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AvíCOLA PAULISTA LTDA ..

(em Recuperação Judicial)
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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Plano de Recuperação Judicial elaborado em atendimento ao

artigo 53 da Lei 11.1O1/2005 por Siegen - Serviços de

Informação Empresarial e Gestão Estratégica de

Negócios Ltda., para apresentação nos autos do processo nO

659.01.2009.0026317-6, em trâmite na la Vara Cível
,,'Vinhedo/SP.
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1. Consideraçõesiniciais
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Este documento foi elaborado em atendimento ao artigo 53 da Lei 11.10112005 (Nova Lei de Falências

e Recuperações de Empresas) sob forma de um Plano de Recuperação Judicial para a AVÍCOLA
PAULISTA LTDA.

A empresa requereu em 08 de abril de 2.009 o beneficio legal de uma Recuperação Judicial, cujo

deferimento foi publicado em 03 de junho de 2.009, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Para o devido suporte na elaboração do Plano de Recuperação Judicial, a AVÍCOLA PAULISTA

LTDA. contratou a Siegen - Serviços de Informação Empresarial e Gestão Estratégica de Negócios

Ltda., sociedade especializada em planejamento estratégico e recuperação empresarial, responsável

final pela elaboração e subscrição do presente documento.

Em síntese, o Plano de Recuperação Judicial ora apresentado propõe a concessão de prazos e

condições especiais para pagamento das obrigações vencidas da AVÍCOLA PAULISTA LTDA.

consoante os ditames do artigo 50 da Lei 11.10112005.

As condições a seguir descritas atendem, não só às exigências da Nova Lei de Falências e

Recuperações de Empresas, mas também foram preparadas tendo em vista as mais modernas técnicas

de administração e gestão empresarial.

Sendo assim, a demonstração da viabilidade econômica, de que trata o art. 53, inciso II da Lei

11.101/2005 é objeto do item 3.4, no qual se observa a compatibilidade entre a proposta de pagamento,
aos credores e a geração de recursos da AVÍCOLA PAULISTA LTDA.

O laudo econômico-financeiro, por sua vez, é apresentado no item 3.3. Ele foi apoiado nas

informações prestadas pela empresa e pelos documentos entregues em juízo conforme art. 51 da lei.

-~
O laudo de avaliação das máquinas e equipamentos foi elaborado por Albuquerque &Luizello L~

Avaliações e Engenharia S/C Ltda., estabelecida á Rua Augusta 1.959 l° andar Bairro Jardins CEPo

01413-000, São Paulo-SP, devidamente habilitado CREA SP 26.455, fazendo p\ deste documento

ro=_ol. ~ ~
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2. A empresa

2.1. Apresentação
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A AVÍCOLA PAULISTA LTDA., inscrita no 72.911.316/0001-46, possui sua sede localizada no

Km 73 da Via Anhanguera, Bairro Santo Antonio, no Município de Louveira, Estado de São Paulo.

Suas atividades estão voltadas para criação de frangos desde o inicio da cadeia produtiva com a

produção de ovos férteis, incubatório de ovos, produção de pintinhos, criação de frangos de corte abate

de aves adultas, produção de carnes de frango, produção de pintinhos, criação de frangos de Corte,

abate de aves adulta, produção de carnes de frango, produção de lingüiça, produção de salsicha,

produção de ração, produção de farinhas obtidas através das vísceras e das penas e ainda a produção de

óleos das vísceras.

A empresa é uma das primeiras no Brasil na instalação e exploração da avicultura em escala industrial

dentro de um modelo organizado de parceiros que se dedicam a criação de frangos.

À AVÍCOLA PAULISTA LTDA, é uma das maiores empregadoras do município de Louveira,

gerando trabalho e desenvolvimento para mais de 700 pessoas e estendendo esse beneficio para o

município de Águas de Santa Bárbara, onde esta localizada sua filial produzindo matrizes e ovos

férteis gerando mais 150 empregos diretos, além de possuir uma área de reflorestamento de eucaliptos

que futuramente irá fornecer lenha para suas unidades produtivas.

Á AVÍCOLA PAULISTA LTDA. esta instalada em uma área de 150.000 m2 contendo 18.500 m2 de

área construída pertencente à Lydia Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. possuindo

ampla área para expansão, e tem capacidade para produção e transformação de milhares de

toneladas/mês de frangos e seus derivados.

2.2.O histórico até o pedido de recuperação judicial

Á AVÍCOLA PAULISTA LTDA. é empresa de capital nacional, tendo sido constituída em 1968, sob

a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, fundada pelos sócios Maxirnino

Affonso Caldana e Idílio Prete, iniciando suas atividades pelo abate e venda de de maneira
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artesanal e pessoal sem estrutura empresarial e com esforços e dedicação a empresa transformou-se em

pioneira no desenvolvimento de processo industrial neste setor agroindustrial.

o capital social da AVÍCOLA PAULISTA LTDA. está subscrito e integralizado e importa na quantia

de R$ 3.540.000,00 (Três Milhões quinhentos e quarenta Mil Reais).

Atualmente, a AVÍCOLA PAULISTA Ltda., tem sistema integrado de produção de frangos e já contou

com aproximadamente 200 (duzentos) parceiros, e ainda hoje, em plena fase da crise, eles ainda são
em número de 140 (cento e quarenta).

Esses parceiros, em sua maioria, são pequenas economias familiares que dependem dessa parceria na

criação de frangos para o seu sustento e estão estabelecidos em cidades próximas, num raio de 100 km
da cidade de Louveira.

Ademais, a Requerente é atualmente uma empresa agroindustrial plenamente estruturada e

verticalizada, capacitada e habilitada inclusive para a exportação, com a capacidade instalada a seguir:

Criação de matrizes 231.000 aves;

Criação de frangos de corte.2.400.000 aves/mês;

Fabricação de ração 10.800 toneladas/mês;

Incubatório de ovos 4.400.000 ovos/mês;

Produção de pintinhos 3.500.000 pintos/mês;

Abate de aves/dia 140.000 aves/dia;

Produção de carne de frango.7.000 toneladas/mês;

2.3. Cenário econômico que acarretou a crise da empresa

Retratado o histórico da AVÍCOLA PAULISTA LIDA. e sua atuação, passa-se a abordar os aspectos

que levaram à atual crise econômico-financeira.

Senão vejamos: O faturamento é voltado ao mercado nacional e sempre foi composto por vendas

significativas direcionadas ao território nacional para todos os Estados, fornecendo grandes redes de

atacado e varejo e cozinhas industriais.

É habilitada a exportar para diversos países, incluindo Rússia, Venezuela, Oriente Médio.

Fone (55 11) 3026 9231 Fax (55 11) 3026 9239 Av. Gal. Furtado Nascimento. 740.10° a. Canj 104 Alto de Pinheiros - São Paulo - SP. Brasil Cep: 05465-070
www.siegen.com.br

http://www.siegen.com.br


•Slegen 6

Nesse sentido, sua produção acompanhou o crescimento da demanda nacional na agroindústria e seus

respectivos recordes na exportação para os países referidos, saltando do faturamento anual de

aproximadamente R$ 104.000.000,00, milhões em 2.006, para um faturamento de R$ 167.000.000,00,

milhões em 2.008, gerando nesse mesmo período divisas de exportações no valor de R$ 41.000.00.00,

de reais.

Não obstante, crucial observar que, a partir da crise da avicultura determinada pela gripe aviária

(influenza aviária) no ano de 2006, à conjuntura econômico-financeira da Requerente agravou-se

drasticamente.

Até então, a Requerente, que havia atravessado com sucesso as crises pontuaIs da avicultura brasileira,

sentiu os efeitos maís drásticos da crise provocada pela gripe aviária, pois naquele ano as grandes

empresas exportadoras (Sadia, Perdigão, etc.) inundaram o mercado com frangos não exportados,

caíndo o preço de venda para metade do custo de produção.

Referida crise de 2006, teve um efeito descapitalizador, devastador na economia da Requerente, que

perdeu R$ 8 milhões do seu capital circulante líquido.

No ano de 2007, á requerente teve um desempenho satisfatório, porém, insuficiente para recapitalizar-

se, pois o seu capital circulante líquido variou positivamente somente R$ 2,5 milhões de reaís.

Maís recentemente, em 2008, à Requerente operou o exercício inteiro com prejuízo, agravado nos

últimos meses do exercício pela crise financeira internacional, o que traduziu uma perda de capital

circulante líquido de R$ 15,7 milhões.

A conseqüência dessa rápida deterioração do capital circulante líquido foi o célere crescimento do

endividamento para fazer face à perda de capital de giro havida.

Nessas circunstãncias, a crise financeira internacional no final de 2008 e início de 2009, promoveram a /~

destruição final do frágil equilíbrio financeiro recuperado em 2007.

Fone (5511) 3026 9231 Fax (55 11) 3026 9239 Av Gal Furtado NaSCimento 740.10° a eaoJ 104 Alto de Pinheiros. São Paulo - SP. BraSil Cep 05465-070
wwwslegen com br
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Conseqüentemente, os resultados apurados a partir de janeiro a março de 2009, foram extremamente

desastrosos para as atividades da Requerente, acumulando prejuízos de R$ 6 mílhões, e pior, com os

preços de venda tão depreciados que os resultados evidenciaram margem bruta negativa.

Nos últimos anos, como qualquer outra empresa no Brasil, passou a tomar crédito perante as

instituições financeiras para investir no seu parque fabril, fazendo-o com o fito de poder atender a

crescente demanda no mercado nacional, bem como sua sofisticação tecnológica.

o endividamento assumido foi totalmente planejado e era - até bem pouco - totalmente compatível

com a projeção de crescimento do faturamento, não se mostrando em nenhuma aventura ou projeto

mal sucedido.

Ao revés, cada centavo tomado perante o mercado financeiro foi aplicado na aqulSlçao de

equipamentos e no treinamento de funcionários e terceiros, visando atender a demanda e as exigências

crescentes do mercado consumidor.

É fato, por outro lado, que como todo crescimento acelerado, enfrentou, também, problemas

operacionais e de estrutura administrativa e industrial em fase ao rápido e - quiçá - desordenado

crescimento e a dificuldades em obter preços mais justos para seus produtos.

Importante destacar que, além disso, como outras concorrentes do setor, a AVÍCOLA PAULISTA

LTDA. não pode abrir mão de atender seus grandes clientes e sua vasta clientela em todos os Estados

do Brasil.

2.4. Dados Estatísticos e Perspectivas da Agroindústria no Brasil.

Queda expressiva no mercado internacional, com o declínio das exportações deste segmento para

outros paises, principalmente Venezuela, grande importador da empresa, que através de uma política

protecionista, fechou recentemente seus portos para embarque desses produtos, cravando em cheio as

atividades da empresa, provocando uma queda de 20% nas exportações da AVÍCOLA PAULISTA. ~

A esperança de recuperação no mercado nacional passa a ser fundamental neste momento, porém de W)
acordo com especialista e associações deste setor a estimativa é de chegar ao final de 2009, com uma

produção, 15% maior que 2008, e com esse cenário a previsão dos membros da CIA (Conselho v(
Industrial Avícola), Site Avicultura Industrial, é que em 2009, o segmento avícola produza em tomo de

. ~
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1,1 mil de toneladas de frangos de corte por mês, exportando em média 365 mil de toneladas por mês,

e destinado ao mercado interno 600 milhões de toneladas.

Com esses indicadores a previsão é que 12% da produção de frango de corte brasileiro provoque

excesso, algo em tomo de 135 mil tonelada. Obviamente esse excedente entre oferta e consumo, queda

nas exortações, tende a exercer pressão sobre os preços em movimento de baixa.

Mesmo com sólidos fundamentos, o Bradesco prevê que o crescimento brasileiro será apenas

ligeiramente positivo em 2.009. "À medida que os países vão divulgando o desempenho de suas

economias do último trimestre de 2.008, nossa percepção de que a economia real foi atingida

rapidamente pela crise financeira global ganha força. Somado a isso, observamos que os canais de

transmissão da crise continuam ativos, a saber: (i) o comércio internacional ainda apresenta resultados

muito fracos, (ii) o mercado de crédito permanece muito restrito e (iii) as expectativas dos agentes

continuam em patamares muito fracos. Além disso, destacamos as novas rodadas de deterioração das

economias de algumas regiões, que revelam a fragilidade desses grupos. E por fim, o retardamento na

solução bancária, por sua vez, só confirma nossa visão de que 2.009 será um ano de baixo crescimento

e que, quanto mais tempo se adia a resolução desta questão, mais adiada será a retomada da atividade

mundial. Com isso, revisamos nosso cenário para a economia mundial de 2.009. O PIB dos países

desenvolvidos vai contrair 3,3% e o dos emergentes ainda crescerá, mas apenas 2,3%. Como resultado,

no agregado, o mundo apresentará retração de 0,5% - desempenho significativamente inferior ao

registrado em várias décadas. Nesse contexto, a economia brasileira também sofrerá fortes ajustes. É

fundamental ressaltar, mais uma vez, que esta não é uma crise brasileira, já que os fundamentos

macroeconômicos do País estão sólidos; não há risco na gestão macroeconômica em nossa visão, nem

riscos de um ciclo vicioso em que a solvência pública ou privada no Brasil seja questionada. Ainda

assim, é inequívoco reconhecer que o PIB brasileiro terá um crescimento bastante baixo neste ano, de

apenas 0,6%, Se houver algum viés nessa projeção é para pouco mais para baixo e não para cima,

dado o que temos observado na economia mundial. De forma geral, essa projeção para o PIB brasileiro

contempla uma contração da atividade industrial agregada a um pequeno crescimento do consumo

doméstico - sustentado por vetores relacionados à renda, como reajuste de "salário mínimo, da

concessão de beneficios previdenciários e transferências governamentais e da baixa inflação, a

despeito da nossa expectativa de aumento de desemprego ao longo do ano" (Boletim Diário Matinal

06/03/2009 - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos - Banco Bradesco).

Fone (55 11) 3026 9231 Fax (55 11) 3026 9239 Av Gal Furtado NaSCimento 740 ~ 100 a ConJ 104 Alto de Pinheiros - São Paulo - SP - BraSil Cep 05465-070
www $Iegen com br
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2.5. Ações tomadas para reversão da crise.
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A reestruturação da AVÍCOLA PAULISTA LTDA. baseou-se nas seguintes atividades:

• Readequação dos custos fixos e variáveis.

• Desenvolvimento e implantação de controles de custos mais apurados identificando os
gargalos existentes;

• Melhoramento na integração dos processos entre vendas, marketing, compras e produção,
visando redução do ciclo econômico e comercial.

• Adequação da política comercial, visando otimizar o mix de produtos e dar continuidade ao

desenvolvimento de novos mercados e novos produtos;

• Contratação de uma consultoria especializada em recuperação de empresas;

•
•

Melhoria contínua dos controles internos;

Elaboração do Plano de Recuperação Judicial.

Fone (55 11) 3026 9231 Fax (5511) 3026 9239 Av Gal Furtado Nascimento,740 - 10° a ConJ104 Alto de PinheIros- São Paulo. SP - BrasilCep 05465.070
wwwslegen com br
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3. Elaboração do plano estratégico de recuperação

3.1. Introdução

10

o Plano de Recuperação foi precedido de um estudo de Planejamento Estratégico, através de um

seminário com participantes da empresa, com o acompanhamento de uma consultoria especializada em

Planejamento Estratégico, utilizando o modelo de ALMEIDA (2001)1

As reuniões de Planejamento Estratégico aconteceram durante 04 semanas, iniciando-se junho 2009 e

terminando em meados de julho 2009, na própria AvíCOLA PAULISTA LTDA.

O Planejamento Estratégico foi dividido em 2 etapas, a primeira teve uma abordagem qualitativa e a

segunda etapa uma abordagem quantitativa.

Os participantes, além da diretoria, eram pessoas que ocupavam cargos de gerência dentro da

organização, altamente comprometidas com a recuperação da empresa e conhecedoras do negócio nas

suas mais diversas áreas de atuação - comercial, custos, produção, negócios e administrativo-
financeiro.

3.2. Etapa qualitativa

3.2.1. Dados gerais

A missão da AVÍCOLA PAULISTA LTDA. "Ser reconhecida no mercado brasileiro e internacional

pela competência profissional, moderna tecnologia, qualidade e preços competitivos, através da

,,10,,",,'0000>1""" d•• cliooto, m""" •• " """"" •• ". ~

1 ALMEIDA, Martinho I.R. Manual de planejamento estratégico. Editora Atlas, São Paulo, 2001.

Fone (55 11) 3026 9231 Fax (55 11) 3026 9239 Av Gal furtado NasCImento 740 - 10° a Canj 104 Alto de Pmhelros ~ São Paulo. SP. BraSil Cep 05465-070
wwwsregen com br



3.2.2. Análise dos aspectos internos
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Essa planilha compara a situação da AVÍCOLA PAULISTA LTDA. com os principais concorrentes

de mercado, classificados nesta ocasião como A, B, e C, preservando o caráter confidencial das
informações.

Identificação das Entidades Comparadas
A-

B-

C-

Comparação com as entidades
Fatores Criticos de Sucesso da Entidade A B C
QUALIDADE igual pior igual
LOCALIZAÇÃO igual igual melhor
CREDIBILIDADE melhor igual melhor
FIDELIDADE DOS CLIENTES igual igual Igual
PODERDEBARGANHA~ORNECEDORES melhor igual Melhor
PREÇO melhor pior igual
EQUIPE DE VENDAS igual pior Igual
ATENDIMENTO AO CLIENTE igual igual Igual

A análise dos fatores críticos de sucesso sugere que a AVÍCOLA PAULISTA LTDA. em relação aos

seus principais concorrentes, apresenta alguns diferenciais competitivos. Porém, cabe ressaltar que a

empresa reduziu investimentos no desenvolvimento de atividades que trazem vantagens competitivas

em função do período de crise que ela vem atravessando.

o bom relacionamento da AVÍCOLA PAULISTA LTDA. com o mercado e a fidelização de seus

clientes foram c.ons~'do através da produção de itens de qualidade e do atendimento nos prazos

estabelecidos. .~~. . .
~\f

Fone (55 11) 3026 9231 Fax (55 11) 3026 9239 Av Gal Furtado NaSCimento, 740.100 a ConJ 104 Alto de Pinheiros - São Paulo. SP - BraSil Cep 05465.070
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Apesar da AVÍCOLA PAULISTA LTDA., ter um nome forte e uma marca reconhecida pela boa

qualidade de seus produtos, a empresa pretende adotar ações para melhorar sua posição no mercado
em que atua.

Quanto ao posicionamento de preços, considera-se que a AVÍCOLA PAULISTA LTDA., sofre

grande pressão de seus clientes em virtude da grande concentração de mercado na mão de grandes

produtores, que recentemente se uniram para tentar dominar ainda mais esse mercado, com a vantagem

de que atuam em uma cadeia muito diversificada no ramo agroindustrial brasileiro.

Assim, nesse mercado não existe vantagens competitivas em relação aos seus principais concorrentes.

Quanto aos outros aspectos analisados, como equipe de venda, localização e credibilidade, entre

outros, identificamos um recente desequilíbrio no mercado onde atua a AVÍCOLA PAULISTA

LTDA.

Como dito anteriormente, a redução de investimentos no desenvolvimento de algumas atividades pode

afetar o negócio, sendo a qualidade o principal fator da colocação de seus produtos.

Finalmente, a fim de potencializar suas forças e diminuir suas fraquezas, a AVÍCOLA PAULISTA

LTDA. está trabalhando no equacionamento da sua situação financeira, bem como redefmindo seu

modelo de gestão que engloba uma reestruturação gerencial completa, partindo da redefinição de seus

processos internos, até a implementação de novas políticas comerciais e operacionais.

Como resultado espera-se que a empresa recupere sua eficiência operacional, gerando redução de

custos e despesas,~em como criando novas possibilidades de relacionamentos com clientes e

fornecedores. ~\~ .

Fone (55 11) 3026 9231 Fax (55 11) 3026 9239 Av Gal Furtado NaSCImento,740 - 10° a ConJ 104 Afta de Pinheiros - São Paulo - SP - BraSil Cepo 05465-070
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3.2.3. Análise do ambiente de um Setor de Atividade

13

Nessa planilha, procura-se identificar o potencial de outras regiões em comparação com o Município

de Louveira onde se localiza a empresa.

A atual localização da empresa é vantajosa em mão de obra qualificada, dada à proximidade da capital,

e pela facilidade de acesso aos clientes, porém, é uma região que não oferece incentivos fiscais.

Identificação das Regiões
A-SÃO PAULO-CAPITAL

B-GRANDE SÃO PAULO

C-OUTROS ESTADOS

Fatores Importantes de uma Região para o Sucessoda Entidade Comparação com as Regiões

A B C
QUESTÕES AMBIENTAIS melhor igual pior
INCENTIVOS FISCAIS igual igual pior
PROXIMIDADE DOS CLIENTES igual igual pior
POLITICAS PUBLICAS - OUTROS INCENTIVOS igual igual pIOr
MAO DE OBRA QUALIFICADA igual igual igual

3.2.4. Análise do macro ambiente

Esta análise baseia-se nas principais forças competitivas que interferem na elaboração da estratégia das

empresas, conhecida em administração como "Forças de Porter". São elas: grau de facilidade de

entrada de novos concorrentes, grau de facilidade de entrada de produtos substitutos, nível de

interferência governamental no setor, nível de saturação da concorrência, poder de barganha dos

clientes e poder de barganha dos fornecedores.

Neste sentido, observa-se que o setor de atividade que AVÍCOLA PAULISTA LTDA. está inserida

tem como principais as~:\negativos o nível de saturação da concorrência e o elevado poder de

barganha dos clientes. ~
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Através das ações apontadas no item 2.4, a AVÍCOLA PAULISTA LTDA. pretende se destacar nos

principais fatores críticos de sucesso e, consequentemente melhorar sua atuação frente às "Forças de
Porter".

Foram analisadas as variáveis políticas e macro-econômicas que interferem direta ou indiretamente no

desempenho da AVÍCOLA PAULISTA LTDA. e seus comportamentos ou oscilações.
Variáveis Políticas Econômicas significativas Futuro das Variáveis Oportunidades

Ameaças
Valorização do Real Leve queda ameaça
Juros Reais Tendência queda dinheiro continua caro
PIB Desaceleração ameaça queda consumo
Preço Frango Preço baixo perda de receitas
Taxa de Inflação Queda oportunidade
Tributos Estável ameaça

Como pode ser observado no quadro acima, a empresa considera como ameaças ao setor a atual

política cambial de valorização do Real, que estimula a importação de produtos concorrentes, a política

monetária com juros altos e a desaceleração no crescimento do PIB nacional, que poderá significar
uma queda na demanda dos produtos.

Por outro lado, a empresa considera como oportunidade a manutenção no preço do frango, ocasionada

pelo ajuste na produção, favorecendo aqueles com maior poder de barganha junto aos fornecedores,

Tendo em vista que os fatores negativos supra-indicados são comuns a todo o setor, a AVÍCOLA

PAULISTA LTDA. considera como fator de oportunidade eventual a possibilidade de uma ação das

associações que rep,entam o setor no sentido de demonstrar ao governo os impactos negativos da

atual política. ~
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3.2.5. Analise do Ambiente Operacional

15

Foram levantadas as atividades de maior importância e os maiores investimentos realizados pela
empresa e suas estratégias vigentes.

Tanto as ações de maiores importância quanto as de maior investimento estão voltadas para a

reestruturação da empresa. As estratégias vigentes são percebidas pelos participantes como ações que
já estão sendo praticadas.

Cabe observar que o foco de atuação da gestão nos últimos meses, durante o período de pré-

recuperação, procurava uma nova definição estratégica de negócio com enfase na recuperação da

capacidade financeira da empresa.

Atividade de Maior Importância para Entidade Justificativa
Readequação do quadro de Pessoal Redução de Custos

Aumentar- Volume - Diminuir set-ups Otimização de Resultados
Realinhamento de Preços Recomposição de Margens de Lucro

Aumentar Mix Reformulação do Mix de Produtos

Produtos com Maior Valor Agregado Melhora do Resultado

Readequação de custos - estratégicos Reformulação dos Custos Fixos e Processos

Mediante a atual situação f~an.ceira da empresa, a empresa não realizou investimentos significativos

nos últimos meses. ~J)'~
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3.2.6. Estratégias e Objetivos Vigentes.

As estratégias adotadas estão divididas em 3 grupos: estratégias administrativas financeiras, estratégias

de produção e estratégias comerciais, conforme descrevemos a seguir:

Na área administrativa financeira foram definidas como principais diretrizes:

• Implantar um controle mais rigoroso de fluxo de caixa;

• Implantar um relatório gerencial para análise do capital de giro;

• Implementar novas políticas de RH;

• Readequar o quadro de pessoal para a estrutura atual;

• Acelerar o plano de redução de custos.

Nas estratégias de produção, a equipe definiu como diretrizes básicas:

• Reavaliar os custos dos produtos através da reformulação do layout da fábrica;

• Implantar melhorias no planejamento, programação e controle de produção - PCP;

• Redefinir normas e processos industriais.

Nas estratégias comerciais, a AVÍCOLA PAULISTA LTDA., busca uma nova atuação focada na

recuperação e conquista de clientes através das seguintes diretrizes fundamentais:

• Aumentar os canais de vendas;

•
•
•

Contratação de novos representantes;

Dar continuidade ao processo de fidelização do cliente;

G"""," P'= , <""U"",Mdioolo. ~
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3.3.Etapa quantitativa - Laudo econômico financeiro

3.3.1. Balanços patrimoniais e demonstrações de resultados

17

A seguir os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultados dos anos de 2.006, 2.007 e 2.008,

além das demonstrações contábeis especiais em 31 de março de 2.009.

Circulante
Caixas e Bancos 2.398.481 3.348.511 400.569 3.050.940
Dupls a Receber 8.538.578 11.288.281 10.264.354 7.273.081
Outros Credilos 3.245.091 3.235.039 5.858.688 5.486.052
Impostos a Recuperar
Desps. Exarc. Seguinte 50.155 41.810 43.815 16.281
estoques 7.890.369 13.862.018 16.474.471 11.485.841
Acabados I Processos
EmbalagenslPoder de Terc.
Estoque de Terceiros
Ferramentas

22.122.673 31.775.659 33.041.897 27.292.195

Realizável a Longo Prazo
17.128 165.809 171.201

Permanente
Imobilizado Custo 20.633.165 25.805.506 29.951.058 29.258.603
(-) Depreciação (6.402.278) (7.931.256) (9.665.405) (10.165.178)
Tatai do Permanente 14.230.886 17.874.250 20.285.653 19.093.425

Total do Ativo 36.370.688 49.815.718 53.498.752 46.385. 20

~~
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~.",
Circulante
Fornecedores 6.822.482 8.169.967,0 16.827.597 .1El:32<>.83$
Obrigo Tributárias 737.276 566.962,0 395.787 1.042.925
Obrigo Trabalhistas 363.301 12.422,0 48.668 41.500
Obrigo Previdenciárias 594.403 667.746.5 664.393 1.900.237
Obri9. com Clientes 60.436 258.183.2 1.395.958 1ASO.~6
Obrigo Social e adm 47.969 9.242 28.354

Outras Obrigações 309.901 165.273,5 321.446 605.219
Previsões 697.757 1.724.201,8 1.823.563 1.950.476

Empréstimos 15.994.924 21.185.944,9 28.281.472 .Z6:332,905
(-) Encargos Financ. a Apropriar

25.628.450 32.750.701 49.788.128 49.708.840

Exigivel a Longo Prazo
Obrigações CI Encargos Sociais 804.233 658.009 646.707 646.707
Obrigações Trabalhistas 45.000 76.500

Obrigações Tributárias 1.247.245 1.020.474 1.210.776 1.210.776
Outras Obrigações 11.252 13.499 939 861
Obrigações com Clientes 300.422 406.756 406.756
Empréstimos 1.540.964 2.130.750 1.780.897 1,780.1197

3.603.694 4.123.154 4.091.075 4.122.497

Patrimônio liquido
Capital 3.540.000 3.540.000 3.540.000 3.540.000
Lucros (Prej.) Ex. Anteriores 3.598.544 9.401.863 (3.920.451) (10.985.717)
Lucros (Prej.) do Exercicio

7.138.544 12.941.863 (380.451) (7.445.717)

Total do Passivo 36.370.688 49.815.718 53.498.752 46.385.620

18

Os valores em destaque, quando somados, representam o total dos créditos apresentados neste Plano de

Recuperação Judicial, conforme abaixo:

Obrigações Trabalhistas- Recuperação 118.000,00

Fornecedores 16.326.837,52

Adiantamento de Clientes 1.480.385,71

Empréstimos 26.332.904,90

Empréstimos Longo Prazo 1.780.896,70

Total Créditos PR.J 46.039.02"'*\,83

,\
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(+) Vendas 103.866.150 142.376.538 167.105.787 32.633.052
(-) Devol. Vendas o

(-) Impostos (8.189.019) (9.243.851 ) (10.578.277) (3.537.343)
Receita Liquida 95.677.132 133.132.687 156.527.509 29.095.709

Custos Dos Produtos Vendidos 89.706.060 107.974.194 145.583.590 31.012.414
Custos MOD
Custos MOI
Outros Custos
Depreciações
Total Custos 89.706.060 107.974.194 145.563.590 31.012.414

Lucro Bruto 5.971.072 25.156.493 10.943.919 (1.916.705)

Oesp. Comerciais 6.650.620 9.368.302 10.694.848 1.767.418
Perdas Diversas 37.429 524.118 29.432 174.215
Desp. Administrativas 2.742.666 3.693.286 3.266.668 874.881
Desp. Financeiras 4.055.297 5.923.500 12.657.334 2.817.209

Total Desp. Operacionais 13.666.232 19.509.206 26.646.262 6.633.722
Receitas Financeiras 581.708 1.500.592 2.678.847 628.202
Outras Receitas 823.815 19.286 869.392 343.782

Resultado Operacional (6.309.636) 7.169.164 (12.136.324) (6.578.443)

Resultado Não Operacional
Receitas não Operacionais 443.340 323.484 340.420 137.432
Despesas não Operacionais (996.521) (1.722.053) (932.711) (624.256)

Resultado do Período antes IR e CS (6.862.819 6.770.596 (12.726.615) (7.065.266)

Imposto Renda I Contr. Social o - -
Lucro f Prej. Exercício (6.662.619) 5.770.596 (12.728.615) (7.065.266)

3.3.2 Análise das demonstrações de resultados e dos balanços patrimoniais

19

A análise vertical do balanço patrimonial demonstra a participação percentual de cada conta em

relação ao total do ativo ou do passivo. Assim, podemos verificar o comportamento dos valores

apresentados no mes.m~e identificar possíveis distorções que mereçam análise específica em
determinadosperíodos.

~~ .
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Circulante
caixas e Bancos 6,59% 6,72% 0,75% 6,58%
iÃJ /s a Receber 23,48% 22,66% 19,19% 15,68%
Outros Credijos 892% 649% 1095% 1178%
Impostos a Recu rar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
De . Exer<> Se uinte 0,14% 0,08% 0,08% 0,04%
est ues 21,69% 27,83% 30,79% 24,76%
Acabados I Processos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Embala enslPoderde Tere. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Estoque de Terceiros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ferramentas 000% 000% 000% 000%

60,83% 63,79% 61,76% 58,84%

Realizável a Lon Oprazo

005% 033% 0,32% O,Oll"k

Pennanente
ImobiflZado Custo 5673% 5180% 5598% 6308%
- De reeia o -17,60% -15,92% .18,07% -21,91%

39,13% 35,88% 37,92% 41,16%

, adotamos

18,76% 16,40% 31,45% 35,20%
2,03% 1,14% 0,74% 2,25%
1,00% 0,02% 0,09% 0,09%
1.63% 1.34% 1,28% 4,10%
0,17"10 0,52% 2,61% 3,19%
0,13% 0,00% 0,02% 0,06%
0,85% 0,33% 0,60% 1,30%
1,92% 3,46% 3,41% 4,20%

43,98% 42,53% 52,86% 56,71%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,46% 65,74% 93,06% 107,16%

4,24% 4,28% 3,33% 3,84%
9.91% 8,28% 7,65% 8,89%

9,73% 7,11% 6,62% 7,63%
9,89% 18,87% -7,33% -23,68%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19,63% 25,98% -0,71% .16,05%

100,00% 100,00% 100,00% 10000%

Circulante
Fornecedores
Obrigo Tributárias
Obrigo Trabalhistas
Obrig. Previdenciárias
Obrigo com Clientes
Obrigo Social e adm
Outras Obri9aÇtJes
Previsões
Empréstimos curto prazo
HEncargos Financ. a Apropriar

Patrimônio Liquido
CapnBl
lucros (Prej.) Ex. Anteriores
Lucros (Prej.) do Exerclcio

Exigivel a Longo Prazo
Empréstimos

Total do Passivo

Para analisarmos as contas patrimoniais e de resultados da AvíCOLA PAULISTA LTD

como referência as demonstrações contábeis especiais em 31 de Março de 2.009.
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Dessa maneira, podemos observar a elevação dos Índices de endividamento de curto prazo que saltam

de 70,46% em 2.006 para 107,16% na data do Balanço Especial, chegando a 93,06% em 31/12/2008,

demonstrando crescimento contínuo elevado no curto prazo.

Importante observar também, o aumento dos percentuais em relação à dívida da empresa junto a seus

fornecedores e empréstimo de curto e longo prazo.

A análise vertical das Demonstrações de Resultados permite identificar o percentual de participação de

cada conta em relação à receita líquida da empresa.

Podemos identificar, portanto, qual é o percentual de margem líquida da empresa nos anos de 2006,

2.007,2.008 e em 31 de Março de 2.009, conforme quadro a seguir:

(+) Vendas 108,56% 106,94% 106,76% 112,16%
(-) Devol. Vendas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(-) Impostos -8,56% --6,94% -6,76% -12.16%
Receita Liquida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Custos Dos Produtos Vendidos 93,76% 81,10% 93,01% 106,59%
Custos MOD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Custos MOI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Outros Custos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Depreciações 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total Custos 93,76% 81,10% 93,01% 106,59%

Lucro Bruto 6,24% 18,90% 6,99% .&,59%

Desp. Comerciais 7,16% 7,04% 6,83% 6,07%
Perdas Diversas 0,04% 0,39% 0,02% 0,60%
Desp. Administrativas 2,87% 2,77% 2,09% 3,01%
Desp. Financeiras 4,24% 4,45% 8,09% 9,68%

O 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total Desp. Operacionais 14,30% 14,65% 17,02% 19,36%

Resultado Operacional -6,59% 5,38% -7,75% -22,61%

Resultado Não Operacional 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
.~

Resultado do Periodo antes IR e CS .7,17% 4,33% -8,13% -24,28% cl3!
Imposto Renda I Contr. Social 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% )
Lucro I Pre . Exerc(cio -7,17% 4,33% -8,13% -24,28

~

\i~
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Através da análise destes indicadores, podemos observar a elevação do custo industrial, alcançando um

pico de 106,59% em Março 2.009, (GRAFICO 6) em relação à Receita Líquida. As Despesas

Financeiras também merecem destaque, pois têm um aumento percentual em relação à receita líquida

de 4,24% em 2006, para 9,68% em 31 de março de 2009, (GRÁFICO 3 e 4), indicando elevado nível

de endividamento no curto prazo, percentual esse que ultrapassa a taxa de retorno das operações da

empresa estimada no máximo 5% e consequentemente do setor em que opera. As Despesas

Administrativas tem se mantido estáveis e as comerciais decresceu em 1% de 2006, para 2009,
(GRÁFICO 3 e 4).

GRÁFICO OI

Avicola Paulista-Evolução do tal médio mensal

31/03/2009

31/1212008

Anos
31/12/2007

31/1212006

o 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000

.!!

~

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/0312009

I.Sériel 8.655.513 11.864.711 13.925.482 10.877.684
..

GRAFIC02

Av/COLA PAULISTA
Evo/ução do Faturamento Bruto
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GRÁFICOOJ

AvlcOLA PAULISTA
Custo Industrial, Desp.Adm., Comerciai, Tributária, Flnane, e Comlssõe9'Fretes

23
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100%
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('lo)

60%
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0%
31/12/2006 31/12/2007 31/10/2008 31/03/2009

Ano
• CUslo hdúslrial • Desp. Correrciais [J Desp. Adninistralivas • Desp. Financeiras

GRAFIC04

AvfcOLA PAULiSTA
Perfil das Despesasl Receita Liquida

--31/1212006 31/1212007 -3111012008 3110312009

-+- Desp. Correrciais -4- Ferdas Diversas Desp. Adrrinistrativas -?-f- Desp. Financeiras

Ao analisarmos a evolução do faturamento bruto da AvíCOLA PAULISTA LTDA., (GRÁFICO 2)

verificamos uma importante elevação entre os anos 2.006 e 2.007 (37%), e a manutenção desta

trajetória ascendente nos demais anos, fechando 2.008 com expressivos R$ 167 milhões.

Diante das ações já citadas no item 2.5, e apoiado nas projeções e informações de mercado,

comentadas no item 2.4, a empresa projeta uma recuperação do seu faturamento, alcançando já em

2015, o valor atingido em 2008, de R$ 160.000.000,00 milhões de reais. ~~
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Outro indicativo importante trata da relação existente entre custos e receita. Podemos perceber que os

custos industriais aumentaram em termos absolutos no período analisado, conforme GRÁFICO 6

abaixo. Porém, ao analisarmos relativamente (verticalmente) as Demonstrações de Resultado podemos

perceber claramente que os custos indústrias sofreram um forte aumento a partir de 2.008, (GRÁFICO
6 e 7).

GRÁFICO 06

AV/COLA PAULISTA
Evoluçilo dos Custoslndustrlals a da Receita Liquida

180.000.000

160.000.000

140.000.000
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O
31/1212006 31/1212007 31/1212008 31/0312009

GRÁFICO 07

-- Rece~a Liquida -- Total Custos I

AvíCOLA PAULISTA
%Custos Industriais I Receita Liquida

31/1212006 31/1212007 31/1012008 31/0312009

Analisando O perfil do endividamento da empresa, podemos identificar um significativo aumento nos

saldos da con~ Empréstimos de \000 e Longo Prazo, reflexo da captação de recursos financeiros de

terceiros, (GRAFICO 8). 'ID"~
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AV/COLA PAULISTA
Evolução dos Empréstimos de Curto e Longo Prazo
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Resta dizer, considerando todos os comentários até aqui descritos, que a empresa apresentou uma

evolução negativa de todos os seus índices de endividamento. Este fato se torna evidente ao

analisarmos pontualmente o índice "Endividamento Geral", que salta de 80,37% em 31 de dezembro

de 2.006, para 116,05% no encerramento do balanço de Março 2.009.

Endividamento de Curto Prazo

ECP = PC 70,46% 65,74% 93,06% 107.16%
AT

Endividamento de Longo Prazo

ELP = PELP 9,91% 8,28% 7,65% 8,89%
AT

Endividamento Geral

EG = (PC+PELP) = 80,37% 74,02% 100,71% 116,05%
AT ."

~
Endividamento Oneroso

48,21% 46,81'}\> 56,19% 60,61%EO = (E+F) =
AT

\.'1\
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Endividamento de Curto Prazo a mostra o total de recursos de curto prazo utilizados para financiar a empresa.

Endividamento de Longo Prazo - mostra o total de recursos de longo prazo utilizado para financiar a empresa.

Endividamento Geral- mostra quanto a empresa utiliza de recursos de terceiros para financiar suas atividades.

Endividamento Oneroso - mostra quanto a empresa utiliza de recursos bancários (de curto e longo prazo)
para financiar suas atividades

GRÁFICO 9

26

AV/COLA PAULISTA
Evolução e Perfil de Endividamento

• Endividamento de Longo Prazo
• Endividamento de Curto Prazo

31/12/2006 31/1212007 31/12/2008 31/0312009

Devido às oscilações constantes do mercado com relação ao preço do frango, e seus subprodutos tanto

no aspecto interno quanto externo e com margem operacional exprimida, (Característica do Setor), a

empresa forçosamente se endividou com bancos no curto prazo, provocando um salto nas despesas

financeiras com taxas superiores ao retomo do seu negócio, conforme demonstra o gráfico a seguir:

GRÁFICO 10

AviCOLA PAULISTA
o/oDespesaFinanceira / Receita Liquida

31/1212006 31/1212007 31/1012008 31/0312009

..~
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Ao analisarmos os índices de liquidez, percebemos claramente uma piora em todos eles, conforme

abaixo:
AvlCOLA PAULISTA

LiquidezGeral

LG

LiquidezCorrente

LC

LiquidezImediata

LI

=

=

=

(AC + ARLP)
(PC + PELP)

AC
PC

D
PC

=

=

=

0,757

0,863

0,094

0,866

0,970

0,102

0,616

0,664

0,008

0,510

0,549

0,061

LiquidezGeral- indicaa capacidade de pagamentoda empresa, nocurto e no longoprazo.

LiquidezCorrente- indicaa capacidade teóricade pagamentoda empresa no curto prazo.

LiquidezImediata- mostra a capacidade de pagamentoda empresa considerando-seapenas

os recursos constantes nas disponibilidades.

Para analisarmos os índices de liquidez, devemos adotar a premissa de que a liquidez da empresa piora

na medida em~u. e os valores se afastam negativamente do número índice 1 (valores menores do que

1). ~f\S~

Fone (5511) 3026 9231 Fax (55 11) 3026 9239 Av Gal Furtado Nascimento, 740 - 10° a eOO] 104 Alto de PinheIros - São Paulo - SP - BrasIl Cep 05465-070
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AvtCOLA PAULISTA
Análise do {ndlce de Llquldez Corrente
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A necessidade de capital de giro da empresa também deve ser levada em consideração, juntamente

com o valor dos débitos inscritos na Recuperação Judicial. Na AVÍCOLA PAULISTA LTDA. a

NCG é de R$ 22,5 milhões em 31/03/2009.

Necessidade de Capital de Giro
AVICOLA PAULISTA

Necessidade de Capital de Giro (MIL R$)

NCG = AC-PC = -3.505.7n,05 -975.041,82 -16.746.230,66 -22.416.644,65

Necessidade de Capital de Giro - indica a quantidade de capital necessária para suportar as atividades operacionais da empresa.

De maneira geral, ao analisannos os índices de endividamento e liquidez, além da necessidade de

capital de giro da empresa, conforme tabela acima, toma-se clara necessidade do pedido de

Recuperação Judicial, passando o total dos débitos inscritos na Recuperação Judicial para o Exigível à

Longo Prazo, permitindo que a empresa se restabeleça financeiramente.

capacidade de pagamento da empresa. '~

Fone (5511) 3026 9231 Fax (55 11) 3026 9239 Av Gal Furtado NaSCImento, 740 - 100 a ConJ 104 Alto de Pinheiros. São Paulo. SP - Brasil Cep: 05465-070
www slegen com br
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Este plano de recuperação será viabilizado com a considerável redução de custos fixos e variáveis,

bem como pela consolidação das estratégias comerciais, produtivas, administrativas e financeiras já

citadas anteriormente.

Várias ações assertivas já foram implementadas com resultados positivos. As ações que ainda não

foram praticadas, não apresentam custo alto de investimento.

A previsão de crescimento da receita bruta, conforme abaixo, é resultado das expectativas positivas das

ações estratégicas administrativo-financeira, de produção e comerciais.

Projeção de Resultado Bruto do Exerelelo. Anual

Ano Valore em R$ % sobre o receita bruta

1 125.329.340 1.45%

2 129.089.220 1.95%
3 132.961.897 2,45%

4 136.950.754 294%
5 141.059.276 3,43%

6 145.291.055 3,92%

7 149.649.786 4.40%

8 154.139.280 488%

9 158.763.458 5,35%

10 163.526.362 5,83%

11 168.432.153 6,29%

12 173.485.117 6,76%

Como se pode observar, fundamentados nas ações descriminadas no item 2.5 e nas estratégias

definidas no item 3.2.7, foi adotado um faturamento bruto inicial conservador de R$ 125 milhões no

ANO 01, com uma taxa de crescimento de 3% a.a. do 2°, ao 12°~o, sendo que a em.pr\ só alcançará 'd?
o faturamento projetado inicialmente para 2.008, no ano 10, (GRAFICO 12 e 13). ~~ I}

Fone (55 11) 3026 9231 Fax (55 11) 3026 9239 Av Gal Furtado Nascimento, 740 ~10° a ConJ 104 Alto de Pmhelros - Sào Paulo - SP - BraSil Cep 05465.070
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Avícola Paulista Receita bruta Projetada
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Avlcola Paulista
Receita Bruta Média Mensal Projetada
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Em sua plenitude, a empresa já demonstrou capacidade produtiva instalada para atingir este objetivo,

que só não foi alcançado devido a sua situação de crise. ~ I\t \
~'N
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3.4.1 Projeções de demonstração de resultados e balanços patrimoniais

("'ll.trtts 12i3193«lT 12lC8lZllT 131$1.aJ7 mm)"?;!1 141.lBl2i6 Wi2l1.Cffi 14l00ilBT 15<1m2lDT 1Biffi4B 1ffi!m:mT 1EB.431.153-173.4ffi11t]
1-)1:àd.1.trtts I~ (131961Q 11.E5llJI (1.41O!m 11.4&91 11.~~ 11.5'11.3nl (1.ffiZei) (~ (1.ffi!l~ (1.73tffi1)!
(-)lnJx;slI:s (8773 (9 (93JZ~ (9ffi3~ (9B741<l! (1Q1ill374 (10475 (107ffi7ffl (11.11344<l (11415- (11.i9J23 (12143~
RDilaLqJdI 115:m!m 118752Cll3 1Z!33'96 12i!Bl.lm 12!l774Sl4 1318i1.7iO 137S7.an 14UIB131 'I6Ql23l1 'I!Jl4I42il 15Wi1.fB1 1lIl.EmDl
0Bts ll:s Rtxi.Ics\éttI:s 915l1l'i54 ooa:ns:a oomE 101.<5Z1ll "Kll.a:'400 1al3B537 1al!mCl1B 111.4ffilm 114141.429 116!Bl278 1196<3Em 1224ll.aJ7
OBtsMD - - - - - - - - - - - -
OBtsMJ - - - - - - - - - - - -
0JrcB0Bts - - - - - - - - - - - -
ll:laIQJllt& 9151\<E4 !IlllDl!li! !limE 101Al7.1Xl 1XUlIl<L0Il 1Qi3lB$1 1CB1IlZCl1B111Al5lll6 114141.429 116lBl218 119613.l8l 1224BlI:V
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FlltàlD.esal 4'll212 475016 .m3:D !m9'9 519lIB ffit671 5i1711 537233 !Bl2D ffJ1.m 619lID 6flA25
Dm PchiSiaie 34l7.lB2 34116<3 35'2.511 35fi'5 3!maB 3EmlIB 3657-'!17 3i01.719 37JS516 3711.Em 3lD7.lm 36128i9
O!p filmiIlB 5i\D1!D 59f1'D1 6~ 62B7.fi S4f6727 SEmE sanEm 7JHJlUl 7.3B119 7.512213 7.74l.679 7.93)315

- - - - - - - - - - - -
ll:laI~ 17.754623 'lll2li14l 18m832 191111lBi' 19811.:I5 :Il2I7.9D :lima 2l3Ii9al ~ 22467l1l ZlO2I.Sl2 :n63<LlIlI

2!&l915 3.T.li313 4S17.731 5311911 61!1l1lll 7.1Ol.3Il 8064Il 9.em:v.l llllP2l112 11:E1.a1l 122!lUBl 13.418411
RBJ1a:bNDQBaicm 1.1SlaD 1.187.621 1~ 12il917 1.297.745 1.335678 1.3i6778 1.4181ll1 1.43J5M 1.9l4A43 1Ml5iti 1.511C5l

onforme as projeções de vendas e custos obtidas durante o planejamento estratégico da empresa, foi traçado o cenário mais provável de resultado.

x.. " )--.$-J-""



6'
"ro
'"'"
w
:;l
'":s
~
ci'x
'"'"
wo~
'"<O

~
1;
G)

"'-"c;;~o
z
00

~~,~ am" 5=>
<O~
ro <-
"o" ,o ~
30, o
~~
()
o
2,

o
<-

"õ~ro
'U
õ'~ro
g"
Cf>
00'o
~
c

"

- ., ~';U . .~5" ,~ " ,- 111' ,""" -I,:I:":'~ . "Jti7l.'-';f,,JF"'1'iIIIlI

amJa1e
Qile;eBm:s 3CB:l9lJ 'ffi'ial 7I'12fi fHlm 123'l€m 1.4ni93 1.7<6t9 20191(1) 23l'lJ5<1 2EDZ11O 29?21'i1' 3ZlUB1 3!Il7.119
Oj:lsaR!:lllr 7213CB1 88339D 89B4:6 9JDBill 9751,917 1lEE 11.aB4» 11.633831 12833lm 15015:m 1591U21 1Z1OO518 18$<laD
Qln:s Qe:lI::s 54ECl2 6!ll'l6l1 65900 6iffi737 69)2072 7.00113 7.3n13l 7.<al751 7.im315 7.~i01 B:l41,EHl 8ffii'ffi 9aB61O
lnp:Sl:saRnj:aa" - - - - - - - - - - - - -
n.m E5ecSnirte 16231 16231 16231 16231 16231 16231 16231 16231 16231 16:B1 16231 16231 16231
E9IIj.Es 11.<8iSl1 134ll4l<I 13!lE!W 141i541O 15a5!:ffi 16eat28 1Z00351 184132ll 19A2Z9 2:l272rol Z22l!lEi' ~1ffilBl ;E315:D1
PaJJm;f Flo:em; - - - - - - - - - - - - -
8,lE!clP s'Fà:l:rceTac - - - - - - - - - - - - -
8li::q.ecE T8tIitts - - - - - - - - - - - - -
Feialst:6 - - - - - - - - - - - - -

21221$ :B9nllB 21712316 3I.2lIS1 3'931!ai 3'9I2ilil 37.'IlJl3IB 3l747.:£! 4Z6Z1.l1l1 <6lmm 4l3B3fj 5i2iB87 57111i9iB

~a
- - - - - - - - - - . - -

AlIIRele
Imiili2a::bClSo 2lZBEm 2lZBEm 2lZBEm 2lZBEm 2lZBEm 2lZBEm 2lZBEm 2lZBEm 2lZBEm 2lZBEm 2lZBEm 2lZBEm 2lZBEm
(1llpaia;ãJ (10151i!l (10'ffi 1i!l (1015~ (1l1517! (1l1517l: (1l15~ (1l15~ (1l1517l: (1Ol5~ (1l15~ (1Ol5~ (1l1517l: (1l1517Bl

19aB4ó'5 19aB4ó'5 19aB4ó'5 19aB4ó'5 1QaB4ó'5 1QaB4ó'5 19aB4ó'5 19aB4i!5 19aB4ó'5 19aB4ó'5 19aB4ó'5 19aB4ó'5 19aB4ó'5

..••:Bi6'll 4llB1Bl1 4Ilm741 Sl3I5ClE S?1D!3Jl 5lQBtn l6213ilil 9I.8IlEIl1 81.721:0; Ell9a73l EB4lI.lm 7l3B2l2 111lBl418
-.

~

32

Cf>
'U

'"~~
()
ro

"o~
'"ba

~ ~



6'
o
m
u;
'":::
wo~
'"co~
~
."
ID
X

U;
'":::
15~
'":s:z
';
G)

"-."
~~o
Z
~
H
• m

~.~~~m",00
o.o~3",g-~
(')
o-'l.
'l1
"õ
~
3'~~~.a
m

;,;jrc~ £<1: '1;" !{"" " .~. , ....,.}" ., ='/". '.li :;.,~, "~

0JaiI1e

~ :mt':~];I 4ª,,~ ";....:~~"'!ii:.:'~:.'•. ',' .:.~~~~:'~~' '4;;L;~~;1!iJ3 '''.'1'~ ~'(~~~ .Jii.~ ~ '"7.~";[. "-,' ,
,.; :,~ '-'::- ~' , .,''''', .",_,e'.,' .,.,'".,. .•. ",_",' ,L .\ -,,',", ,." ••.....<~.".

Olig Trb.Iái3; 100S'S 100m; 100S'S 100S'S 10l2S'S 100S'S 100m; 100m; 100m; 100m; 100m; 100S'S
Olig Tra:ms - - - - - - - - - - - -
Olig Fleürtiáia; 1r0J237 19l1Z37 1r0J237 1r0J237 1r0J237 1r0J237 1r0J237 1r0J237 1r0J237 1r0J237 19l1Z37 1r0J237
Chia amOia1!s - - - - - - - - - - - -
Olig SXiâ ea::ln I 41354 4l~ 41354 41354 41354 41354 4l~ 4l~ 4l~ 4l~ 4l~ 41354
Qba;CbgI;,fe; ElE219 ElE219 61i219 ElE219 ElE219 ElE219 ElE219 ElE219 ElE219 ElE219 ElE219 ElE219
Ra.Si;s '~>. 19D4il3 19114ro 19114ro 1lm~ 19114ro 19D4il3 19D4il3 1lm~ 19D4il3 1lm~ 1lm~ 19D4il3..

5S!1212 7.lm3l4 7.llll2l9 7.52l3B 7.!ml1l1 84B9I7 !lOl6:m 9.!I>I3ll 1lm:!6 1l7.BllB 1UB7!B 12.a!12Z! 12719291
BiliW alag:lRaD

OliCBfe;OB1aaBSXiàs 65ilJ7 65ilJ7 OOilJ7 65ilJ7 OOilJ7 65ilJ7 65ilJ7 OOilJ7 OOilJ7 65ilJ7 OOilJ7 OOilJ7
Olig;r;ãs Trb.Iái3; 121Q7i6 1.210716 1.21l7i6 121Q7i6 1210716 12fQ7i6 12fQ7i6 121Q7i6 1210716 1.210716 1.21l7i6 1210716
Qba;0Jg;r;tis !131 !131 !131 !131 !131 !131 !131 !131 !131 !131 !131 !131
Cbig3;i'e;emae1Es 4:87$ 4:87!B 4:87$ 4:87$ 4:87!B 4:87$ 4:87!B 4:87$ 4:87$ 4:87$ 4:87!B 4:87$

'_~.:.~'s:'"~'_:..".~J>Jt;,:}~:;'~ _ .:'.,"' 'J/t, '._',";,:"i ,~il?~~~ I '41!341m"'~'~9:B~ ".""~
~

..~~~ i}itflíi~"31l1 ", ... "wt~;W;" ,;.;~K~_~t...," ,_:.:i_~"/'.. . 'tt:.:; ,:, ' __ ~ _'. '. l ..•.. _.. -'-" ~z.. ,~_~

413)11:5 4jRBlJZ2 4j:m'Jij 43;&j811 4lim3ll 31.lB1lB) 3Ufl3M :n;n;;BI 2ilDl2ll :D.4lIlm 146BlIl2 8131.aD 9l4!I2l
Páli,âkl' . •
QriIà • 300lID 300CIlJ 300lID 300lID 300lID 300lID 300(JJ) 300lID 300lID 300lID 300(JJ) 300aD
lilR:B~.)EXA1Biael (109D717, (931Z1Ri (7.<Dl433j (4013110 (3JaRm 414)712 93i5lll1 154l1.Cllt :?238511 :Il1B:l37 :Blm015 4iEB7.a:B

~ 1EB7.8:12 2313331 2!B1.3n 3ilB319 4<mfm ~ 6ClBaD 69l7.4:8 7.819i67 8~74i 9753\B3 10il9193
/sm.ll'i!ll (413110 32lI2I9 7Sl7ZZ 129l5CDZ 18.lli'I.lBI 2illB!JD 3liUlE' 4Z473OI5 5Z2'Zl.t1ll 61016n

4j3lli6'iD 4ilIll5l1 4lll!i7411 s:l3l5aIl 5ZIDUIl 5UXSS Si213i&1 lBllOlB7 6L7lL1Ql M!m731 fB<BI.lm 72:IBZl2 iIilm418
CJ)
ID.
o
ir
c
õ
CJ)
"1J

'"~
~
(')
m

"o'I.'
~
6
Cj

~

5:.. JTJ



\$
Slegen

3.4.2 Análise das Projeções

Ao analisarmos os índices de endividamento e liquidez formados com base na projeção dos quadros abaixo,

é nítida a percepção de que a recuperação da empresa é viável,(GRÁFICOS 14 e 15).

AknP-mJJsA

~

8J'= ~ = 'I\6li 1Wl ~ tl3'l W 1l4ll 1l!lIl
N

~

BP= FIlP = lY,4Jl 61,CBl S(5Jl 41,6ll 31,5lI ~ 1,2ll
N

~

EG = (~iI!!F? = 1 'lY,(lli 1Il9Il 9\i9l 7l!J] ~
N

!fd~

Em = (aPt<lF? = ~ !ll6J) li! 81,311 6j!Ill 9'li'ill .v,EDJ Jl19l 1l9Il !loUi
N

GRÁFICO 14

AV/COLA PAULISTA
Evolução e Perfil do Endividamento

• Endividamento de Longo Prazo

• Endividamento de Curto Prazo

120.00%

100,00%

80,00%

60,00%

~40,00%

20,00%

~i

Fone (55 11) 3026 9231 Fax (55 11) 3026 9239 Av Gal Furtado NaSCimento 740.100 a ConJ 104 Alto de Pinheiros - São Paulo - SP. Brasil Cep 05465-070
wwwslegen com br



•Siegen
J\ÍDPRUl9A
lqmGrà

lG =()Q-A!B =
{IC-tfIlf?

~

te = te = 4 4111 4 4 4 4
IC

lqml1llEB

U = O = Q1lI q2t1
IC

Conforme tabela anterior, todos os índices de liquidez apresentam melhoras significativas.

GRÁFICO 15
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AV/COLA PAULISTA
Análise do /ndice de Liquidez Corrente • Liquidez Corrente
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o índice de liquidez corrente apresenta esta evolução devido ao aumento do saldo da conta

"Disponibilidades". Este saldo, como será comentado mais adiante, visa fazer frente ao pagamento de

obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias. ~

Dentre outras análises, cabe citar a estabilização dos principais custos da empresa, dentro do atual estrutura, tj
e que não tem seu crescimento diretamente proporcional à evolução no faturamento.

Esta redução é resultado direto das ações tomada e citadas nos itens 2.5 e 3.2.7 ,,~

Estes percentuais se mostram compatível com as ações que estão sendo tomadas neste setor.
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Premissas adotadas nas projeções
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As projeções mostram que a AVÍCOLA PAULISTA LTDA. tem condições de reverter significativamente

o quadro negativo atual. Para isso, foram adotadas as seguintes premissas:

• Evolução do faturamento conforme demonstrado no item 3.4.1;

• Evolução dos custos de produção e despesas operacionais e financeiras, além da evolução dos

estoques, compatível com a evolução do faturamento;

• Destinação de 90% do Resultado Líquido anual da empresa para pagamento dos credores das

classes 1,11e III habilitados na recuperação judicial no Ano 01, e 65,5% nos demais anos.

• Provisionamento dos recursos, que podem ser observados na linha "Disponibilidades" no Ativo

Circulante. Observa-se que ele é crescente e que poderá atingir cerca de R$ 3.597.119,00 (Três

Milhões Quinhentos e Noventa e sete mil cento e dezenove Reais), no ANO 12. Tais valores visam

fazer frente ao pagamento de débitos tributários, previstos no artigo 68 da Lei I I.1O 1/2005 a ser

regulamentado pelos órgãos competentes e demonstrado no item 3.4.1 no quadro balanço

patrimonial projetado nas contas "Obrigações Tributárias", "Obrigações Trabalhistas" e

"Obrigações Previdenciárias" no Passivo Circulante.

• A depreciação líquida estimada nas projeções de resultado futuro é equivalente a zero uma vez que

foi considerado que, ao longo dos 12 anos de duração do plano, o valor da depreciação bruta será

totalmente reinvestido na empresa de forma preventiva para manutenção de sua capacidade e

competitividade. Esta simplificação torna a projeção da de~o.nstração de resultados equivalente à

geração de fluxo de caixa do período considerado. ~~
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3.4.4 Proposta para os credores
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Conforme prevê o art. 50 da Lei 11.10112005, este plano de recuperação propõe a concessão de prazos e

condições especiais para pagamento das obrigações vencidas.

Assim, este plano sugere um provisionamento de parte do seu Resultado Líquido (conforme demonstrado no

item 3.4.1. acima) para pagamentos anuais, destinados indistintamente aos credores de todas as classes, com

primeiro pagamento um ano após a data de publicação no Diário Oficial da Justiça da decisão da

homologação do plano, e conseqüente concessão de sua recuperação judicial em juízo.

Ao final de cada período de 12 meses, o provisionamento será utilizado para pagar o valor integral dos

credores com montante inferior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de valor de face. Para os credores com saldo

superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), os pagamentos ocorrerão com a parcela mínima de R$ 4.000,00

(quatro mil reais) mais o rateio proporcional à participação do credor sobre o total dos créditos restantes.

Estima-se que, respeitadas as projeções feitas, o valor destinado às classes I 11e III será de aproximadamente

R$ 1.501.103 (Um Milhão Quinhentos e um mil cento e três Reais) ao final do primeiro ano.

Tal valor será suficiente para quitar integralmente logo no primeiro ano, 198 dos estimados 463 credores

daquelas classes, guardadas as regras acima. O prazo máximo para pagamento de todos os credores é de até

12 (doze) anos caso a evolução da receita bruta da empresa não ultrapasse a estimativa conservadora adotada

Fone (55 11) 3026 9231 Fax (55 11) 3026 9239 Av Gal Furtado NaSCimento 740 - 100 a GanJ 104 Alto de Prnhelros • São Paulo - SP. Brasil Cep 05465-070
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Até O momento de conclusão deste trabalho, o valor total de créditos sujeitos à Recuperação Judicial era de

R$ 47.378.903,19 (Quarenta e seis Milhões sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta

e um Centavos) conforme informado pelos representantes da empresa. Este valor deverá ser objeto de

validação até a data da publicação do quadro geral de credores. Estes valores estão classificados da seguinte

forma:

Classe Descrição Valor-R$

I Créditos Trabalhistas 123.000,00

II Créditos com garantia real 8.846.552.17

III Crédito com privilégio geral 38.409.351,02

TOTAL 47.328.903,19

Do total de créditos acima, algumas movimentações foram realizadas, após o pedido de recuperação judicial,

conforme relacionamos a seguir.

TOTAL DE CREDITOS APONTADOS NO BALANÇO 31.03.2009 46.039.024,83

CREDITOS TOTAIS CONFORME RELAÇÃO NA DATA DO 47.378.903,19
PEDIDO 08.04.2009, (RELAÇÃO)

DIFERENÇA PARA 08.04.2009 1.339.878,36
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4. Considerações finais
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A Siegen Serviços de informação Empresarial e Gestão Estratégica de Negócios Ltda., contratada para

elaborar o Plano de Recuperação e dar seu parecer sobre a viabilidade econômico-financeira da AVÍCOLA

PAULISTA LTDA. acredita que as informações constantes neste Plano de Recuperação. evidenciem que a
empresa é rentável.

Baseada nas ações tomadas descritas no item 2.5 e nas estratégias sugeridas para a reestruturação apontadas

no item 3.2.7, a AVÍCOLA PAULISTA LTDA. será capaz de trabalhar como uma empresa viável e

lucrativa.

A Siegen Ltda, acredita que todos os credores terão maiores beneficios com a implementação deste plano de

recuperação, uma vez que a proposta aqui analisada não agrega nenhum risco adicional aos credores.

Observe que nenhum credor foi convidado a participar de um plano de capitalização da empresa e não foi

forçado a continuar estabelecendo relações comerciais com a mesma.

Após o cumprimento dos art. 61 e 63 da Lei 11.101/2005, a suplicante compromete-se a honrar com os

demais pagamentos no prazo e na forma de seu plano devidamente homologado.

É o relatório.

ROG

o de 2009.

LVEIRA MONTEIRO CRE. 27.420.8

Serviços de Informação Empresarial e Gestão Estratégica de Negócios Ltda

Anuente:

PAULO ROBERTO PRETE __~- -RG: 8.871.459/SSP/SP '----------.-----

CIC.016.250.108-00

MARCOS AURELIO CALDANA

RG: 14.879.861/SSP/SP

CIC.059.192.878-70
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