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1. RELARÓRIO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da GME GARÇA MOTORES ELÉTRICOS
LTDA – ME segue seu curso normal. Atualmente, o feito encontra-se aguardando a
publicação do edital do parágrafo único do art. 53, e do § 2º do artigo 7º da lei
11.101/05, atinente ao aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação
judicial, conferindo o prazo para apresentação de eventuais objeções, bem como
referente à nova listagem de credores apresentada, conferindo o prazo para apresentação
de impugnações.
A recuperação vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação
das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua
atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando
solicitadas.
A empresa GME GARÇA MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME., apesar das
dificuldades de operação comuns a empresas em Recuperação Judicial, vem cumprindo
com suas obrigações, mediante a prática de atos que visem efetivamente recuperar a
empresa.
Este relatório tem por finalidade a análise e apresentação de forma sintética das
atividades da recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para
consulta no processo, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas
diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA GME GARÇA MOTORES ELÉTRICOS
LTDA - ME.
A seguir, este Administrador Judicial com o auxílio (art. 22, I, letra “h”, da lei
11.101/2005) do Contador José Carlos dos Santos (CRC SP 254018/O-0) após análise
de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o recurso das
atividades da empresa GME GARÇA MOTORES ELÉTRICOS LTDA – ME, que tem
como objeto a fabricação de motores elétricos para eletrodomésticos, principalmente
para ventiladores, máquinas de lavar roupas, exaustores, depuradores, espremedores de
frutas, churrasqueiras elétricas e aparelhos correlatos. Análise realizadas nos relatórios
do no de 2015.

Gráfico 01: Faturamento ano de 2015.
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Fonte: Demonstrações de Resultado do Exercício do ano de 2015

O faturamento da recuperanda ainda está muito aquém do desejado para que
ocorra a cobertura de todas as despesas. No ano de 2015, a empresa obteve um
faturamento acumulado de R$ 39.443.849,33, levando em conta toda a conjuntura
econômica que o país vem passando, mantendo sua carteira de clientes e renegociando
recebíveis em atraso.
Gráfico 02: Custos incorridos no ano de 2015
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Fonte: Demonstrações de Resultado do Exercício do ano de 2015
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Os Custos da recuperada tem duas situações distintas, as vendas, pois está ligado
diretamente a formação de preço dos produtos. Devido à diminuição dos produtos
comercializados que tem barreiras diversas, concorrência com competidores
estrangeiros, insumos diretamente aplicado nos produtos que tem cotação em moeda
estrangeira, que provoca um desarranjo cambial em consequência da conjuntura
econômica em que o país vem passando, mesmo assim a nova gestão vem fazendo a
otimização dos recursos disponíveis, por exemplo mão-de-obra direta, energia elétrica,
sendo mais racional no processo de fabricação dos componentes dos produtos
industrializado, cortes de custos e uso eficaz da estrutura fabril.

Gráfico 03: Despesas Administrativas incorridas no ano de 2015
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Fonte: Demonstrações de Resultado do Exercício do ano de 2015

As despesas administrativas da recuperanda em 2015, conforme visualizado no
gráfico 03 Despesas Administrativas, vem diminuindo na sua base, relevante ressaltar
alguns aspectos nesse grupo, os gastos com pessoal, energia elétrica da administração,
gastos com veículo, despesas com viagens e serviços de vigilância, o que aponta um
esforço para redução das despesas administrativas de um modo geral nesse grupo,
valores acompanhados e evidenciados em uma série histórica da DRE – Demonstração
do Resultado do Exercício do ano de 2015, juntado no processo de Recuperação
Judicial.

Gráfico 04: Despesas Financeiras incorridas no ano de 2015.
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Fonte: Demonstrações de Resultado do Exercício do ano de 2015.

As despesas financeiras da recuperanda, conforme visualizado no gráfico 04
Despesas Financeiras é possível observar alguns picos, mas teve uma diminuição
apontada no demonstrativo da DRE – Demonstração do resultado do exercício, é
possível evidenciar na conta de Duplicatas Descontadas, onde percebe-se uma redução
de 79,77 %, considerando o período de janeiro a dezembro do ano de 2015, objeto da
análise, mostra que a empresa vem mudando a política de antecipação dos recebíveis.
Em levantamento de campo, entrevista in loco, junto a atual gestão, podemos constatar
que a empresa vem adotando nova política de recebimento de suas vendas 50% no
pedido e 50% na entrega do motor 10 quilos, para os motores de 5 quilos adotou a
forma de pagamento de 30, 60 e 90 dias, que passa ser muito favorável, para recompor o
fluxo de caixa, que vem sofrendo um desequilíbrio com a atual situação.

3. INDICADORES DE LIQUIDEZ

Gráfico 05: Liquidez Imediata.
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Fonte: Índice de Liquidez Imediata.

O Índice de Liquidez Imediata, tem como objetivo mostrar a capacidade de
pagamento da empresa a Curto Prazo, é a relação entre o disponível e o passivo
circulante, significa o quanto a recuperanda tem em caixa para liquidar seus
compromissos. Analisando os 12 meses de 2015, ano em que a recuperada ingressa com
o pedido de recuperação judicial, possui muito pouco recurso em caixa para liquidar
seus compromissos de curto prazo. A situação da GME GARÇA MOTORES
ELÉTRICOS LTDA – ME, em relação a janeiro a dezembro 2015 não alterou cenário
continuou o mesmo, R$ 0,00 para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo.

Gráfico 06: Liquidez Corrente
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Fonte: Índice de Liquidez Corrente.

O Índice de Liquidez Corrente, tem como objetivo mostrar a capacidade de
pagamento da empresa a Curto Prazo, é a relação entre o ativo circulante e o passivo
circulante, significa o quanto a recuperanda tem a receber em créditos e estoques em
relação aos seus débitos correntes com fornecedores, empregados, débitos sociais e
fiscais a curto prazo. Analisando os 12 meses de 2015, ano em que a recuperada
ingressa com o pedido de recuperação judicial, possui muito pouco recurso em caixa
para liquidar seus compromissos de curto prazo. A situação da GME GARÇA
MOTORES ELÉTRICOS LTDA – ME, em relação a janeiro a dezembro 2015,
diminuiu sensivelmente de R$ 0,16 para R$ 0,9. A Situação é praticamente a mesma, ou
seja, a empresa tem R$ 0,09 para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo.

Gráfico 06: Liquidez Geral
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Fonte: Índice de Liquidez Geral.

A liquidez geral é calculada com a divisão entre a soma do ativo circulante e não
circulante e a soma do passivo circulante e o realizável a longo prazo. Este índice
representa a capacidade da recuperanda em honrar seus compromissos, caso fosse
encerrar os negócios naquele momento.
É possível visualizar que na data do ingresso do pedido de recuperação judicial,
a empresa já não possuía capacidade de quitar todas as suas dívidas caso ocorresse a
realização de todos os seus ativos, para cada R$ 1,00 de dívidas a recuperanda possuía
R$ 0,06.

4.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

O grau de endividamento é obtido pela relação da soma do passivo circulante e
passivo exigível a longo prazo com o ativo total da empresa, determinando a parcela do
ativo da empresa que está sendo financiada por capitais de terceiros.

Endividamento


Quantidade: 5,15
Qualidade: 34,47%
Grau: (R$0,86)

Participação de capitais de Terceiros sobre Recursos Totais (Quantidade), aponta
um índice de 5,15, que não serve como referência, a empresa apresenta um PL
negativo.



Composição de Endividamento (Qualidade), 34,47% dos capitais de terceiros
vencerão a Curto Prazo.



Grau da dívida, também não serve como referência a empresa apresenta um grau
negativo o que não serve como parâmetro.

5.

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
O quadro de funcionário foi reduzido com a nova gestão, principalmente a Mão

de Obra Direta e Indireta reduzido na sua metade, que tem contemplado no pano de
Recuperação Judicial, tem impacto direto nos custos e despesas administrativas.
Dados da de funcionários em dois momentos:
30/06/2015
Administração: 22 funcionários
M. O. Direta: 212 funcionários
M. O. Indireta: 41 funcionários

31/12/2015
Administração: 20 funcionários
M. O. Direta: 109 funcionários
M. O. Indireta: 22 funcionários

6.

REGULARIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS

A Empresa, vem pagando sua folha de pagamento, com regularidade, e
mantendo os postos de trabalho, referente aos encargos sociais o FGTS está sendo
pagos, quanto ao INSS a empresa não vem adimplindo.

7. REGULARIDADE FISCAL
A GME GARÇA MOTORES ELÉTRICOS LTDA - ME, conforme vem
apurando seus impostos, não mantem a regularidade dos mesmos.

8. PAGAMENTOS A CREDOR
A empresa não está efetuando pagamento a credores, eis que está aguardando a
análise e aprovação do plano de recuperação judicial.

É o relatório.

Marília, 22 de junho de 2016.

______________________________________
Adv. ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS
Administrador Judicial
OAB/SP 221.127

___________________________________
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Contador auxilia do Administrador Judicial
CRC/SP 254018/O-0

