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Garça, 22 de junho de 2016

1. RELATÓRIO 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 2016
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Fonte: Demonstrações de Resultado do Exercício parcial de janeiro a maio do ano de 2016

O faturamento da recuperanda, acumulado no período de janeiro a maio de 2016,
é de R$ 9.375.672,48, quando comparado ao mesmo período de 2015 representa uma
redução de 60,07%, porém deve-se considerar o plano de reestruturação, já que a
empresa deixou de atender alguns clientes pontuais, devido a inadimplência, começou a
trabalhar com pedidos menores, além da própria conjuntura econômica que o país vem
passando.
Gráfico 02: Custos 2016
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Fonte: Demonstrações de Resultado do Exercício parcial de janeiro a maio do ano de 2016

Os Custos dos produtos da recuperanda no período de janeiro a maio de 2016,
representa 66,69% do faturamento, quando comparado com 2015 que era de 64,88%,
identifica-se que teve um leve aumente, variação ocorreu por diversos fatores, a questão
do câmbio, que afeta diretamente a aquisição dos insumos, mão de obra direta, dissidio
coletivo, e a pressão inflacionária.

Gráfico 03: Despesas Administrativas
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Fonte: Demonstrações de Resultado do Exercício parcial de janeiro a maio do ano de 2016

As despesas administrativas da recuperanda foram reduzidas em 36,25%, em
relação ao mesmo período de 2015, são cortes efetuado, tais como de gastos com
pessoal, energia elétrica da administração, gastos com veículo, despesas com viagens e
serviços de vigilância, já apontado no relatório anual.

Gráfico 04: Despesas Financeiras 2016.
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Fonte: Demonstrações de Resultado do Exercício parcial de janeiro a maio do ano de 2016

As despesas financeiras da recuperanda foram reduzidas em 32,90% em relação
ao mesmo período, janeiro a maio de 2015, a diminuição apontada no demonstrativo da
DRE – Demonstração do resultado do exercício, tem como fator preponderante a conta
de Duplicatas Descontadas, onde percebe-se uma redução já apontada no relatório de
2015.

Assim, considerando o período de janeiro a maio do ano de 2016, a redução foi
de 73,28%, tem impacto financeiro muito favorável, já os empréstimos bancários segue
aguardando o resultado da recuperação judicial. As reduções estão diretamente ligadas a
atual gestão, que 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, sofre com o desequilíbrio financeiro.

3. RESULTADO
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Fonte: Demonstrações de Resultado do Exercício parcial de janeiro a maio do ano de 2016.

Referente ao resultado, comparado ao período de janeiro a maio de 2015 a
empresa vem diminuindo o prejuízo, a redução foi de 26,70%, reflexo das ações
tomadas em relação aos custos, despesas administrativas e financeiras.

4. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
A recuperanda de janeiro a abril, reduziu o seu quadro de funcionários em 13
funcionários, sendo 3 na administração, 10 na produção e 3 indiretos, mesmo com a
redução vem mantendo o quadro regular com poucas baixas, mantendo o suficiente para
sua operacionalização.
Dados de funcionários até o mês 04/2016.
30/04/2016
Administração: 17 funcionários
M. O. direta: 99 funcionários
M. O. indireta: 19 funcionários

5.

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.

6. 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, com a nova política de recebimento das vendas, usa a entrada para
aquisição de mercadorias, e os que estão no plano de recuperação a empresa não está
efetuando pagamentos.

É o relatório.

Marília, 22 de junho de 2016.
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