); 

III) Fabricação produtos destinados à cozinha (armários); e 

IV) Fabricação de produtos destinados à escritórios (mesas, livreiros e 

gaveteiros). 

A partir do projeto, os painéis de madeira são cortados e furados nas 

medidas necessárias à confecção das peças e recebem a camada fita de borda, 

material que protege e dá acabamento às laterais das chapas. Na sequência as 

peças passam por processo de pintura. As peças, então, são embaladas e 

enviadas (juntamente com o kit de ferragens) para o lojista, que fará a montagem 

na casa do cliente. Assim, ao todo são realizadas sete etapas, até o produto final 

ser despachado para cliente final, conforme ilustra a figura abaixo. 

 

 

 

 
FIGURA Nº 29 Fluxograma do Processo De Produção. 
FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações prestadas pela empresa. 
 
 

 

 

 

 

Recepção de 
Materiais

Corte Colação Furação Pintura Embalagem Expedição
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1° Etapa - Recebimento e Estocagem da Materiais (painéis e insumos). 

 

Esta etapa consiste no recebimento, conferência e armazenagem da 

matéria-prima e insumos. Este setor, o Almoxarifado, também é o responsável 

pela separação dos Kit´s Acessórios, para a montagem do móvel. 

  

   FIGURA Nº 30 - Armazenamento de Materiais e Insumos  

   FONTE: Acervo da Empresa. 
 

 

 

    FIGURA Nº 31 - Estoque de Chapas para produção. 

    FONTE: Acervo da Empresa. 
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2° Etapa - Corte. 
 
As chapas de MDF e MDP que chegam com a medidas 2750 de 

Comprimento por 1850 de Largura, e espessuras variadas, são cortadas através 

de 01 seccionadoras, uma angular e outra automática, nas medidas dos 

respectivos modelos dos móveis que serão fabricados. As peças em MDF são 

direcionadas para o setor de Usinagem/Pintura PV, enquanto as peças em MDP 

são direcionadas ao setor de Colagem de Bordas. 

O movimento das chapas de madeira e peças é feito por meio de trilhos. 

 

 

            FIGURA Nº  32 -  Trilhos de Movimentação de Peças 

       FONTE: Acervo da Empresa. 
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      FIGURA Nº 33 - Máquina de Corte 

 FONTE: Acervo da Empresa. 
 

 

 

        FIGURA Nº 34 - Peças Cortadas 

   FONTE: Acervo da Empresa. 
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3° Etapa - Borda. 

 

Nesta etapa as coladeiras revestem as bordas que ficarão expostas 

depois do móvel montado. Este é um processo de acabamento que faz toda a 

diferença. Com 02 coladeiras de bordas duplas e 02 coladeiras unilaterais, 

trabalham com velocidade de 30 metros por minuto, possibilitando um perfeito 

acabamento. 

Estes acabamentos são realizados em suas bordas frontais, laterais 

conforme a necessidade do móvel. Neste processo é utilizada cola aquecida e 

fita de papel. 

 

FIGURA Nº 35 - Colação de Bordas                   FIGURA Nº 36 Peça com acabamento  

FONTE: Acervo da Empresa.                          FONTE: Acervo da Empresa. 
 

 
  
 
 

 

4° Etapa - Furadeira. 
 
 
Neste processo com as peças já com acabamentos em suas bordas, são 

feitos os furos para a montagem do móvel. Um total de 04 furadeiras múltiplas 

realizam o trabalho que permite a posterior fixação das partes e montagem dos 

móveis. 
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FIGURA Nº 37 Furadeira    FIGURA Nº 38 Peças Furada 
         FONTE: Acervo da Empresa.                         FONTE: Acervo da Empresa 

 
       

            5° Etapa - Pintura. 
 
Nesta etapa é onde se faz o acabamento superficial nas peça, tonalidades 

e desenhos. Para garantir o máximo de uniformidade, beleza e detalhes aos 

produtos, 02 linhas de pintura UV completas com impressoras duplas colorem e 

imprimem texturas, sejam elas fosca ou com brilho. 

 

 
FIGURA Nº 39 Máquina de Pintura              FIGURA Nº 40 Peças Pintadas. 
FONTE: Acervo da Empresa.                             FONTE: Acervo da Empresa. 

 
 
 
 
 
6° Etapa - Embalagem. 
 
Na etapa da embalagem, o móvel é submetido à última inspeção do 

processo de fabricação. Nesta etapa o móvel embalado com segurança, que 

primeiramente recebe proteção nos quatro lados, depois é plastificado com 
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stresch, firmando totalmente as peças e por último, com a caixa envoltório, a 

embalagem é colada ganha ainda mais proteção com plástico termo encolhível. 

Todos estes processos contribuem para um índice de assistência próximo ao 

zero. 

 

      FIGURA Nº 41 Linha de Embalagem         
      FONTE: Acervo da Empresa. 

 

       FIGURA Nº 42 Produto embalado 
        FONTE: Acervo da Empresa. 
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7° Etapa - Expedição. 
 
Nesta etapa os produtos embalados são armazenados em pallets. 

Despacho para o cliente feito através de transportadoras e caminhão próprio. 

 
         FIGURA Nº 43 Estoque de produtos Acabados.                        
          FONTE: Acervo da Empresa. 

 

         FIGURA Nº 44 Carregamento – Caminhão próprio ou Transportadora. 
         FONTE: Acervo da Empresa. 
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4.1.3 – Controle de Qualidade 

Devido a inexistência de normas técnicas que regulamentem os requisitos 

básicos e as atividades para o setor moveleiro, cada empresa adota o seu 

próprio procedimento para o controle de qualidade de seus produtos. Existem 

empresas que tem introduzido o conceito de qualidade total, examinando seus 

produtos após cada etapa da produção, reduzindo estoques intermediários, 

dentre outras iniciativas, ao invés do sistema tradicional de controle ao final do 

processo produtivo.  

A Indústria de Móveis Leão Ltda., adota como procedimento para o 

controle de qualidade dos produtos fabricados o conceito de qualidade total, 

examinando seus produtos em cada etapa de produção. 

A qualidade é um fator de extrema atenção por parte de todos os gestores 

da empresa e se constituí no principal fator de competitividade da empresa. 

Inclusive pode ser considerado como a principal responsável pela sobrevivência 

da empresa, ao longo da aguda crise vivenciada pela mesma.  
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
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3.5.1 Recursos Humanos 

A empresa conta com departamento específico para administrar as 

questões envolvendo seus recursos humanos, o qual está vinculado à Diretora 

Administrativa e Financeira. 

No mês de maio de 2018, para desenvolver suas atividades e manter 

todas as suas unidades e instalações, a empresa utilizou aproximadamente 50 

trabalhadores, entre contratados, terceirizados e prestadores de serviços.  

A empresa operou neste mês de maio de 2018, com 11 funcionários 

contratados diretamente, mais 5 membros da família, sendo dois Diretores e 03 

Gerentes. Os dados da tabela nº xx mostram que o quadro de funcionários está 

bem dimensionado para o nível de operação da empresa. O setor administrativo 

opera com 05 funcionários, o que representa dimensionamento bastante 

razoável, quando comparado ao faturamento total. 

A comercialização da empresa é realizada por apenas 02 funcionários, 

sendo um o gerente e o outro o encarregado do setor. Tal dimensionamento 

pode não ser adequado para a empresa, haja vista que a mesma realiza vendas 

em todo o território nacional, inclusive com exportações para outros países. É 

importante avaliar se um número assim, tão reduzido, pode estar 

comprometendo o aproveitamento de todo o potencial mercadológico da 

empresa. 

No setor operacional/produtivo atuam 07 funcionários diretamente 

contratados e, aproximadamente, outros 30 terceirizado e/ou prestadores de 

serviços.  

 Não foram constatadas divergências salariais significativas para funções 

identificas. A empresa paga todos os direitos trabalhistas previstos em Lei. O 

nível de qualificação dos funcionários se mostra adequada para as funções que 

desempenham. 
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TABELA Nº 15 

QUADRO DE PESSOAL – SETOR/FUNÇÃO 

SETOR/FUNÇÃO Nº DE 
FUNCIONÁRIOS(*) 

ADMINISTRAÇÃO 5 

Assistente Administrativo 3 

Gerente 1 

COMERCIALIZAÇÃO 2 

Gerente 1 

Encarregado 1 

PRODUÇÃO 7 

Gerente 1 

Auxiliar de Produção 6 

SUPRIMENTO E LOGISTICA 2 

Gerente 1 

Encarregado 1 

TOTAL 16 

(*) Estão incluídos os dois Diretores e 03 Gerentes, do grupo familiar 
FONTE: Elaborado pelo autor, a partir de informações prestadas pela 

empresa. 

 

 

3.5.1.1 Organograma 

Não há na empresa uma representação formal de seu organograma, na 

qual as relações de comando, hierarquia e atribuições de competências possam 

ser visualizadas.  

Contudo, a partir de análise da hierarquia de comando existente na 

empresa, pôde-se realizar a representação de seu organograma, conforme 

apresentado na figura nº 45. 

 Uma das primeiras constatações que se extrai da avaliação do 

organograma da empresa é que, embora de estrutura familiar, existe bom nível 

de descentralização das atividades de comando e controle, as quais são 
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desenvolvidas de forma compartilhadas através de quatro gerencias (ver figura 

nº 45). 

 Tal descentralização é decorrente da ascensão dos filhos dos sócios 

gestores à administração da empresa, que assumiram funções gerencias nas 

áreas comercial, administrativa, financeira, suprimentos e logística.  

Todos possuem formação acadêmica e capacidade técnica/operacional 

adequada para o exercício da função. Não se vislumbrou conflitos de 

competências entre os gestores. 

 Por outro lado, a gerencia de produção é exercida por profissional que 

não pertence ao círculo familiar. Trata de profissional com capacidade e vasta 

experiência na área. Compete ao responsável por tal setor o acompanhamento 

e supervisão de todas as etapas do processo produtivo, conforme detalhado 

anteriormente. 

 A gerencia de suprimento e logística é responsável pelo dos projetos de 

desenvolvimento de produtos (P&D), bem como pelo planejamento e controle da 

produção (PCP). Também é de sua competência a realização das compras de 

matérias primas e insumos e o controle do almoxarifado. Organiza toda a 

logística para a expedição dos produtos acabados (Figura nº 45). 

 Estão sob a responsabilidade da gerencia comercial as atividades de 

Marketing Digital e tecnologia de informação (TI). Também é responsável pelos 

esforços de vendas, como contratação de representantes, precificação, políticas 

de descontos, abertura de novos clientes, novos canais de distribuição, vendas 

físicas, ecommerce, participação em feiras, exportação e pós-venda.(Figura nº 

xx) 

 A gerência administrativa e financeira é responsável pela gestão do fluxo 

de caixa da empresa, através do controle e planejamento das contas a pagar e 

a receber. Estão sob sua responsabilidade o faturamento e o departamento de 

recursos humanos. (vide figura nº 45) 
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A contabilidade é terceirizada, através da contratação de escritório 

especializado na área.  

Recentemente, a partir de janeiro de 2018, a empresa contratou 

consultoria especializada em gestão administrativa, financeira e operacional, que 

está auxiliando na reorganização administrativa e na construção de um 

consistente sistema de informações gerenciais. 

Constatou-se que a empresa opera com um quadro de funcionários 

administrativo reduzido, porém, adequado ao volume de serviços em cada 

departamento.  

De uma forma geral existe boa distribuição de competências, bem como 

de tarefas a serem realizadas.  
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FIGURA Nº 45 - Organograma - FONTE: Elaborado pelo autor.  
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3.5.2 – Controles Administrativos. 

Os controles administrativos são frágeis. A empresa não possuí um 

sistema de informações gerenciais que lhe dê suporte à tomada de decisão. 

Controles simples como o controle de fluxo de caixa não são feitos de forma 

eficiente.  

Também não há um sistema de apuração de resultados, que, de forma 

sistemática acompanhe o resultado econômico, quer global, por linha de produção 

ou produto.  

 Os sistemas de apropriação de custos e precificação são realizados de 

forma precária, muitas vezes com critério linearizado, onde não são considerados 

a margem de contribuição e a participação de cada produto, no mix de produção. 

A falta de um sistema de informações gerenciais, impossibilita ou, pelo menos, 

dificulta a adoção critérios técnicos e equitativos para realizar tais tarefas. 

 A contabilidade é realizada de forma terceirizada. Recentemente, em 

março de 2017, ocorreu mudança no escritório responsável pela contabilidade da 

empesa. A princípio, constata-se que ocorreu inúmeros ganhos na qualidade das 

informações oferecidas aos gestores. Contudo a defasagem entre a ocorrência 

do evento e sua contabilização, compromete a possibilidade da contabilidade 

oferecer relatórios gerenciais para a tomada de decisão. 

A empresa utiliza sistema gerencial informatizado, que apesar de 

apresentar bons recursos para a produção de relatórios gerenciais, a 

administração da empresa não faz uso de todo o seu potencial, pois se limita a 

utilizar apenas os procedimentos mais rotineiros, como o financeiro e faturamento, 

não gerando relatórios gerenciais de avaliação e acompanhamento. 
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ASPECTOS MERCADOLÓGICOS 
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3.6 – Mercado 

 

Diferentemente da maioria dos mercados industriais, o segmento de 

móveis, no qual está inserida a empresa, é caracterizado pela ampla 

desconcentração, com elevados número de pequenas e médias empresas. 

Não há domínio de marcas predominantes ou produtos lideres, quer 

nacionais ou internacionais, que estabelecem a conduta das demais empresas. 

Também não há grandes empresas que dominam parcela significativa do 

mercado nacional.  

Nestes mercados, o preço se constitui na principal arma de competição. 

Embora a diferenciação dos produtos, através de design inovadores, se constitui 

em importante arma de competição.  

 

3.6.1 Características da Industria de Mobiliário. 

A indústria de mobiliário faz parte dos chamados setores tradicionais da 

economia, que têm uma série de aspectos em comum: 

✓ Reduzido dinamismo tecnológico; 

✓ Intensidade de mão-de-obra relativamente elevada; e 

✓ Utilização relativamente alta de materiais de origem vegetal. 

É caracterizado pela presença predominante de micro e pequenos 

estabelecimentos, localizados de forma dispersa. Isso ocorre basicamente porque 

a tecnologia é relativamente conhecida e os recursos para o investimento inicial 

não são elevados. Apesar de sua localização disseminada, observa-se com 

alguma frequência a formação de configuração aglomerada.  
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Estudos mostram que o setor da indústria moveleira do Brasil apresenta as 

seguintes características:  

✓ Predomínio de empresas de caráter familiar e de capital nacional;  

✓ Adoção de diversificados processos de produção e níveis de atualização 

do maquinário, permitindo a convivência de equipamentos obsoletos com 

modernos, uma vez que o produto final decorre da reunião de partes, 

compreendendo diversas etapas. Este fato faz com que os investimentos 

para a modernização da linha de produção sejam divisíveis, o que pode 

ser considerado uma facilidade, dada à baixa capacidade de investimento 

da maioria das empresas;  

✓ Utilização de diferentes matérias-primas (madeira, compensado, MDF, 

aglomerado, metal, vidro, couro e outros);  

✓ Alto grau de verticalização de grande parte dos estabelecimentos, entrando 

na fábrica a chapa de madeira e saindo o móvel pronto, embalado, vendido 

e, muitas vezes, transportado pela mesma empresa;  

✓ Fragilidade do sistema de comercialização, que em grande parte 

dependente de vendedores autônomos, que atendem, ao mesmo tempo, a 

várias empresas, o mesmo ocorrendo com os lojistas que revendem os 

móveis ao consumidor individual final;  

✓ Elevado nível de informalidade, representado às vezes pela ausência de 

inclusão no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, mas 

principalmente pela falta de adequada emissão de notas fiscais e 

pagamento de impostos correspondentes;  

✓ Uso intensivo de mão-de-obra;  

✓ Carência de fornecedores especializados em partes e componentes de 

móveis;  
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✓ Desconhecimento e, ou, dificuldade de acesso à assistência técnica e a 

consultorias especializadas;  

✓ Incipiente normatização técnica;  

✓ Níveis reduzidos de investimentos em capacitação empresarial e dos 

empregados, design, pesquisa de mercado e marketing;  

✓ Elevada elasticidade renda da demanda, que varia positivamente em 

função da renda da população e do comportamento de setores como a 

construção civil, o que torna o setor analisado muito sensível à variações 

conjunturais da economia; e  

✓ Baixa tradição exportadora, à exceção dos Estados do Sul do País. 

No Brasil, a indústria moveleira está representada por diversos Polos 

encontrados em quase todos os estados da União (Figura 46). Porém, as regiões 

Sul e Sudeste representam mais de 80% do setor produtivo, com destaque para 

as cidades de Bento Gonçalves (RS), São Bento do Sul (SC), Arapongas (PR), 

Mirassol e Votuporanga (SP), Ubá (MG) e Linhares/Colatina (ES).  
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FIGURA Nº 46 - Principais Polo Moveleiro do Brasil. 

FONTE: Abimovel (2013) 

 

 Os dados da tabela nº 16 apresentam os dados macros do setor moveleiro 

brasileiro no ano de 2016. Constata-se que o número de empresas produtoras de 

móveis no Brasil era de aproximadamente 20,5 mil empresas, que juntas geram 

mais de 283 mil empregos diretos e indiretos (Tabela nº 16) 

 Outra informação relevante se refere a contribuição desta indústria à 

produção e o emprego nacional. Em 2016 a produção de móveis contribuiu com 

2,6% da produção industrial nacional e 3,5% do emprego industrial (Tabela nº 16) 

 

 

 

PROJUDI - Processo: 0006046-06.2018.8.16.0017 - Ref. mov. 145.4

14/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL 09 de agosto de 2018Parte3.pdf. Assinado por: MARCO ANTONIO DOMINGUES VALADARES

Página 98



 

 

99 

 

 

TABELA Nº 16 

DADOS MACROS DO SETOR MOVELEIRO (2016) 

DISCRIMINAÇÃO DADOS MACROS 

Número de Empresas 20,5 mil empresas 

Pessoal Ocupado (direto e indireto) 283,2 mil funcionários 

Produção (em peças) 430,6 milhões de peças 

Valor da Produção R$ 58,1 bilhões 

Investimentos R$ 1,042 bilhões 

Exportações US$ 589,7 milhões 

Importações US$ 538,7 milhões 

Participação da Produção Indústria 

Moveleira na Indústria Nacional 

2,6% 

Participação do Emprego Indústria 

Moveleira na Indústria Nacional 

3,5% 

FONTE: ABIMÓVEL (2017) 

 

 

 A nível internacional, o Brasil se coloca como o sexto maior produtor 

mundial de móveis, contribuindo com 3,6% da produção total, conforme 

demonstrado na Figura nº 47. A China, a maior produtora mundial, possui 

participação de 39,2%, ou seja, dez vezes maior que a brasileira. 
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FIGURA Nº 47 - Principais Países Produtores de Móveis 

FONTE: ABIMÓVEL (2017) 

 

Segundo o “Panorama Setorial do Setor Moveleiro”, lançado pela 

Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), em setembro de 2017, o polo 

moveleiro paranaense é formado por 3.131 indústrias, a maior parte de pequeno 

porte, é o segundo do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. As indústrias 

paranaenses empregam 256 mil trabalhadores e respondem por 14% da 

produção nacional.  

O Paraná é o Estado brasileiro que mais produz móveis para as classes C 

e D. Por isso, foi um dos setores da indústria estadual que mais se beneficiou com 

a ascensão destas classes ao mercado consumidor, verificada na última década. 

Da mesma forma, foi um dos que mais sofreu quando este aquecimento se 

revelou insustentável e as vendas recuaram. Algumas indústrias foram 

desativadas e muitas reduziram turnos de trabalho, passando de três para um 

turno único. 
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As maiores concentrações de indústrias do mobiliário estão na Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC) e em Arapongas, no Norte do Paraná. Este 

último polo é muito forte na produção de móvel seriado em alta escala, produzindo 

cerca de 10% do mobiliário brasileiro. 

 

3.6.2 Posicionamento da Indústria de Móveis Leão. 

De forma geral, a Indústria de móveis Leão Ltda., se insere no padrão das 

empresas brasileira fabricantes de móveis, cuja características convergem para a 

elevada pulverização da estrutura produtiva, intensiva em mão de obra e de 

pequeno porte. Assim, como a quase totalidade das empresas nacionais, possui 

estrutura organizacional familiar, portanto, enfrenta limitados recursos gerenciais 

e financeiros, que apresentam grande dificuldade em construir e se apropriar das 

vantagens competitivas.  

Tais características faz com que a empresa tenha dificuldades para obter 

ganhos de produtividade e apresente dificuldades para agregar valor à sua 

produção, resultando em margem operacional bruta reduzida. 

Diante da situação diagnosticada, colocam-se como os principais desafios 

à empresa: 

(a) melhorar sua capacidade de inovação e de diferenciação de produtos, 

principalmente o desenvolvimento de design próprio;  

(b) aperfeiçoamento do processo produtivo, associados à incorporação de 

novas máquinas e equipamentos, bem como ao incremento da escala e escopo 

da produção; 

 (c) incorporação de novos insumos e matérias-primas ao processo 

produtivo; e 
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(d) adoção de inovações organizacionais que visem a modernização e a 

racionalização dos processos gerencias e comerciais das empresas. 

 

 3.6.3. Produtos Produzidos e Comercializados 

 A empresa atua com quatro linha de Produção.  

I) Móveis destinados à sala (painéis, racks e home theaters); 

II) Móveis destinados à quarto (roupeiros, cômodas e criados); 

III) Móveis destinados à cozinha (armários, balcões); e 

IV) Móveis destinados à escritórios (mesas, livreiros e gaveteiros). 

 

i) Móveis Destinados à Sala. 

Nesta linha de produção são fabricados Home Theaters, Painéis, Racks e 

Estantes. Apresentam como principais características a versatilidade, qualidade 

e durabilidade, requisitos essenciais para se manterem no mercado.  

Para a produção destes móveis utiliza como principal matéria prima, em 

torno de 90,0%, o MDP. 

 

a) Home Theaters 

Os home theaters são produzidos em MDP com acabamento Pro-Touch e 

U.V. Com gavetas e porta basculante. Apresentam design atual e sofisticado, 

garantindo conforto e praticidade em qualquer ambiente. 
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 Atualmente são produzidos cinco modelos de home theaters, o Home New 

Dallas, Lion, Monalisa, New Vega e o Home Kênia.  

 

 

           FIGURA Nº 48 – Home Theater New Dallas 
              FONTE: Catalogo da empresa. 

 
 
 
b) Painéis. 
 

Produzido em 90% MDP, o que proporciona excelente qualidade e torna 

seu acabamento superior e garantem requinte e sofisticação ao ambiente. Foi 

projeto com espaço para organização dos mais diversos objetos. É reforçado com 

travessas traseiras e suporta até 50kg, acomodando TVs de até 50 polegadas. O 

MDF é utilizados para os acabamentos, gavetas, vistas, etc. 
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São produzidos oito modelos de painéis: i) Onix; ii) Viena;iii) Marrocos; iv) 

Amsterdã; v) New Village; vi) New Prada; vii) Quartzo; e viii) Orleans. Todos são 

fabricados 100% em MDF. Também apresentam design sofisticado, garantindo 

conforto e praticidade em qualquer ambiente. 

 

 
 

 
 

   FIGURA Nº º 49 – Painel Orleans 
   FONTE: Catalogo da empresa. 

 

 

c) Racks. 

 

Com design sofisticado e material de excelente qualidade, o conjunto Rack 

Móveis Leão é fabricado 90% MDP, o que garante resistência e durabilidade. Já 
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o acabamento em pintura UV, lhe confere beleza e requinte. Possuem porta e 

nichos multifuncionais para aparelhos eletrônicos e objetos de decoração. 

A indústria de Móveis Leão produz, atualmente, doze modelos de racks: i) 

Itapema; ii) Dublin; iii) Canoas; iv) Firenze; v) Bertioga; vi) Niterói; vii) Napole; viii) 

Verona; ix) Padova; x) Parma; xi) Roma; xii) Veneza. 

 

 

   FIGURA Nº - 50 -  Rack Canoas. 
   FONTE: Catalogo da empresa. 

 

 d) Estantes Home. 

A Estante Home Móveis Leão é constituída por prateleiras em diferentes 

pontos e colunas que garante maios resistência e durabilidade ao móvel. É 

produzida 90% em MDP, apresenta pintura UV, puxadores plásticos e se apoia 
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sobre sapatas plásticas. Ela é composta por prateleiras e portas deslizantes com 

corrediças metálicas.  

A linha de produção está capacitada para produzir treze modelos diferentes 

de estantes homes, a saber: i) Zâmbia; ii) Bali; iii) Barcelona; iv) Granada; v) Ibisa; 

vi) Coimbra; vii) Cordoba; viii) Siena; ix) Guarujá; x) Ilhéus; xi) Sevilha; xii) Tijua; 

e xiii) Valença. 

 
 

       FIGURA Nº 51 – Estante Zâmbia 
         FONTE: Catalogo da empresa. 
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ii) Móveis destinados à quarto  

 

Nesta linha de produção são fabricados roupeiros, cômodas, criados e 

peças modulares. 

 

 

a) Roupeiros. 

 

Os roupeiros fabricados pela indústria de móveis leão são produzidos 90% 

em MDP, com pintura em UV e excelente acabamento. Todos vêm com cabideiro 

em alumínio, prateleiras em MDP, gavetas com corrediças metálicas e portas com 

chaves. 

São produzidos onze diferentes modelos de roupeiros: i) Parati (8 portas); 

ii) Torres (4 portas e 3 gavetas); iii) Torres (6 portas e 3 gavetas); iv) Angra (6 

portas); vi) Itajaí (3 portas e 4 gavetas); vi) Itajaí (4 portas e 2 gavetas); vii) 

Navegantes (6 portas); viii) Capela (6 portas e 4 gavetas); ix) Iguaçu (4portas); x) 

Capela (6 portas e 3 gavetas); xi) Lajes (6 portas). 
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       FIGURA Nº 52 – Roupeiro Capela – 6 Portas e 4 Gavetas 
         FONTE: http://www.moveisleao.com.br. 

 

 

 

 b) Cômodas. 

Produzida 100% em MDF, com Tampo de 25mm, 5 gavetas 

com corrediças metálicas. Acabamento em alto padrão e design moderno. São 

produzidos três modelos de cômodas: 
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FIGURA Nº 53 – Cômoda 5 gavetas 
          FONTE: Catalogo da empresa. 
 

 

 

 

FIGURA Nº 54 – Cômoda Sapateira 
          FONTE: http://www.moveisleao.com.br. 
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       FIGURA Nº 55 – Cômoda Sapateira TV 
          FONTE: http://www.moveisleao.com.br. 
 

 

 

iii) Móveis destinados à Cozinha. 

 

Os kits de cozinha fabricados pela indústria móveis leão contemplam um 

paneleiro com espaço para micro-ondas, nicho organizador decorativo, 

prateleiras e portas com dobradiças de metal. O balcão com tampo impresso 

estilo marmorizado conta com gavetas com corrediças metálicas deslizantes, 

além do armário triplo e armário de geladeira para melhor aproveitamento de 

espaço, puxadores em polímero cromados, pés reguláveis ao piso, produto 100% 

em MDP, oferecendo ótima qualidade, resistência e durabilidade. 

 São produzidos os seguintes modelos: i) Cozinha Alice; ii) Cozinha Beatriz 

(03 peças); iii) Cozinha Cristina; iv) Cozinha Sofia; v) Kit Cintia (05 portas); vi) Kit 

Dália (07 portas); vii) Kit Cássia (8 portas); viii) Kit Felícia; ix) Kit Beirut; x) Kit 

Nairobi; xi) Kit Bianca; e xii) Kit Ana. 
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FIGURA Nº 56 – Cozinha Alice 
   FONTE: http://www.moveisleao.com.br. 

 

 

iv) Móveis destinados à escritórios (Linha Office) 

 

A empresa procura vender soluções completas para organização de 

espaços “offices”, em ambientes residenciais. Assim oferece várias alternativas 

de composições de peças, como; 

Composição 01 – i) área de trabalho suspensa small; ii) gaveteiro pietra; e 

iii) livreiro; 

Composição 02 – i) mesa versátil petrópolis; e ii) livreiro (portas grandes); 

Composição 03 – i) mesa versátil petrópolis e  ii) livreiro (portas pequenas); 

Composição 04 – i) mesa gávea (gaveta opcional) e ii) livreiro; 

Composição 05 – i) mesa gávea; ii)(gaveteiro gávea; e ii) livreiro (portas 

pequenas); 
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Também são comercializadas peças individuais destas composições. 

 

FIGURA Nº 57 -Composição 01 – Mesa Gávea, Gaveteiro e Livreiro. 
FONTE: Catálogo da empresa. 
 

 

FIGURA Nº 58 -Composição 05 – Mesa Gávea, Gaveteiro e Livreiro. 
FONTE: Catálogo da empresa. 
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3.7 – Política de Precificação.  

 

Segundo informações levantadas na empresa a política de precificação 

consiste na aplicação da regra do Mark Up. 

Tal política é adequada para o setor industrial que, em geral, não são 

tomadores de preços, já que, em razão da possibilidade de diferenciação dos 

produtos, pode operar em nichos bastantes específicos. Algumas vezes 

conseguem tornar seus produtos únicos, em termos de qualidade, funcionalidade, 

economia, segurança, etc. Isto lhe confere poder de mercado. 

Sem contar que, muitas vezes, a força da marca lhe assegura perene 

participação no mercado. 

A condição da diferenciação permite que a empresa industrial pratique 

preços, a partir de seus custos de produção, estabelecendo as margens 

operacionais que querem operar. Portanto, não são obrigadas a seguirem os 

preços do mercado (não são tomadoras de preços). 

Contudo, na situação avaliada, tal política é de difícil implementação, em 

razão do aspecto concorrencial existente no setor, que é caracterizado por um 

grande número de pequenas empresas, que adotam tecnologia de produção 

semelhantes, principalmente, na produção seriada, que é o caso da empresa. 

Mas, além desta configuração concorrencial, a empresa apresenta 

limitações em seu dos critérios de apropriação de custos e despesas operacionais 

aos produtos fabricados. 

Adota procedimento linearizados para apropriação de custos, ignorando, 

muitas vezes, a participação relativa de cada produto no faturamento global da 

empresa.  
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Tem como principal critério para a apropriação dos custos, o custo da mão 

de obra diretamente aplicada em cada linha de produção. Para os demais custos 

e despesas operacionais, utiliza o critério de rateio linear. 

Para a adoção de procedimentos corretos para precificação é necessário 

que seja implementado, de forma emergencial na empresa, um eficiente sistema 

de apropriação de custos e despesas operacionais, para que os preços sejam ser 

determinados de forma a assegurar maior lucratividade à empresa. 

Também é necessário rever a atual política de descontos concedidos. A 

autonomia dos representantes deve ser restringida, para a concessão de 

descontos.  

É necessário limitar os descontos à taxa de lucratividade que remunere, 

em níveis desejáveis, todos os recursos e riscos empreendidos no negócio. 

Constatou-se, ainda, que a questão referente aos prazos médios 

concedidos nas vendas, já foram revistos, o que tem contribuído para o melhor 

desempenho do fluxo de caixa da empresa. 

Finalmente, a empresa deve empreender esforços visando melhorar o seu 

posicionamento competitivo nos mercados mais próximos à região sede da 

empresa.  

 

3.8 - Canais de Distribuição 

 A empresa utiliza vários canais para a distribuição de seus produtos, dentre 

os quais se destacam: 

➢ Representantes comerciais, distribuídos em todas as regiões brasileiras; 

➢ Lojas de móveis e eletrodomésticos com estabelecimentos na maioria dos 

estados brasileiros. 
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➢ Redes de lojas com atuação em todo o território nacional; 

➢ Vendas diretas, para empresa locais e regionais; 

➢ Ecommerce, através de lojas virtuais; 

➢ Vendas direta pelo site da empresa www.moveisleao.com.br; 

➢ Feiras; 

➢ Exportação. 
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IV - PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO 

OPERACIONAL, ADMINISTRATIVA, 

ECONÔMICA E FINANCEIRA. 
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4.1 - Proposta de Reestruturação Operacional, Administrativa, 

Econômica e Financeira.  

Diante da situação diagnosticada, constatou-se que a viabilidade 

operacional, administrativa, econômica e financeira da empresa pode ser 

melhorada se forem implementadas as seguintes ações: 

i) restabelecer sua capacidade de compra de matérias primas;  

ii) redução drástica das despesas financeiras, em especial, em 

relação ao pagamento de juros; 

iii) determinação correta da necessidade capital giro, melhorando 

a gestão de seu fluxo de caixa; 

iv) implantação de eficiente sistema de apropriação de custos; 

v) reestruturar a composição dos custos de fabricação e 

despesas operacionais; 

vi) aprimorar os critérios para a determinação dos preços de 

vendas; 

vii) implantar sistema de informações gerencias que possibilite 

apuração de resultados mensais de forma perene; 

viii) melhorar os procedimentos de gestão comercial, 

administrativa, econômica e financeira; 

 

4.1.1 - Restabelecimento da capacidade de compra de matéria prima. 

Para a concretização dessa ação a empresa necessitará readquirir a 

confiança dos fornecedores e de seus clientes, o que implicará: 

i) constituir capital de giro em montante necessário para custear 

todo o seu ciclo operacional; 
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ii) saldar em dias todos os compromissos que assumir com os seus 

fornecedores; 

iii) efetuar compras com pagamento antecipado, para melhorar a 

margem operacional bruta; 

iv) manter a regularidade e pontualidade na entrega de produtos; 

Diante do caráter emergencial do problema a ser solucionado, e as 

dificuldades para superá-los no curto prazo, dada a inexistência de capital de giro 

e os danos causados à imagem da empresa, será necessário que a empresa 

obtenha um período de carência para o início do pagamento de seus credores, 

compatível com necessidade formar o capital de giro para restabelecer sua 

capacidade compra.  

Ao adquirir tal capacidade, a empresa poderá comprar melhor e, 

assim, conseguir aumentar sua margem bruta operacional, ampliando sua 

capacidade de pagamento, no futuro. 

 

4.1.2 - Redução drástica das despesas financeiras, em especial, em 

relação ao pagamento de juros; 

Durante o período que antecede a crise financeira e durante todo o 

transcorrer da mesma, a empresa em dificuldades financeiras são vítimas de um 

processo caracterizado como ciranda financeira, onde as dívidas presentes são 

quitadas com a contratação de novos empréstimos. Essa rolagem implica em 

custos financeiros elevados.   

Em geral, esses encargos comprometem a capacidade da empresa 

eu auferir lucro líquido. Espera-se que com o planejamento financeiro proposto 

neste plano, estas despesas reduzam drasticamente, não ultrapassando o 

patamar de 2,0% da receita operacional líquida. 
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Tal performance será obtido a partir da nova gestão financeira que 

será implementada na empresa, que priorizará a manutenção de um fluxo de 

caixa equilibrado e não terá que rolar, diariamente, dívidas acumuladas em 

decorrência da ciranda financeira, que lhe foi imposta pelo sistema bancário. 

Livre da ciranda financeira a que está submetida será possível à 

empresa gerir sua movimentação financeira sem desencaixes.  

 

4.1.3 Determinação correta do de capital giro, melhorando a gestão de 

seu fluxo de caixa. 

A empresa deverá implementar um amplo processo de reestruturação das 

atribuições de sua Gerência Administrativa e Financeira, no qual sejam 

contempladas as seguintes ações: 

a) elaborar planejamento financeiro que contemple a previsão de todos os 

desembolsos necessários para todo o ciclo operacional da empresa; 

b) implementar um eficiente sistema de comunicação com as Gerências de 

Produção, Suprimento e Comercial, de tal forma que consiga impor 

contingências às outras, para evitar a situações que gerem desencaixes 

financeiros; 

c) adotar procedimentos que resultem na elaboração e manutenção 

atualizada de um fluxo de caixa, onde sejam registrados de forma 

cronológica e perene todos os pagamento e recebimentos presente e 

futuros da empresa; 

d) implementar rotinas que possibilite a geração de relatórios diários, quanto 

a posição presente e futura do fluxo de caixa da empresa, para subsidiar a 

tomada de decisão dos demais gestores; 

e) implementar rotinas de controles e registro de baixas de recebimento e 

pagamento, que assegure confiança aos gestores, na tomada de decisão; 
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f) realizar internamente todo o trabalho de conciliação bancária; 

 

4.1.4 Implantação de eficiente sistema de apropriação de custos e 

rateio das despesas operacionais. 

Mudar o atual sistema de apropriação de custo, que contempla critérios 

linearizados para apropriar custos e ratear despesas operacionais, por 

procedimentos que levem em conta a participação relativa de cada produto no 

faturamento global da empresa. 

Como os custos diretos constituem elementos individualizáveis com 

respeito ao produto fabricado, mantém uma correspondência proporcional a cada 

linha de produção. Assim, a partir da participação relativa de produto no 

faturamento global da empresa, é possível, se forem corretamente identificados, 

quantificar o custo direto e produção de cada bem. 

Por outro lado, as despesas operacionais devem ser rateadas de forma 

proporcionais à contribuição de cada produto nas vendas totais da empresa. A 

adoção de centro de custos, permite distribuição consistente dos gastos médios 

incorridos na fabricação de cada produto. 

Portanto, para que sejam aprimorados os procedimentos de apropriação 

de custos e rateio das despesas operacionais, devem ocorrer ações conjuntas 

entre as gerências comercial, de suprimento e logística e administrativa e 

financeira, com vistas a elaborar novos critérios para o custeamentos dos 

produtos fabricados, em cada linha de produção. 
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4.1.5 Aprimorar os Critérios para a Determinação dos Preços de 

Vendas. 

A empresa deverá instituir um sistema hibrido para a determinação de seus 

preços de vendas. Atualmente utiliza o critério do Mark up, a partir dos custos de 

produção. 

Contudo, por atuar em segmento de acirrada concorrência, não conseguirá 

definir preços competitivos, se levar em conta apenas os custos de produção. 

Portanto, deverá combinar critérios que levem em conta o comportamento da 

concorrência e as características da demanda de seus produtos. 

A precificação baseada na concorrência considera os preços praticados 

pelos principais concorrentes em cada mercado de atuação. Contudo, em razão 

de ser uma empresa de pequeno porte, enfrentará dificuldades para acompanhar 

os preços dos concorrentes em determinados mercados, nos quais existam a 

presença de grandes empresas, que atuam com ganhos de escala significativos. 

Esta é situação das regiões próximas a sede da empresa, devido a localização 

do principal polo moveleiro do estado do Paraná, na cidade de Arapongas-PR. 

Por outro lado, a precificação baseada na demanda envolve a definição de 

preços de modo coerente com o valor percebido pelos clientes, ou seja, os preços 

são baseados no que eles se dispõem a pagar. Por exemplo: a imagem que os 

clientes têm sobre a qualidade do produto ou serviço, a sua impressão sobre o 

atendimento, a confiabilidade na empresa etc. Este critério pode ser útil para as 

regiões norte e nordeste do Brasil, onde a empresa vem atuando de forma mais 

intensa nos últimos anos. 

Assim, recomenda-se que a empresa elabore tabelas de preços diferentes, 

para cada mercado, bem como, reveja sua política de descontos, em 

determinados mercados. 

PROJUDI - Processo: 0006046-06.2018.8.16.0017 - Ref. mov. 145.5

14/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL 09 de agosto de 2018Parte4.pdf. Assinado por: MARCO ANTONIO DOMINGUES VALADARES

Página 121



 

 

122 

 

 

4.1.6 Implantar Sistema de Informações Gerencias que Possibilite 

Apuração de Resultados Mensais de Forma Perene. 

A empresa deverá implementar amplo sistema de informações gerenciais 

que lhe possibilite melhorar a tomada de decisões dos gestores, a partir dos 

seguintes relatórios: 

• Planejamento e Controle da Produção Global; 

•  Supervisão de todo o processo de produção, em todas as suas etapas; 

•  Supervisão da manutenção industrial, em todas as máquinas e 

equipamentos; 

•  Supervisão da manutenção preventiva de máquinas e equipamentos; 

•  Controle de qualidade do produto final, em todas as etapas de produção; 

•  Prospectar novos projetos e produtos; 

•  Orientações/Consultas Técnicas; 

•   Relacionamento com todos os fornecedores; 

•  Contratação e treinamento do pessoal de produção; 

• Aprimoração perene os processos de apropriação dos custos de 

fabricação; 

• Gestão de disponibilidade de suprimentos;  

• Controle de qualidade da matéria prima; 

•  Controle das despesas gerais de produção como energia elétrica, 

manutenção industrial, insumos etc.; 

•  Estudar, desenvolver e/ou aperfeiçoar processos, equipamentos, 

ferramental etc.; 
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6.1.7 - Melhorar os Procedimentos de Gestão Operacional, Comercial, 

Administrativa, Econômica e Financeira; 

Para melhorar o desempenho da empresa será necessário que ocorra uma 

reestruturação organizacional, com a introdução de planejamento prévio das 

atividades. Portanto, devem ser realizados os seguintes planejamentos:  

•  plano de precificação; 

•  planos de prospecção de novos mercados; 

•  Rotinas de acompanhamento da atuação da concorrência; 

•  Supervisão da a atuação dos Representantes Comerciais; 

•  Promoção constante treinamento técnico e de produtos com a sua equipe 

de venda; 

•  Procedimentos de avaliação de desempenho para assegurar o 

cumprimento das metas; 

•  planejamento para abertura de novos mercados; 

•  planejamento para abertura de novos clientes; 

•  definição de critério para analisar a liberação e os limites de créditos 

•  acompanhar os indicadores de inadimplência dos clientes; 

•  Plano de propaganda e publicidade; 

•  Procedimentos de pós-venda; 

•  plano de marketing; 

Com a reestruturação organizacional proposta, será possível obter ganhos 

de produtividade, fortalecendo a posição competitiva da empresa em mercado 

que atualmente não consegue atuar.  
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4.2 Gestão Administrativa 

As pessoas que atuam na Diretoria Administrativa e Financeira deverão ser 

treinadas para operar com eficiência todos os recursos disponíveis no sistema 

contábil/financeiro/administrativo já instalado na empresa. Todos os controles 

administrativos e financeiros deverão ser efetuados através do sistema, que 

deverá ser alimentado diária e rotineiramente de forma correta. Deve-se evitar 

planilhas de controle paralelos.  

Deve-se evitar planilhas paralelas. Todas as informações devem ser 

obtidas diretamente do sistema de informações gerenciais. 

Deverão ser produzidos, diariamente, relatórios gerenciais de desempenho 

de venda, fluxo de caixa, estoque/suprimentos, produção, etc., para subsidiar as 

tomadas de decisão de todas as gerências. A rotina da conciliação bancária 

deverá ser realizada diária e regularmente e as inconsistências detectadas, 

sanadas imediatamente. 

Deverá ser feita de forma rotineira a conciliação entre as informações 

gerenciais e as contábeis. 

Reuniões periódicas devem ocorrer periodicamente entre as gerências e a 

Direção da empresa, para avaliarem, diariamente, a partir dos relatórios 

gerenciais, o desempenho operacional econômico e financeiro da empresa. 

 

Deverá desenvolver e implantar um sistema de apuração de resultados, 

para verificar de forma rotineira se a capacidade de pagamento projetada neste 

plano está sendo alcançada, conforme o planejado. 
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V - PLANEJAMENTO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
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5.1 Projeções de Receitas 
 
 

Para a projeção das receitas operacionais da empresa nos próximos doze 

anos, foram considerados o cenário atual e o futuro da economia brasileira e, em 

especial do setor de máquinas e equipamentos. As perspectivas para a nossa 

economia, nos próximos meses não são favoráveis. As previsões indicam que 

que a recuperação do Produto Interno Bruto (PIB) será lenta e gradual. Em 2018, 

com o evento das eleições e as fragilidades do atual governo, o cenário será de 

fortes instabilidades, com significativos impactos sobre a produção, emprego e 

renda. Os analistas econômicos trabalham com cenário favorável, com retomada 

sustentável do crescimento econômico somente a partir do segundo semestre de 

2019.  

A recuperação da economia brasileira nos próximos anos deverá ocorrer 

de forma gradual, com taxas de crescimento em torno de 2,0% ao ano. Para o 

médio prazo são projetadas taxas de crescimento entre 2,5 e 3,0% ao ano, até 

2025. Contudo, para que tais previsões se confirmem, é imprescindível que a 

recuperação econômica que vem ocorrendo nas economias desenvolvidas seja 

mantida, principalmente no EUA e na China, o que influenciará de forma positiva 

a produção nacional. 

Quanto às perspectivas de crescimento das vendas da empresa nos 

próximos anos, empregou-se uma postura conservadora, em especial para o 

primeiro ano em recuperação, quando estará enfrentando várias dificuldades para 

restabelecer sua imagem no mercado.  

Assim, estima-se que para esse primeiro ano em recuperação a empresa 

não conseguirão obter um bom desempenho, em razão dos impactos adversos 

resultantes da fase inicial do processo de recuperação judicial. A partir do 

segundo ano, estima-se que a empresa conseguirá readquirir sua capacidade de 

produção e comercialização. A estimativa é que a empresa consiga impor 

PROJUDI - Processo: 0006046-06.2018.8.16.0017 - Ref. mov. 145.5

14/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL 09 de agosto de 2018Parte4.pdf. Assinado por: MARCO ANTONIO DOMINGUES VALADARES

Página 126



 

 

127 

 

 

razoável ritmo de crescimento, que lhe proporcione aumentos reais e perenes em 

suas vendas de 5,0%a.a. 

Em relação ao comportamento dos preços, diante do cenário de 

recuperação da economia nacional, estima-se que os preços irão variar em 

parâmetros próximos à meta da inflação brasileira, estimada para os próximos 

anos em 4,5% ao ano.  

Como ocorreu forte variação na composição da receita operacional, no 

período analisado, optou-se pela média do período como a mais provável 

composição, ao longo de todo o período de projeção. Assim, assumiu, por 

hipótese, que que haverá relativa estabilidade na composição do faturamento e 

participação relativa de cada linha de produção na Receita Operacional Líquida. 

Assim, adotou-se como parâmetros a composição apresentada na Tabela nº 17. 

 

TABELA Nº 17 

COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO – PARTICIPAÇÃO NA ROL 

LINAHS DE PRODUÇÃO MÉDIA (2015/2018) 

MÓVEIS PARA COZINHA 12,6% 

MÓVEIS PARA QUARTO 37,6% 

MÓVEIS PARA SALA 20,2% 

MOVEIS OFFICE 29,6% 

TOTAL 100,0% 

FONTE: Estimados pelo Autor, a partir de informações das composições 
verificadas no período compreendido entre o ano de 2018 e o mês de 
maio de 2018. 

 

A Tabela nº 18 mostra a projeção da composição das receitas operacionais 

da empresa, segundo a participação relativa de cada componente, para os 

próximos doze anos. 
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Todos os valores foram projetados a partir de suas médias mensais. Tal 

procedimento se justifica na medida que os desembolsos para as amortizações 

do endividamento serão mensais. 
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TABELA Nº 18 
RECEITAS PROJETADAS – 1º ao 12º ANO 

(Médias Mensais) 

PRODUTOS 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

Moveis para Sala            78.751,44             86.402,52             94.796,95          104.006,94            114.111,72  

Móveis para Cozinha         234.990,66          257.821,15          282.869,73          310.351,91            340.504,12  

Moveis para o Quarto         126.347,70          138.622,99          152.090,89          166.867,27            183.079,24  

Móveis Office         184.856,03          202.815,70          222.520,24          244.139,16            267.858,48  

TOTAL         624.945,82          685.662,37          752.277,82          825.365,28            905.553,55  

PRODUTOS 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 

Moveis para Sala 125.198,23 137.361,85 150.707,23 165.349,17 181.413,65 

Móveis para Cozinha 373.585,76 409.881,44 449.703,42 493.394,31 541.329,98 

Moveis para o Quarto 200.866,28 220.381,42 241.792,56 265.283,88 291.057,51 

Móveis Office 293.882,24 322.434,33 353.760,40 388.129,96 425.838,68 

TOTAL 993.532,51 1.090.059,05 1.195.963,61 1.312.157,32 1.439.639,82 

PRODUTOS 11º Ano 12º Ano    

Moveis para Sala           199.038,87             218.376,47     

Móveis para Cozinha           593.922,83             651.625,34     

Moveis para o Quarto           319.335,17             350.360,14     

Móveis Office           467.210,99             512.602,82     

TOTAL       1.579.507,87         1.732.964,78     

FONTE: Elaborado pelo Autor. 
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5.2 Projeções de Resultado Operacional Líquido 
 
 
Para a projeção dos resultados operacionais líquidos da empresa, admitiu- 

que a mesma irá operar com os mesmos padrões de eficiência na gestão 

operacional, e, serão implementados novos procedimentos nas gestões 

comercial, financeira e administrativa. Também, assumiu, por hipótese, que será 

mantida a atual estrutura operacional nos próximos anos. 

 

Primeiro Ano2. 

Os gestores enfrentarão significativo desafio, nos dois primeiros anos em 

recuperação. Terão que superar as diversas contingências que estão 

comprometendo sua capacidade de auferir lucros operacionais líquidos. 

Precisarão empreender vários esforços com vistas a mudar a atual 

estrutura de custos da empresa. Como pode ser constatado pelos dados 

constantes da Tabela nº 19, a empresa vem operando com prejuízo significativo. 

Para definir a estrutura de custos atual, foi considerada a média dos 

desempenhos verificados nos anos de 2015, 2016 e 2017. Assim, neste período, 

a empresa operou, em média, com margem operacional líquida negativa de -

13,34%. (Tabela nº 19). 

O principal fator responsável por tal performance negativa foram os 

elevados encargos financeiros. Neste período, as despesas financeiras 

absorveram, em média, 15,75% da Receita Operacional Líquida. Tais 

desembolsos comprometeram a capacidade da empresa de obter lucros. 

 

                                                
2 Considera como o primeiro ano os dozes meses subsequentes à homologação do plano, e os 
demais seguem a mesma dimensão cronológica. 
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TABELA 19  
ESTRUTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS 

ESTRUTURA DOS CUSTOS Atual 1º Ano A partir 
do 2º ano 

CUSTO DE MERCADORIA FABRICADA -82,79% -82,79% -71,00% 

Moveis para Sala -82,79% -82,79% -71,0% 

Móveis para Cozinha -82,79% -82,79% -71,0% 

Moveis para o Quarto -82,79% -82,79% -71,0% 

Móveis Office -82,79% -82,79% -71,0% 

CUSTO DE FABRICAÇÃO -82,79% -82,79% -71,0% 

LUCRO BRUTO 17,20% 17,20% 28,99% 

DESPESAS OPERACIONAIS -30,53% -15,50% -15,50% 

   DESPESAS COM VENDAS -0,95% -1,00% -1,0% 

   DESPESAS ADMINISTRATIVAS -13,90% -12,00% -12,0% 

   DESPESAS FINANCEIRAS -15,75% -2,00% -2,0% 

   DESPESAS TRIBUTARIAS 0,06% -0,50% -0,5% 

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIB. -13,34% 1,70% 13,49% 

   PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS 0,00% 0,00% -4,1% 

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO -13,34% 1,70% 9,39% 

FONTE: Elaborada pelo autor. 

 

Para o primeiro ano em operação, na condição de Recuperanda, a 

empresa não terá muitas condições para reverter tal situação. Assim, espera-se 

para este primeiro ano, que o principal impacto, na estrutura de custos, será 

decorrente da drástica redução das despesas financeira, que ocorrerá em razão 

dos benefícios proporcionados pela Lei 11.101/2005.  

Com a suspensão dos pagamentos dos abusivos encargos financeiros e 

livre dos efeitos da ciranda financeira, a que estava submetida, a despesas 

financeira deverão situar-se num patamar bastante inferior à média do período 

2015-2017. Projeta-se que estas irão de estabilizar em torno de 2,0% da Receita 

Operacional Liquida, o que permitirá, já no primeiro ano, que a empresa opere 

com lucratividade igual a 1,7% da ROL (Tabela nº 19). 
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As demais reduções previstas, nas despesas operacionais, serão 

alcançadas sem maiores dificuldades, quer pelas renegociações já realizadas, em 

relação as algumas despesas fixas, cujos valores estão fixados por contratos; ou, 

em decorrência do aumento da receita operacional líquida, que acarretará, 

automaticamente, queda da participação relativa destas despesas, desde que as 

mesmas sejam mantidas nos patamares atuais. 

 

A partir do Segundo Ano: 

Ao longo do período compreendido entre o segundo e o décimo segundo 

ano em recuperação, a empresa deverá melhorar sua capacidade de compra, 

bem como deverá sanar seus problemas de desencaixes pontuais de caixa, o que 

lhe permitirá comprar em melhores condições. Isto favorecerá ganhos de 

eficiência quanto ao custo de fabricação de mercadorias. 

Outro fator que deverá contribuir de forma significativa para a redução da 

participação relativa dos custos de fabricação, na Receita Operacional Líquida, é 

a terceirização de parte da mão de obra alocada no setor de produção. 

Assim, comprando com pagamento antecipado e com menores encargos 

sociais sobre a folha de pagamento, estima-se que a participação relativa dos 

custos de fabricação, deverão reduzir para 71,0% da ROL. Cabe observar, que 

tal desempenho já foi obtido pela empresa, em anos anteriores à crise. 

Projeta-se que os preços continuarão a subir conforme a meta da inflação 

(4,5%). As vendas deverão crescer, em termos reais, a média anual de 5,0%. O 

maior desafio da empresa neste período, será o de crescer mantendo a mesma 

estrutura física, e, assim obtendo importantes ganhos de escala. 
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A constituição de capital de giro mínimo necessário, contribuirá para 

manter as despesas financeiras em patamares aceitáveis. Com tal carteira, não 

necessitará operar todos os seus recebíveis. Assim, a nova gestão financeira 

propiciará um novo patamar para as despesas financeiras, que devem situar-se 

em 2,0% da ROL. 

Implementados todas as mudanças quanto a política comercial, critérios 

de precificação e área de atuação, o desempenho econômico do Empresa irá 

alcançar uma lucratividade igual a 9,39% de sua Receita Operacional Líquida 

(Tabela nº xx). 

A partir da projeção das receitas da empresa (Tabela nº 18) e da nova 

estrutura de custos definida (Tabela nº 19), foi possível projetar o resultado 

operacional líquido para os próximos doze anos. Objetiva-se com tal projeção 

determinar a capacidade de pagamento da empresa, frente as necessidades 

amortização de seu endividamento. 

 As projeções contidas nas Tabelas nº 20, 21 e 22) mostram que a empresa 

conseguirá operar com lucratividade satisfatória já no primeiro ano. As projeções 

para os demais anos mostram que, a partir da implementação da reestruturação 

proposta, será possível superar seus principais problemas e atuar com níveis de 

eficiência, que assegurarão sua viabilidade econômica e sustentabilidade 

financeira. 

No primeiro ano a empresa conseguirá obter um lucro líquido mensal da 

ordem de R$ 10.659,93. Este resultado somente será possível se ela conseguir 

reduzir, já no primeiro ano, suas despesas financeiras (Tabela nº 20) 

          A partir do segundo ano a empresa conseguirá estabilizar sua lucratividade 

em patamares semelhantes às demais empresas que atuam no setor, ficando 

próximo de 10,0% sobre a receita operacional líquida. Para alcançar tal resultado 

deverá reduzir e estabilizar suas despesas financeiras em 2,0%.
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TABELA Nº 20 

PROJEÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO – 1º ao 4º Ano. 

(Médias Mensais) 

DISCRIMINAÇÃO 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA      624.945,82       685.662,37       752.277,82       825.365,28  

Moveis para Sala        78.751,44         86.402,52         94.796,95       104.006,94  

Móveis para Cozinha      234.990,66       257.821,15       282.869,73       310.351,91  

Moveis para o Quarto      126.347,70       138.622,99       152.090,89       166.867,27  

Móveis Office      184.856,03       202.815,70       222.520,24       244.139,16  

CUSTO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS -   517.419,30  -   486.820,28  -   534.117,25  -   586.009,35  

Moveis para Sala -     65.201,67  -     61.345,79  -     67.305,84  -     73.844,93  

Móveis para Cozinha -   194.558,79  -   183.053,02  -   200.837,51  -   220.349,86  

Moveis para o Quarto -   104.608,65  -     98.422,33  -   107.984,54  -   118.475,76  

Móveis Office -   153.050,19  -   143.999,15  -   157.989,37  -   173.338,81  

LUCRO BRUTO      107.526,53       198.842,09       218.160,57       239.355,93  

DESPESAS OPERACIONAIS -     96.866,60  -     99.421,04  -   109.080,28  -   119.677,97  

 DESPESAS COM VENDAS -       6.249,46  -       6.856,62  -       7.522,78  -       8.253,65  

  DESPESAS ADMINISTRATIVAS -     74.993,50  -     82.279,48  -     90.273,34  -     99.043,83  

  DESPESAS FINANCEIRAS -     12.498,92  -     13.713,25  -     15.045,56  -     16.507,31  

  DESPESAS TRIBUTARIAS -       3.124,73           3.428,31           3.761,39           4.126,83  

 PROVISIONAMENTOS DE IMPOSTOS                    -    -     28.112,16  -     30.843,39  -     33.839,98  

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO        10.659,93         71.308,89         78.236,89         85.837,99  

FONTE: Elaborada pelo Autor. 
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TABELA Nº 21 
PROJEÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO –5º ao 8º Ano 

(Médias Mensais) 

DISCRIMINAÇÃO 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA      905.553,55       993.532,51    1.090.059,05    1.195.963,61  

Moveis para Sala      114.111,72       125.198,23       137.361,85       150.707,23  

Móveis para Cozinha      340.504,12       373.585,76       409.881,44       449.703,42  

Moveis para o Quarto      183.079,24       200.866,28       220.381,42       241.792,56  

Móveis Office      267.858,48       293.882,24       322.434,33       353.760,40  

CUSTO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS -   642.943,02  -   705.408,08  -   773.941,92  -   849.134,16  

Moveis para Sala -     81.019,32  -     88.890,74  -     97.526,92  -   107.002,13  

Móveis para Cozinha -   241.757,92  -   265.245,89  -   291.015,82  -   319.289,43  

Moveis para o Quarto -   129.986,26  -   142.615,06  -   156.470,81  -   171.672,71  

Móveis Office -   190.179,52  -   208.656,39  -   228.928,38  -   251.169,89  

LUCRO BRUTO      262.610,53       288.124,43       316.117,12       346.829,45  

DESPESAS OPERACIONAIS -   131.305,27  -   144.062,21  -   158.058,56  -   173.414,72  

  DESPESAS COM VENDAS -       9.055,54  -       9.935,33  -     10.900,59  -     11.959,64  

  DESPESAS ADMINISTRATIVAS -   108.666,43  -   119.223,90  -   130.807,09  -   143.515,63  

  DESPESAS FINANCEIRAS -     18.111,07  -     19.870,65  -     21.801,18  -     23.919,27  

  DESPESAS TRIBUTARIAS          4.527,77           4.967,66           5.450,30           5.979,82  

PROVISIONAMENTOS DE IMPOSTOS -     37.127,70  -     40.734,83  -     44.692,42  -     49.034,51  

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO        94.177,57       103.327,38       113.366,14       124.380,22  

FONTE: Elaborada pelo Autor. 
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TABELA Nº 22 
PROJEÇÃO DO RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO – 9º ao 12º Ano 

(Médias Mensais) 

DISCRIMINAÇÃO 9º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA   1.312.157,32    1.439.639,82    1.579.507,87    1.732.964,78  

Moveis para Sala      165.349,17       181.413,65       199.038,87       218.376,47  

Móveis para Cozinha      493.394,31       541.329,98       593.922,83       651.625,34  

Moveis para o Quarto      265.283,88       291.057,51       319.335,17       350.360,14  

Móveis Office      388.129,96       425.838,68       467.210,99       512.602,82  

CUSTO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS -   931.631,70  -1.022.144,27  -1.121.450,58  -1.230.404,99  

Moveis para Sala -   117.397,91  -   128.803,69  -   141.317,60  -   155.047,30  

Móveis para Cozinha -   350.309,96  -   384.344,28  -   421.685,21  -   462.653,99  

Moveis para o Quarto -   188.351,56  -   206.650,83  -   226.727,97  -   248.755,70  

Móveis Office -   275.572,27  -   302.345,46  -   331.719,80  -   363.948,00  

LUCRO BRUTO      380.525,62       417.495,55       458.057,28       502.559,78  

DESPESAS OPERACIONAIS -   190.262,81  -   208.747,77  -   229.028,64  -   251.279,89  

  DESPESAS COM VENDAS -     13.121,57  -     14.396,40  -     15.795,08  -     17.329,65  

  DESPESAS ADMINISTRATIVAS -   157.458,88  -   172.756,78  -   189.540,94  -   207.955,77  

  DESPESAS FINANCEIRAS -     26.243,15  -     28.792,80  -     31.590,16  -     34.659,30  

  DESPESAS TRIBUTARIAS          6.560,79           7.198,20           7.897,54           8.664,82  

PROVISIONAMENTOS DE IMPOSTOS -     53.798,45  -     59.025,23  -     64.759,82  -     71.051,56  

FONTE: Elaborada pelo Autor.
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VI – PROPOSTA DE PAGAMENTO 
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6. Proposta de Pagamento 

A proposta de negociação terá como base o disposto na Lei 11.101/2005, 

que, de forma prática, estabelece a seguinte ordem de prioridade para os 

pagamentos.  

            1º  Créditos extraconcursais.-. 

            2º Créditos concursais.-  

 Além desses, para a construção do fluxo caixa futuro, foram considerados 

os pagamentos referentes aos créditos não concursais, como aqueles de 

natureza tributária. Tal procedimento se impõe em face da necessidade de 

determinação do “Valor da Parcela Mensal (VPM)”, a ser considerada no fluxo 

de caixa futuro, o qual contemplará a proposta de amortização do endividamento 

total. 

  

6.1. Créditos Extraconcursais: 

Todos os créditos de natureza extraconcursal têm prevalência sobre os 

créditos sujeitos à classificação, como: i) remuneração do administrador judicial 

e seus auxiliares; ii) créditos trabalhistas e acidentários relativos a serviços 

prestados para prosseguimento da atividade após o requerimento da 

recuperação judicial; iii). Quantias recebidas a títulos de adiantamento ou 

antecipação para operações futuras; iv) despesas, lato sensu, com a 

administração; v) custas judiciais. 

Na avaliação das dívidas da empresa não foi constatada a existência de 

credores com tais características, portanto, com direito a referida prevalência de 

recebimento. 
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6.2. Créditos Concursais: 

Dentre os créditos concursais, a ordem de prioridade será a seguinte: 

1º) o crédito derivado da legislação do trabalho; 

2º) os decorrentes de acidente de trabalho; 

     3º) o crédito com garantia real, limitado até o valor do bem gravado; 

                4º) o crédito tributário, independentemente de sua natureza e 

tempo de constituição; 

           5º) o crédito com privilégio especial; 

             6º) o crédito com privilégio geral; 

           7º) o crédito quirografário, incluído: i) o saldo dos créditos não 

cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu 

pagamento, como ocorre com o crédito com garantia real; ii) as 

multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis 

penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias; e iii) 

os créditos trabalhistas cedidos a terceiros; 

   8º) o crédito subordinado. 

 

6.2.1 – Crédito Derivado da Legislação do Trabalho (Classe I). 

Os débitos de natureza estritamente salarial, vencidos nos três meses 

anteriores ao pedido de recuperação judicial, devem ser pagos no prazo de 30 

(trinta) dias até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. O saldo 

remanescente, quando existir, deverá ser pago no prazo de 1 (um) ano, 

juntamente como o crédito decorrente de acidentes de trabalho (Art. 54 Lei 

11.101/2005).  

A empresa possui débitos trabalhistas referente a verba de caráter 

remuneratória por serviços prestados com vínculo empregatícios com 11 

empregados, num total de R$ 15.197,04. O montante referente a cada 

trabalhador, não ultrapassa a 05 cinco salários mínimos. (Ver relação nominal 

no quadro de credores). 
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Proposta de Pagamento:  

Os créditos referentes aos saldos de salários vencidos, até o valor de 05 

salários mínimos, serão pagos em até 30 dias após a homologação da 

aprovação do plano, conforme disposto no parágrafo único do Art. 54 da Lei 

11.101/2005. 

  

6.2.2 Credores com Garantia Real, limitado até o valor do bem 

gravado (Classe II): 

 

Na análise dos contratos de créditos firmados pela empresa constatou-se 

que há operações amparadas por garantia fiduciárias que para fins de projeção 

da capacidade de pagamento, serão equiparadas à garantias reais, em 

observância ao princípio norteador da Lei 11.101/2005, que se volta para a 

preservação da empresa. 

A empresa possui contratações, nesta modalidade, com uma instituição 

bancárias, no valor total de R$ 153.000,00, conforme consta da tabela abaixo: 

TABELA Nº 23 

CREDORES COM GARANTIA REAL 

INSTITUIÇÃO CONTRATO GARANTIA  VALOR  

Sicoob Metropolitano-Maringá 1077072 Hipoteca 153.000,00 

TOTAL   153.000,00 

FONTE: Informações prestadas pela empresa, contratos e extratos bancários. 
 

 

 

i) Sicoob Metropolitano - Maringá 

Com a cooperativa de crédito “Sicoob Metropolitano – Maringá”, a 

empresa possui com uma operação de crédito amparada por garantia real 

(hipoteca de bem imóvel), num valor total de R$ 153.000,00, conforme 

informações abaixo: 
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Contrato – 1077072 

 
Saldo Devedor - R$ 153.000,00 
 
Vencimento – 21/03/2023 

Modalidade – Capital de Giro. 

Garantia – Hipotecária. 

 

 

PROPOSTA DE PAGAMENTO 

 

i) Período de Correção dos Saldos Devedores: 

Os saldos devedores deverão ser corrigidos a partir da data da 

distribuição da petição inicial da Recuperação Judicial, ou seja, a partir de 

23.03.2018, com base na variação mensal da Taxa Referencial (TR). 

 

ii) Carência – Capital e Juros. 

18 (dezoito) meses para o pagamento dos encargos financeiros e capital 

principal da dívida, contados a partir da data da aprovação do Plano de 

Recuperação Judicial em (AGC), conforme deliberação da assembleia dos 

credores. 

 

iii) Juros Remuneratórios. 

6,0% aa (seis por cento ao ano), aplicado sobre o saldo devedor corrigido 

pela variação mensal da TR. 

Forma de pagamento: Os encargos básicos (TR) e adicionais (6,0% ao 

ano) serão calculados, debitados, capitalizados integralmente e mensalmente, a 

cada data-base, incorporando-se ao saldo de capital principal, durante os 18 

(dezoito) meses iniciais contados a partir da data do pedido de Recuperação 

Judicial, e serão calculados, debitados e exigidos integralmente e mensalmente, 
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juntamente com as parcelas do capital principal da dívida, no vencimento 

antecipado e na liquidação da dívida. Entenda-se por data-base, o dia em cada 

mês correspondente a data da AGC que aprovar o Plano de Recuperação 

Judicial.  

 

iv) Prazo de Amortização: 

Prazo total:120 meses, incluindo o período de carência (18 meses), com 

102 parcelas mensais e sucessivas,  

  De tal forma, cada uma das 102 parcelas mensais contemplarão o 

pagamento integral dos juros mais correção monetária (6,0%a.a. + TR), 

acrescida da parcela correspondente à reposição integral do valor principal do 

capital.  

A primeira parcela vencendo no último dia útil do 19º mês contados a partir 

da Assembleia Geral de Credores (AGC) que aprovar o Plano de Recuperação 

Judicial, conforme deliberação da assembleia dos credores, e, as demais, em 

igual data correspondente aos 101 meses subsequentes. 

 

v) Determinação do Valor Mensal da Parcela 

O valor mensal de cada parcela será calculado sobre o saldo devedor 

atualizado pela variação mensal da TR, aplicando-se a taxa de juros 

remuneratório de 6,0%aa (seis por cento) ao ano. 

 

vi) Garantias:  

Serão mantidas as garantias reais originalmente contratadas e inclusive 

as fidejussórias outorgadas pela Recuperanda. Esclarece-se que o presente 

Plano de Recuperação Judicial não afeta as garantias outorgadas por terceiros, 

permanecendo hígidas nos termos originalmente contratados, conforme 

preceituado no artigo 49, parágrafo §1º da Lei 11.101/2005. 
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Se houver necessidade da alienação do bem objeto de garantia real, a 

supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante 

aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, conforme artigo 50, 

parágrafo §1º da Lei 11.101/2005. 

 

 

6.2.3 – Credores Quirografários com Privilégio Geral (Classe III). 
 
 

As dívidas da empresa para credores cujos direitos não estão amparados 

por garantias reais, que se enquadram na Classe III – Credores Quirografários 

com Privilégio Geral, somam a importância de R$ 5.162.644,03, e está 

distribuída entre instituições financeiras, fornecedores de grande, médio e 

prestadores de serviços, conforme apresentado na Tabela nº 24. 

 

TABELA Nº 24 

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS COM PRIVILÉGIO GEERAL 

CREDORES CRÉDITOS 

Instituições Financeiras   3.424.219,54  

Fornecedores e Prestadores de Serviços    1.738.424,49  

TOTAL 5.162.644,03 

FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações presadas pela empresa,  
extratos e contratos bancários. 

   

 

 

 

 6.2.3.1 – Instituições Financeiras 

 
 
As contratações de créditos bancários não amparados por garantias reais, 

portanto, classificadas como quirografárias, somam a importância de R$   

2.013.424,49, e foram realizadas junto a cinco instituições financeiras, conforme 

demonstrado na Tabela nº 25.  
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TABELA Nº 25 

CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS COM PRIVILÉGIO GERAL – 

 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

INSTITUIÇÃO CONTRATO  VALOR  

BRADESCO   11316433           206.968,12  

BRADESCO   11233343           468.777,42  

BRADESCO   OO3.869.270           100.000,00  

BRASIL   35215676            70.787,27  

BRASIL   35.204.197            48.167,66  

BRASIL   35.218.827           109.430,09  

BRASIL   Saldo Devedor conta- 104203-3            14.000,00  

CAIXA   14.1671.606.000054-78           231.227,44  

ITAU   000001229601172           528.066,49  

ITAU   Saldo devedor conta -7892-7            29.000,00  

SICOOB   937590           207.000,00  

TOTAL       2.013.424,49  

FONTE: Informações prestadas pela empresa, contratos e extratos bancários. 
 
 

i) Banco Bradesco 

A empresa possui três operações de créditos com o Banco Bradesco S/A, 

não amparadas por garantias reais, que, juntas, somam a importância de R$ 

775.745,54, assim constituídas: 

Contrato – 11316433 
 
Saldo Devedor -  R$ 206.968,12 
 
Vencimento -  27/02/2020 

Modalidade – Capital de Giro. 

Garantia – Aval dos Sócios. 

 

Contrato –  11233343 
 
Saldo Devedor -  R$ 468.777,42 
 
Vencimento -  05/02/2021 

Modalidade – Capital de Giro 
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Garantia – Aval dos Sócios. 

 

Contrato – OO3.869.270 
 
Saldo Devedor -  R$ 100.000,00 
 
Vencimento -  28/05/2018 

Modalidade – Conta Garantida 

Garantia – Aval dos Sócios. 

 

 

ii) Banco do Brasil 

 Com o Banco do Brasil S/A. a empresa possuí valores em atraso em 

quatro operações, num total de R$ 242.385,02, como segue: 

Contrato – 35215676 
 
Saldo Devedor -  R$ 70.787,27 
 
Vencimento - Rotativo 

Modalidade – Abertura de Crédito Fixo. 

Garantia – Aval dos Sócios. 

 

Contrato – 35.204.197 
 
Saldo Devedor - R$ 48.167,66 
 
Vencimento – 28/11/2019 

Modalidade –BB Giro Rápido 

Garantia – Aval dos Sócios. 

 

Contrato – 35.218.827 
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Saldo Devedor – R$ 109.430,09 
 
Vencimento – 25/04/2018 

Modalidade – Giro Flex 

Garantia – Aval dos Sócios. 

 

Contrato – Cheque Ouro 
 
Saldo Devedor -  R$ 14.000,00 
 
Vencimento - Rotativo 

Modalidade –  Saldo devedor – limite conta corrente 104203-3 

Garantia – Aval dos Sócios. 

 

iii)  Caixa Econômica Federal. 

Com a Caixa Econômica Federal a empresa possui apenas uma operação 

de crédito bancário, não amparada por garantia real, cujo saldo devedor soma a 

importância de R$ 231.227,44. 

Contrato –  14.1671.606.000054-78 

Saldo Devedor - R$ 231.227,44. 

Vencimento -  18/12/2023 

Modalidade – Renegociação de Dívida 

Garantia – Aval dos Sócios 

 

 

iv) - Itaú/Unibanco S/A. 

 Com o Banco Itaú/Unibanco são duas operações cujos saldos devedores 

soma a importância de R$ 557.066,49, a saber: 
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Contrato – 000001229601172 
 
Saldo Devedor – R$ 528.066,49 
 
Vencimento – 19/11/2020 

Modalidade – Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo 

Garantia – Aval dos Sócios. 

 

Contrato – Cheque Especial – conta 7892-7 
 
Saldo Devedor – R$ 29.000,00 
 
Vencimento - Rotativo 

Modalidade – Abertura de Crédito Rotativo. 

Garantia – Aval dos Sócios. 

 

 

v) SICOOB Metropolitano – Maringá. 

Com a Cooperativa de Crédito - SICOOB METROPOLITANO – 

MARINGA, a empresa possui apenas uma operação de crédito, no valor de R$ 

207.000,00, assim constituída: 

Contrato – 937590 
 
Saldo Devedor - R$ 207.000,00 
 
Vencimento -  21/03/2021 

Modalidade – Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo. 

Garantia – Aval dos Sócios. 
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6.2.3.2 – Fornecedores e Prestadores de Serviços 
 

Para fornecedores de insumos, matéria prima e prestadores de serviços, 

a empresa acumula uma dívida de R$ 3.424.219,54, em sua maioria já vencida, 

junto a 59 empresas.  

 

 

PROPOSTA DE PAGAMENTO 

 

i) Forma de pagamento do valor total da dívida 

Sobre o valor total da dívida, junto aos credores quirografários com 

Privilégio Geral (Classe III), será considerado um desconto (deságio) 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total da dívida. 

 

ii) Período de Correção dos Saldos Devedores. 
 
Os saldos devedores deverão ser corrigidos a partir da data da 

distribuição da petição inicial da Recuperação Judicial, ou seja, a partir de 

23.03.2018, com base na variação mensal da Taxa Referencial (TR). 

 

iii)   Carência - Capital e Juros. 

24 (vinte e quatro) meses, partir da data do trânsito em julgado da decisão 

judicial homologatória da (AGC) que aprovar o Plano de Recuperação Judicial, 

conforme deliberação da assembleia dos credores. 

  

IV) Prazo de Amortização. 

120 parcelas mensais fixas, iguais e consecutivas. 

A primeira parcela vencendo no último dia útil do 25º mês partir da data 

do trânsito em julgado da decisão judicial homologatória da (AGC), que aprovar 

o Plano de Recuperação Judicial, conforme deliberação da assembleia dos 

credores, e, as demais, em igual data correspondente aos 119 meses 

subsequentes. 

PROJUDI - Processo: 0006046-06.2018.8.16.0017 - Ref. mov. 145.5

14/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL 09 de agosto de 2018Parte4.pdf. Assinado por: MARCO ANTONIO DOMINGUES VALADARES

Página 148



 

 

149 

V) Garantias. 

Serão mantidas as garantias reais originalmente contratadas e inclusive 

as fidejussórias outorgadas pela Recuperanda, ficando, no entanto, em relação 

aos terceiros devedores solidários ou coobrigados, suprimidas as garantias em 

geral, sejam reais, cambiais ou fidejussórias. 

                            
 
 
 

 
6.2.4 Credores Quirografários com Privilégio Especial - Lei 147/2005 - 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Classe IV) 

Para fornecedores referentes a empresas de pequeno porte (EPP), 

amparados pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, portanto, com 

privilégio especial, a empresa deve para 05 empresa, um total R$ 18.521,26. 

 

PROPOSTA DE PAGAMENTO: 

 

i) Forma de pagamento do valor principal 

Sobre o valor principal da dívida, junto aos credores quirografários com 

Privilégio Especial (Classe IV), será considerado um desconto (deságio) 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total da dívida. 

 

 

ii) Período de Correção dos Saldos Devedores. 
 
Os saldos devedores deverão ser corrigidos a partir da data da 

distribuição da petição inicial da Recuperação Judicial, ou seja, a partir de 

23.03.2018, com base na variação mensal da Taxa Referencial (TR). 

 

iii)   Carência - Capital e Juros. 
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18 (dezoito meses) meses, partir da data do trânsito em julgado da 

decisão judicial homologatória da (AGC) que aprovar o Plano de Recuperação 

Judicial, conforme deliberação da assembleia dos credores. 

 

 

 iv) Prazo de Amortização. 

96 parcelas mensais fixas, iguais e consecutivas. 

A primeira parcela vencendo no último dia útil do 19º mês partir da data 

do trânsito em julgado da decisão judicial homologatória da (AGC), que aprovar 

o Plano de Recuperação Judicial, conforme deliberação da assembleia dos 

credores, e, as demais, em igual data correspondente aos 95 meses 

subsequentes. 

 

V) Garantias. 

Serão mantidas as garantias reais originalmente contratadas e inclusive 

as fidejussórias outorgadas pela Recuperanda, ficando, no entanto, em relação 

aos terceiros devedores solidários ou coobrigados, suprimidas as garantias em 

geral, sejam reais, cambiais ou fidejussórias. 

 

 

6.3 Créditos Não Concursais. 

São créditos que apesar de não estarem sujeitos aos ditames da Lei 

11.101/2005, precisam ser considerados para apuração do “Valor da Parcela 

Mensal”, para fins de construção do fluxo de caixa futuro. 

 

6.3.1  Crédito tributário, independentemente de sua natureza e tempo de 

constituição. 
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Segundo a Lei nº 11.101/2005 o crédito tributário está excluído dos efeitos 

da Recuperação Judicial, podendo ser cobrado fora do plano, segundo 

legislação específica que estabelecer o parcelamento. Assim, as dívidas de 

natureza tributária deverão ser liquidadas dentro das condições legais de 

parcelamento oferecido pelos órgãos públicos. 

Para fins de elaboração do Fluxo de Caixa Futuro é necessário considerar 

todos os desembolsos, que a empresa irá efetuar durante o período em que 

estiver em recuperação. Assim, os compromissos com a amortização das dívidas 

de natureza tributária foram totalmente considerados no fluxo de caixa futuro 

projetado. 

Conforme levantamento já apresentado, a empresa possui dívidas de 

natureza junto a Receita Federal do Brasil, Secretaria de Estado da Fazenda do 

Estado do Paraná e Prefeitura do Município de Maringá. 

 

i) Receita Federal do Brasil. 

A empresa possui débitos que foram objetos de inclusão no Programa 

Especial de Recuperação Tributária (PET), da Receita Federal e, outros, que 

não se encontram pendentes de pagamento, conforme apresentado na tabela 

abaixo. 

TABELA Nº 26 

DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

IMPOSTOS  TOTAL   FORA DO PERT  PERT 

IRPF          180.587,50             86.048,42        94.539,08  

PIS            52.621,83             13.953,40        38.668,43  

COFINS          242.883,46             64.413,90      178.469,56  

IPI            15.871,42                          -          15.871,42  

CSLL          112.025,33             51.254,23        60.771,10  

CRRF                 306,65                          -               306,65  

PREVIDENCIÁRIO            28.104,10             28.104,10    

TOTAL          632.400,29           243.774,05      388.626,24  

FONTE: Elaborado pelo Autor, a partir de informações prestadas pelo Escritório 
responsável pela contabilidade da empresa. 
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Os parcelamentos no âmbito do PERT geram prestações mensais que 

somam a importância de R$ 2.2736,80. 

Para os débitos junto a Receita Federal, que não foram incluídos no 

PERT, foi considerado procedimentos previstos na Portaria PGFN/RFB Nº 1, DE 13 

DE FEVEREIRO DE 2015, que estabelece em seu Artigo 36-A: 

 Art. 36-A. O sujeito passivo que pleitear ou tiver deferido o processamento da 

recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro 

de 2005, poderá parcelar seus débitos para com a Fazenda Nacional em até 84 (oitenta 

e quatro) parcelas mensais e consecutivas. 

Assim, para fins de projeção do fluxo de caixa futuro, foi considerado o 

parcelamento permitido na referida Portaria, cujos parâmetros e valores estão 

demonstrados na Tabela nº 27. 

 

TABELA Nº 27 

PARCELAMENTO – RECEITA FEDERAL DO BRASIL  

PORTARIA PGFN/RFB Nº 1, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015 

Parcelas 
Percentuais 

Mínimos 
Mensal 

Período 
Parcela 
Mínima 
Mensal 

Total do 
Período 

I - 1ª à 12ª prestação  0,67% 09/2018 à 08/2019 1.633,29 19.599,43 

II - da 13ª à 24ª prestação 1,00% 09/2016 à 08/2020 2.437,74 29.252,89 

III - da 25ª à 83ª 
prestação 1,33% 08/2020 à 07/2024 3.242,19 191.289,50 

IV - 84ª parcela 
Saldo 
devedor   3.331,79 3.331,79 

TOTAL     10.645,01 243.774,05 

FONTE: Calculado pelo Autor, a partir dos procedimentos estabelecidos na 
Portaria PFFN/RFB nº 01, de 13/02/2015. 

 

ii) Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Paraná. 

Conforme dispõem os Artigos 86 a 89 do Regulamento do ICMS aprovado 

pelo Decreto 6.080 de 28/09/2012, os débitos vencidos poderão ser parcelados 

em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, por meio do Receita/PR 

ou na Agência da Receita Estadual de seu domicílio tributário. Os procedimentos 
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para a solicitação do parcelamento estão disciplinados na “NORMA DE 

PROCEDIMENTO FISCAL Nº 017/2015”, da Secretaria de Estado da Fazendo 

do Estado do Paraná, Publicado no DOE 9403 de 04.03.2015. 

Em razão do limite imposto ao valor de cada parcela, que deverá ser igual 

ou superior a 6 (seis) UPF/PR, a qual está fixada para o mês de agosto de 2018 

em R$ 100,60, optou-se por projetar um parcelamento correspondente a 36 

(trinta e seis) parcelas mensais. 

TABELA Nº 28 

PARCELAMENTO COM A SECRETARIA DA FAZENDA DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PARANÁ  VALORES (R$) 

  ICMS 33.831,00  

  Valor da Parcela Mensal 939,75 

  Número de Parcelas 36 

FONTE: Valor apurado pelo autor, com base na legislação em vigor. 

 
 
iii) Prefeitura do Município de Maringá. 
 
 
A empresa possui débito junto a Prefeitura do Município de Maringá, 

referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), correspondente ao ano 

de 2018. 

Os valores em atraso somam a importância de R$ 43.119,22, que poderá 

saldada em 12 parcelas de R$ 3.491,43. 

 

 
 
6.3.2 Credores com Reserva de Domínio 

 

A empresa possui com o Caixa Econômica Federal uma operação de 

crédito amparada por garantias fiduciárias, no valor total de R$ 2.330.749,45, 

conforme informações abaixo: 

  
Contrato – 14.1671.606.0000163-86 
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Saldo Devedor - R$ 2.330.749,45 
 
Vencimento – 09/09/2021 

Modalidade – Empréstimo à Pessoa Jurídica. 

Garantia – Alienação Fiduciária. 

OBS: Embora a Caixa Econômica Federal tenha efetivada a consolidação 

da propriedade, a matéria está sob judice, haja vista que foi requerida a 

imprescindibilidade do imóvel, pois o mesmo é utilizado como ponto de 

apoio à logística de distribuição de produtos acabados. 

 

 

 

PROPOSTA DE PAGAMENTO 

 

i) Período de Correção dos Saldos Devedores: 

Os saldos devedores deverão ser corrigidos a partir da data da 

distribuição da petição inicial da Recuperação Judicial, ou seja, a partir de 

23.03.2018, com base na variação mensal da Taxa Referencial (TR). 

 

ii) Carência – Capital e Juros. 

18 (dezoito) meses para o pagamento dos encargos financeiros e capital 

principal da dívida, contados a partir da data da aprovação do Plano de 

Recuperação Judicial em (AGC), conforme deliberação da assembleia dos 

credores. 

 

iii) Juros Remuneratórios. 

6,0% aa (seis por cento ao ano), aplicado sobre o saldo devedor corrigido 

pela variação mensal da TR. 

Forma de pagamento: Os encargos básicos (TR) e adicionais (6,0% ao 

ano) serão calculados, debitados, capitalizados integralmente e mensalmente, a 
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cada data-base, incorporando-se ao saldo de capital principal, durante os 18 

(dezoito) meses iniciais contados a partir da data do pedido de Recuperação 

Judicial, e serão calculados, debitados e exigidos integralmente e mensalmente, 

juntamente com as parcelas do capital principal da dívida, no vencimento 

antecipado e na liquidação da dívida. Entenda-se por data-base, o dia em cada 

mês correspondente a data da AGC que aprovar o Plano de Recuperação 

Judicial.  

 

iv) Prazo de Amortização: 

Prazo total:120 meses, incluindo o período de carência (18 meses), com 

102 parcelas mensais e sucessivas,  

  De tal forma, cada uma das 102 parcelas mensais contemplarão o 

pagamento integral dos juros mais correção monetária (6,0%a.a. + TR), 

acrescida da parcela correspondente à reposição integral do valor principal do 

capital.  

A primeira parcela vencendo no último dia útil do 19º mês contados a partir 

da Assembleia Geral de Credores (AGC) que aprovar o Plano de Recuperação 

Judicial, conforme deliberação da assembleia dos credores, e, as demais, em 

igual data correspondente aos 101 meses subsequentes. 

 

v) Determinação do Valor Mensal da Parcela 

O valor mensal de cada parcela será calculado sobre o saldo devedor 

atualizado pela variação mensal da TR, aplicando-se a taxa de juros 

remuneratório de 6,0%aa (seis por cento) ao ano. 

 

vi) Garantias:  

Serão mantidas as garantias reais originalmente contratadas e inclusive 

as fidejussórias outorgadas pela Recuperanda. Esclarece-se que o presente 
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Plano de Recuperação Judicial não afeta as garantias outorgadas por terceiros, 

permanecendo hígidas nos termos originalmente contratados, conforme 

preceituado no artigo 49, parágrafo §1º da Lei 11.101/2005. 

Se houver necessidade da alienação do bem objeto de garantia real, a 

supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante 

aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, conforme artigo 50, 

parágrafo §1º da Lei 11.101/2005. 

 

 

 

6.4 - Determinação do Valor da Parcela Mensal (VPM) 

 

 O Valor da Parcela Mensal se refere à soma de todas as parcelas que 

deverão ser pagas mensalmente pela empresa para a amortização plena de seu 

endividamento, considerando os credores concursais e os não concursais. 

 Para sua determinação foram considerados os saldos devedores 

apurados em 23 de março de 2018, cujos valores foram corrigidos pela variação 

mensal esperada para TR. 

        Na Tabela nº 29 são apresentados os Valores das Parcelas Mensais, 

considerando os prazos de carência proposto. São apresentados os valores para 

os cinco primeiros anos em recuperação3.  

Nessa situação, com a possibilidade de obtenção de carência dos 

credores, a capacidade de pagamento apurada para o período é compatível com 

as necessidades de desembolsos mensais para a amortização da dívida total. 

No primeiro ano em recuperação o valor da parcela mensal será R$ 

10.153,09 (Tabela nº 29). Nos dois primeiros anos, em razão do prazo de 

carência pleiteado, a empresa estará pagando apenas as dívidas de natureza 

trabalhista e àquelas de natureza tributária. 

                                                
3 Para os demais períodos ver a Planilha referente ao Fluxo de Caixa Futuro. 
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 A partir do terceiro ano, com o fim do período de carência, a parcela 

mensal se eleva, alcançando a cifra de R$ 72.859,25 (Tabela nº 29). 

 Cabe observar foi considerada a possibilidade de composição com a 

Caixa Econômica Federal, em relação ao crédito que está amparado por garantia 

fiduciária. 
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TABELA Nº 29 
VALOR DA PARCELA MENSAL – (1º ao 5º ano) 

(Médias Mensais)  
 1º ANO  2º ANO  3º ANO  4º ANO  5º ANO 

CREDORES CONCURSAIS 1.266,42 1.112,77 30.947,83 30.947,83 30.947,83 

Direitos Trabalhistas 1.266,42                   -                      -                      -                     -    

Salários Vencidos - Até 5 Sal. Mínimos  1.266,42                   -                      -                      -                     -    

Credores com Garantias Reais 0,00 1.054,23 2.108,46 2.108,46 2.108,46 

 Sicoob Metropolitano - Maringá            1.054,23          2.108,46          2.108,46          2.108,46  

Quirografários - Instituições Financeiras                  -                      -           10.635,15        10.635,15        10.635,15  

Banco Bradesco S/A                  -                      -            4.097,58          4.097,58          4.097,58  

Banco do Brasil S/A                  -                      -            1.280,31          1.280,31          1.280,31  

Banco Itau/Unibanco              2.942,49          2.942,49          2.942,49  

Sicoob Metropolitano - Maringá              1.093,40          1.093,40          1.093,40  

Caixa Econômica Federal              1.221,37          1.221,37          1.221,37  

Quirografários - Fornecedores Normal                  -                      -           18.087,14        18.087,14        18.087,14  

Fornecedores Normal            18.087,14        18.087,14        18.087,14  

Quirografários - Fornecedores EPP                  -                 58,54             117,07             117,07             117,07  

Fornecedores ME, EPP, EIRELI                  -                 58,54             117,07             117,07             117,07  

CREDORES NÃO CONCURSAIS 8.886,67 25.793,77 41.911,42 41.009,36 41.057,51 

Tributos e Impostos 8.886,67 9.733,96 9.791,81 8.889,74 8.937,89 

Receita Federal do Brasil - PERT 2.766,53 2.781,52 2.796,59 2.811,73 2.826,96 

Receita Federal do Brasil - Outros Débitos 1.651,03 2.464,22 2.477,57 2.490,99 2.504,48 

Secretaria de Estado da Fazendo do Paraná            939,75             939,75             949,96      

Prefeitura do Município de Maringá 3.529,36     

Outros Credores Não Concursais 0,00 16.059,81 32.119,61 32.119,61 32.119,61 

Caixa Econômica Federal                  -           16.059,81         32.119,61        32.119,61        32.119,61  

VALOR MENSAL DO PARCELAMENTO 10.153,09 23.358,07 69.291,56 68.370,17 68.398,89 

FONTE: Elaborada pelo Autor, a partir das condições de negociações propostas.
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VII – QUADRO GERAL DE CREDORES 
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TABELA Nº 30 (a) 

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS 

 
FUNCIONÁRIO Função Mês de 

Competência 
Salário 

 (Valores 
Pendentes de 
Pagamento) 

Classificação 

ANDERSON HENRIQUE SANTANA AUXILIAR DE PRODUÇÃO Março/2018 R$ 1.324,55 Trabalhista 

CECILIA PEREIRA DE SOUZA DE 
GODOI 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
Março/2018 

R$ 1.324,55 
Trabalhista 

DEBORA GONÇALVES COLASSO ASSISTENTE DE ESCRITORIO Março/2018 R$ 1.786,14 Trabalhista 

EDSON LEANDRO PEREIRA DOS 
SANTOS 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
Março/2018 

R$ 1.324,55 
Trabalhista 

FABIO DA COSTA SILVA AUXILIAR DE PRODUÇÃO Março/2018 R$ 1.324,55 Trabalhista 

JOSE CARLOS DE MELO MOTORISTA CAMINHAO TRUCK Março/2018 R$ 1.489,55 Trabalhista 

LUCIO KAZUO TAKIZAWA AUXILIAR DE ESCRITORIO Março/2018 R$ 1.324,65 Trabalhista 

NATAN WILLIAN MOSCARDI 
FAUSTINO 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
Março/2018 

R$ 1.324,65 
Trabalhista 

RENAN FAUSTINO DA SILVA AUXILIAR DE PRODUÇÃO Março/2018 R$ 1.324,65 Trabalhista 

SELMA REGINA MARÇAL DE SOUZA AUXILIAR DE PRODUÇÃO Março/2018 R$ 1.324,65 Trabalhista 

SUELLEN APARECIDA MORATO 
DOS SANTOS 

AUXILIAR DE ESCRITORIO 
Março/2018 

R$ 1.324,55 
Trabalhista 

TOTAL   R$ 15.197,04    

FONTE: Elaborado pelo autor, com base nas informações dos balancetes analíticos. 

 

 
 
 

PROJUDI - Processo: 0006046-06.2018.8.16.0017 - Ref. mov. 145.5

14/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL 09 de agosto de 2018Parte4.pdf. Assinado por: MARCO ANTONIO DOMINGUES VALADARES

Página 160



 

 

161 

 
 
 
 
 

TABELA 31 
CLASSE II - CREDORES COM GARANTIAS REAIS 

 
INSTITUIÇÃO CNPJ / CPF Saldo Devedor Endereço Classificação 

SICOOB METROPOLINA - MARINGÁ 03.459.850/0001-40 R$ 153.000,00 
Av. Pedro Taques, Sobreloja 2, 
nº 294, Zona 03, Maringá-PR. 

Garantia Real - 
Hipoteca 

TOTAL  R$ 153.000,00   

FONTE: Elaborado pelo autor, com base nas informações dos balancetes analíticos. 
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TABELA 32 (a) 

CLASSE III - CREDORES QUIROGRÁFÁRIOS COM PRIVILÉGIO GERAL – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

CREDOR VALOR DO 
CRÉITO 

CNJP 
ENDEREÇO COMPLETO NATUREZA 

DO CREDITO 
Classificação do 

Crédito 

BANCO BRASIL S/A  70.787,27 00.000.000/0001-91 

Setor Bancário Sul p Quadra 4 - 
Bloo C, Lote 32 - Brasília DF 
70089-900 

BB Giro 
Empresa - 

Flex 

Quirografário 
Geral 

BANCO DO BRASIL S/A  48.167,66 00.000.000/0001-91 

Setor Bancário Sul p Quadra 4 - 
Bloo C, Lote 32 - Brasília DF 
70089-900 

Crédito Fixo 
Quirografário 

Geral 

BANCO DO BRASIL S/A  109.430,09 00.000.000/0001-91 

Setor Bancário Sul p Quadra 4 - 
Bloo C, Lote 32 - Brasília DF 
70089-900 

Crédito Fixo 
Quirografário 

Geral 

BANCO DO BRASIL S/A  14.000,00 00.000.000/0001-91 

Setor Bancário Sul p Quadra 4 - 
Bloo C, Lote 32 - Brasília DF 
70089-900 

Saldo devedor 
c/corrente 

Quirografário 
Geral 

BANCO ITAU-UNIBANCO S/A -  528.066,49 60.701.190/0001-04 

Praça Alfredo Egydio de Souza 
Aranha, 100, Torre Olavo 
Setúbal, Parque Jabaquara, São 
Paulo - SP - CEP: 04.344-902 - 
Tel. (11) 5019-8233 

Cédula de 
Crédito 

Bancário 

Quirografário 
Geral 

BANCO ITAU-UNIBANCO S/A -  29.000,00 60.701.190/0001-05 

Praça Alfredo Egydio de Souza 
Aranha, 100, Torre Olavo 
Setúbal, Parque Jabaquara, São 
Paulo - SP - CEP: 04.344-902 - 
Tel. (11) 5019-8234 

Cédula de 
Crédito 

Bancário 

Quirografário 
Geral 

BANDO BRADESCO S/A.           
206.968,12  

60.746.948/0001-12 Cidade de Deus, Osasco-SP. 
Ag. Maringa-PR 

Financiamento
/Empréstimo 

Quirografário 
Geral 
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TABELA 32 (b) 

CLASSE III - CREDORES QUIROGRÁFÁRIOS COM PRIVILÉGIO GERAL – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

CREDOR VALOR DO 
CRÉITO 

CNJP 
ENDEREÇO COMPLETO NATUREZA 

DO CREDITO 
Classificação do 

Crédito 

BANDO BRADESCO S/A.           
468.777,42  

60.746.948/0001-13 Cidade de Deus, Osasco-SP. 
Ag. Maringa-PR 

Financiamento
/Empréstimo 

Quirografário 
Geral 

BANDO BRADESCO S/A.           
100.000,00  

60.746.948/0001-14 Cidade de Deus, Osasco-SP. 
Ag. Maringa-PR 

Financiamento
/Empréstimo 

Quirografário 
Geral 

SICOOB METROPOLITANO 
MARINGA 

          
207.000,00  

 

  
03.459.850/0001-40 
 

Av. Pedro Taques, Sobreloja 2, 
nº 294, Zona 03, Maringá-PR. 
 

Financiamento
/Empréstimo 

Quirografário 
Geral 

CAIXA Econômica Federal 

          
231.227,44  

 

  
00.360.305/0001-04 
 

 Setor Bancário Sul, Quadra 4, 
lotes 3/4, Brasília - DF CEP 
70092-900 

Financiamento
/Empréstimo 

Quirografário 
Geral 

TOTAL 
   

2.013.424,49  
 

        

FONTE: Elaborado pelo autor, com base nas informações dos balancetes analíticos. 
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TABELA 33 (a) 
CLASSE III - CREDORES QUIROGRÁFÁRIOS COM PRIVILÉGIO GERAL 

FORNECEDORES NORMAL 
 

CREDOR VALOR DO 
CRÉDITO 

CNJP NATUREZA DO 
CREDITO 

Classificação 
do Crédito 

ALPHAPAINT INDUSTRIA ELETRO ELETRONICA L 800,00 13.978.019/0001-59 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

ALUTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 893,09 54.371.133/0001-01 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 9.240,00 47.959.697/0003-58 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

ARASILK - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSO 799,50 84.885.318/0001-97 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

BELENUS DO BRASIL LTDA. 6.598,54 05.151.518/0001-40 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

BENVEHO & CIA LTDA 17.400,00 03.350.272/0001-05 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

BERNECK S/A PAINEIS E SERRADOS. 390.764,31 81.905.176/0001-94 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

CASTRO MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 279,00 76.937.085/0001-09 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

CETILLUR COM. DE PEÇAS E SERV. DE  USI. 2.890,00 20.372.028/0001-67 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER 2.416,01 84.709.955/0012-65 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

CIAVENA COM. ARAPONGAS DE VEÍ. NACIONAL 720,00 75.398.875/0001-92 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

CPM-IND E COM. DE PRODUTOS P/MOVEIS LTDA 16.023,00 81.753.634/0001-17 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

DIOXYL REVESTIMENTOS QUIMICOS LTDA 39.736,50 95.756.110/0004-37 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

DISROL-DISTR E IMP DE ROLAM E CORREIAS L 114,00 02.496.823/0001-85 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

DRUGOVICH TECNOLOGIA EM BORRACHA LTDA 715,00 06.130.404/0001-86 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

DURATEX S.A 278.666,36 97.837.181/0015-42 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

DURATEX S.A. 124.528,09 97.837.181/0020-00 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

DURATEX S/A 288.821,07 97.837.181/0011-19 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S/A 113.469,75 97.837.181/0024-33 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

EDSON L MORAIS & CIA LTDA 763,00 08.606.514/0001-05 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

EDUARDO A.SCHEMES  E CIA LTDA 13.371,08 06.212.479/0001-06 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA S/A 158.961,79 04.176.791/0002-47 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

FITAMA COMERCIAL 125,12 14.300.906/0001-36 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 
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TABELA 33 (b) 
CLASSE III - CREDORES QUIROGRÁFÁRIOS COM PRIVILÉGIO GERAL 

FORNECEDORES NORMAL 
 

CREDOR VALOR DO 
CRÉDITO 

CNJP NATUREZA DO 
CREDITO 

Classificação 
do Crédito 

FIX FACIL LTDA 1.182,79 03.028.007/0001-00 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

GONÇALVES & TORTOLA S/A (POSTO MGA) 3.350,00 85.070.068/0041-97 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

INDUS PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 520,00 11.453.916/0001-13 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

JJS MANUTENÇAO E RECUP DE MAQUINAS LTDA 4.800,60 03.164.436/0001-04 Prest. Serviços Quirograf Geral 

JOMARCA KITS SAO PAULO IND. COM. LTDA 4.072,76 09.460.740/0001-85 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS 142,00 43.298.975/0001-50 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

KMV COMERCIO DE TINTAS LTDA 1.392,00 79.132.833/0001-66 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

LIG-GÁS COMERCIO DE GAS LTDA 222,50 04.632.364/0001-45 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

LOJA DO EPI - EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA 48,50 08.584.977/0001-05 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

MARINGA EQUIP. UNIFORME E SERVICO LTDA 156,20 10.954.734/0001-63 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

MARINGA FITAS DIST.DE FITAS E ABRAS.IND. 9.664,22 82.369.034/0001-12 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

MASISA DO BRASIL LTDA 947,00 00.606.549/0026-82 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

MEGA PACK EMBALAGENS LTDA 89.861,64 11.790.756/0001-06 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

METALURGICA ALBRAS LTDA 2.277,00 43.730.415/0001-23 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

MOVELTEC INJETADOS LTDA. 82.606,65 06.538.119/0001-07 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

PLASTIBORDO COMP. P/MOVEIS LTDA 531.392,35 93.092.831/0001-11 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPEN 48.184,06 82.196.510/0002-21 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

ROCHESA S/A 13.794,00 74.068.552/0004-10 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

RODIZIOS DO BRASIL 3.378,50 05.887.296/0001-28 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

SANTELLA MADEIRAS LTDA. 702,24 04.816.768/0001-99 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

SEFA COMERCIAL LTDA. 27.241,61 04.665.250/0001-00 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

SS PLÁSTICOS MARÍLIA LTDA 3.894,56 00.244.602/0001-94 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 
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TABELA 33 (c) 

CLASSE III - CREDORES QUIROGRÁFÁRIOS COM PRIVILÉGIO GERAL 

FORNECEDORES NORMAL 

CREDOR VALOR DO 
CRÉDITO 

CNJP NATUREZA DO 
CREDITO 

Classificação 
do Crédito 

VTN EMBALAGENS IND. E COM. LTDA 22.829,80 04.711.363/0001-96 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

WIND INDUSTRIAL LTDA 7.215,90 03.351.783/0001-46 Fornec. Mercadoria Quirograf Geral 

YUNKCHENG SERV DE ROTOGRAVURA DO BRASIL 1.330,00  Prest. Serviços Quirograf Geral 

ALZIRA TAKIZAWA SUEGUEMATÇU 20.000,0,00 001.838.638-52 Empréstimo Quirograf Geral 

HIROSHI  TAKIZAWA 100.000,00 005.374.709-72 Empréstimo Quirograf Geral 

MILTON NOBUYOSHI TAKIZAWA 50.000,00 387.420.559-20 Empréstimo Quirograf Geral 

OSMAR KENJI TAKIZAWA 20.000,00 517.844.599-68 Empréstimo Quirograf Geral 

SACHICO TAKIZAWA 200.000,00 024.669.039-72 Empréstimo Quirograf Geral 

SERGIO MASSAYUKI TAKIZAWA 100.000,00 878.299.598-20 Empréstimo Quirograf Geral 

TAKIZAWA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA 150.000,00 05.395.257/0001-03 Empréstimo Quirograf Geral 

TEREZA KIYOMA TAKIZAWA 180.000,00 348.999.449-34 Empréstimo Quirograf Geral 

WALTER KAZUYOSHI TAKIZAWA 20.000,00 437.684.309-04 Empréstimo Quirograf Geral 

YOSHIAKI TAKIZAWA 205.000,00 013.473.499-87 Empréstimo Quirograf Geral 

YUKIO TAKIZAWA 65.000,00 021.902.229-15 Empréstimo Quirograf Geral 

TOTAL 3.424.219,54     

FONTE: Elaborado pelo autor, com base nas informações dos balancetes analíticos. 
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TABELA Nº 34 

CLASSE IV – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL  

 FORNECEDORES EPP 

 CREDOR VALOR DO 
CRÉDITO 

CNJP NATUREZA DO 
CREDITO 

Classificação do 
Crédito 

AMI COMPONENTES PLASTICOS EIRELI EPP R$ 2.404,00 23.732.223/0001-49 Fornec. Mercadoria Quirograf.Especial 

ARECOLA COMERCIO DE COLA LTDA-ME R$ 1.280,00 07.625.638/0001-67 Fornec. Mercadoria Quirograf.Especial 

GTV BRASIL COMÉRCIO IMP E EXP EIRELLI R$ 7.001,28 17.791.116/0001-99 Fornec. Mercadoria Quirograf.Especial 

INVENT EMBALAGENS - EIRELI R$ 5.600,38 17.199.961/0001-70 Fornec. Mercadoria Quirograf.Especial 

PRIME COMPONENTS EIRELI R$ 2.235,60 27.962.019/0001-75 Fornec. Mercadoria Quirograf.Especial 

TOTAL     R$ 18.521,26   Fornec. Mercadoria Quirograf.Especial 

 
FONTE: Elaborado pelo autor, com base nas informações dos balancetes analíticos. 
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VIII – CAPACIDADE DE PAGAMENTO 

FLUXO DE CAXA FUTURO 
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8.1  Capacidade de Pagamento 
 
A capacidade de pagamento e o fluxo de caixa futuro da empresa foram 

determinados a partir dos novos parâmetros estabelecidos na reestruturação das 

despesas operacionais, bem como os novos patamares de produção, os quais 

serviram de base   para a proposta de planejamento econômico-financeiros 

apresentado.  

 
Conforme demonstração contida na tabela nº 35, os parâmetros foram 

definidos para dois períodos (fases) do planejamento econômico financeiro 

elaborado. Todos os valores foram apresentados a partir de suas médias 

mensais, uma vez que propiciam melhor visibilidade da capacidade de 

pagamento, haja vista que os desembolsos com as parcelas referentes a 

amortização do endividamento serão mensais.  

 

TABELA Nº 35 
PARÂMETROS PARA DETERMINAÇÃO  

DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO 

DISCRIMINAÇÃO 
Média 

2015/17 1º Período 2º Período 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 100,0% 100,0% 100,0% 

Moveis para Sala 12,6% 12,6% 12,6% 

Móveis para Cozinha 37,6% 37,6% 37,6% 

Moveis para o Quarto 20,2% 20,2% 20,2% 

Móveis Office 29,6% 29,6% 29,6% 

ESTRUTURA DOS CUSTOS 
Atual 1º Ano 

A partir do 
2º ano 

CUSTO DE MERCADORIA FABRICADA -82,79% -82,79% -71,00% 

Moveis para Sala -82,79% -82,79% -71,0% 

Móveis para Cozinha -82,79% -82,79% -71,0% 

Moveis para o Quarto -82,79% -82,79% -71,0% 

Móveis Office -82,79% -82,79% -71,0% 

CUSTO DE FABRICAÇÃO -82,79% -82,79% -71,0% 

LUCRO BRUTO 17,20% 17,20% 28,99% 

DESPESAS OPERACIONAIS -30,53% -15,50% -15,50% 

   DESPESAS COM VENDAS -0,95% -1,00% -1,0% 

   DESPESAS ADMINISTRATIVAS -13,90% -12,00% -12,0% 

   DESPESAS FINANCEIRAS -15,75% -2,00% -2,0% 

   DESPESAS TRIBUTARIAS 0,06% -0,50% -0,5% 

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES 
TRIBUTÁRIAS -13,34% 1,70% 13,49% 

   PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS 0,00% 0,00% -4,1% 

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO -13,34% 1,70% 9,39% 

FONTE: Elaborada pelo Autor. 
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Os novos parâmetros econômico-financeiros foram construídos a partir da 

avaliação do desempenho médio da empresa nos anos de 2015 a 2017. 

Também se admitiu como premissa básica que a empresa manterá suas 

atuais estruturas produtivas, bem como suas linhas de produção e composição 

da Receita Operacional Líquida. 

 De imediato considerou-se uma significativa redução das despesas 

financeiras, que de um patamar médio de 15,55% da ROL (média 2015/2017), 

será reduzida para 2,0% da ROL, a partir o primeiro ano em recuperação, o que 

estamos considerando como a primeira fase do planejamento econômico-

financeiro (Tabela nº 35) 

 Para a segunda fase, que se iniciará partir do segundo ano em 

recuperação, espera-se que, com a carência pleiteado, a empresa consiga 

formar capital de giro mínimo, que lhes permitirá operar sem desencaixes, 

proporcionando estabilidade financeiras. Estima-se que estas despesas devam 

manter-se, ao longo de todo o período em recuperação, em torno de 2,0% da 

ROL (Tabela nº 35) 

Tais pressupostos tiveram como fundamentos os fatos de que, em 

recuperação judicial, a empresa reduzirá significativamente o pagamento de 

juros, bem como ocorrerá melhoras nas gestões administrativa e operacional, 

que contribuirão para os ganhos de eficiência previstos.  

Além destes parâmetros, foram consideradas, adicionalmente, para a 

definição da capacidade de pagamento da empresa  as seguintes projeções: 

• A inflação média durante o período de recuperação foi estimada 

em 4,5% (teto da meta); 

• A retomada dos investimentos somente irá ocorrer a partir do 

quinto ano; 

• A amortização do endividamento será aceita e aprovado pelos 

credores, conforme proposta definida neste plano; 
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Conforme pode ser visualizado nas Tabelas nº 30 (a) e 30 (b) , utilizou a 

projeção das receitas, conforme procedimentos adotados no item 5.1 (Tabela nº 

18), bem como a projeção do lucro operacional líquido, conforme obtido no item 

5.2, (Tabelas nº 20, 21 e 22), para determinar a capacidade pagamento da 

empresa. As projeções indicaram que serão necessários doze anos para a 

empresa saldar todo o endividamento. 

Os dados das tabelas nºs 36 (a, b, c) a 38 (a, b, c) mostram que, se a 

empresa conseguir operar com os níveis eficiências projetadas, não enfrentará 

dificuldades de caixa ao longo de todo o processo de recuperação. E, ainda, 

conseguirão formar razoável capital de giro. 

No primeiro ano o resultado operacional líquido será de R$ 10.659,93 

(média mensal), para fazer frente a desembolsos com pagamento de parcelas 

da dívida no montante de R$ 10.153,09, sendo R$ 1.266,42 para aos credores 

concursais, e, outros R$ 8.886,67, aos credores não submetidos aos efeitos da 

Lei nº 11.101/2005. Tal fluxo propiciaria um saldo médio mensal da ordem de R$ 

506,84. (Tabelas nº 36 (a) e 36 (b)). 

No ano seguinte, o resultado operacional líquido mensal será de R$        

71.308,89 (Tabela nº 36(a), para um desembolso mensal com amortizações de 

parcelas correspondente a R$ 23.358,07 (Tabela nº 36(b)) resultando um 

superávit de caixa da ordem de R$ 44.950,82, gerando um acumulado médio 

mensal da ordem de R$ 48.457,66 (Tabela nº 36 (b)). Esses recursos 

acumulados, nos dois primeiros anos, serão fundamentais para fazer frente a 

necessidade de caixa dos três anos seguintes, conforme pode ser visto nas 

Tabelas nºs 36 (a) e ( b). 

No terceiro ano, com o fim o prazo de carência pleiteado, o desembolso 

mensal com o parcelamento será da ordem de R$ 69.291,56, para um lucro 

médio mensal de R$ 78.236,89. Tal desempenho resultará num superávit do 

saldo médio mensal de caixa da ordem de R$ 8.945,34. O saldo de caixa, 

acumulado, mensalmente, será de R$ 57.403,00, o qual será imprescindível para 

a formação do capital de giro mínimo, necessário para suportar o aumento de 

produção previsto (Tabelas nºs 36 (a) e (b). 
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 Essa situação de disponibilidade caixa será mantida nos próximos anos, 

onde os desembolsos mensais com o parcelamento serão inferiores ao lucro 

operacional líquido mensal (Tabela nº 36 a 38). Tal situação se impõe, em face 

das necessidades da empresa realizar constantes investimentos em novas 

tecnologias, uma vez que a inovação se constituí em seu principal fator de 

competividade.  

Assim, a partir do quinto ano a empresa retomará seus projetos 

desenvolvimentos, o que lhe exigirá desembolsos com novos investimentos, 

principalmente, em softwares, equipamentos e novos projetos.  

   

8.2 Fluxo de Caixa Futuro 

As tabelas a seguir demonstram a capacidade de pagamento e o fluxo de 

caixa futuro da empresa  para um período correspondente a 12 (doze) anos após 

a homologação do plano de recuperação Judicial. 
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TABELA Nº 36 (a) 

CAPACIDADE PAGAMENTO E FLUXO DE CAIXA FUTURO – 1º a 4º ano 

 (Médias Mensais) 

 
CAPACIDADE DE PAGAMENTO/FLUXO DE CAIXA  1º ANO  2º ANO  3º ANO  4º ANO 

CREDORES CONCURSAIS 1.266,42 1.112,77 30.947,83 30.947,83 

Direitos Trabalhistas 1.266,42 - - - 

Salários Vencidos - Até 5 Sal. Mínimos  1.266,42 - - - 

Credores com Garantias Reais 0,00 1.054,23 2.108,46 2.108,46 

 Sicoob Metropolitano - Maringá            1.054,23          2.108,46          2.108,46  

Quirografários - Instituições Financeiras                  -                      -           10.635,15        10.635,15  

Banco Bradesco S/A                  -                      -            4.097,58          4.097,58  

Banco do Brasil S/A                  -                      -            1.280,31          1.280,31  

 Banco Itau/Unibanco              2.942,49          2.942,49  

 Sicoob Metropolitano - Maringá              1.093,40          1.093,40  

 Caixa Econômica Federal              1.221,37          1.221,37  

Quirografários - Fornecedores Normal                  -                      -           18.087,14        18.087,14  

Fornecedores Normal            18.087,14        18.087,14  

Quirografários - Fornecedores EPP                  -                 58,54             117,07             117,07  

Fornecedores ME, EPP, EIRELI                  -                 58,54             117,07             117,07  

FONTE: Elaborado pelo Autor. 
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TABELA Nº 36 (b) 

CAPACIDADE PAGAMENTO E FLUXO DE CAIXA FUTURO – 1º a 4º ano 

 (Médias Mensais) 

 
CAPACIDADE DE PAGAMENTO/FLUXO DE CAIXA  1º ANO  2º ANO  3º ANO  4º ANO 

CREDORES NÃO CONCURSAIS 8.886,67 22.245,30 38.343,73 37.422,34 

Tributos e Impostos 8.886,67 6.185,49 6.224,11 5.302,72 

Receita Federal do Brasil - PERT 2.766,53 2.781,52 2.796,59 2.811,73 

Receita Federal do Brasil - Outros Débitos 1.651,03 2.464,22 2.477,57 2.490,99 

Secretaria de Estado da Fazendo do Paraná            939,75             939,75             949,96    

Prefeitura do Município de Maringá 3.529,36       

Outros Credores Não Concursais 0,00 16.059,81 32.119,61 32.119,61 

Caixa Econômica Federal                  -           16.059,81         32.119,61        32.119,61  

VALOR MENSAL DO PARCELAMENTO 10.153,09 23.358,07 69.291,56 68.370,17 

VALORES A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 

INVESTIMENTOS REN. DE MÁQUINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 

VENDA DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

 SALDO FINANCEIRO  506,84 47.950,82 8.945,34 17.467,82 

 FLUXO CAIXA (ENCAIXES/DESENCAIXE) 506,84 48.457,66 57.403,00 74.870,82 

FONTE: Elaborado pelo Autor. 
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TABELA Nº 37 (a) 

CAPACIDADE PAGAMENTO E FLUXO DE CAIXA FUTURO – 5º a 8º ano 

 (Médias Mensais) 

 
CAPACIDADE DE PAGAMENTO/FLUXO DE CAIXA  5º ANO  6º ANO  7º ANO  8º ANO 

CREDORES CONCURSAIS 30.947,83 30.947,83 30.947,83 30.947,83 

Direitos Trabalhistas - - - - 

Salários Vencidos - Até 5 Sal. Mínimos  - - - - 

Credores com Garantias Reais 2.108,46 2.108,46 2.108,46 2.108,46 

 Sicoob Metropolitano - Maringá          2.108,46          2.108,46          2.108,46          2.108,46  

Quirografários - Instituições Financeiras       10.635,15        10.635,15        10.635,15         10.635,15  

Banco Bradesco S/A         4.097,58          4.097,58          4.097,58          4.097,58  

Banco do Brasil S/A         1.280,31          1.280,31          1.280,31          1.280,31  

 Banco Itau/Unibanco          2.942,49          2.942,49          2.942,49          2.942,49  

 Sicoob Metropolitano - Maringá          1.093,40          1.093,40          1.093,40          1.093,40  

 Caixa Econômica Federal          1.221,37          1.221,37          1.221,37          1.221,37  

Quirografários - Fornecedores Normal       18.087,14        18.087,14        18.087,14         18.087,14  

Fornecedores Normal       18.087,14        18.087,14        18.087,14         18.087,14  

Quirografários - Fornecedores EPP            117,07             117,07             117,07             117,07  

Fornecedores ME, EPP, EIRELI            117,07             117,07             117,07             117,07  

FONTE: Elaborado pelo Autor. 
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TABELA Nº 37 (b) 

CAPACIDADE PAGAMENTO E FLUXO DE CAIXA FUTURO – 5º a 8º ano 

 (Médias Mensais) 

 
CAPACIDADE DE PAGAMENTO/FLUXO DE CAIXA  5º ANO  6º ANO  7º ANO  8º ANO 

CREDORES NÃO CONCURSAIS 37.451,06 37.479,94 37.508,97 34.992,77 

Tributos e Impostos 5.331,45 5.360,32 5.389,36 2.873,15 

Receita Federal do Brasil - PERT 2.826,96 2.842,28 2.857,67 2.873,15 

Receita Federal do Brasil - Outros Débitos 2.504,48 2.518,05 2.531,69   

Secretaria de Estado da Fazendo do Paraná         

Prefeitura do Município de Maringá         

Outros Credores Não Concursais 32.119,61 32.119,61 32.119,61 32.119,61 

Caixa Econômica Federal       32.119,61        32.119,61        32.119,61         32.119,61  

VALOR MENSAL DO PARCELAMENTO 68.398,89 68.427,77 68.456,80 65.940,60 

VALORES A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 

INVESTIMENTOS REN. DE MÁQUINAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 

VENDA DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

 SALDO FINANCEIRO  -24.221,32 -15.100,39 -5.090,66 58.439,62 

 FLUXO CAIXA (ENCAIXES/DESENCAIXE) 50.649,50 35.549,11 30.458,45 88.898,07 

FONTE: Elaborado pelo Autor. 
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TABELA Nº 38 (a) 

CAPACIDADE PAGAMENTO E FLUXO DE CAIXA FUTURO – 9º a 12º ano 

 (Médias Mensais) 

 
CAPACIDADE DE PAGAMENTO/FLUXO DE CAIXA  9º ANO  10º ANO  11º ANO  12º ANO 

CREDORES CONCURSAIS 30.947,83 30.889,29 28.722,29 28.722,29 

Direitos Trabalhistas - - - - 

Salários Vencidos - Até 5 Sal. Mínimos  - - - - 

Credores com Garantias Reais 2.108,46 2.108,46 0,00 0,00 

 Sicoob Metropolitano - Maringá          2.108,46            2.108,46      

Quirografários - Instituições Financeiras        10.635,15          10.635,15     10.635,15     10.635,15  

Banco Bradesco S/A         4.097,58            4.097,58       4.097,58       4.097,58  

Banco do Brasil S/A         1.280,31            1.280,31       1.280,31       1.280,31  

 Banco Itau/Unibanco          2.942,49            2.942,49       2.942,49       2.942,49  

 Sicoob Metropolitano - Maringá          1.093,40            1.093,40       1.093,40       1.093,40  

 Caixa Econômica Federal          1.221,37            1.221,37       1.221,37       1.221,37  

Quirografários - Fornecedores Normal        18.087,14          18.087,14     18.087,14     18.087,14  

Fornecedores Normal        18.087,14          18.087,14     18.087,14     18.087,14  

Quirografários - Fornecedores EPP            117,07                58,54      

Fornecedores ME, EPP, EIRELI            117,07                58,54      

FONTE: Elaborado pelo Autor. 
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TABELA Nº 38 (b) 

CAPACIDADE PAGAMENTO E FLUXO DE CAIXA FUTURO – 9º a 12º ano 

(Médias Mensais) 

 
CAPACIDADE DE PAGAMENTO/FLUXO DE CAIXA  9º ANO  10º ANO  11º ANO  12º ANO 

CREDORES NÃO CONCURSAIS 35.008,33         35.023,98       2.920,09       2.935,91  

Tributos e Impostos 2.888,71 2.904,36 2.920,09 2.935,91 

Receita Federal do Brasil - PERT 2.888,71 2.904,36 2.920,09 2.935,91 

Receita Federal do Brasil - Outros Débitos         

Secretaria de Estado da Fazendo do Paraná         

Prefeitura do Município de Maringá         

Outros Credores Não Concursais 32.119,61 32.119,61     

Caixa Econômica Federal        32.119,61          32.119,61      

VALOR MENSAL DO PARCELAMENTO 65.956,16 65.913,27 31.642,39 31.658,20 

VALORES A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 

INVESTIMENTOS REN. DE MÁQUINAS 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

VENDA DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

 SALDO FINANCEIRO  70.508,20 -16.190,73 32.626,43 48.570,13 

 FLUXO CAIXA (ENCAIXES/DESENCAIXE) 159.406,27 143.215,54 175.841,98 224.412,11 

FONTE: Elaborado pelo Autor. 
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8.3 Vendas de Ativos. 

Com a implantação do programa de renovação de equipamentos, 

máquinas e veículos, a empresa deverá efetuar a venda alguns bens do seu 

ativo que não mais lhe serão úteis, bem como veículos usados, que não poderão 

mais operar. 

De tal forma a empresa deverá, ao longo do tempo, proceder a vendas de 

alguns ativos. 

Para tanto, conta com a possibilidade legal prevista no Art. 66 da Lei 

Federal nº 11.101/2005, que estabelece a seguinte prerrogativa: 

        “Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o 
devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo 
permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de 
ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados 
no plano de recuperação judicial”. 

É intenção da empresa proceder a venda de ativos como veículos e 

equipamentos relacionados no Anexo III (a) e (b), parte integrante desse plano, 

à medida que os mesmos não se mostrarem mais em condições e uso para os 

fins específicos de produção. 

De tal sorte, por ocasião da deliberação do presente plano de recuperação 

judicial, pela assembleia de credores, deverá será submetida tal possibilidade à 

Assembleia, para que mesma delibere sobre a conveniência e oportunidade de 

aprovar tal medida. 
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IX – LAUDO ECONÔMICO FINANCEIRO 

PARECER FINAL 
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9.1  Laudo Econômico Financeiro - Parecer Final 

 

A partir do diagnóstico e das análises realizadas do desempenho 

operacional, administrativo, econômico e financeiro da empresa INDÚSTRIA DE 

MÓVEIS LEÃO LTDA, os resultados obtidos permitiram avaliar os principais 

problemas e dificuldades enfrentadas pelas mesmas. Dentre estes podem ser 

destacados: 

• endividamento elevado; 

• insustentabilidade financeira; 

• encargos financeiros elevado; 

• falta de planejamento para definição da necessidade mínima de capital de 

giro para financiar todo o ciclo operacional; 

• falta de critérios para apropriação de custo de fabricação e despesas 

operacionais; 

• carência de critérios para a precificação dos produtos; 

• falta de sistema de informações gerenciais como instrumento de gestão; 

• inexistência de um sistema de apuração mensal do resultado econômico-

financeiro. 

 

Os estudos indicaram que a empresa somente conseguirá superar esta 

situação de insustentabilidade financeira se conseguir reduzir drasticamente 

seus encargos com pagamento das parcelas decorrentes de financiamentos e 

renegociações de dívidas. Para tanto, terá que romper com a ciranda financeira 

a que está submetida, o que, somente será possível, a partir de um parcelamento 

de longo prazo, com razoável período de carência. 

Por outro lado, a empresa não apresenta problemas de ordem operacional 

(produção). Sua estrutura em termos de máquinas e equipamentos é adequada 

para o mix e quantidade de produtos que fabrica. Os produtos que distribui são 

identificados pelos consumidores como de boa qualidade, portanto, com boa 

aceitação e potencial de penetração no mercado.  

Os problemas de ordem administrativa detectados são de fácil solução. 

Boa parte dos mesmos podem ser solucionados com a introdução de um sistema 
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de informações gerenciais e de apropriação de custos, que se configurem como 

instrumentos de tomada de decisão. A gestão administrativa tende a melhorar 

se ocorrem descentralizações, favorecendo e dando para maior eficiência ao 

processo de tomada de decisão. 

O desempenho econômico poderá ser fortalecido com a melhora do poder 

de compra da empresa, o que resultará em aumentos em sua margem 

operacional bruta. Tal performance poderá ser obtida em decorrência do 

equacionamento dos problemas financeiros, atualmente enfrentados pela 

empresa. Sem a necessidade de rolar diariamente seu endividamento, ela terá 

condições de comprar matérias primas e insumos em melhores condições.  

A partir das novas estratégias, especialmente, a reconfiguração da política 

comercial, quanto a área de atuação, precificação e descontos, entre outras 

apontadas na reestruturação proposta, possibilitarão a obtenção de margem 

operacional satisfatória, dotando a empresa de capacidade de auferir lucro 

líquido, em montante compatível às necessidades de amortização de todo o seu 

endividamento. 

Com a implementação do planejamento econômico financeiro proposto e 

a aceitação por parte dos credores da proposta de carência apresentada, a 

empresa adquirirá capacidade de pagamento condizente com as necessidades 

de amortização de seu endividamento, bem como constituir capital de giro 

suficiente para financiar todo o seu ciclo operacional, garantindo, assim, sua 

sustentabilidade financeira.  

No planejamento proposto a empresa alcançará, em médio prazo, 

crescimento anual sustentável de 5,0%, o que lhe permitirá gerar novos 

empregos, ampliando sua contribuição para o desenvolvimento econômico e 

social do país. 

Ainda, outro fato importante, que favorece o cenário de médio prazo, são 

as perspectivas para a economia brasileira a partir do segundo semestre do ano 

de 2019. 
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A partir de tais encaminhamentos, pode-se inferir com ampla margem de 

segurança, que o plano de recuperação judicial e de reestruturação econômico-

financeiro, ora apresentado, dota a empresa INDÚSTRIA DE MÓVEIS LEÃO 

LTDA, de condições para atuar com níveis de eficiência operacional que lhe 

assegurarão viabilidade econômico e sustentabilidade financeira, capaz de gerar 

os resultados necessários ao saneamento de seu endividamento. 

Finalmente, merece registro, a possibilidade de mais uma alternativa de 

viabilidade de operação e saneamento financeiro da empresa. Conforme 

disposto no Inciso XI, do artigo 50, da Lei 11.101/2005, que prevê as 

possibilidades de fusão, associação, arrendamento, etc..  

 

Maringá, 09 de agosto de 2018 

 

 

NEIO LÚCIO PERES GUALDA 
ECONOMISTA – CORECON-PR 2838 
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ANEXOS  

ANEXO I – LAUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO – PARECER FINAL 

ANEXO II  – RELAÇÃO DE BENS DO ATIVO DA EMPRESA  

ANEXO III – LAUDO DE AVALIÇAÕ MERCADOLÓGICA DE MÁQUINA 

E EQUIPAMENTOS DA EMPRESA 

ANEXO IV – LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE 

VEÍCULOS 

ANEXO V – LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÍGICA DE MÓVEIS E 

UTENSÍLIO 

 

 

 

 
 

PROJUDI - Processo: 0006046-06.2018.8.16.0017 - Ref. mov. 145.5

14/08/2018: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL 09 de agosto de 2018Parte4.pdf. Assinado por: MARCO ANTONIO DOMINGUES VALADARES

Página 184


	145.2  PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL 09 de agosto de 2018Parte1.pdf - 0.1  PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL  09 de agosto de 2018Parte1.pdf
	145.3 PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL 09 de agosto de 2018Parte2.pdf - 0.2  PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL  09 de agosto de 2018Parte2.pdf
	145.4 PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL 09 de agosto de 2018Parte3.pdf - 0.3  PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL  09 de agosto de 2018Parte3.pdf
	145.5 PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL 09 de agosto de 2018Parte4.pdf - 0.4  PLANO DE RECUPERACAO JUDICIAL  09 de agosto de 2018Parte4.pdf

