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Virada

A fabricante de móveis
Artefama, de São Ben-
to do Sul (SC), está na

seleta lista de 45 empresas
que entraram –e saíram– de
um processo de recuperação
judicial. A companhia era
100% exportadora e enfren-
tou uma crise após a valoriza-
ção do real, em 2009. Com
dívida de R$ 32 milhões, pe-
diu recuperação judicial, pro-
cesso extinto em dezembro
de 2012.

A companhia ganhou dois
anos de carência para pagar
as dívidas e alongou o débito
em até 13 anos. Para voltar a

ser lucrativa, enxugou a opera-
ção, cortou estoques e passou a
destinar 35% da produção ao
mercado brasileiro. Nos tem-
pos áureos, em 2005, a empresa
chegou a ter 1,3 mil funcioná-
rios e faturar R$ 130 milhões.
Hoje, tem 450 trabalhadores e
espera alcançar uma receita de
R$ 59milhões. “A empresa enco-
lheu. Mas ainda é uma emprega-
dora relevante em uma cidade
de 75 mil habitantes”, disse o
presidente da Artefama, José
Antonio Franzoni.

Sair da recuperação judicial
não foi fácil. A maior dificulda-
de é se manter no mercado du-

rante o processo. “Os créditos
novos ficam difíceis. No banco,
a empresa deixa de ser atendida
pelo gerente comercial e passa
a ser cliente do advogado e da
área de recuperação de crédito.
É como se tivesse um letreiro
na testa: ‘em recuperação judi-

cial’”, conta Franzoni.
Para continuar a operar, a

companhia vendeu fazendas de
reflorestamento para recom-
por o capital de giro e garantir a
continuidade da operação.

Apesar de ter voltado como
recuperada, a empresa ainda

não quitou sua dívida. “O pro-
blema não é ter dívida. É não ter
como pagar. No nosso caso, a
lei de recuperação funcionou
bem”, diz Franzoni.

Outra que saiu com êxito do
processo foi a pernambucana
Leon Heimer, fabricante de ge-

radores e motores. Com a cri-
se financeira de 2008, o crédi-
to secou e a companhia não
conseguiu capital de giro,
um crédito essencial para co-
brir a diferença entre prazo
de pagamento de fornecedo-
res e recebimento de clien-
tes, de cerca de 120 dias, nes-
te caso.

A empresa ficou inadim-
plente e pediu recuperação
judicial – o plano foi aprova-
do em 2010. A Leon Heimer
alongou sua dívida –de cerca
de R$ 40 milhões – honrou os
pagamentos e a Justiça encer-
rou o processo de recupera-
ção judicial. “Se não fosse a
recuperação, a empresa teria
falido”, disse a coordenado-
ra jurídica da Leon Heimer,
Aline Albuquerque.

Reestruturação. A decisão
de encerrar o processo é dos
credores e da Justiça. Há ca-
sos de empresas que já apre-
sentam quadro positivo e es-
tão pagando a dívida em dia,
mas continuam em recupera-
ção judicial porque ainda não
convenceram juízes e credo-
res de que são sustentáveis.

Segundo o consultor Luis
de Paiva, da Corporate Con-
sulting, não há prazo limite
para a renegociação de dívi-
das. Em média, os passivos
recebem carência entre um e
três anos e são parcelados en-
tre oito e dez anos.

Enquanto o processo não é
encerrado, os sócios não têm
autonomia para decidir o fu-
turo da empresa. Essa é a si-
tuação da maioria das compa-
nhia que pediram recupera-
ção no Brasil. / M.G.

A lei de recuperação judicial
entrou em vigor em fevereiro
2005 para substituir a antiga
concordata. Pela regra ante-
rior, as empresas inadimplen-
tes poderiam pedir concorda-
ta e ganhavam um prazo de
dois anos para equacionar a
dívida. Neste período, esta-
vam protegidas da falência.
Os controladores continua-
vam à frente da companhia e
podiam decidir a estratégia
para reerguer a empresa.

Na prática não funcionava
bem. Entre 80% e 90% das con-
cordatas eram convertidas em
falência após o prazo de carên-
cia, estima o consultor Telmo
Schoeler, da Strategos.

A recuperação judicial foi
desenhada para salvar as em-
presas, inspirada na legislação
americana. Ao pedir recupera-
ção judicial, a empresa insol-
vente fica blindada de pedidos
de falência por 180 dias. A com-
panhia deve apresentar um pla-

no de recuperação a credores,
que podem aprovar ou não o
processo. Se recusarem, a fa-
lência é decretada. Se aprova-
rem, a empresa deve executar
o plano. A decisão é, portan-
to, dos credores.

No período em que estiver
em recuperação, a empresa
ficará sob a supervisão de um
administrador judicial. A com-
panhia só sai do processo e
volta a ter autonomia de ges-
tão com o aval do juiz.
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PARA ENTENDER

Só 1% das empresas
sai da recuperação
judicial no Brasil
Índice é bem inferior ao dos Estados Unidos, onde cerca de 30%
das companhias conseguem emergir da crise sem ir à falência

‘É COMO SE TIVESSE UM
LETREIRO NA TESTA’
Como as empresas conseguiram se recuperar

● A próxima da lista
A OGX, petroleira de Eike Batista,
está inadimplente desde o dia 1º
e deve pedir recuperação judicial
até o fim do mês. Se não o fizer e
não quitar o débito, os credores
poderão pedir a sua falência.

Caixa.
Artefama,
de Franzoni,
vendeu
ativos para
se recompor

Marina Gazzoni

Apenas 1% das empresas que
pediu recuperação judicial
no Brasil saiu do processo re-
cuperada. Desde que a lei foi
criada, em fevereiro de 2005
até o último dia 10, cerca de 4
mil companhias pediram re-
cuperação judicial, mas só 45
voltaram a operar como em-
presas regulares. No decor-
rer desses oito anos e meio,
só 23% delas tiveram seus pla-
nos de recuperação aprova-
dos pelos credores, 398 fali-
ram e a maioria dos proces-
sos se arrasta no Judiciário
sem definição final.

Os dados são de um levanta-
mento da consultoria Corpora-
te Consulting e do escritório de
advocacia Moraes Salles feito a
pedido do Estado. A pesquisa
não considera empresas que es-
tavam em concordata e migra-
ram para a recuperação judicial
quando a lei foi criada.

“A maioria dos planos aprova-
dos não é um projeto de reestru-
turação para tornar a empresa
viável economicamente. São ba-
sicamente renegociações de dí-
vidas”, disse Paulo Carnaúba,
sócio do Moraes Salles e presi-
dente da comissão de estudos
em falência e recuperação judi-
cial da OAB/Campinas. “Isso ex-
plica em parte por que a taxa de
sucesso é tão baixa.”

A recuperação judicial foi cria-
da para substituir a antiga con-
cordata e evitar a falência das
empresas. As companhias que
recorrerem à lei ficam blinda-
das de cobranças de credores
por 180 dias e deverão elaborar
um plano para recuperar a em-
presa. Esse plano precisa ser
aprovado pelos credores e exe-
cutado com sucesso pela com-
panhia para o processo chegar
ao fim. A decisão de encerrar a
ação é da Justiça.

Companhias como a calçadis-
ta Via Uno e a fabricante de ele-

trodomésticos Mabe pediram
recentemente recuperação judi-
cial. Outras como a companhia
aérea Varig e a Agrenco tam-
bém tentaram esse caminho,
mas faliram depois.

A próxima a entrar em recupe-
ração judicial deve ser a OGX,
petroleira de Eike Batista, que
está inadimplente por deixar de
pagar credores externos. A em-
presa tem até o fim do mês s
para quitar o débito e, se não o
fizer, os credores poderão pedir
a sua falência. O mercado espe-
ra que a OGX recorra àrecupera-
ção judicial até o fim do mês.

“O empresário só recorre à re-
cuperação quanto não vê outra
saída. Quem passa a decidir o
futuro da empresa são os credo-
res e a Justiça”, explica Luis de
Paiva, sócio da Corporate Con-
sulting, que participou de mais
de 200 reestruturações.

Execução. A tarefa de reerguer
uma empresa envolve, no míni-
mo, dois grandes desafios: ga-
nhar a confiança dos credores e
conseguir manter a empresa
operante. Muitas empresas em
crise interrompem as ativida-
des por falta de caixa e crédito
para honrar compromissos bási-
cos como pagar funcionários e
comprar matéria-prima.
“É muito mais difícil recuperar
a empresa se ela parar”, avalia o
presidente da Strategos Consul-
toria, Telmo Schoeler, que já
participou de cerca de 150 rees-
truturações de empresas. “O
plano de recuperação tem de
considerar de onde sairá o di-
nheiro para a empresa conti-

nuar a operar nesse período.”
Com a operação parada, as

empresas perdem clientes e fi-
cam com produtos e maquiná-
rio obsoletos. Na maioria dos ca-
sos assim, é questão de tempo
para a recuperação judicial vi-
rar falência. Nos decretos de fa-
lência, é comum encontrar afir-
mações de juízes de que a recu-
peração é inviável porque as em-
presas já não existem mais.

Batalha jurídica. Os processos
frequentemente se tornam
uma batalha jurídica entre cre-
dores, acionistas e administra-
dores judiciais. Cada um invoca
a lei para tentar garantir seus
interesses e a recuperação da
empresa em si fica em segundo
plano. Há muitos casos assim
na história da lei brasileira.

O processo do laticínio Nilza,
de Ribeirão Preto (SP), que já
teve mil funcionários e tem fá-
bricas paradas desde 2009, vi-
rou uma espécie de “novela”.
Os credores aprovaram a trans-
ferência da empresa a um inves-
tidor, mas o processo foi contes-
tado por um acionista –o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) –
e o Ministério Público pediu a
falência da empresa por suspei-
ta de compra de votos na assem-
bleia de credores. Depois de
uma batalha jurídica, a empresa
faliu em outubro de 2012.

“A empresa foi vendida para
um grupo que não tinha inten-
ção de operar a fábrica. Era só
para especular”, disse o síndico
da massa falida, Alexandre Bor-
ges Leite. “É mais prejudicial
aprovar uma recuperação inviá-
vel do que decretar a falência.”

A razão é simples: o tempo é
inimigo de empresas em crise.
Quanto mais se demora para re-
solver a questão, menos vale a
companhia e mais difícil fica
reerguer a empresa.

A Agrenco, por exemplo, pe-
diu recuperação após uma in-

vestigação da Polícia Federal
ter deflagrado uma crise na em-
presa, um ano depois de ela ter
captado R$ 500 milhões na Bol-
sa. A ideia era simples: vender a
usina de Marialva (PR) para ter-
minar de construir outras duas
usinas e se reerguer.

Não deu certo. O processo foi
marcado por disputas judiciais
entre credores, administrado-
res e acionistas e trocas de ges-
tão da empresa durante o pro-
cesso. Um segundo plano foi
elaborado, mas não foi aprova-
do pelos credores. A compa-
nhia teve sua falência decretada
em agosto deste ano.

EUA. A recuperação judicial foi
inspirada no chamado “Chap-
ter 11” da legislação americana.
Lá, a taxa de sucesso, historica-
mente, varia entre 20% e 30%,
bem acima do 1% brasileiro.

A lei americana é mais apri-
morada, mas as grandes diferen-
ças são a agilidade do processo
e a maturidade do mercado em
enfrentar uma reestruturação,
dizem os especialistas. Nos Es-
tados Unidos, o envolvimento
do credor é muito maior e não
se resume a aprovar ou não o
plano de recuperação.

No caso da montadora Gene-
ral Motors, por exemplo, que pe-

diu concordata em 2009, credo-
res como o governo americano
e o sindicato United Auto Wor-
kers converteram suas dívidas
em ações de uma “Nova GM”. O
plano foi aprovado em cerca de
30 dias. A empresa se recuperou
e os credores venderam suas
ações anos depois.

Além da GM, entraram e saí-
ram do “Chapter 11” diversas
grandes empresas, como Uni-
ted Airlines, Citibank e até o
banco Lehman Brothers, esto-
pim da crise de 2008. Por aqui,
ainda não há casos de gigantes
que emergiram da recuperação
judicial.
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“O melhor complexo empresarial de 
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São Paulo” com 160 mil m   no 
centro expandido

● De 4.022 empresas que recorreram ao processo, só 45 saíram recuperadas
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4.022 pedidos de recuperação foram feitos até agora

3.041 foram aceitos pela Justiça

935 foram aprovados
pelos credores

45

empresas 
decretaram falência

empresas 
se recuperaram

72

238

empresas
desistiram

160
Ou seja, apenas 1,12% 
dos pedidos. Nos EUA 
a taxa de sucesso  
chega a 30%
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 out. 2013, Economia & Negócios, p. B8.
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