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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

METALSTAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
- Em Recuperação Judicial CNPJ 04.917.856/0001-87
NIRE 43204841050

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa (RS)

Processo Nº 028/1.15.0001091-6
(CNJ 0002069-37.2015.8.21.0028)

O presente Plano de Recuperação Judicial (“Plano”) visa atender ao disposto no Art. 53
da Lei 11.101/2005 (“LRF”), pela METALSTAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., inscrita
no CNPJ sob o número 04.917.856/0001-87, estabelecida na Rua Augusto Pestana,
2265, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa (RS), CEP 98.900-000, doravante
designada simplesmente como “Metalstar” ou “Recuperanda”.
I – Considerando que a Recuperanda enfrenta dificuldades econômicas e financeiras e
que, por esta razão ajuizou pedido de recuperação judicial, nos termos da Lei de
Recuperação de Empresas e Falências, e deve submeter o Plano à homologação judicial;
II – Considerando que o pedido foi deferido pelo R. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Santa Rosa (RS), nos autos de nº 028/1.15.0001091-6 e a decisão publicada
na Nota de Expediente nº 60/2015 na data de 03 de Março de 2015;
III – Considerando que o presente Plano cumpre os requisitos contidos no Art. 53 da Lei
de Recuperação de Empresas e Falências, eis que (i) apresenta os meios de recuperação
da Recuperanda, (ii) é, na visão da Recuperanda, uma alternativa viável, atestada pelo
Laudo de Viabilidade Econômica, e (iii) inclui o Laudo de Avaliação de Bens e Ativos; e
IV – Considerando que, por força do Plano, a Recuperanda busca superar sua crise
econômico-financeira e reestruturar seus negócios, com o objetivo de (i) preservar a
atividade empresarial, (ii) manter-se como fonte de geração de riquezas, tributos e
empregos e (iii) renegociar o pagamento de seus credores de forma sustentável e
consoante com o que prevê o Art. 47 da Lei de Recuperação de Empresas e Falências:
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Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica.
A Recuperanda submete o presente Plano à aprovação da Assembleia de Credores, caso
venha a ser convocada nos termos do Art. 56 da Lei de Recuperação de Empresas e
Falências, e à homologação judicial, nos termos seguintes.
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PARTE 1 - INTRODUÇÃO
1.1.

Apresentação

O objetivo da Recuperação Judicial é viabilizar a superação da crise econômicofinanceira da Recuperanda. Pretende-se com a Recuperação Judicial, na forma da Lei
11.101/2005, conciliar a manutenção e a continuidade das atividades empresariais da
Recuperanda, com o pagamento aos credores, de forma a propiciar o cumprimento de
sua função social, conforme prevê o Art. 47 da referida Lei.
Assim sendo, a Recuperanda apresenta nos termos do artigo 53 da Lei Recuperacional
o seu Plano de Recuperação, incluindo demonstração de resultados, fluxo de caixa
projetado para os próximos exercícios, permitindo a visualização adequado do
comportamento financeiro futuro, e, consequentemente, suas possibilidades para
pagamentos a credores, conforme premissas detalhadas.
O presente plano procura projetar um lucro operacional adequado e sustentável ao
longo dos próximos anos. A viabilidade futura da empresa depende não só da atual
situação do endividamento, mas também e fundamentalmente da melhoria de seu
desempenho operacional. Sendo assim, as medidas identificadas no presente Plano
estão incorporados a um planejamento estratégico da empresa para os próximos
exercícios.
A análise de todas as áreas e unidades da empresa foi a base para nortear as ações a
serem tomadas, visando recuperar a empresa.
As projeções financeiras foram desenvolvidas assumindo-se o crescimento de mercado,
baseado em premissas razoáveis e conservadoras.

1.2.

Regras de Interpretação

1.2.1 Cláusulas e Anexos. Exceto se especificado de forma diversa, todas as
Cláusulas e Anexos mencionados no Plano referem-se a Cláusulas e Anexos
do próprio Plano.
1.2.2 Títulos. Os títulos dos Capítulos e das Cláusulas deste Plano foram incluídos
exclusivamente para referência e não devem afetar o conteúdo de suas
previsões.
1.2.3 Interpretação. Os termos “incluem”, “incluindo” e termos similares devem
ser interpretados como se estivessem acompanhados da frase “mas não se
limitando a”.
1.2.4 Referências. As referências a quaisquer documentos ou instrumentos
incluem todos os respectivos aditivos, consolidações e complementações,
exceto se de outra forma expressamente previsto.
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1.2.5 Disposições Legais. As referências a disposições legais e leis devem ser
interpretadas como referências a essas disposições tais como vigentes nesta
data ou em data que seja especificamente determinada pelo contexto.
1.2.6 Prazos. Todos os prazos previstos neste Plano serão contados na forma
determinada no art. 132 do Código Civil, desprezando-se o dia do começo e
se incluindo o dia do vencimento. Quaisquer prazos deste Plano (sejam
contados em Dias Úteis ou não) cujo termo inicial ou final caia em um dia que
não seja um Dia Útil, serão automaticamente prorrogados para o Dia Útil
imediatamente posterior.

1.3.

Definições | Glossário

Os termos utilizados neste Plano têm os significados definidos abaixo, sem prejuízo das
demais definições no objeto deste Plano:
1.3.1 “Aprovação do Plano”: Aprovação do Plano na Assembleia de Credores. Para
os efeitos deste Plano, considera-se que a Aprovação do Plano ocorre na data
da Assembleia de Credores que votar o Plano, ainda que a homologação do
Plano se dê na forma do art. 45 ou do § 1º do art. 58 da Lei de Falências.
1.3.2. “Assembleia de Credores”: Assembleia geral de credores nos termos do
Capítulo II, Seção IV, da Lei de Falências.
1.3.3. “CDI”: Taxa de referência utilizada para todas as aplicações financeiras, bem
como todas as operações de crédito do sistema financeiro, publicada pela
CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados,
expressa em termos anuais, ou o índice que vier a substituí-la, na sua
ausência.
1.3.4. “Controle”: significa o controle societário, definido como o controle de mais
de 50% das cotas de capital social, e suas implicações conforme o Capítulo IV
do Livro II do Código Civil Brasileiro.
1.3.4.1.3.5.
“Controle Integral”: significa a totalidade (100%) das cotas
representativas do capital.
1.3.5.1.3.6.
“Créditos”: Todos os créditos e direitos detidos pelos Credores
contra a METALSTAR na data do ajuizamento da Recuperação Judicial, sejam
materializados ou contingentes, estejam ou não vencidos, sejam ou não
objeto de disputa judicial ou procedimento arbitral, estejam ou não incluídos
na Lista de Credores. Os créditos que não estejam sujeitos à Recuperação
Judicial em razão de previsão legal ou decisão judicial transitada em julgada
não são incluídos na presente definição.
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1.3.6.1.3.7.
“Créditos Extraconcursais”: Créditos detidos contra a METALSTAR
que não estejam sujeitos à Recuperação Judicial em razão de previsão legal
(conforme previsto no artigo 49, parágrafo terceiro da Lei de Falências) ou
decisão judicial transitada em julgada.
1.3.7.1.3.8.
“Créditos com Garantia Real”: Créditos detidos pelos Credores
com Garantia Real, assim definida pelo Código Civil Brasileiro e legislação
específica.
1.3.8.1.3.9.
“Créditos Quirografários”: Créditos sem garantias ou com
privilégio geral detidos pelos Credores Quirografários.
1.3.9.1.3.10.
“Créditos Trabalhistas”: Créditos detidos pelos Credores
Trabalhistas.
1.3.10.1.3.11.
“Créditos - Pequenas e Médias Empresas”: Créditos detidos pelos
Credores - Pequenas e Médias Empresas.
1.3.11.1.3.12.
“Credores”: pessoas, físicas ou jurídicas, detentoras de Créditos
relacionadas na Lista de Credores. As pessoas, físicas ou jurídicas, detentoras
de créditos que não estejam sujeitos à Recuperação Judicial em razão de
previsão legal ou decisão judicial transitada em julgada não são incluídos na
presente definição.
1.3.12.1.3.13.
“Credores Extraconcursais”: São os credores detentores de
Créditos Extraconcursais.
1.3.13.1.3.14.
“Credores Financeiros”: São as instituições financeiras e/ou
fomentadoras Credores da METALSTAR.
1.3.14.1.3.15.
“Credores Fornecedores”: São as pessoas, físicas e/ou jurídicas,
que detém Créditos contra a METALSTAR de natureza distinta de mútuo,
incluindo mas não se limitando a fornecedores, prestadores de serviços,
entre outros.
1.3.15.1.3.16.
“Credores com Garantia Real”: Credores cujos Créditos são
assegurados por direitos reais de garantia (tal como penhor ou hipoteca), até
o limite do valor do respectivo bem, nos termos do art. 41, II, da Lei de
Falências.
1.3.16.1.3.17.
"Credores - Pequenas e Médias Empresas”: significam os titulares
de créditos quirografários, com privilégio especial ou com privilégio geral ou
subordinados, classificados na legislação vigente como empresas de
pequeno ou médio porte.
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1.3.17.1.3.18.
“Credores Quirografários”: Credores detentores de créditos
quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral e subordinados,
nos termos do art. 41, III, da Lei de Falências.
1.3.18.1.3.19.
“Credores Trabalhistas”: Credores detentores de créditos
derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho,
nos termos do art. 41, I, da Lei de Falências.
1.3.19.1.3.20.
“Data do Deferimento”: A data em que foi deferido o
processamento da recuperação judicial da METALSTAR, ou seja, 03 de março
de 2015.
1.3.20.1.3.21.
“Dia Útil”: qualquer dia que não um sábado, domingo ou um dia
em que os bancos comerciais estão obrigados ou autorizados por lei a
permanecer fechados na Cidade de Porto Alegre ou na Cidade de Santa Rosa
– Estado do Rio Grande do Sul.
1.3.21.1.3.22.
“Encargos”: serão os juros e correção monetária a serem
acrescidos aos Créditos originais, a contar do primeiro dia do mês seguinte à
Homologação deste Plano até a data de pagamento de cada parcela pela
Metalstar, conforme percentuais, índices e cronograma definidos neste
Plano.
1.3.22.1.3.23.
“Garantidores”: São todas as pessoas, físicas e/ou jurídicas, que
tenham prestado algum tipo de garantia, seja ela de natureza fiduciária,
fidejussória e/ou real, aos Credores da METALSTAR, incluindo aos Credores
Extraconcursais.
1.3.23.1.3.24.
“Homologação Judicial do Plano”: Decisão judicial que concede a
recuperação judicial, nos termos do art. 58, caput e §1º, da Lei de Falências.
Para os efeitos deste Plano, considera-se que a Homologação Judicial do
Plano ocorre na data da publicação da decisão que concede a recuperação
judicial, nos termos do art. 58, caput e §1º, da Lei de Falências, no Diário da
Justiça do Rio Grande do Sul, proferida pelo Juízo da Recuperação.
1.3.24.1.3.25.
“Juízo da Recuperação”: O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul.
1.3.25.1.3.26.
“Laudo de Avaliação de Bens e Ativos”: Laudo de avaliação de bens
e ativos, elaborado conforme o art. 53, III da Lei de Falências.
1.3.26.1.3.27.
“Laudo de Viabilidade Econômica”: Laudo econômico-financeiro,
elaborado conforme o art. 53, III, da Lei de Falências.
1.3.27.1.3.28.

“Lei de Falências” ou “LRF”: Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
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1.3.28.1.3.29.
“Lista de Credores”: Relação de Credores da METALSTAR,
apresentada com a Petição Inicial da Recuperação Judicial ou a Relação de
Credores a ser apresentada pelo Administrador Judicial com as alterações
das decisões proferidas em habilitações ou impugnações de crédito.
1.3.29.1.3.30.
“Montante Principal”: É o montante, em moeda corrente nacional
e/ou estrangeira, de Créditos Trabalhistas, Créditos com Garantia Real,
Créditos Quirografários e Créditos - Pequenas e Médias Empresas descritos
na Lista de Credores.
1.3.30.1.3.31.

“Plano” ou “PRJ”: Este plano de recuperação judicial.

1.3.31.1.3.32.
“Receita Líquida”: É o faturamento bruto da METALSTAR,
deduzidas as devoluções, os cancelamentos, os descontos incondicionais e
os impostos e contribuições incidentes sobre esse faturamento.
1.3.32.1.3.33.
“UPI” ou “UPIs”: (é)são a(s) unidade(s) produtiva(s) isolada(s), tal
como qualificadas pela Lei de Falências. São as seguintes UPIs que compõem
os ativos da METALSTAR, consideradas isoladamente:
(a) UPI Matriz – Rua Pedro Antunes, 1.000, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa (RS)
(b) UPI Cruzeiro – Rua Augusto Pestana, 2.265, Bairro Cruzeiro, Santa Rosa
(RS)
(c) UPI Timbaúva - BR 344 / 333, KM 38, Bairro Timbaúva, Santa Rosa (RS)
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PARTE 2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
2.1.

Perfil da Empresa | Breve Histórico da Empresa | UPI’s Da Empresa | A
Empresa em Números

2.1.1. Perfil da Empresa | Breve Histórico da Empresa
Fundada em 27 de Janeiro de 2001, na cidade de Santa Rosa, Região Noroeste do Estado,
a METALSTAR atua no ramo de metalurgia principalmente como fornecedora sistemista
de montadoras de implementos agrícolas e de usinas de asfalto móveis. Especializada
em corte a laser, usinagem, estamparia, conformação, solda, sistema de pintura e
ferramentaria, oferece um completo setor de metrologia, que conta com máquinas de
medição tridimensional, assegurando a confiabilidade dos produtos, a METALSTAR se
destaca no setor metalúrgico com ampla mesa no corte a laser, que possui velocidade
superior às demais empresas da Região. A METALSTAR é uma empresa que emprega a
mais alta tecnologia para atender as demandas das principais indústrias do setor metalmecânico e rodoviário da região.
2.1.2. UPI´s da Empresa
A METALSTAR possui atualmente uma estrutura de três unidades produtivas
independentes (UPI’s) que integram o sistema produtivo da Empresa. Espera-se em um
futuro próximo concentrar todas as atividades da Empresa na UPI Matriz Pedro Antunes,
construída com esse propósito para racionar os recursos e diminuir os custos com
logística interna do processo produtivo. O Quadro abaixo especifica cada uma das UPI’s.
ENDEREÇO
UPI Matriz

Rua Pedro Antunes, 1.000
Bairro Cruzeiro | Santa Rosa
CEP 98.900-000

CARACTERÍSTICAS

SETORES

 Instalações em terrenos e prédios
próprios
 Terreno: 38.000 m²
 Área construída: 2.400 m²
 Imóvel novo, em fase de transição
das demais unidades para esta

 Usinagem
 Corte a Lazer
 Corte a Frio
 Estamparia /
Conformação
 Pintura Líquida / A Pó
 Solda
 Metrologia
 Cargas e Transportes

 Instalações em terrenos e prédios
próprios
 Terreno: 38.817,27 m²
 Área construída: 1.200 m²
 Matrícula 19.831
 Imóvel em estado de novo

 Jato de granalha

 Terreno: 6.000 m²
 Área construída: 2.824 m²

 Ferramentaria

UPI Timbaúva
BR 344 / 333, KM 38
Bairro Timbaúva | Santa Rosa
CEP 98.900-000

UPI Cruzeiro
Rua Augusto Pestana 2.265
Bairro Cruzeiro | Santa Rosa
CEP 98.900-000
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2.1.3. A Empresa em Alguns Números:

FONTE: Empresa

2.2.

Composição Acionária | Estrutura Organizacional

2.2.1. Composição Acionária:
Empresa genuinamente familiar, a METALSTAR é composta por dois sócios cujas cotas e
participação no capital social da Empresa estão demonstradas no quadro abaixo.
SÓCIO
Edegar Oscar Musskopf
Miriam Musskopf Ames
TOTAL

CAPITAL SOCIAL (R$)
1.500.000,00
6.000.000,00
7.500.000,00

% / COTAS
20%
80%
100%

FONTE: 6ª Alteração e Consolidação do Contrato Social de Sociedade Limitada:
Metalstar Indústria Metalúrgica Ltda. (20/12/2011)

2.2.2. Estrutura Organizacional:
A METALSTAR apresenta uma estrutura operacional enxuta, com poucos níveis
hierárquicos facilitando a tomada de decisões e implementação de melhorias. O
organograma abaixo apresenta a estrutura organizacional da Empresa.
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2.2.3. Principais Serviços Realizados:
A METALSTAR realiza diversos serviços dentro do processo de metalurgia de peças
seriadas e chassis para equipamentos de pavimentação móveis. O quadro abaixo
sintetiza os principais serviços prestados pela Empresa.
UNIDADES / SERVIÇOS

CARACTERÍSTICAS

Usinagem

Centro de Usinagem Horizontal -MAZAK
• Dimensões 1020 X 625;
• Magazine com 30 ferramentas.

Corte a Lazer

Centro de Usinagem Vertical -DAEWOO
• Limites: 630 mm para Z;
• 560 mm para X;
• 310 mm para Y;
• Magazine com 40 ferramentas.
Bystronic Byspeed 4020
• Potência: 4400watts;
• Capacidade: 25x2000x4000mm.
Bystronic 3015
• Potência: 2200 watts;
• Capacidade: 16x1500x3000mm;
• Mesa alimentadora com ventosas pneumáticas para abastecimento;
• Sistema operacional Lantek e Bisoft.

Corte a Frio

Estamparia / Conformação

Bystronic 3015
• Potência: 2200 watts;
• Capacidade: 16x1500x3000mm;
• Mesa alimentadora com ventosas pneumáticas para abastecimento;
• Sistema operacional Lantek e Bisoft.
Cortes em revestimentos de superfície com alta precisão. O material a
ser cortado permanece frio, reduzindo ao mínimo os danos potenciais.
Com essa técnica, não há faíscas, descoloração ou contaminação para
o meio ambiente.
Guilhotina Hidráulica
• Capacidade de corte: 13x3000mm.
Prensas Excêntrica SEYI -160Ton
• Área do Martelo: 1100 x 555 mm;
• Área da Mesa: 1250 x 760 mm.
Prensa Excêntrica Tipo “C” CHIN FONG 200 Ton
• Área do Martelo: 2000 x 650mm;
• Área da Mesa: 2400 x 840mm.

Pintura Líquida / A Pó

Prensa Hidráulica FKL 300 Ton
• Área da mesa: 1200 x 1200 mm
Jato de Granalha
• Sistema automatizado;
• Suporta grandes peças;
• Jato multidirecional;
• Grande vazão de granalha;
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• Auto alimentação;
• Reciclagem automática.

Solda

Ferramentaria

Cabine de Lavagem
• Tanque 01:
- Desengraxe + Fosfato;
- Volume: 6000 litros;
• Tanque 02:
- Enxágue;
- Volume: 3000 litros;
Célula Robotizada N°02 - REVOCELL com Mesa Rotativa por Servo
Motor
• 7 eixos - 1500 x 750mm
• 2 Mesas de trabalho
Eletroerosão afio Agie Charmilles Cut 20
• Tamanho máximo da peça 900x680x250;
• Curso350x250x25;
• Corte inclinado25º/80mm;
• Velocidade de corte270mm/min.
Eletroerosão por Penetração
• Para dimensões até 800x1000mm.
Fresadora CNC
• Curso de 2000x850mm.
Plaina Fresadora
• Curso de 1100x4000mm.

Metrologia
Cargas e Transportes

2.3.

Centro de Usinagem Vertical
• Capacidade de usinagem: 1050x510x610 mm
Completo sistema de metrologia através de equipamentos e
instrumentos de precisão.
Serviço complementar de logística interna de apoio e de entrega de
produtos a clientes:
 Caminhões
 Caminhonetes Utilitárias;
 Veículos Leves;
 Empilhadeiras Hyundai.

Layout Industrial da UPI Matriz

A METALSTAR ampliou suas instalações através da construção de uma nova unidade no
Bairro Cruzeiro, em uma área própria de 120 mil m², sendo 6 mil m² de área fabril. A
nova unidade segue os modernos preceitos de construção, permitindo versatilidade e
facilidade de expansão dos pavilhões a partir das instalações já existentes. Em um futuro
próximo, espera-se concentrar todas as etapas do processo produtivo nessa nova
unidade. O croqui abaixo apresenta o layout da nova unidade.
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2.4.

Capacidade instalada por setor

SETOR
Corte Laser
Estamparia
Dobra
Corte Serra
Usinagem (Torno)
Usinagem (C.Usi.)
Solda Manual
Solda Robo
Pintura
TOTAL

CAPACIDADE
INSTALADA
(HORA)¹
1.728
1.728
2.880
576
1.728
1.152
5.760
1.728
576
17.856

CAPACIDADE
CAPACIDADE
UTILIZADA
UTILIZADA (%)
(HORA)
880
51%
528
31%
1.056
37%
176
31%
528
31%
352
31%
1.728
30%
176
10%
176
31%
5.600
31%

¹ Ca pa ci da de i ns tal a da : 4 turnos de 6 hora s , 6 di a s na s ema na .
FONTE: Empres a

2.5.

Certificações e Qualificações

Através dos Certificados NBR ISO 9001 – 2008, a METALSTAR comprova o eficaz serviço
prestado com um sistema de gestão da qualidade que se traduz em confiabilidade e
credibilidade dos produtos oferecidos.
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2.6.

Sustentabilidade Ambiental

2.6.1. Implantação da Indústria: A planta industrial da METALSTAR está implantada em
terreno com área de 91.987,20 m², sendo que, aproximadamente, 10% é de área
de mata nativa, constituindo reserva natural permanente e garantindo bem
estar aos funcionários, além de ter potencial natural de absorção do dióxido de
carbono, um dos principais gases responsáveis pelas mudanças climáticas.
2.6.2. Planta Industrial: A concepção da planta industrial teve profunda preocupação
com as questões ambientais e com a qualidade de vida dos funcionários que
trabalham na indústria.
Gases – Todas atividades que geram gases, tais como as unidades de soldagem, possuem
exaustores que absorvem estes gases e os transportam para um filtro instalado no lado
externo da indústria, onde é feita a filtragem e limpeza, de forma a permitir o
lançamento à atmosfera sem resíduos de qualquer impureza;
Áreas de Limpeza de peças – as mesas onde são feitos serviços de limpeza de peças com
lixadeiras e esmirilhadeiras são dotadas de exaustores, que absorvem a poeira e
pequenas partículas de ferro, conduzindo à uma unidade de limpeza externa que faz o
total recolhimento destas partículas;
Aparelhos de Corte Laser – as unidades acessórias das máquinas de corte a laser que
possuem potencial de barulho e poluição, como os resfriadores e filtros, são instaladas
na área externa da fábrica, de forma a garantir maior qualidade ambiental aos
trabalhadores de toda a indústria.
Jato de granalha – a unidade de limpeza de peças com jato de granalha está instalada
externamente, o que garante a limpeza e redução de ruídos dentro da indústria.
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2.6.3. Tratamento de Resíduos Líquidos
Esgoto Pluvial – a água da chuva é recolhida em uma lagoa com capacidade de 9.000 m³
de água, potencializando a utilização para sistema de resfriamento da cobertura da
indústria, garantindo maior conforto térmico nos meses de verão.
Esgoto Cloacal –100% do esgoto cloacal da planta industrial é tratado através de sistema
de reator e filtros, possibilitando posterior direcionamento à lagoa de captação das
águas pluviais.
Resíduos Industriais – a indústria possui pequena geração de resíduos líquidos, os quais
são destinados para uma Estação de Tratamento que os livra de produtos químicos,
destinando a água tratada para a lagoa.

2.7.

Histórico e Composição do Faturamento

No primeiro ano das operações na nova unidade, a Receita Bruta da METALSTAR
experimentou níveis muito acima do até então realizado pela Empresa. A partir de 2014
o faturamento sofreu uma reversão de tendência ascendente que comprometeu a
capacidade da Empresa em enfrentar seus compromissos financeiros. A Tabela e Gráfico
abaixo apresentam essa evolução.

Um dos grandes desafios enfrentados pela METALSTAR é buscar a redução da
concentração do faturamento em poucos clientes. Nos últimos dois exercícios
encerrados, cerca de 90% do faturamento dependiam do desempenho de apenas dois
clientes. O Quadro abaixo demonstra essa forte concentração de vendas.
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2.8.

Causas do Desiquilíbrio

2.8.1. Redução de 24% da Receita Líquida de 2014 (R$ 27,4 milhões) em comparação
a 2013 (R$ 36,1 milhões), em especial a partir do segundo semestre de 2014,
quando as vendas para os dois principais clientes se reduziram
significativamente, tendo como principais motivos:


Retração da Economia Brasileira:
2.8.1..1. O declínio constante das taxas de variação do PIB Geral do Brasil e o
PIB Agropecuário, observado desde 2010, afeta diretamente as vendas
da METALSTAR, pois atualmente estão concentradas em dois
principais clientes: 1) Um cliente fornecedor de máquinas e
equipamentos agrícolas; e 2) Outro fornecedor de equipamentos para
asfaltamento de estradas de rodagem, que respondem por mais de
95% do faturamento da Empresa em 2014. O Gráfico abaixo
demonstra evolução percentual do PIB do país versus o PIB
Agropecuário, no qual se verifica o desempenho negativo em 2012 e a
estagnação até 2014:



No ramo dos implementos agrícolas:
2.8.1..1. Redução de pedidos, abaixo do inicialmente programado, em função
da retração das vendas desse cliente provocada pela retração do
mercado agropecuário, aumento das taxas de juros que foi traduzida
na suspensão temporária dos incentivos oficiais para a aquisição de
máquinas e equipamentos agrícolas (ex.: MODERFROTA).
2.8.1..2. Visando a redução de custos com logística, o cliente do ramo de
máquinas e implementos agrícolas vem desenvolvendo novos
fornecedores (sistemistas) de componentes cada vez mais próximos
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de suas unidades produtoras, o que provocou uma redução das vendas
da METALSTAR principalmente para a unidades fora do Rio Grande do
Sul.


No ramo da construção civil/pavimentação:
2.8.1..1. Redução de pedidos, abaixo do inicialmente programado, em função
da retração das vendas desse cliente provocada pela suspensão
temporária dos programas oficiais (ex.: PAC) que previam melhorias
na infraestrutura de estradas de rodagem no país, provocando,
inclusive, o cancelamento inesperado de embarque de produtos já
fabricados. Tais reduções exigiram desencaixe de cerca de R$ 1,5
milhão por parte da METALSTAR para aquisição de matéria-prima e
pagamento de fornecedores em Junho e Julho/2014. Esses produtos
acabados, se não adquiridos pelo próprio cliente, não poderão ser
reaproveitados em outros clientes, senão como sucata, dada a
especificidade de projeto.
2.8.1..2. O gráfico abaixo apresenta a evolução da Receita Líquida mensal de
2014 e as médias mensais de 2011 a 2013:

2.8.2. Redução do Capital de Giro Próprio e Crise de Liquidez:


Redução do Capital de Giro Próprio:
2.8.2..1. A combinação de significativas reduções nas contas “Disponibilidades”
e “Clientes / Duplicatas a Receber” pelo lado do Ativo Circulante, e o
aumento das contas “Fornecedores” e “Empréstimos e
Financiamentos” de curto prazo pelo lado do Passivo Circulante,
provocou uma redução do Capital de Giro próprio a partir de 2012,
quando passou de R$ 2,199 milhões positivos para R$ 1,846 milhão
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negativo em 2013, e R$ 6,277 milhões negativos em 2014, conforme
demonstrado no Gráfico abaixo:



Crise de Liquidez:
2.8.2..1. Resultante da redução do capital de giro, observa-se uma deterioração
dos índices de liquidez da METALSTAR a partir de 2012, tanto em
termos de Liquidez Corrente, Seca ou Imediata, conforme
demonstrado no Gráfico abaixo. Essa situação adversa compromete a
capacidade da Empresa de enfrentamento de suas obrigações no curto
prazo.



Margens entre custo de produção e preço de venda extremamente reduzidas
e muitas vezes negativas em função das práticas de negociação comuns entre
sistemistas e montadoras, que adotam políticas diferenciadas, mas que
culminam com o arrocho das margens de lucro da METALSTAR, como por
exemplo:
2.8.2..1. Negociação extremamente difícil de repasse de aumento de custos de
produção (aumento do custo de energia elétrica, insumos atrelados à
cotação do dólar americano, etc.), valendo-se da negociação inicial
que serve de base para a programação de pedidos de curto e médio
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prazos, além da pressão exercida pela política de desenvolvimento de
novos sistemistas.
2.8.2..2. Linha de itens extremamente complexa, demandante de matériaprima especial (em sua maioria chapas pesadas cujos preços estão
atrelados à cotação do dólar americano) e do fornecimento de peças
e componentes críticos que dependem de “sub sistemistas”
homologados, ficando a negociação com esses a cargo da METALSTAR,
muitas vezes em posição de desvantagem por não poder buscar outras
alternativas de fornecimento.
2.8.2..3. Aquisição de matéria prima a custos mais elevados: Ao longo de 2014,
por restrição de cadastro perante fornecedores críticos, a METALSTAR
se viu obrigada a adquirir boa parte da matéria-prima à vista e através
de distribuidores, em especial chapas metálicas (que representam
cerca de 60% do custo de produção dos itens e cujos preços estão
atrelados à cotação do dólar americano), o que implica em custo de 6
a 10% (sem considerar o impacto tributário) mais elevado do que se as
adquirisse diretamente das usinas. O Gráfico abaixo apresenta a
evolução da cotação do dólar americano frente ao real:



Investimentos para a ampliação da capacidade de produção:
2.8.2..1. Nova Unidade Fabril Bairro Cruzeiro:
2.8.2..1.1. Diante das perspectivas apontadas de forma firme pelos principais
clientes em ampliar as linhas de peças e componentes fornecidos
pela METALSTAR, foram feitos investimentos para a construção de
uma nova unidade fabril no Bairro Cruzeiro, em um total de
120.000,00m²de área de terrenos e 6.000m² de área construída.
Foram alocados R$ 6,5 milhões para a construção dessa nova
unidade, tendo como principal fonte de financiamento o BADESUL,
cujas parcelas de amortização iniciaram em Julho/14.
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2.8.2..1.2. Quando da apresentação do Plano de Investimento ao BADESUL, o
Faturamento Bruto projetado era de uma curva ascendente que
variava de R$ 6 a 8 milhões por mês, baseado naquelas perspectivas
de vendas apontadas pelos principais clientes.
2.8.2..1.3. Se por um lado havia uma grande perspectiva de mercado, por
outro a exigência de capital de terceiros também foi imprescindível,
especialmente quando este capital era largamente ofertado pelos
bancos de fomento, a custos e prazos inicialmente “atraentes”, mas
que, com a combinação de fatores desfavoráveis de mercado,
acabaram por sufocar o fluxo de caixa da METALSTAR.
2.8.2..2. Novos Equipamentos:
2.8.2..2.1. Diante das perspectivas apontadas de forma firme pelos principais
clientes em ampliar as linhas de peças e componentes fornecidos
pela Metalstar, foram adquiridos novos equipamentos para suprir
a nova unidade fabril no Bairro Cruzeiro. Foram alocados R$ 1,5
milhão em células robotizadas de solda, máquinas de corte laser,
câmara de pintura eletrostática, câmara de granalha, veículos,
tendo como principais fontes de financiamento o BADESUL, ItaúUNIBANCO e Banco do Brasil, cujas parcelas de amortização
iniciaram em dezembro/2014.
2.8.2..2.2. O quociente de imobilização demonstra que percentual dos
recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo
Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente, sendo quando mais
próximo a zero esse índice, melhor. O Gráfico abaixo demonstra a
evolução do quociente de imobilização de recursos de 2011 a 2014,
período no qual se observa um aumento de 1,04 para 5,69 do
quociente monitorado:
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Sucessivos resultados decrescentes, apresentando prejuízos nos exercícios de
2013 e 2014. A evolução dos Resultados de Exercícios da METALSTAR pode
ser observada na Tabela abaixo:

Esses resultados adversos são reflexos principalmente:

2.9.

Redução do faturamento, Crise de Liquidez e Margens praticadas, já detalhadas
acima.

2.10. Estrutura operacional:
2.10.1. A estrutura de pessoal e de equipamentos está dimensionada para a expectativa
de pedidos que não vem se cumprindo. A desmobilização dessa estrutura se
apresenta complexa para ser realizada no curto prazo, pois além dos custos com
rescisões, set up e eventuais recontratações, existe sempre a perspectiva de
retomada dos volumes incialmente programados pelos clientes.

2.11. Despesas financeiras:
2.11.1. Como resultante da redução do capital de giro próprio, a METALSTAR se viu
forçada a recorrer a novas fontes de financiamento, o que levou a Empresa
a desembolsar, a título de despesas financeiras, R$ 3,023 milhões em 2014
(o que equivale a cerca de um mês de faturamento), frente aos R$ 1,917 em
2013. O aumento do volume de empréstimos e financiamentos, bem como
o aumento das despesas financeiras podem ser observados no Gráfico
abaixo:
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PARTE III – MEDIDAS OPERACIONAIS JÁ ADOTADAS PELA
ADMINISTRAÇÃO
Através de medidas de aprimoramento de processos e controle de despesas, bem como
a readequação do quadro funcional, a Metalstar conseguiu significativas reduções de
despesas administrativas e operacionais, considerando valores dispendidos em
outubro/14 em relação ao mês de fevereiro/15, tais como:








Despesas de TI – 21,3% - troca e renegociações com operadoras de telefonia,
internet e monitoramento.
Despesas de Energia Elétrica – 32,9% - redução do tempo ocioso de
equipamentos ligados, otimização das áreas iluminadas.
Serviços terceirizados – 33,9% - renegociação de valores e absorção de serviços.
Logística – 32,4% - redução da frota própria
RH / Segurança do Trabalho – 11,8% - diminuição de portarias e controles com
gastos de materiais.
Readequação do quadro funcional – 25,9% - reorganização em todas as áreas da
empresa.
Além dessas medidas, a Empresa vem trabalhando no desenvolvimento de novos
clientes em setores que a Metalstar já atua.
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PARTE IV – ANÁLISE DE MERCADO
4.1.

Economia Brasileira / Perspectivas

Ao comparar a variação real do PIB, taxa de inflação e taxa de desemprego, um estudo
do Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta que o desempenho projetado para a
economia brasileira para os anos de 2015 e 2016 é um dos mais pífios dentre as
economias de grau de desenvolvimento semelhante ao do Brasil, como os países que
compõem o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), além de importantes
economias do continente como Estados Unidos, México e Chile. O Quadro abaixo
apresenta essas projeções.

Não obstante as projeções adversas para os dois próximos anos, o Brasil continua sendo
um dos principais destinos dos investimentos estrangeiros, figurando como a 5ª
economia que mais recebe esse tipo de capital, conforme se observa na Tabela abaixo.
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As condições da economia brasileira, faz com que o país seja o segundo maior
destinatário de investimento estrangeiro dentre os integrantes do BRICS, conforme se
observa no Gráfico abaixo.

O desempenho de médio e longo prazo de uma economia baseada na produção de bens
tangíveis está intimamente ligado à formação bruta de capital fixo (FBCF) 1 que, no caso
do Brasil, vem apresentando variações decrescentes desde o segundo semestre de
2010. O aumento das taxas de juros, materializado pela redução de incentivos ao
investimento (ex.: Programa de Sustentação do Investimento - PSI), aliado ao modelo
de ampliação da capacidade de produção das empresas através de aquisições ao invés
de investimentos em novas unidades, contribuem para a redução da FBCF. As oscilações
verificadas nas taxas da FBCF se refletem nas taxas de variação do PIB, conforme se pode
observar no Gráfico abaixo.

1

Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) são os acréscimos ao estoque de bens duráveis destinados ao uso
das unidades produtivas, realizados em cada ano, visando ao aumento da capacidade produtiva do País.
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Apesar das baixas taxas de crescimento registradas nos últimos anos e de uma lenta
recuperação projetada ao longo dos dois próximos, a economia brasileira apresenta
elementos que apontam para um cenário favorável para os setores dos quais a
METALSTAR participa, em especial o de o de infraestrutura e pavimentação de rodovias
e o de máquinas e implementos agrícolas.

4.2.

O Mercado de Máquinas e Equipamentos Agrícolas

Observa-se um expressivo aumento nas vendas de máquinas e equipamentos agrícolas
nos últimos anos no Brasil. Entre 2004 e 2014 as vendas de tratores de rodas
aumentaram 99% e as de colheitadeiras de grãos aumentaram 163%. O Gráfico abaixo
demonstra a evolução das vendas no mercado interno de colheitadeiras de grãos e
tratores de rodas.
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Apesar desses volumes de vendas, a frota nacional de tratores de rodas e colheitadeiras
apresenta um forte potencial de reposição, pois menos da metade da frota encontra-se
em condições de uso. Da frota de tratores de rodas, estimada em 1,1 milhão de veículos,
apenas 43% estão em condições de uso, conforme demonstrado no Gráfico abaixo.
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Da frota de colheitadeiras de grãos, estimada em 153 mil unidades, apenas 33% estão
em condições de uso, conforme demonstrado no Gráfico abaixo.

Estudos apontam que a área de cultivo dos principais grãos deverá crescer 7% entre as
safras 2014/15 e 2021/22, o que representa 7 milhões de hectares, reforçando
necessidade de reposição da frota de colheitadeiras e tratores no País.
A expansão agrícola será concentrada nas culturas da soja e milho 2ª safra, em especial
nas novas fronteiras agrícolas nos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (região
conhecida como MATOPIBA) e em substituição a pastagens degradadas, com reduções
no cultivo de arroz em terras altas e feijão. O Gráfico abaixo apresenta a evolução
projetada da área de cultivo e volume de produção de grãos no Brasil até 2022.
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A renovação da frota agrícola é diretamente proporcional ao valor bruto da produção
agrícola, que vem apresentando significativamente ao longo dos últimos anos, conforme
apresentado nos Gráficos a seguir.

Elaboração: Carlos Cogo Consultoria Agroeconômica | Simpósio SAE Brasil – Máquinas Agrícolas
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Elaboração: Carlos Cogo Consultoria Agroeconômica | Simpósio SAE Brasil – Máquinas Agrícolas

Ao se manter a tendência mundial de valorização das commodities agrícolas e a
retomada de incentivos públicos através de linhas de financiamentos atrativos para a
renovação da frota agrícola, o cenário é favorável às expectativas de médio e longo
prazo da METALSTAR em seguir fornecendo peças para clientes desse setor, podendo
desenvolver produtos e equipamentos próprios voltados para esse setor.

4.3.

O Mercado de Infraestrutura | Rodovias

Conforme aponta estudo divulgado em Dez/14 pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)2, alguns setores como o de Petróleo &
Gás e Infraestrutura de Logística, que inclui ferrovias, portos, hidrovias e rodovias, terão
importante papel de impulsionar os investimentos da economia, pois nesses casos as
perspectivas pouco dependem da conjuntura econômica nacional ou internacional,
especialmente na infraestrutura em que existe forte demanda não atendida,
dependendo mais da regulamentação das concessões e parcerias público-privadas. O
Quadro abaixo demonstra as perspectivas de investimento para os setores da economia
para o período 2015-2018.

2

BNDES, Perspectivas do Investimento 2015-2018 e Panoramas Setoriais, Dez/14.
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A evolução da produção de máquinas rodoviárias serve como uma proxy3 para o setor
de equipamentos para asfaltamento de estradas de rodagem. O Gráfico abaixo
demonstra a evolução de vendas de tratores de esteiras e retroescavadeiras.

3

Em estatística, uma proxy ou variável proxy é uma variável que não é em si diretamente relevante, mas
pode servir em vez de uma variável não observável ou não mensurável.
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Conforme aponta o estudo Perspectivas do Investimento 2015-18 do BNDES, a
infraestrutura logística tornou-se uma preocupação nacional, forçando a retomada de
prioritários e inclusão destes nos planos de investimentos federais, tais como o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1 e PAC 2) e Programa de Investimento
em Logística (PIL). A necessidade de investimento em infraestrutura de logística é visível
e vital para a competividade do País, pois de acordo com levantamento realizado pelo
Banco Mundial, em termos comparativos dos custos logísticos, o Brasil ocupa a 67ª
posição em um universo de 160 países pesquisados, a segunda pior posição de um país
do BRICS.

O uso do instrumento da concessão ao setor privado alavancou os investimentos em
infraestrutura de logística, principalmente em rodovias e aeroportos já concedidos e,
para os próximos anos, deve alavancar investimentos em ferrovias e portos. Os
incentivos para captação de recursos no mercado de capitais, por meio de debêntures
de infraestrutura poderão injetar pelo menos R$ 10 bilhões nesse setor no período de
2015-2018.
Diante desses fatores, apesar das dificuldades institucionais envolvidas, o cenário de
setor de infraestrutura de logística é favorável às expectativas de médio e longo prazo
da METALSTAR em seguir fornecendo peças para clientes desse setor e desenvolvendo
novos produtos como containers de movimentação de carga, por exemplo.
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PARTE V – MEIOS DE RECUPERAÇÃO
5.1.

Objetivos do Plano

O presente Plano tem o objetivo de permitir à METALSTAR superar a crise econômicofinanceira, de forma a conciliar a capacidade de recuperação e geração de caixa livre
com os interesses dos Credores, estabelecendo a fonte de recursos e um cronograma
de pagamentos.

5.2.

Medidas de Recuperação

Após a análise das projeções de mercado, medidas internas já adotadas pela direção da
METALSTAR, possibilidades de crescimento, bem como as demais premissas e metas
estabelecidas, o presente Plano prevê, além dos meios de recuperação judicial
elencados no Art. 50 da LRF, como principais meios de recuperação as seguintes
medidas:
A. Implementação de um “Plano de Recuperação Orgânico”, que depende
essencialmente do empenho da equipe da Metalstar em suplantar as causas e
mitigar os efeitos da crise através de seu próprio esforço e capacidade
empresarial, e contempla principalmente:













Reestruturação das operações;
Redução dos custos (aquisição de matéria-prima, custos financeiros,
entre outros);
Redução de mercadorias devolvidas – controle de qualidade;
Foco em atividades e produtos com maior margem;
Busca de fornecedores apoiadores;
Renegociação com Credores de forma a reduzir e alongar o
endividamento da METALSTAR, com alterações no prazo, encargos e
forma de pagamento dos Créditos / Contratos;
Aumento gradual do faturamento através de novos clientes;
Dação em pagamento de determinados ativos como forma de
pagamento dos Créditos;
Possível constituição de sociedade de propósito específico para
adjudicar, em pagamento de créditos, determinados ativos da
Recuperanda;
Arrendamento de UPI’s que não integram as atividades-foco definidas
pela empresa;
Venda parcial ou total de UPI’s que não integram as atividades-foco
definidas pela empresa e quitação de débitos, limitado aos valores
arrecadados com as alienações e/ou injeção de capital de giro na
Empresa.
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Além das medidas elencadas, o Plano não dispensa os demais meios previstos no artigo
50 da LRF, os quais poderão ser implementados a qualquer tempo, em razão de
necessidade motivada ao Juízo da Recuperação.
Além das medidas previstas no “Plano de Recuperação Orgânico”, fica desde já
autorizada pela Assembleia Geral de Credores a prospecção de investidores e/ou novos
sócios para uma eventual cessão total ou parcial de cotas da Empresa e/ou venda ou
trespasse parcial ou total das UPIs. Caso haja interessados, a METALSTAR poderá
submeter à apreciação dos Credores uma alternativa de pagamento antecipado dos
débitos, limitado ao produto destas vendas, com desconto mínimo de 70% (setenta por
cento), com a aplicação de leilão reverso. Em caso de alienação parcial de UPI’s e/ou
cotas, será destinado 40% (quarenta por cento) do produto da venda a título de reserva
de valores para capital de giro e/ou pequenos investimentos. O saldo de 60% (sessenta
por cento) será destinado ao pagamento de Credores nas condições expostas.

5.3.

Viabilidade Econômica do Plano

O presente Plano foi elaborado tomando-se por base o Laudo de Viabilidade Econômica
e prevê liquidação do endividamento da METALSTAR, facilitada pela concessão de prazo
e descontos por parte dos Credores, a fim de possibilitar o recebimento de seus Créditos
de forma mais vantajosa do que a que ocorreria em eventual hipótese de falência e
consequente liquidação dos ativos da Recuperanda.

5.4.

Observância da Capacidade de Pagamento

O pagamento dos Créditos estabelecido no Plano observa o fluxo de caixa projetado da
METALSTAR, conforme previsto nos Demonstrativos Financeiros projetados, cujos
resultados foram analisados no Laudo de Viabilidade Econômica e está em consonância
com a capacidade de pagamento futura.
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PARTE VI – PAGAMENTO A CREDORES
Disposições Gerais
6.1.

Novação da Dívida

Todos os Créditos serão novados por este Plano e seus respectivos Anexos. Mediante a
referida novação, todas as obrigações, covenants, índices financeiros, hipóteses de
vencimento antecipado, multas, encargos, bem como outras que sejam incompatíveis
ou atentem contra os objetivos das condições deste Plano e seus respectivos Anexos
deixarão de ser aplicáveis.
Tais medidas visam evitar o tratamento desigual de credores submetidos às mesmas
classes.

6.2.

Desconto

Sempre que a Metalstar pagar em dia a parcela vincenda, observando-se a tolerância
de 10 (dez) dias, será aplicado sobre a referida parcela, a título de desconto por
pontualidade, um percentual que varia de acordo com a classe dos créditos. Caso o
pagamento seja efetuado após a data de vencimento, mesmo observada a tolerância
de 10 (dez) dias, o desconto perderá seu efeito, retornando a parcela vencida ao valor
original sem o desconto.

6.3.

Carência

O período entendido como carência, além das definições correntes do mercado
financeiro / comercial, assume a definição como o período necessário para que a
Metalstar implemente suas medidas de recuperação a fim de atender os compromissos
assumidos neste Plano.

6.4.

Atualização / Correção Monetária do Saldo Devedor

O saldo devedor junto aos Credores será atualizado / corrigido a diferentes taxas
durante o prazo de carência e de amortização, além de variar de acordo com a
classificação dos créditos.

6.5.

Pagamento

6.5.1. Opções de Pagamento
Representação gráfica e resumida das opções de pagamento:
Plano de Recuperação Orgânico
Opção 1
Desconto por Pontualidade + Alongamento
do Prazo + Correção do Saldo Devedor

Opção 2
Alongamento do Prazo + Correção do Saldo
Devedor
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Os credores poderão manifestar sua opção e adesão a uma das Opções de Pagamento
ou na Assembleia Geral de Credores, fazendo constar em Ata, ou por carta registrada
endereçada ao Administrador Judicial no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
realização da Assembleia Geral de Credores.

6.5.2. Periodicidade do Pagamento
Findo o período de carência, os pagamentos serão realizados em 10 (dez) parcelas
mensais por ano, entre os meses de Fevereiro e Novembro.

6.5.3. Data do Pagamento
Os pagamentos serão realizados em dia pré-determinado no mês, de acordo com cada
Classe de Credores, conforme Tabela abaixo:
CLASSE
Classe I – Credores Trabalhistas
Classe II – Credores com Garantias Reais
Classe III – Credores Quirografários
Classe IV – Credores Pequenas e Médias Empresas (EPP/ME)
Credores Extraconcursais

DATA PREVISTA
05/MM
20/MM
30/MM
20/MM
10/MM

6.5.4. Tolerância à Data do Pagamento
Deverá ser observada uma tolerância de até 10 (dez) dias úteis após a data prevista para
pagamento aos Credores período durante o qual a Metalstar não será considerada
inadimplente frente a este Plano e não haverá qualquer tipo de reajuste ou perda das
condições que definiram o valor da parcela em questão.
Na hipótese de qualquer pagamento ou obrigação prevista no Plano ocorrer em dia
considerado dia útil, o referido pagamento ou obrigação deverá ser realizado ou
satisfeita no dia útil seguinte.

6.5.5. Forma de Pagamento
Os valores devidos aos Credores nos termos deste Plano serão pagos por meio da
transferência direta de recursos à conta bancária do respectivo credor, por meio de
documento de ordem de crédito (DOC), de transferência eletrônica disponível (TED), ou,
caso seja de interesse do Credor, mediante entrega de cheque de emissão de empresa
da própria Metalstar. Os Credores devem informar à Metalstar suas respectivas contas
bancárias para os pagamentos por meio de DOC e TED. Os pagamentos que não forem
realizados em razão exclusiva dos Credores não terem informado suas contas bancárias
não serão considerados como descumprimento do Plano. Não haverá a incidência de
juros ou encargos moratórios se os pagamentos não tiverem sido realizados em razão
de os Credores não terem informado tempestivamente suas contas bancárias.
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6.6.

Valores

Os valores considerados para o pagamento dos créditos serão os constantes da Lista de
Credores apresentada pelo Administrador Judicial e de suas modificações judiciais
eventualmente subsequentes. Sobre esses valores não incidirão juros e nem correção
monetária, salvo os previstos neste Plano para cada uma das Classes, conforme quadro
resumo.

6.7.

Quitação

Os pagamentos realizados na forma estabelecida neste Plano acarretarão a quitação
plena, irrevogável e irretratável, de todos os Créditos de qualquer tipo e natureza contra
a METALSTAR, inclusive juros, correção monetária, encargos, penalidades, multas e
indenizações. Com a ocorrência do pagamento integral das condições novadas com a
aprovação deste Plano, os Créditos serão considerados como quitados, liberados e/ou
renunciados, e os Credores não mais poderão reclamá-los contra a METALSTAR, seus
diretores, sócios, agentes, funcionários, representantes, sucessores e cessionários. Os
Credores ficam desde já obrigados a apresentar para a Recuperanda, “Carta de
Quitação”, e providenciar a liberação das restrições junto aos órgãos de proteção ao
crédito, tanto da Metalstar quanto de seus coobrigados.

6.8.

Início dos Prazos de Carência e Pagamentos

O termo inicial para contagem dos prazos de carência e pagamentos dos Créditos será a
data do trânsito em julgado da decisão / despacho da Homologação Judicial do Plano.

6.9.

Quadro Resumo dos Créditos
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6.10. Classe I - Créditos Trabalhistas
Os Créditos Trabalhistas já habilitados no Quadro Geral de Credores serão pagos
integralmente, sem qualquer atualização e/ou correção monetária do saldo devedor,
em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, sendo que a primeira parcela será paga
no dia 05 (cinco) do mês subsequente ao trânsito em julgado da decisão / despacho da
Homologação Judicial do Plano. As demais parcelas serão pagas todo o dia 05 (cinco)
dos meses subsequentes.
Os Créditos Trabalhistas não habilitados ou cujas ações não possuem valor líquido
definido até o momento da Assembleia Geral de Credores, serão pagos nas mesmas
condições aprovadas neste Plano, após a liquidação na Justiça do Trabalho e a
competente habilitação no Juízo da Recuperação Judicial.

6.11. Classe II - Credores com Garantia Real
Os Credores com Garantia Real poderão optar, na Assembleia Geral de Credores que
aprovar o Plano, por ter seus Créditos pagos de acordo com as seguintes condições:

6.11.1.Pagamento através do “Plano de Recuperação Orgânico”
Opção 1 – Desconto por Pontualidade + Alongamento do Prazo + Correção do Saldo
Devedor
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 Desconto de 45% (quarenta e cinco por cento) a título de pontualidade
no valor da parcela a ser paga, observando o prazo de 10 (dez) dias
úteis de tolerância;
 Pagamento em 08 (oito) anos após carência de 02 (dois) anos;
 Pagamento em 10 parcelas mensais, de Fevereiro a Novembro por ano
durante o prazo de pagamento;
 Pagamento em 20/MM;
 Atualização e/ou correção monetária do saldo devedor durante
carência: 25% (vinte e cinco por cento) da taxa CDI-Anual ao ano;
 Atualização e/ou correção monetária do saldo devedor durante
pagamento: 50% (cinquenta por cento) da taxa CDI-Anual ao ano.
Opção 2 – Alongamento do Prazo + Correção do Saldo Devedor
 Manutenção do valor original de forma integral, sem descontos a
qualquer título;
 Pagamento em 15 (quinze) anos após carência de 04 (quatro) anos;
 Atualização e/ou correção monetária do saldo devedor: Taxa
Referencial (TR) + 1% ao ano;

6.12. Classe III - Credores Quirografários
Os Credores Quirografários poderão optar, na Assembleia Geral de Credores que
aprovar o Plano, por ter seus Créditos pagos de acordo com as seguintes condições:

6.12.1.Pagamento através do “Plano de Recuperação Orgânico”
Opção 1 – Desconto por Pontualidade + Alongamento do Prazo + Correção do Saldo
Devedor
 Desconto de 55% (cinquenta e cinco por cento) a título de pontualidade
no valor da parcela a ser paga, observando o prazo de 10 (dez) dias úteis
de tolerância;
 Pagamento em 10 (dez) anos após carência de 02 (dois) anos;
 Pagamento em 10 parcelas mensais, de Fevereiro a Novembro por ano
durante o prazo de pagamento;
 Pagamento em 30/MM;
 Atualização e/ou correção monetária do saldo devedor durante
carência: 10% (dez por cento) da taxa CDI-Anual ao ano;
 Atualização e/ou correção monetária do saldo devedor durante
pagamento: 25% (vinte e cinco por cento) da taxa CDI-Anual ao ano.
Opção 2 – Alongamento do Prazo + Correção do Saldo Devedor
 Manutenção do valor original de forma integral, sem descontos a
qualquer título;
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 Pagamento em 15 (quinze) anos após carência de 04 (quatro) anos;
 Atualização e/ou correção monetária do saldo devedor: Taxa
Referencial (TR) + 1% ao ano;

6.13. Classe IV – Credores Pequenas e Médias Empresas (EPP/ME)
Os Credores Pequenas e Médias Empresas (EPP/ME) poderão optar, na Assembleia
Geral de Credores que aprovar o Plano, por ter seus Créditos pagos de acordo com as
seguintes condições:

6.13.1.Pagamento através do “Plano de Recuperação Orgânico”
Opção 1 – Desconto por Pontualidade + Alongamento do Prazo + Correção do Saldo
Devedor
 Desconto de 30% (trinta por cento) a título de pontualidade no valor da
parcela a ser paga, observando o prazo de 10 (dez) dias úteis de
tolerância;
 Pagamento em 24 (vinte e quatro) meses após carência de 12 (doze)
meses;
 Pagamento em 10 parcelas mensais, de Fevereiro a Novembro por ano
durante o prazo de pagamento;
 Pagamento em 20/MM;
 Atualização e/ou correção monetária do saldo devedor durante
carência: 10% (dez por cento) da taxa CDI-Anual ao ano;
 Atualização e/ou correção monetária do saldo devedor durante
pagamento: 25% (vinte e cinco por cento) da taxa CDI-Anual ao ano.

6.14. Credores Apoiadores
Os Credores Apoiadores, definidos como os fornecedores, instituições financeiras, entre
outros fornecedores de produtos e/ou prestadores de serviços que,
independentemente da classificação do seu Crédito, tiverem interesse em conceder à
METALSTAR novos fornecimentos de produtos e/ou serviços.
Condições para ser um Credor Apoiador:
 Fornecimento em condições de mercado;
 Fornecimento regular e ininterrupto;
 Fornecimento pelo período mínimo de 06 (seis) meses para início da
condição de credor apoiador, podendo aderir de 01/Maio a 31/Dez/15;
 Não haverá adesão livre. A condição de credor apoiador dependerá de
aprovação da METALSTAR;
 Caso as condições sejam descumpridas, retorno à condição de credor
ordinário; e
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 Na perda da condição de credor apoiador, eventuais valores pagos a
título de antecipação de quitação da dívida concursal, serão abatidos do
saldo credor.
Benefícios de ser um Credor Apoiador:
 Pagamento integral, sem descontos dos créditos concursais, desde que
mantida a condição de credor apoiador;
 Para cada R$ 100,00 (cem reais) em novos fornecimentos, a partir da
inclusão no Quadro Geral de Credores como Credor Apoiador, quita-se
R$ 5,00 (cinco reais) do débito concursal, ou seja, 5% (cinco por cento)
do débito concursal, pagos no vencimento do novo fornecimento; e
 As demais condições dos créditos concursais permanecem as mesmas
Condições da Classe e Opção de Pagamento à qual aderiu.
Recebido o montante total do Crédito, o Credor Apoiador dará a mais ampla, geral,
irrevogável e irretratável quitação com relação ao Crédito, para nada mais vir a exigir da
METALSTAR no que tange ao Crédito. Os Credores Apoiadores ficam desde já obrigados
a apresentar para a Recuperanda, “Carta de Quitação”, e providenciar a liberação das
restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, tanto da Metalstar quanto de seus
coobrigados.

6.15. Demonstrativo de Resultado Projetado
Para fins de projeção de resultado, foram consideradas as seguintes premissas durante
o período de Mar/15 a Dez/35:

6.15.1.Premissas
 Parâmetros de custos / eficiência mantidos constantes conforme
performance acumulada DRE Fev/15, exceto:
 Devoluções: Foram reduzidas para 2%;
 Redução de 4 pontos percentuais do custo de matéria-prima
(compra direta das usinas de chapas) a partir de Jan/16;
 Pessoal Comercial: A partir de 2016 2% sobre faturamento bruto
de Novos Clientes;
 Crescimento do volume de vendas a preços constantes, com
incrementos de vendas:
 Clientes Atuais: Crescimento vegetativo 30% do crescimento
previsto para o Setor;
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 Clientes Novos: De 80% a 100% do crescimento previsto para o
Setor;
 Capacidade ocupada dos atuais 31% (Abr/15) a 59% (de 2020-2035);
 Custo de mão-de-obra direta aumenta gradativamente até atingir
patamar de 20% maior que o atual;
 A partir de Mar/15 pagamento zero de despesas financeiras concursais;
 Receitas Não Operacionais correspondem a 40% do valor das
devoluções;
 Não foram consideradas as vendas de UPI´s;
 Foram incluídas despesas de Recuperação Judicial;
 Realização da Assembleia Geral de Credores: Out/15 – Início dos prazos
em Nov/15;
 Aproveitamento do prejuízo fiscal, conforme Lei, quando houver
resultado positivo no exercício;
 Parcelamento de tributos conforme LRF; e

6.15.2.Demonstrativo Projetado
DRE Projetado Mensal 2015
METALSTAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PROJETADO - Mensal 2015
Valores em R$, foram omitidos os centavos
Discriminação
Jan/Fev/15
CAPACIDADE UTILIZADA
31%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
3.433.725
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
2.744.940
CPV
2.067.826
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO / ROL
677.114
DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS
1.390.280
DESPESAS DA RJ
RESULTADO OPERACIONAL
(713.166)
CAPEX
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS
(793.166)
(=) LUCRO LÍQUIDO
(793.166)

mar/15
31%
1.718.564
1.436.160
1.009.991
426.168
397.614
35.500
(6.945)
24.585
(71.531)
(71.531)

abr/15
30%
1.668.080
1.393.971
980.322
413.649
397.614
23.000
(6.965)
23.863
(70.828)
(70.828)

mai/15
29%
1.620.211
1.353.968
952.189
401.779
397.614
26.611
(22.446)
23.178
(85.624)
(85.624)

jun/15
28%
1.574.827
1.316.042
925.517
390.524
397.614
26.611
(33.701)
22.529
(96.229)
(96.229)
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METALSTAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PROJETADO - Mensal 2015
Valores em R$, foram omitidos os centavos
Discriminação
jul/15
CAPACIDADE UTILIZADA
28%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
1.531.804
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
1.280.089
CPV
900.233
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO / ROL
379.856
DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS
397.614
DESPESAS DA RJ
26.611
RESULTADO OPERACIONAL
(44.369)
CAPEX
21.913
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS
(106.283)
(=) LUCRO LÍQUIDO
(106.283)

ago/15
27%
1.491.024
1.246.010
876.267
369.743
397.614
26.611
(54.482)
21.330
(115.812)
(115.812)

set/15
26%
1.452.376
1.213.713
853.554
360.159
397.614
11.111
(48.566)
20.777
(109.343)
(109.343)

out/15
26%
1.415.753
1.183.109
832.031
351.078
397.614
11.111
(57.647)
20.253
(117.901)
(117.901)

nov/15
25%
1.381.055
1.154.112
811.639
342.473
397.614
11.111
(66.252)
19.757
(126.009)
(126.009)

dez/15
24%
1.348.185
1.126.644
792.322
334.322
397.614
11.111
(74.403)
19.287
(133.690)
(133.690)

2016
46%
30.325.425
25.342.174
17.234.144
8.108.030
5.366.419
316.333
2.425.278
433.825
2.029.248
1.784.216

2017
50%
33.226.611
27.766.620
18.882.908
8.883.713
5.493.545
316.333
3.073.834
475.328
2.230.370
1.961.053

2018
56%
37.182.619
31.072.554
21.131.134
9.941.420
5.627.028
316.333
3.998.059
531.921
3.113.826
2.737.832

2019
58%
38.311.810
32.016.190
21.772.860
10.243.329
5.767.184
316.333
4.159.811
548.075
3.263.941
2.869.820

2020
59%
39.232.050
32.785.211
22.295.839
10.489.371
5.914.349
316.333
4.258.689
935.399
3.062.683
2.692.864

DRE Projetado Anual 2015-2020
METALSTAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PROJETADO
Valores em R$, foram omitidos os centavos
Discriminação
CAPACIDADE UTILIZADA
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
CPV
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO / ROL
DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS
DESPESAS DA RJ
RESULTADO OPERACIONAL
CAPEX
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS
(=) LUCRO LÍQUIDO

2015
28%
18.635.604
15.448.758
11.001.892
4.446.866
5.366.419
209.389
(1.128.942)
217.473
(1.726.965)
(1.726.965)

DRE Projetado Anual 2021-2025
METALSTAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PROJETADO
Valores em R$, foram omitidos os centavos
Discriminação
CAPACIDADE UTILIZADA
RECEITA OPERACIONAL BRUTA (ROB)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ROL)
CPV
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO / ROL
DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS
DESPESAS DA RJ
RESULTADO OPERACIONAL
CAPEX
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS
(=) LUCRO LÍQUIDO

2021
59%
39.232.050
32.785.211
22.295.839
10.489.371
5.914.349
316.333
4.258.689
935.399
3.480.218
3.059.982

2022
59%
39.232.050
32.785.211
22.295.839
10.489.371
6.747.414
316.333
3.425.625
935.399
2.647.154
2.327.510

2023
59%
39.232.050
32.785.211
22.295.839
10.489.371
6.747.414
316.333
3.425.625
935.399
2.647.154
2.327.510

2024
59%
39.232.050
32.785.211
22.295.839
10.489.371
6.747.414
316.333
3.425.625
935.399
2.647.154
2.327.510

2025
59%
39.232.050
32.785.211
22.295.839
10.489.371
6.747.414
316.333
3.425.625
935.399
2.647.154
2.327.510
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2015
28%
18.635.604
15.448.758
11.001.892
4.446.866
5.366.419
209.389
(1.128.942)
217.473
(1.726.965)
(1.726.965)
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6.15.3.Cronograma de Pagamentos
Fluxo de Pagamento a Credores Concursais Projetado Anual 2015-2020
METALSTAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
FLUXO DE PAGAMENTO A CREDORES CONCURSAIS
Valores em R$, foram omitidos os centavos
Discriminação
DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS (TRIBUTOS + RJ)
PAGAMENTOS A CREDORES DA RJ
Classe I - Credores Trabalhistas
Classe II - Credores c/ Garantias Reais
Classe III - Credores Quirografários
Classe IV - Credores EPP | ME

2015
90.833
90.833
90.833

2016
1.112.296
471.104
454.164
16.940

2017
927.976
126.117
3.272
21.207
101.637

2018
1.137.766
231.575
19.634
127.243
84.698

2019
1.432.939
256.794
94.956
161.838
-

2020
2.065.945
806.380
471.570
334.810
-

Fluxo de Pagamento a Credores Concursais Projetado Anual 2021-2026
METALSTAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
FLUXO DE PAGAMENTO A CREDORES CONCURSAIS
Valores em R$, foram omitidos os centavos
Discriminação
DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS (TRIBUTOS + RJ)
PAGAMENTOS A CREDORES DA RJ
Classe I - Credores Trabalhistas
Classe II - Credores c/ Garantias Reais
Classe III - Credores Quirografários
Classe IV - Credores EPP | ME

2021
1.954.016
806.380
471.570
334.810
-

2022
1.957.760
806.380
471.570
334.810
-

2023
1.041.908
806.380
471.570
334.810
-

2024
1.041.908
806.380

2025
1.038.636
803.108

471.570
334.810
-

468.297
334.810
-

Fluxo de Pagamento a Credores Concursais Projetado Anual 2027-2031
METALSTAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
FLUXO DE PAGAMENTO A CREDORES CONCURSAIS
Valores em R$, foram omitidos os centavos
Discriminação
DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS (TRIBUTOS + RJ)
PAGAMENTOS A CREDORES DA RJ
Classe I - Credores Trabalhistas
Classe II - Credores c/ Garantias Reais
Classe III - Credores Quirografários
Classe IV - Credores EPP | ME

2026
1.022.275
786.746

2027
1.001.067
765.539

2028
895.031
659.503

2029
895.031
659.503

2030
855.776
659.503

451.936
334.810
-

451.936
313.603
-

451.936
207.567
-

451.936
207.567
-

451.936
207.567
-

Fluxo de Pagamento a Credores Concursais Projetado Anual 2032-2034
METALSTAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
FLUXO DE PAGAMENTO A CREDORES CONCURSAIS
Valores em R$, foram omitidos os centavos
Discriminação
DESPESAS EXTRA OPERACIONAIS (TRIBUTOS + RJ)
PAGAMENTOS A CREDORES DA RJ
Classe I - Credores Trabalhistas
Classe II - Credores c/ Garantias Reais
Classe III - Credores Quirografários
Classe IV - Credores EPP | ME

2031
659.503
659.503

2032
659.503
659.503

2033
659.503
659.503

2034
549.586
549.586

451.936
207.567
-

451.936
207.567

451.936
207.567

376.613
172.972
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7. PARTE VII – OUTRAS DISPOSIÇÕES
7.1.

Liberação das Garantias prestadas pelos Garantidores

A aprovação deste Plano implica na imediata, irrevogável e irretratável quitação de
todas as garantias, sejam elas de natureza fidejussória, fiduciária e/ou real, prestadas
pelos Garantidores em favor dos Credores da METALSTAR assegurando a liquidação dos
Créditos.

7.2.

Contratos Existentes

Na hipótese de conflito entre as disposições deste Plano e as obrigações previstas nos
contratos celebrados com qualquer Credor anteriormente à Data do Pedido, o Plano
prevalecerá, observado o disposto no art. 61, §§ 1º e 2º da Lei de Falências.

7.3.

Encerramento da Recuperação Judicial

Cumpridas as obrigações previstas no Plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois
da Data da Homologação Judicial, o juízo decretará por sentença o encerramento da
recuperação judicial, nos termos do art. 63 da Lei de Falências.

7.4.

Anexos

Todos os Anexos a este Plano são a ele incorporados e constituem parte integrante do
Plano.

7.5.

Comunicações

Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras comunicações a METALSTAR
requeridas ou permitidas por este Plano, para serem eficazes, devem ser feitas por
escrito e serão consideradas realizadas quando enviadas por correspondência
registrada, com aviso de recebimento, ou por courier, e efetivamente entregues. Todas
as comunicações devem ser endereçadas da seguinte forma:
METALSTAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
A/C: Administradores Da METALSTAR
Rua Augusto Pestana,2265
BAIRRO CRUZEIRO
CEP 98.900
SANTA ROSA (RS)
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7.6.

Cessão de Créditos

Os Credores poderão ceder seus Créditos a outros Credores ou a terceiros, e a cessão
produzirá efeitos à METALSTAR, desde que devidamente notificada e informada nos
autos da Recuperação Judicial.

7.7.

Sub-Rogações

Créditos relativos ao direito de regresso contra a METALSTAR, e que sejam decorrentes
do pagamento, a qualquer tempo, por terceiros, de créditos e/ou obrigações de
qualquer natureza existentes, na Data de Publicação do Deferimento do Pedido de
Recuperação Judicial, serão pagos nos termos estabelecidos neste Plano para os
referidos Credores. Esta cláusula não se aplica a Créditos constituídos em razão da
inadimplência de obrigações não financeiras de dar ou fazer pela METALSTAR, caso o
pagamento por terceiros tenha sido realizado após a Data de Publicação do
Deferimento, por não estarem incluídas na recuperação judicial e que não sejam
incluídas no Quadro Geral de Credores como créditos concursais, sujeitos à recuperação
judicial.

7.8.

Lei Aplicável

Os direitos, deveres e obrigações decorrentes deste Plano deverão ser regidos,
interpretados e executados de acordo com as leis vigentes na República Federativa do
Brasil.

7.9.

Eleição de Foro

Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou estiverem relacionadas a este Plano
e aos Créditos serão resolvidas (i) pelo Juízo da Recuperação, até o encerramento do
processo de recuperação judicial; e (ii) pelo Foro da Comarca de Santa Rosa, Estado do
Rio Grande do Sul, com a expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

7.10. Declaração da sócia-administradora
........

7.11. Assinaturas dos Responsáveis Legais da Empresa
O Plano é firmado pelos representantes legais devidamente constituídos da
METALSTAR.
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Miriam Musskopf Ames
Sócia Administradora

Edegar Oscar Musskopf
Sócio

PARTE VIII – ANEXOS
Anexos Diversos
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