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1. Introdução 

  

O presente estudo técnico sobre o Plano de Recuperação Judicial da empresa 

ECOBRAS – CENTRO ECOBIÓTICO DO BRASIL LTDA. (“Ecobras”), 

sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.112.435/0001-14,com sede na 

Estrada do Carapiá, nº 208, Guaratiba - Rio de Janeiro RJ, CEP 25213-005, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 32.112.435/0001-14, têm por objetivos: 

 

I - Analisar o Plano de Recuperação Judicial (“o Plano”) da empresa a ser apresentado 

ao Juízo da Recuperação em cumprimento ao disposto no art. 53 da Lei 11.101, de 09 

de fevereiro de 2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências), considerando 

especialmente as premissas e as medidas operacionais que nortearam a elaboração do 

Plano e o conjunto de demonstrativos financeiros projetados que refletem as medidas 

adotadas dentro do Plano, incluindo as receitas, custos, despesas operacionais, os 

pagamentos aos seus credores. 

 

II - Emitir um parecer técnico sobre o Plano, identificando a sua viabilidade econômico-

financeira que deverá acompanhar o Plano de Recuperação de acordo com que 

estabelece o artigo 53 da Lei nº 11.101/05. 

 

Para elaboração do presente Laudo Econômico Financeiro e Parecer Técnico, foram 

utilizadas as seguintes fontes de informações:  

 

a. A petição inicial contendo o pedido da aprovação do Plano e as justificativas 

desse pedido; 

b. Plano de Recuperação Judicial preparado pela empresa e seus assessores; 

c. O histórico da empresa contendo informações relevantes da sua existência e 

das causas que determinaram o estado de crise econômico-financeira; 

d. As planilhas e demonstrativos financeiros projetados e detalhados 

preparados pela empresa; 

e. Prioridades de ações nas áreas operacional, administrativa e financeira, 

adequação de custos e despesas e as oportunidades que indiquem alternativas 

viáveis e seguras a serem novamente implementadas. 

 

Todas as opiniões apresentadas no presente documento consideram (1) serem 

verdadeiras, completas e corretas as informações apresentadas pela Recuperanda; e (2) 

flutuações ordinárias dos fatores macroeconômicos que afetam a Recuperanda, 

excluindo-se outros fatores extraordinários ao contexto econômico em que a 

Recuperanda esteja inserida. 
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2. O Plano  

 

O plano tem o objetivo de permitir a empresa superar a sua crise econômico-financeira e 

atender aos interesses dos Credores, estabelecendo a fonte de recursos e um cronograma 

de pagamentos considerando que a viabilidade econômica e o valor agregado da 

Ecobras – em recuperação, a manutenção de suas atividades como medidas mais 

vantajosas para os Credores do que a sua própria liquidação.  

3. Razões da Crise Econômica 

 

Retratado o histórico da Ecobras - em recuperação judicial e sua atuação, passa-se a 

abordar os aspectos que levaram à atual crise econômico-financeira.  

Entre 2007 e 2013, a empresa experimentou um período notável de crescimento do 

mercado de produtos orgânicos notabilizado pelo consumo de uma classe média por 

produtos qualificados pelos benefícios relativos à saúde, alimentos saudáveis livres de 

pesticidas à saúde. 

Esse crescimento sinalizou a oportunidade à Ecobras – em recuperação judicial 

aumentar sua capacidade produtiva e por isso iniciou já em 2012 um projeto de 

expansão fabril, tendo para isso contratado financiamento através do Banco do Brasil 

com recursos do BNDES. 

A partir de 2013, no decorrer da expansão fabril, ocorreram fatores impeditivos à 

realização das diretrizes inicialmente traçadas para o projeto de expansão, por conta de 

que o Banco Financiador passou a reduzir os prazos do financiamento e travar a 

liberação de recursos o que provocou a utilização de recursos próprios e dos sócios. 

Os investimentos da expansão fabril não tiveram o retorno no momento esperado e 

ainda prejudicado pela tomada de recursos financeiros a custo onerosos. 

Esperava-se que o mercado aquecido poderia alavancar as vendas de produtos e 

retornasse o custo dos investimentos com margens de lucros satisfatórias, mas isso 

sequer ocorreu, pois a economia entrou em crise a partir de 2015. 

A queda de renda real das pessoas e famílias, desemprego e insegurança com enorme 

retração no consumo até de alimentos elevaram os prejuízos da Ecobras – em 

recuperação judicial pois teve que adequar os preços dos produtos a realidade de 

mercado numa economia que se apresentava estagnada. 

Além dos custos operacionais que assumia às custas de seu patrimônio ainda tinha que 

suportar o custo oneroso do capital de giro já que os Bancos pela via temerária dos 

riscos da instabilidade econômica elevaram consideravelmente as taxas de juros. 

 A crise atravessada pela empresa, não obstante os cuidados na formatação do negócio, 

decorreram de momentos de turbulência, especialmente com o agravamento da crise na 

economia brasileira delineada mais profundamente a partir de 2015, com profunda crise 

política e econômica que se alastraram por toda a economia, taxas de juros 
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extremamente altas praticadas pelas instituições financeiras brasileiras, retirou grande 

parte dos resultados da empresa, transferindo parte da receita do setor produtivo para 

instituições financeiras que não emprestavam recursos a longo prazo, deixando essa 

tarefa ao (BNDES).    

Ocorre que, desde o final do ano de 2015, apesar dos esforços e investimentos, não 

houve um incremento das vendas que recuperasse os custos operacionais, fazendo com 

que os recursos ficassem insuficientes para arcar com os elevados custos fixos 

decorrente de investimentos realizados no parque fabril.  

A Ecobras – em recuperação judicial possui igualmente empréstimos bancários 

anteriormente contraídos para manter as suas operações e, por consequência, vem 

pagando altas taxas de juros por conta do capital adquirido no mercado financeiro no 

curto prazo, fator este que vem  culminando no esgotamento de seus recursos e, 

consequentemente, também contribui com o agravamento da situação financeira da 

empresa, somado aos fatos e acontecimentos narrados.   Em consequência disto a 

Ecobras – em recuperação judicial, encontra-se em crise financeira, apesar dos mais 

diligentes esforços de seu corpo diretivo para vencê-la.   

Nos últimos anos como qualquer outra empresa no Brasil, a Ecobras – em recuperação 

judicial passou a aumentar proporcionalmente sua utilização de créditos perante as 

instituições financeiras para suportar suas operações em decorrência dos fatos citados 

anteriormente e financiar seu capital de giro, necessários a manutenção do seu negócio.    

Deve ser considerada também a carga tributária que combinada com uma das maiores 

taxas de juros do mundo comprometeu de forma severa o fluxo de caixa, de maneira que 

fatores externos, como os acima acabam por deixar a empresa sem alternativa, não 

restando outro recurso a “recuperação Judicial” para preservar os empregos e seu 

patrimônio. 

3.1 Laudo Econômico-Financeiro dos motivos da recuperação 

A seguir os Balanços patrimoniais e as demonstrações de resultados dos anos de 2014 a 

2018, de cujas contas patrimoniais e de resultados passamos analisar.  

 

 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 2014 2015 2016 2017 2018

ATIVO CIRCULANTE 666.464,53     903.313,00     974.845,00      2.032.777,00 1.609.909,85 

Disponível/Aplicações 4.509,85           197.106,00       154.858,00         856.804,00       346.260,77       

Clientes a Receber 234.796,08       371.216,00       549.915,00         833.319,00       949.098,20       

Estoques 411.526,70       316.230,00       203.324,00         277.280,00       280.451,33       

Outros Créditos 15.631,90         18.761,00         66.748,00           65.374,00         34.099,55         

ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.059.094,15 3.975.670,00 2.289.614,00   1.905.552,00 1.412.817,42 

Valores e Bens 311.557,84       416.467,00       426.514,00         426.514,00       109.248,31       

Investimentos 53.546,69         76.946,00         82.656,00           95.155,00         -                    

Imobilizado 3.693.989,62    3.482.257,00    1.780.444,00      1.383.883,00    1.303.569,11    

TOTAL DO ATIVO 4.725.558,68 4.878.983,00 3.264.459,00   3.938.329,00 3.022.727,27 





 Carlos Alberto Rangel Serra  
Economista – CORECON RJ 19.144 1ª Região 

Contador – CRC-RJ 49.609-8 

6 
 

 

Do lado do ativo, observa-se uma concentração maior dos ativos operacionais (clientes 

a receber e estoques) ocorrida nos três últimos exercícios, o que indica maior 

necessidade de capital de giro, mais recursos financeiros a tomar dos bancos a custos 

onerosos. 

Embora tenha-se recuperado por uma melhor liquidez corrente em 2017 (0,52), reduziu 

acentuadamente em 2018 (0,22), decorrente do elevado endividamento em 2018, 

pressionado pelos custos operacionais e financeiros. 

A redução dos ativos produtivos que vem ocorrendo desde o ano de 2016 se deve aos 

ajustes de ativos obsoletos e já depreciados, impactando em prejuízos, mas sem a 

contrapartida de endividamento. 

 

 

Pelo lado do passivo, encontramos o histórico endividamento bancário seja por conta de 

financiamentos de longo prazo direcionados aos planos de investimentos de expansão 

seja por conta de empréstimos a curto prazo direcionados ao fluxo de capital de giro, 

que tomou maior impulso a partir do ano de 2016 (R$6.669.759,00) e chega ao ano de 

2018 ainda maior (R$6.911.680,84), os juros bancários para manter esse endividamento 

impactou em maior prejuízos, como podemos observar a empresa apresenta um prejuízo 

acumulado em 2018 de R$7.002.851,99, o que representa 19,55% maior que a receita 

bruta anual, o que significa que não existe giro de capital para pagar essa dívida a curto 

prazo. 

Por outro lado, o endividamento fiscal também aumentou a partir de 2016, embora a 

carga tributária seja elevada e a empresa não encontrar no Fisco a possibilidade de 

incentivos fiscais haja vista a especificidade de seus produtos, não vem ocorrendo 

regularidade fiscal. 

Em R $

2014 2015 2016 2017 2018

PASSIVO CIRCULANTE 4.099.229,21 4.133.111,00 3.449.559,00   3.895.884,00 7.100.962,94 

Fornecedores 336.518,73       191.019,00       330.043,00         250.725,00       426.825,93       

Empréstimos/Finaciamentos 3.035.989,64    3.093.467,00    2.379.242,00      1.921.554,00    4.075.773,43    

Impostos/Contribuições 246.825,50       188.358,00       739.237,00         1.722.568,00    2.556.734,65    

Contas a Pagar 479.895,34       660.267,00       1.037,00             1.037,00           41.628,93         

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.602.348,45 1.786.892,00 5.081.258,00   6.036.007,00 2.840.786,32 

Empréstimos/Finaciamentos 1.102.348,45    1.786.892,00    4.290.517,00      5.301.140,00    2.835.507,41    

Outras Contas a Pagar 500.000,00       -                    790.741,00         734.867,00       5.278,91           

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 976.018,98-     1.041.020,00- 5.266.358,00-   5.993.562,00- 6.919.021,99- 

Capital Social 83.830,00         83.830,00         83.830,00           83.830,00         83.830,00         

Lucros/Prejuízos Acumulados 1.059.848,98-    1.124.850,00-    5.350.188,00-      6.077.392,00-    7.002.851,99-    

TOTAL DO PASSIVO 4.725.558,68 4.878.983,00 3.264.459,00   3.938.329,00 3.022.727,27 
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Embora a empresa tenha um faturamento crescente, os custos operacionais não estão 

adequadamente qualificados quanto ao refino trato do que é custo e do que é despesa a 

constar do custo primário e isso desvirtua a certeza da margem de lucro. 

No entanto, o que nos leva a leitura do prejuízo histórico são os juros de manutenção do 

endividamento bancário e a impossibilidade transitória do pagamento dívida.  

 

O gráfico mostra o movimento das contas:  Receita – Custo Operacional – Custo 

Financeiro e Resultado do Ano, esse comportamento acentua que o custo operacional e 

o custo financeiro do endividamento bancário pressionam negativamente o resultado do 

ano o que faz acumular prejuízos e comprometer o seu patrimônio. 

 

4. Análise de viabilidade econômica do Plano de Recuperação  

Pela análise do Plano, verificamos que a Recuperanda combina também medidas 

internas no sentido de redirecionar a sua estrutura qualificadamente atingir as áreas de 

produção e vendas que ficaram delimitadas pelo fluxo de caixa que permitiu não retorno 

dos investimentos esperados. 

 

Outro ponto a destacar é a busca da eficiência operacional e financeira na qualificação 

da estrutura dos custos operacionais espera ganhos de escala e oportunidades de 

mercado revisando a política de preços e expandir o mix dos produtos ofertados pois 

exigirá um alinhamento de qualidade, preço e margem de lucros compensatórios. 

 

Resultado Anual 2014 2015 2016 2017 2018

Receita Bruta 3.540.026 4.446.219 4.338.605 5.219.123 5.857.386

Receita Liquida 2.924.246 3.649.711 3.295.879 3.817.765 4.409.081

Lucro Operacional Bruto 1.092.366 1.501.674 1.202.377 1.569.071 1.347.867

Resultado do Exercício -28.821 122.216 -1.695.103 -793.252 -1.224.657

Resultado Acumulado -1.059.849 -1.124.850 -3.655.085 -5.284.140 -5.778.195

EBITDA 715.276 1.853.583 1.570.986 2.037.541 1.916.197

EBITDA % 20% 42% 36% 39% 33%

Resultado Financeiro -377.091 -490.747 -1.029.907 -976.944 -1.052.950

Depreciação e Amortização 0 351.908 368.609 468.470 568.330

Em R$
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Cabe acrescentar ainda a atenção quanto a mudança de cenários externos como ponto 

sensíveis que exigirão a elevação dos controles internos na gestão de riscos que permita 

melhor consolidar sua clientela e aumento de receita dando conta que a Ecobras – em 

recuperação judicial está em constante desenvolvimento de seus produtos ajustando as 

necessidades do mercado. 

E ainda, o aprimoramento das regras de governança coorporativa que pretende elevar o 

nível de integridade por implementar novos controles que justifiquem entre outros os 

gastos extraordinários, demissões e contratações de funcionários. 

É também importante destacar a consolidação do fluxo de caixa ao cumprimento das 

obrigações redimensionado prazos e condições, pois o portifólio de clientes 

proporcionará à Ecobras – em recuperação judicial formas de alinhamento do seu ciclo 

financeiro e operacional. 

Pretende a Ecobras – em recuperação judicial utilizar-se de meios necessários da 

reorganização das suas operações, melhor qualificação de pessoal de chefias e 

gerencias, corte de gastos dispensáveis e redução dos custos diretos, flexibilizar com 

seus fornecedores prazos de pagamentos na compra de matéria prima e insumos, além 

disso aumentar a produtividade ao melhor ajuste da capacidade operacional da empresa. 

No plano de recuperação judicial utiliza-se dos meios de alcance da reestruturação 

econômica e financeira da empresa, com objetivo de proteger a continuidade de suas 

operações, como a concessão de prazos e condições especiais para o pagamento de suas 

obrigações, dado o perfil da dívida concursal, por Classe de Credores: 

Classe de Credores 
Valor da Dívida 

(em reais) 
Quantidade de Credores 

Classe I R$13.041,79 5 

Classe III R$6.683.576,96 34 

Classe IV R$30.627,80 13 

Passivo Concursal R$6.727.246,55 52 

 

O que prevê o Pagamentos aos Credores, na seguinte forma: 
 

a) Para os credores das classes I, III e IV do artigo 41 da Lei nº 11.101/05: propõe-se o 

pagamento aos credores da classe trabalhista (Classe I) com remissão de 40% 

(quarenta por cento); pagamento aos credores da classe de quirografários (Classe 

III) com remissão de 65% (sessenta e cinco por cento); e pagamento aos credores da 

classe Microempresa e EPP (Classe IV) com remissão de 20% (vinte por cento). 

b) Concessão do prazo: aos créditos trabalhistas do saldo remanescente o pagamento 

em até 12 (doze) a contar da publicação da decisão homologatória do Plano; aos 

créditos quirografários com carência de 18 (dezoito) meses, o pagamento do saldo 

remanescente em 96 (noventa e seis) meses a contar da publicação da decisão 

homologatória do Plano ; e aos créditos microempresa e EPP com carência de 12 
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(doze) meses, o pagamento do saldo remanescente em 24 (vinte e quatro) meses a 

contar da publicação da decisão homologatória do Plano; 

c) Equalizar os encargos financeiros com correção monetária aplicando-se a Taxa 

Referencial – TR e juros no limite de 1% (um por cento) ao ano, como encargos 

adequados aos custos internos da empresa, sendo significativo e compatível à 

recuperação; 

d) Otimização gradativa da capacidade de pagamentos em conformidade com a 

geração de caixa para pagamento aos credores. 

 

4.1 Projeções financeiras do Plano de Recuperação Judicial 

 

As projeções financeiras a seguir consolida a viabilidade do plano e o cumprimento de 

suas obrigações, demonstrado o Fluxo de Caixa por período e Resultados e Conciliação 

com previsão de pagamento aos credores. 

 

 
 

Desta forma, após análise das informações apresentada pela Empresa, contidas no 

Plano, bem como das medidas e premissas adotadas, da constatação da coerência e 

consistência dos demonstrativos e projeções financeiras e da possibilidade e capacidade 

de pagamento aos credores, nos permitirá afirmar que o Plano de Recuperação da 

Empresa é viável econômica e financeira e atende aos interesses dos credores, pois terá 

equacionado o pagamento dos seus créditos habilitados. 
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5. PARECER 

 

Portanto, é o parecer que: 

O Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado ao Juízo de Recuperação de 

Empresas demonstra viabilidade econômico-financeira, pois: 

a. Apresenta premissas e projeções coerentes à capacidade operacional, à atual 

situação econômica e ao mercado e região de atuação da Recuperanda; 

 

b. Demonstra a normalização e continuação das atividades operacionais da 

Recuperanda, tornando possível a geração de recursos e restabelecendo a 

capacidade de pagamentos aos credores. 

 

c. Evidencia a geração de caixa disponível para a cobertura do programa de 

pagamentos aos credores, na forma proposta. 

 

d. Considera-se ao mesmo tempo a possibilidade de deságio sobre os créditos 

quirografários. 

 

Desta forma, consideradas as premissas descritas acima e após a análise das 

informações apresentadas pela Recuperanda, tanto as contidas no Plano, quanto as 

projeções financeiras que refletem expectativas da administração da Recuperanda e sua 

possibilidade de pagamentos com as obrigações propostas no Plano, é de parecer que o 

Plano de Recuperação apresenta viabilidade econômico-financeira. 

 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2019. 

 

CARLOS ALBERTO RANGEL SERRA 
Economista CRE nº 19.144 

 

 




