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1.1 Considerações

Primeiramente, cumpre referir as premissas que embasaram este

relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga

pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente

relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas

as informações contidas nas demonstrações contábeis da Aelbra

Educação Superior Graduação e Pós Graduação S.A. (Aelbra), as quais

foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas

discussões com membros integrantes da administração da Aelbra sobre

os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste

relatório têm qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer

relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza o caráter

independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da Aelbra e seus sócios

não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe pudesse: (i)

obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii)

chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar

informações a todos os interessados no presente processo, observando

o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das

condições que nortearam este trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados

neste relatório estão expressos em reais (R$).



1.2 Estágio
Trata-se de Recuperação Judicial que teve o pedido de

processamento ajuizado na data de 06/05/2019 pela sociedade

empresária Aelbra Educação Superior Graduação e Pós Graduação S.A.,

denominada “ULBRA”.

No dia 21/05/2019, sobreveio sentença de indeferimento do pedido

de processamento da recuperação, sendo julgado extinto o processo por

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e

regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de

Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, em 13/12/2019 foi dado provimento

ao apelo para determinar o processamento da presente recuperação

judicial nos termos e formalidades da Lei nº 11.101/2005.

Retornados os autos para o Juízo de primeiro grau, foi nomeada esta

Equipe Técnica para o encargo de Administração Judicial.

Ficou assentado pelo Juízo que o prazo de 180 dias de suspensão das

ações e execuções em face da Recuperanda deve ser contado em dias

corridos. Assim, referido prazo findará em 20/07/2020.

Considerando a necessidade de complementação da relação de

credores da Recuperanda, as correspondências previstas no art. 22, I, da

Lei nº 11.101/2005, bem como o edital de que trata o art. 52, §1º, do

mesmo diploma, não tiveram como ser providenciados logo após a

investidura da Administração Judicial no seu encargo.

Apresentada uma lista de credores atualizada pela Recuperanda em

31/01/2020, em seguida esta Administração Judicial procedeu o

encaminhamento das correspondências previstas no art. 22, I, da Lei nº

11.101/2005.

Em 17/02/2020, a Recuperanda apresentou o seu plano de

recuperação (Evento 184).

O edital conjunto do art. 52, §1º, cumulado com o art. 53, parágrafo

único, ambos da Lei nº 11.101/2005, foi veiculado no Diário da Justiça

Eletrônico do dia 19/03/2020, considerando-se publicado em 20/03/2020.

Com a publicação do edital, terá início a fase extrajudicial de

verificação de créditos e o prazo de 30 dias para apresentação de

objeções ao plano de recuperação.

É como se encontra o processo.



1.3 Cronograma

Ajuizamento (art. 
51 LRF)

Prazo para entrega 
do plano de 
recuperação judicial

Publicação do edital do art. 
52, §1º cumulado com o 
aviso de recebimento do 
PRJ (art. 53, parágrafo 
único, da LRF)

Deferimento do 
processamento (art. 52 
LRF)

Entrega do plano de 
recuperação judicial 
(art. 53 LRF)

06/05/2019

13/12/2019 17/02/2020

Objeções
(art. 55 LRF)

AGC
(art. 56 LRF)

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Encerramento da RJ
(art. 63 LRF)

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de Recuperação Judicial da Ulbra, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

13/02/2020 ou
16/03/2020*

20/03/2020

Estágio atual

Sem previsão

Sem previsão

* A depender se a contagem do prazo considera o período compreendido entre o dia 20/12/2019 e 20/01/2020, entendendo essa Administração Judicial 
pela contagem em dias corridos.



1.3 Cronograma

Abaixo é apresentado o cronograma da Verificação de Créditos da Ulbra, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

Ajuizamento (art. 
51 LRF)

Entrega pela Administração 
Judicial do relatório de 
verificação de créditos

06/05/2019

QGC
(art. 18 LRF)

Publicação do 2º edital 
contendo a relação de 
credores da Administração 
Judicial (art. 7º, §1º, LRF)

20/03/2020

Publicação do 1º edital 
contendo a relação de 
credores da Devedora 
(art. 52, § 1º, da LRF)

Prazo de Habilitações
e Divergências (art. 7º, 
§ 1º LRF)

Impugnações (art. 8º 
LFR)

Estágio atual

Sem previsão

Sem previsão Sem previsão

Sem previsão
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Já com o ensino superior, a 
Instituição iniciou suas atividades 

com as Faculdades Canoenses.

Início na educação de base, 
quando a primeira escola foi 

fundada, em Canoas – RS.

Efetivamente, como 
universidade, é decretada sua 

criação em 1988. Seu 
reconhecimento pelo 

Conselho Federal de Educação 
se deu no ano seguinte, em 

1989.

Inova no ensino superior e se 
torna uma das pioneiras na 

educação à distância, 
ofertando cursos de 

graduação em ambiente 
virtual de aprendizagem 

próprio.

Atualmente, a Ulbra atua com a estrutura de 
educação superior presencial e à distância, com 
a rede de escolas de educação básica e com as 

emissoras de rádio e televisão, as quais dão 
suporte ao ensino. Em 2014, a mantenedora da 

Ulbra passou a ser a Aelbra.

2.1 Histórico

1911 1988

1972 1990

2003

2014

2019

Ajuizamento do pedido de 
Recuperação Judicial.

Expansão para fora dos limites do 
Rio Grande do Sul, instalando desde 
então unidades em seis municípios 
do Norte e Centro-oeste do Brasil, o 

que a caracterizou como 
multicampi.



2.2 Informações

Aelbra Educação Superior Graduação e 
Pós Graduação S.A.

CNPJ: 88.332.580/0001-65

 Av Farroupilha, nº 8001, bairro São José, em Canoas/RS

 Sociedade Anônima Fechada

 Capital Social: R$ 5.000,00

 Diretor-presidente: Paulo Augusto Seifert

 Diretor Vice-presidente: Rogerio Diolvan Malgarin

 Diretor Vice-presidente: Adilson Ratund



2.3 Unidades

• AM l Manaus - CEULM/ULBRA
• GO l Itumbiara - ILES/ULBRA
• PA l Santarém - CEULS/ULBRA
• RS l Canoas - ULBRA
• RS l Cachoeira do Sul - ULBRA
• RS l Carazinho - ULBRA
• RS l Gravataí - ULBRA
• RS l Guaíba - ULBRA
• RS l Santa Maria - ULBRA
• RS l São Jerônimo - ULBRA
• RS l Porto Alegre - ULBRA
• RS l Torres - ULBRA
• TO l Palmas - CEULP/ULBRA
• BR l Polos EAD em vários estados

• AM l Manaus - Colégio ULBRA Concórdia Manaus
• GO l Goiatuba - Colégio ULBRA Antares
• GO l Itumbiara - Colégio ULBRA de Aplicação
• PA l Santarém - Colégio ULBRA Cristo Salvador
• RO l Ji-Paraná - Colégio ULBRA São Paulo
• RS l Cachoeira do Sul - Colégio ULBRA São Pedro
• RS l Cachoeirinha - Colégio ULBRA São Mateus
• RS l Canoas - Colégio ULBRA Cristo Redentor
• RS l Canoas - Colégio ULBRA São João
• RS l Canoas - Escola Fundamental ULBRA Paz
• RS l Canoas - Escola Fundamental ULBRA São Marcos
• RS l Guaíba - Colégio ULBRA Martinho Lutero
• RS l Porto Alegre - Escola Especial ULBRA Concórdia
• RS l Sapucaia do Sul - Colégio ULBRA São Lucas
• TO l Palmas - Colégio ULBRA Palmas



2.4 Presença

RS

AM

TO

PA

GO

Tipo Campus Alunos Colaboradores Cursos oferecidos

Universidade Canoas - RS 8.074 1.088 55
Universidade Gravataí - RS 1.678 99 9
Universidade Torres - RS 1.935 143 13
Universidade Carazinho - RS 1.260 92 14
Universidade Cachoeira do Sul - RS 1.143 89 11
Universidade Guaíba - RS 992 73 8
Universidade São Jeronimo - RS 1023 65 7
Universidade Santa Maria - RS 748 67 7
Universidade Porto Alegre - RS 64 7 1
Universidade Palmas - TO 3.751 309 20
Universidade Santarém - PA 1.384 125 9
Universidade Manaus - AM 1.754 122 12
Universidade Itumbiara - GO 1.284 127 11

Total - Ensino Superior 25.090 2.406 177
EAD - 4.825 199 21
Educação Básica - 3.655 757 0
Mantenedora - 0 177 0

Total - 29.698 3.404 196



2.5 Quadro 

Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da Ulbra conforme informações encaminhadas pela sua administração:

*Informações extraídas do banco de dados da Aelbra, nas datas-base de 05/02/2020 e 09/03/2020.

Em dezembro/ 2019, foi publicada no Diário Oficial da

União a Portaria 2.117/2019, que autoriza as instituições de

ensino superior (IES) a ampliarem para até 40% o percentual

de horas à distância (EAD) em cursos presenciais de

graduação.

O aumento da carga horária, que anteriormente era de no

máximo 20%, poderá impactar no número e distribuição de

professores entre as modalidades presenciais e à distância.
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2.5 Quadro 

Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da Ulbra conforme informações encaminhadas pela sua administração:

Observa-se uma redução gradual de colaboradores

contratados para manutenção das atividades relacionadas às

escolas de educação básica.

Já em relação à mantenedora, a redução foi de 1.224 para

177. A oscilação foi a mais significativa, uma vez que tais

funcionários possuem, substancialmente, atividades

administrativas, e não de educadores.

*Informações extraídas do banco de dados da Aelbra, nas datas-base de 05/02/2020 e 09/03/2020.
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-
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2.5 Quadro 

Devido ao deterioramento da saúde financeira da Ulbra e,

considerando a relevância da despesa com salários de docentes, a

reestruturação da instituição passa pela necessidade de mudanças no

quadro de docentes. Em 2019, as despesas com folha de pagamento dos

professores atingiu a monta de R$ 244,3 milhões.

O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul

(SINPRO) apresenta em seu site uma lista dos maiores salários pagos pelas

instituições de ensino aos professores da educação privada do Rio Grande

do Sul. Nesta relação, a Ulbra encontra-se entre as primeiras ranqueadas

(fonte: www.sinprors.org.br), o que dimensiona a representatividade dos

atuais gastos da instituição.

Entre outros fatores, a remuneração acima da média de mercado

deve-se ao plano de carreira atual que considera variáveis como tempo de

serviço e grau de especialização (graduação, mestrado e doutorado).

Em conjunto com um Plano de Demissão Voluntário (PDV), em

setembro de 2019 a Recuperanda negociou junto ao SINPRO uma redução

temporária dos salários do corpo docente da unidade de Canoas (RS), a

qual perdurará por dois anos. A proposta inicial da Recuperanda era de

redução em 25% dos salários, porém o acordo final foi firmado em 15%. Tal

redução também se estendeu aos funcionários das áreas administrativas

que possuíam salários superiores a oito mil reais mensais.

Em janeiro de 2019, a Ulbra decidiu demitir cerca de 700

colaboradores, tanto professores como funcionários das áreas

administrativas. A manutenção do atual corpo docente está atrelada à

demanda (carga horária de alunos matriculados) e, a depender do volume

de alunos incipientes em 2020, é possível que mais demissões ocorram em

um curto espaço de tempo.

Em 2019, um total de 1.026 colaboradores foram desligados.



2.6 Estudantes

Apresenta-se a seguir a evolução em relação aos estudantes matriculados nas unidades de Ensino Superior, Educação Básica e à Distância:

Devido a fatores como a redução de contratos do

Financiamento Estudantil (FIES), crise do setor e da economia no

Brasil, o número de estudantes matriculados vem oscilando de

forma negativa nos últimos anos.

O aumento observado no número de discentes no mês de

fevereiro de 2020 é consequencia do período de matrículas e

rematriculas abertas. Ainda assim, a expectativa é de redução em

relação ao mesmo período do ano anterior no que diz respeito à

quantidade de alunos incipientes.

*Informações extraídas do banco de dados da Aelbra, nas datas-base de 05/02/2020 e 09/03/2020.
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2.7 Ranking de 

Por se tratar de entidade do ramo da educação, é importante que outros

indicadores que não os financeiros sejam levados em consideração quando

da análise de desempenho de uma universidade. Dessa forma, a maneira

mais comum de se realizar tal avaliação é por meio da comparação com o

desempenho de outras universidades.

Diferentemente do que ocorre com os cursos universitários de forma

individual, não existe uma avaliação feita pelo governo federal, por meio de

seus órgãos, que avalie o desempenho geral das universidades. Por outro

lado, o RUF (Ranking Universitário Folha), do periódico Folha de São Paulo, é

publicado anualmente desde 2012 e tem sido utilizado informalmente como

balizador de qualidade das universidades no Brasil.

Na opinião desta Equipe, na ausência de avaliações oficias, embora não

seja um indicador definitivo de qualidade, a utilização do RUF como

comparativo de universidades complementa a análise de desempenho da

Recuperanda.

O RUF é uma avaliação anual de todas as universidades ativas do país,

que usa dados nacionais e internacionais e duas pesquisas de opinião do

instituto Datafolha, em cinco aspectos: pesquisa, ensino, mercado,

internacionalização e inovação.

Em relação à base de dados, o RUF utiliza: periódico Web of Science

para publicações e citações, Capes, CNPq e agências federais de fomento, e

dados do Instituto Datafolha.

*Dados extraídos de https://ruf.folha.uol.com.br/ . Acesso em 12/02/2020.



2.7 Ranking de 

Com base nos dados coletados no RUF, o gráfico ao lado apresenta

a distribuição anual de acordo com a nota obtida por cada uma das 197

universidades avaliadas (públicas e privadas) nos últimos 3 anos. Em

linha com o objetivo de apresentar o desempenho da Ulbra em

comparação às demais universidades do país, optou-se pela

representação gráfica denominada diagrama de caixa (boxplot).

No gráfico, o ponto azul representa a posição da Ulbra na amostra e

os valores numéricos apresentam a nota absoluta obtida. Nesse

particular, observa-se que entre 2017 e 2018 não houve muita variação.

Contudo, em 2019 há uma queda importante de desempenho, fazendo

com que a nota da Ulbra se aproxime da média apresentada pelas

universidades, representada no gráfico pela linha horizontal cinza.

*Em estatística descritiva, o diagrama de caixa (boxplot) é uma ferramenta gráfica que representa a variação de dados observados de uma variável numérica por meio de quartis, 

identificando onde estão localizados 50% dos valores mais prováveis, a mediana e os valores extremos. Devore, Jay L. (2006). Estatística e Probabilidade para Engenharia e Ciências. [S.l.]: 

Cengage Learning. p. 35 — 38. 
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2.7 Ranking de 

A fim de comparar a Ulbra apenas com universidades que apresentem as mesmas características, esta Equipe apresenta abaixo gráfico do RUF segmentado, 

incluindo no comparativo apenas universidades Privadas com sede no Estado do Rio Grande do Sul. Também nesse segmento, a Ulbra apresenta desempenho 

médio. Os valores nos diagramas referem-se à media da nota obtidas nos últimos 3 anos no RUF (2017, 2018 e 2019).

*Dados extraídos de https://ruf.folha.uol.com.br/ . Acesso em 12/02/2020.
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2.8 Visita à 
No dia 03 de março de 2020, a Administração Judicial realizou visita ao

Campus Canoas – RS, local da sede da Recuperanda, ocasião em que foi

recebida por colaboradores e advogados representantes da instituição.

Cumpre destacar que este relatório diz respeito às informações gerais

da Recuperanda repassadas à equipe da Administração Judicial no

momento da visitação. No que se refere às informações econômico-

financeiras, realizou-se o exame do período de janeiro e fevereiro de 2020.

Em relação aos dois primeiros meses de 2020, a Recuperanda relata

que, embora o número de matrículas esteja próximo à meta interna

estipulada, a quantidade é inferior ao ano anterior. Ressalte-se também

que estão ocorrendo reduções relevantes no ticket-médio atingido pela

Recuperanda, com o intuito de manter a Ulbra competitiva em relação ao

preço ofertado pela concorrência. A conjuntura dos fatores supracitados

impacta diretamente na capacidade de geração de caixa da Ulbra.

Em relação ao quadro funcional, a Administração relata que não houve

modificações relevantes nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. O

principal indicador que baliza a necessidade de admitir ou demitir

funcionários do corpo docente é a carga horária necessária em relação ao

número de alunos matriculados. Embora ainda restem alguns dias para

matrícula em determinadas disciplinas, espera-se uma diminuição da

carga horária de aproximadamente 13% em relação ao mesmo período de

2019.

No que se refere à gestão do fluxo de caixa, a principal dificuldade

enfrentada pela Aelbra são os constantes bloqueios judiciais advindos de

processos trabalhistas. Os pagamentos de despesas com folha

representaram 81% e 71% das saídas de caixa dos meses de janeiro e

fevereiro, respectivamente. (apresentamos o detalhamento das entradas e

saídas de caixa na p. 44 do presente relatório)

A Recuperanda informou com otimismo ter honrado com todos os

compromissos relativos a folha de pagamento dos meses de janeiro e

fevereiro. O salário de todos os colaboradores ativos foram liquidados até o

dia 10 do mês subsequente.



2.8 Visita à 

¹QR Code é a abreviação de quick response code (código de resposta rápida). Trata-se de um código de barras bidimensional com capacidade de codificar atalhos para endereços eletrônicos. Para decifrar o código, é

preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular ou no computador. Feito isso, basta aproximar a câmera do smartphone ou a webcam do símbolo. Quase instantaneamente, o emblema dá acesso ao vídeo da visita

da equipe de Administração Judicial.

No que diz respeito às obrigações correntes e que não são sujeitas à

Recuperação Judicial, até a data da visita desta Administração Judicial, a

Ulbra apresentava atraso em relação aos seguintes pagamentos:

 Contas de água, luz e telefone de diversas unidades,

referentes ao mês de novembro de 2019;

 IRRF e FGTS sobre folha, período de maio a dezembro de

2019;

 INSS sobre folha, período de maio a dezembro de 2019;

 ISS (sobre faturamento) não pago desde maio de 2019; (mês

em que passou a ser devido após a sua transformação para

sociedade anônima).

No que tange as obrigações tributárias, a Recuperanda realizou o

pagamento integral do INSS e FGTS correntes de competência de janeiro

e fevereiro de 2020. Fato relevante, uma vez que o FGTS corrente, por

exemplo, não era pago desde o ano de 2017.

Nesse particular, a Administração Judicial destaca a importância de

manter em dia os pagamentos das dívidas contraídas após o ajuizamento

do pedido de Recuperação Judicial, bem como das dívidas tributárias,

sob pena inclusive de convolação em falência nos termos da Lei

11.101/2005.

Por fim, as atividades no Campus de Canoas/RS podem ser

visualizadas no vídeo decifrando-se o QR Code¹ abaixo:
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3. Créditos

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de

R$ R$ 2.598.291.756,92. A lista de credores da Recuperanda é

composta pela Classe I – Trabalhistas (5.067 credores), Classe III –

Quirografários (561 credores) e Classe IV – ME/EPP (27 credores).

O gráfico ao lado apresenta o valor das dívida por classe de

credores.

R$392.100.462,13 

R$ 0,00

R$2.196.910.171,48 

R$9.281.123,31 

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV



3. Créditos

O passivo sujeito à Recuperação Judicial está demasiadamente

concentrado em dívidas contraídas junto à instituições financeiras.

Tais créditos perfazem R$ 1.668.062.769,23.

No gráfico ao lado, é possível visualizar a representatividade dos

credores da Recuperanda por natureza.

SINDICATOS
2,61%

PREVIDÊNCIA PRIVADA
4,75%

CONSULTORIAS
7,22%

DEMAIS 
CREDORES

19,97%
INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

65,46%
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4.1 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas de Ativo da Recuperanda: (em milhares de reais)

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação mensal de cada rubrica.

29/02/2020 AV AH 31/01/2020 AV AH 31/12/2019

Caixa e Equivalentes de Caixa 6.403 0,4% 72,7% 3.707 0,2% -50,1% 7.424 
Mensalidades a Receber 65.738 4,1% 5,7% 62.187 3,9% -18,6% 76.411 
Estoques 2.375 0,1% 12,7% 2.107 0,1% 1,8% 2.068 
Adiantamentos 14.811 0,9% -16,3% 17.686 1,1% 16,2% 15.217 
Outras Contas a Receber 39.315 2,5% 1,3% 38.799 2,4% -42,3% 67.194 
Total do Ativo Circulante 128.642 8,1% 3,3% 124.486 7,8% -26,0% 168.314 

Realizável a Longo Prazo 351.270 22,1% -1,5% 356.681 22,4% 14,8% 310.788 
Propriedade para Investimentos 4.944 0,3% 0,0% 4.944 0,3% 0,0% 4.944 
Imobilizado 1.099.520 69,3% -0,1% 1.100.936 69,2% -0,2% 1.103.033 
Intangível 2.807 0,2% -1,8% 2.857 0,2% 0,0% 2.857 
Total do Ativo Não Circulante 1.458.542 91,9% -0,5% 1.465.419 92,2% 3,1% 1.421.623 

Total do Ativo 1.587.184 100,0% -0,2% 1.589.905 100,0% 0,0% 1.589.937 



4.1 Análise Financeira –

Imobilizado
69,27%

Realizável a Longo Prazo
22,13%

Mensalidades a 
Receber 4,14%

Demais rubricas
4,05%

Caixa e Equivalentes
0,40%

 Ao analisarmos as contas patrimoniais da Recuperanda, a primeira

constatação que se faz é de que os Ativos Imobilizados correspondem a

aproximadamente 70% do ativo total da Recuperanda.

 Outro grupo de ativos relevantes é o de Realizável a Longo Prazo, os

quais representam em torno de 22% do total de ativos. Esse grupo é

composto por bloqueios e depósitos judiciais, entre outros ativos com

expectativa de realização superior a doze meses.

 Principal fonte de receita da Recuperanda, as Mensalidades a Receber

apresentou oscilação negativa nos dois primeiros meses do ano,

diminuindo de R$ 76.410 mil para R$ 65.738 mil de dezembro de 2019 a

fevereiro de 2020 (queda de 14%).

 Analisamos de forma mais detalhada as movimentações referente a

rubrica de Caixa e Equivalentes na página 41.

Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composiçao dos ativos da Ulbra, considerando-se os saldos contábeis de fevereiro de 2019:



4.1 Análise Financeira –

 Em fevereiro de 2020 o valor contábil* total dos ativos fixos da

Ulbra apresentava um montante de R$ 1.099.520.224,84.

 Desse total, os Terrenos representavam 64,3%, enquanto as

Edificações e Benfeitorias representavam 29,1%.

 O ativo imobilizado remanescente (6,6%) está dividido em

Equipamentos de Informática, Biblioteca, Instalações, Móveis e

Utensílios e Máquinas e Equipamentos.

TERRENOS

EDIFICACOES

BIBLIOTECA

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVEIS E UTENSILIOS

INSTALACOES

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA

Valor Contábil dos Ativos (em R$ mil)

*Conforme legislação contábil vigente, o imobilizado deve ser reconhecido inicialmente por valor equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento.

Após o reconhecimento como ativo, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado subtraindo-se qualquer depreciação e perda por redução ao valor

recuperável acumuladas.



4.2 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas de Passivo da Recuperanda: (em milhares de reais)

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do passivo.
AH - Análise horizontal. Apresenta a variação mensal de cada rubrica.

29/02/2020 AV AH 31/01/2020 AV AH 31/12/2019

Empréstimos e Financiamentos (3.800) -0,05% 0,00% (3.800) -0,05% -1.699,95% 238 
Obrigações com Pessoal 214.574 2,60% -0,25% 215.115 2,61% 3,06% 208.724 
Obrigações Fiscais 10.781 0,13% 6,36% 10.136 0,12% 3,55% 9.789 
Fornecedores 26.828 0,32% -4,07% 27.966 0,34% -1,69% 28.448 
Mensalidades a Apropriar 18.566 0,22% 18,51% 15.666 0,19% 9,85% 14.262 
Proies 4.974.537 60,19% 0,15% 4.967.312 60,17% 0,14% 4.960.254 
Obrigações com Partes Relacionadas 8.804 0,11% 0,00% 8.804 0,11% 0,00% 8.804 
Provisão - Recuperação Judicial 2.439.169 29,51% 0,00% 2.439.169 29,54% 0,00% 2.439.169 
Total do Passivo Circulante 7.689.459 93,0% 0,1% 7.680.368 93,0% 0,1% 7.669.687 

Obrigações Fiscais 103.263 1,25% 0,00% 103.263 1,25% 0,00% 103.263 
Acordos Contas a Pagar 6.621 0,08% -0,30% 6.641 0,08% -0,30% 6.661 
Proies (47.445) -0,57% 0,04% (47.428) -0,57% 0,04% (47.411) 
Provisões para Contingências 513.219 6,21% 0,00% 513.219 6,22% 0,00% 513.219 
Total do Passivo Não Circulante 575.659 7,0% 0,0% 575.696 7,0% 0,0% 575.732 

Total do Patrimônio Líquido (6.677.935) -80,8% 0,2% (6.666.159) -80,7% 0,2% (6.655.482)

Total do Passivo + PL 1.587.184 19,2% -0,2% 1.589.905 19,3% 0,0% 1.589.937 



4.2 Análise Financeira –

Proies
60,19%

Provisão - Recuperação 
Judicial 29,51%

Provisões para 
Contingências

6,21%

Demais rubricas
4,09%

 A rubrica Provisão – Recuperação Judicial é composta pelos créditos

sujeitos a este processo recuperatório. O atual valor contabilizado (R$ 2,4

bilhões) não considera o deságio proposto, conforme plano de recuperação

judicial já juntado nos autos do processo. Embora a provisão esteja

classificada no curto prazo, esta equipe técnica entende que a expectativa de

liquidação da obrigação passa por um prazo superior a doze meses e,

portanto, deveria ser reclassificada para o longo prazo.

 A rubrica de provisões para contingências perfazia a monta de R$ 513

milhões em fevereiro de 2020 e referem-se, essencialmente, a provisão para

perdas prováveis oriundas de processos judiciais. Na rubrica, não estão

contabilizados créditos sujeitos à recuperação judicial. Principais provisões

do grupo de contas: contingências trabalhistas (R$ 216,4 milhões),

contingências municipais (R$ 178,4 milhões) e contingências cíveis (R$ 79,8

milhões).

Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composiçao da dívida contraída junto a terceiros pela Ulbra, considerando-se os saldos contábeis de

fevereiro de 2019:



4.2 Análise Financeira –

 Ao longo do ano de 2019, a principal movimentação observada no

passivo da Recuperanda refere-se à reclassificação para o curto prazo das

obrigações referentes ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao

Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (PROIES) .

 A reclassificação se deu após a Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), em maio de 2019, excluir a Universidade do programa.

Considerando-se o total da dívida com o PROIES, houve um aumento de

6,9% da obrigação entre o período de dezembro de 2018 e fevereiro de

2020, atingindo a representatividade de 59% do passivo com terceiros da

Ulbra.

 A entidade informou que está procurando alternativas para utilizar o

valor das bolsas concedidas e abater do crédito existente.

 No que tange ao PROIES, trata-se de programa de parcelamento de

tributos federais, instituído pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, que

tem como objetivo assegurar condições para a continuidade das

atividades de entidades mantenedoras de instituições de ensino superior

integrantes do sistema de ensino federal, por meio da aprovação de plano

de recuperação tributária e da concessão de moratória de dívidas

tributárias federais.

 Com a adesão ao PROIES, a Aelbra foi autorizada a proceder ao

pagamento de até 90% (noventa por cento) do valor das prestações

mensais do programa mediante a utilização de certificados emitidos pelo

Tesouro Nacional, na forma de títulos da dívida pública em contrapartida

às bolsas Proies integrais concedidas em cursos de graduação presenciais

com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da

Educação.

 Até ser excluída do programa, a Aelbra havia pago 59 das 180 parcelas

programadas.



4.2 Análise Financeira –

Uma vez que créditos tributários não são sujeitos à recuperação judicial e, considerando-se a relevância do montante da dívida, entende-se que a

completa reestruturação da entidade passará obrigatoriamente por uma negociação da obrigação junto ao Fisco. A seguir apresentamos os valores

(em milhares de reais) devidos às autoridades fazendárias de acordo com o controle gerencial da Recuperanda, os quais apresentam coerência

com os números apresentados no balancete.

ULBRA BASA RADIO TOTAL

0810 - DIV.ATIVA-PIS 178.469 9 109 178.587 

0896 - DIV.ATIVA-COFINS-RETENC FONTE 128 - - 128 

0949 - DIV.ATIVA-PIS RETENCAO FONTE 39 - - 39 

0992 - DIV.ATIVA-CSLL -RETENCAO FONTE 7 - - 7 

1134 - DIV.ATIVA-FINSOCIAL 235 - - 235 

1772 - DIV.ATIVA-RET CONT PG PJ D PRI 5.950 5 19 5.974 

1804 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL 258.414 3.817 - 262.231 

3527 - DIV.ATIVA-IMP DE IMPORTACAO 8.625 - - 8.625 

3551 - DIV.ATIVA-IRPJ 582.087 10.544 - 592.631 

3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE 1.322.927 7.205 500 1.330.632 

3578 - DIV.ATIVA-IPI 6.664 - - 6.664 

4493 - DIV.ATIVA-COFINS 861.333 39 595 861.967 

4834 - R D ATIVA - MULTA ISOLADA 6.846 29 - 6.875 

5382 - DIV.ATIVA-OUTRAS MULTAS 196 - - 196 

0561 - IRRF CORRENTE 22.851 - - 22.851 

CÓDIGOS DIVERSOS - PREVIDENCIÁRIO 1.780.346 2 - 1.780.348 

CLT - DIV. ATIVA 65.875 - 35 65.910 

FGTS AELBRA 44.400 - - 44.400 

DÍVIDA ESTADUAL (RS) AELBRA 1.291 - - 1.291 

TOTAL 5.146.682 21.650 1.258 5.169.590 



4.3 Análise Financeira –
Apresenta-se abaixo os saldos mensais da Demonstração de Resultado do Exercício referente ao meses de janeiro de 2020 e 2019: (em milhares de

reais)

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação entre os meses de janeiro de 2020 e janeiro de 2019.

jan/20 AH jan/19
Receita Operacional Bruta 29.969 -39,4% 49.434 
Receita Atividades Acadêmicas 29.288 -39,9% 48.713 
Receita Atividades Complementares 680 -5,6% 721 

Deduções e abatimentos -14.655 45,2% -10.091 
Cancelamentos -3.166 15.635,9% -20 
Bolsas de Estudos -9.994 43,5% -6.965 
Descontos Incondicionais -991 -68,1% -3.105 
Imposto sobre Faturamento -504 0,0% -

Receita operacional líquida 15.314 -61,1% 39.343 

Custos operacionais -11.801 -69,0% -38.011 
Pessoal Docente -11.801 -69,0% -38.011 

Lucro Bruto 3.513 163,7% 1.332 

Receitas (Despesas) Operacionais 557 -103,3% -17.040 
Despesas com Pessoal -4.684 -53,6% -10.090 
Despesas Administrativas -4.930 -13,2% -5.682 
Outras Despesas Operacionais -3.539 39,1% -2.543 
Despesas de Operações Descontinuadas -364 -84,6% -2.364 
Outras Receitas Operacionais 14.074 286,7% 3.640 

Lucro Operacional 4.070 -125,9% -15.707 

Receitas Financeiras 4.848 -68,8% 15.555 
Despesas Financeiras -9.680 -63,9% -26.806 
Resultado do Exercício -763 -97,2% -26.958 



4.3 Análise Financeira –

 Apesar da diminuição das receitas auferidas em

janeiro de 2020, quando comparado ao mesmo período

de 2019, fica notável a importância da redução dos gastos

no orçamento da Aelbra. O efeito líquido é uma redução

do prejuízo contábil de R$ 27 milhões para R$ 0,8 milhões.

 As principais reduções observadas em relação as

despesas referem-se as despesas financeiras. A redução

significativa se dá uma vez que não é devida a atualização

de juros e encargos relativos a créditos sujeitos à

recuperação judicial.

jan/19

jan/20

Prejuízo Receitas Despesas



4.3 Análise Financeira –
Apresenta-se abaixo os saldos mensais da Demonstração de Resultado do Exercício referente ao meses de fevereiro de 2020 e 2019: (em milhares

de reais)

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação entre os meses de fevereiro de 2020 e fevereiro de 2019.

fev/20 AH fev/19
Receita Operacional Bruta 37.345 -37,0% 59.252 
Receita Atividades Acadêmicas 36.608 -37,6% 58.647
Receita Atividades Complementares 738 21,9% 605

Deduções e abatimentos -17.883 57,6% -11.345 
Cancelamentos -5.071 29976,3% -17
Bolsas de Estudos -10.654 39,3% -7.650
Descontos Incondicionais -1.495 -59,4% -3.678
Imposto sobre Faturamento -664 0,0% 0

Receita operacional líquida 19.462 -59,4% 47.908 

Custos operacionais -13.687 -4,3% -14.305 
Pessoal Docente -13.687 -4,3% -14.305

Lucro Bruto 5.776 -82,8% 33.603 

Receitas (Despesas) Operacionais -10.134 -8,0% -11.015 
Despesas com Pessoal -4.910 3,2% -4.759
Despesas Administrativas -5.239 -17,7% -6.364
Outras Despesas Operacionais -48 -87,1% -372
Despesas de Operações Descontinuadas - -98,6% -28
Outras Receitas Operacionais 63 -87,6% 508

Lucro Operacional -4.359 -119,3% 22.588 

Receitas Financeiras 845 -89,1% 7.763
Despesas Financeiras -8.262 -76,1% -34.626
Resultado do Exercício -11.776 175,4% -4.276 



4.3 Análise Financeira –

 Quando comparado ao mesmo período de 2019,

observa-se que em janeiro de 2020 houve uma redução de

43% das despesas auferidas pela universidade.

Combinado com uma oscilação negativa de

aproximadamente 30% da receita, o efeito líquido é um

aumento do prejuízo contábil de R$ 4,2 milhões para R$

11,7 milhões.

 As principais oscilações observadas são:

 Redução da receita com atividades acadêmicas de R$

48,7 milhões para R$ 29,3 milhões;

 Redução das despesas financeiras de R$ 26,8 milhões

para R$ 9,7 milhões.

fev/20

fev/19

Prejuízo Receitas Despesas



4.3 Análise Financeira –
O gráfico abaixo apresenta a composição por natureza dos principais Gastos (em milhares de reais) da Recuperanda: (considerando-se os

saldos acumulados de janeiro e fevereiro de 2020)

 Observa-se uma concentração nas despesas financeiras e com docentes que, somadas, representaram 65% dos gastos da Ulbra, nos

dois primeiros meses de 2020.

Pessoal Docente; 
25.488 ; 38%

Despesas Financeiras; 17.942 ; 27%

Despesas Administrativas; 
10.169 ; 15%

Despesas com Pessoal; 
9.594 ; 14%

Outras Despesas Operacionais; 3.951 ; 6%



4.4 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo alguns indicadores financeiros recomendados pela literatura de Finanças Corporativas:

Referências
(a)  Ativo Circulante - Passivo Circulante
(b) Ativo Circulante exceto Disponibilidades - Passivo Circulante exceto Dívidas com incidência de juros
(c) Ativo Circulante / Passivo Circulante
(d) Disponibilidades / Passivo Circulante:
(e) Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
(f) Indicador de alavancagem financeira, representado pelo Total de Passivos / Total de Ativos
(g) Dívida Total / Patrimônio Líquido
(h) Lucro Líquido do Exercício / Patrimônio Líquido

fev/2020 jan/20 2019 2018 2017

CCL - Capital Circulante Líquido (a) -7.560.818 -7.555.882 -5.062.204 -420.467 -727.587 

NCG - Necessidade de Capital de Giro (b) -2.643.928 -2.643.506 -5.069.391 -416.040 -256.336 

Liquidez Corrente (c) 0,02 0,02 0,03 0,15 0,14 

Liquidez Imediata (d) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Liquidez Geral (e) 0,19 0,19 0,19 0,20 0,23 

Grau de endividamento (f) 5,21 5,19 5,12 4,94 4,28 

Dívida / Patrimônio Líquido (g) -1,24 -
1,24 -1,24 -1,25 -1,30 

Rentabilidade sobre Patrimônio Líquido (h) -0,00 -
0,00 -0,07 -0,09 0,01 



4.4 Análise Financeira –
O gráfico abaixo apresenta a evolução do Capital Circulante Líquido e da Necessidade de Capital de Giro (em milhares de reais):

 A Necessidade de Capital de Giro é o montante mínimo que uma

empresa deve ter em caixa. Esse valor serve para manter a empresa

funcionando, assegurando as suas operações necessárias.

 Percebe-se que em 2019 há um relevante agravamento nos indicadores.

Tal situação deve-se à reclassificação para o curto prazo das obrigações

referentes ao PROIES. A reclassificação se deu após a Procuradoria Geral da

Fazenda Nacional (PGFN) excluir a Universidade do programa.

-8.000.000

-7.000.000

-6.000.000

-5.000.000

-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

 -
fev/20 jan/20 2019 2018 2017

CCL - Capital Circulante Líquido (a)

NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)



4.4 Análise Financeira –
O gráfico abaixo apresenta a evolução dos Índices de liquidez (em milhares de reais) apresentados pela Recuperanda:

 Os Índices de liquidez avaliam a capacidade financeira da empresa, ou

seja, a capacidade de pagamento da mesma, sendo de grande

importância para a gestão de caixa da entidade. Tais índices têm o cálculo

baseado nos números do balanço patrimonial da entidade. Ao interpretar

esses índices, deve-se levar em conta que:

- Maior que 1 - folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

- Se igual a 1 - os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

- Se menor que 1: não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo

 Dentre os índices de Liquidez da empresa, destaca-se o caso do índice

de Liquidez Imediata. A principal razão que contribui para o baixo

indicador apresentado é a reduzida disponibilidade de recursos nas

contas de caixa e equivalentes de caixa.

 À toda evidência, os ativos circulantes existentes em 2019 não seriam

suficientes para fazer frente aos desembolsos decorrentes de suas

atividades operacionais e dos pagamentos de suas dívidas constituídas.

 -
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 0,10

 0,15

 0,20

 0,25

fev/20 jan/20 2019 2018 2017
Liquidez Corrente (c) Liquidez Imediata (d)

Liquidez Geral (e)



4.5 Análise Financeira –
O quadro abaixo representa a projeção de fluxo de caixa da Recuperanda para o ano de 2020, já com os valores efetivamente realizados

referentes aos meses de janeiro e fevereiro (em milhões de reais).

Entradas Operacionais jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

(+) Mensalidades Boletos 14,82 15,60 19,53 19,42 18,98 22,38 15,22 17,40 18,04 17,96 19,99 23,85

(+) Cartoes 0,00 0,00 0,44 0,44 0,44 0,44 0,34 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41

(+) Receitas Complementares 0,00 5,00 0,42 0,42 0,43 0,35 0,46 0,64 0,41 0,42 0,36 0,38

(+) FIES 5,80 0,00 1,82 1,86 18,55 13,88 6,28 0,13 0,42 8,92 10,21 8,48

(+) Receitas Financeiras 0,00 0,00 0,65 0,65 0,64 0,64 0,50 0,61 0,60 0,60 0,60 0,59

(+) Total Entradas Operacionais 20,62 20,60 22,86 22,79 39,05 37,69 22,80 19,20 19,88 28,32 31,58 33,71

(-) Folha de Salários 19,58 12,36 15,89 15,89 16,63 16,73 16,35 24,27 16,65 16,66 18,71 24,21

(-) Despesas Operacionais 3,42 4,07 4,68 4,45 5,17 4,92 4,60 5,25 4,31 4,78 5,24 4,65

(-) Acordo rescisoes ant. 06/5 0,00 0,00 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 15,00 0,00 0,00

(-) Impostos 0,23 0,10 1,39 1,38 1,37 1,36 1,12 1,32 1,32 1,31 1,31 1,29

(-) Despesas Extraordinárias 0,98 0,54 1,61 1,61 1,76 1,76 1,83 1,70 1,73 1,73 1,83 1,78

(-) Despesas Bancárias 0,00 0,00 0,23 0,23 0,22 0,22 0,17 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

(-) Serviço da Dívida 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36

(+) Serviço da Dívida -4,55 -4,55 -4,55 -4,55 -4,55 -4,55 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36

(-) Total Saídas Operacionais 24,21 17,07 25,49 25,26 26,87 26,68 25,77 34,45 25,92 39,69 27,31 32,13

Saldo de Caixa Corrente -3,59 3,53 -2,63 -2,46 12,18 11,01 -2,97 -15,25 -6,04 -11,37 4,28 1,58

Investimentos 0,00 0,00 2,90 2,52 2,42 1,22 1,24 1,15 0,59 0,59 0,31 0,25
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 Em uma organização, um dos mais importantes controles que se

apresentam é o Fluxo de Caixa. Além de ser uma importante ferramenta

para a tomada de decisões, uma adequada gestão de caixa é

fundamental para manter a organização honrando seus compromissos.

 Ao contrário do Demonstrativo de Resultados Projetado (DRE

Projetado) que demonstra se a operação é lucrativa, a projeção de Fluxo

de Caixa vai mostrar se a organização vai ter dinheiro disponível quando

precisar dele ou se precisará recorrer a fontes externas, como

empréstimos e financiamentos.

 Isso é importante, porque muitas vezes uma organização pode ter

um grande volume de receitas e uma boa margem, apresentando lucro

no DRE. Porém, pode estar com seus Prazos Médios de Pagamentos e

Recebimentos mal dimensionados, ficando assim sem disponibilidade

de dinheiro em caixa, e essa informação é obtida exatamente pela leitura

da Projeção de Fluxo de Caixa.

 No caso da Aelbra, o que se verifica é que as projeções estão

apertadas porém ainda equilibradas, com maiores dificuldades surgindo

nos meses de agosto a outubro de 2020. Para esses meses, pode ser

necessário que a Recuperanda busque fontes alternativas de

financiamento.

 Importante notar que nos meses de agosto e dezembro há um

acréscimo considerável nas previsões de saídas, referentes à folha de

salários, justamente em razão do pagamento de 13º salário e férias aos

seus empregados. Para esses meses, recomenda-se que a Recuperanda

antecipadamente se planeje a fim de cumprir o compromisso previsto.

 Nota-se, ainda, que a Recuperanda prevê pagamento apenas de

tributos correntes, não havendo previsão de pagamento para os tributos

em atraso. Os tributos atrasados em questão estão detalhados na página

32 deste relatório.
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 Cumpre destacar que já para o mês de março há previsão de

pagamento dos acordos rescisórios firmados com os sindicatos

relativamente às rescisões anteriores a 06/05/2019. Tais valores estavam

previamente arrolados dentre os créditos sujeitos à recuperação judicial.

Contudo, por força da decisão monocrática datada de 10/03/2020, no

Agravo de Instrumento 5008103- 03.2020.8.21.7000/RS, foi autorizado o

prosseguimento dos pagamentos dos acordos.

 A aludida decisão impacta o fluxo de caixa da Recuperanda na

medida em se trata de um dispêndio mensal significativo. Com base no

que foi projetado pela Recuperanda, o valor de R$ 26,9 milhões dos

acordos deverá ser pago em 7 parcelas de R$ 1,7 milhões e 1 parcela no

mês de outubro de R$ 15 milhões.

 Espera-se que a Recuperanda consiga fazer frente a esses

compromissos até julho de 2020, período para o qual o saldo acumulado

de caixa projetado conta com entradas que superam as saídas em

aproximadamente R$ 15 milhões.

 Todavia, a partir de agosto de 2020 está previsto o pagamento da

primeira parcela do 13º salário dos funcionários. Por conta disso, com

base no Fluxo de Caixa apresentado pela Recuperanda, a Administração

Judicial entende que a partir do mês de setembro de 2020 será

necessário buscar fontes externas de financiamento para fazer frente aos

compromissos previstos.

 Por fim, importa referir que, no acumulado do ano, estima-se que o

impacto da não inclusão desses valores acordados no rol de créditos da

Recuperação Judicial represente uma diferença negativa de

aproximadamente R$ 12 milhões no fluxo de caixa da Recuperanda,

quantia essa que, portanto, necessitaria advir de fontes externas de

financiamento.
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5. Cumprimento das 

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado

acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites

processuais, um dos papeis da equipe de Administração Judicial é o de

fiscalizar as atividades da Recuperanda, especialmente no que tange ao

cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei 11.101/05.

Nesse diapasão, esta Equipe inspecionou in loco as atividades das

Recuperandas e constatou que suas atividades mantém seu

funcionamento normal. Contudo, há tributos e faturas de energia elétrica

que permanecem com pagamentos em atrasos, cujos créditos não são

sujeitos à Recuperação Judicial.

Por fim, importa referir que, no período entre o ajuizamento do

pedido e o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, a

Recuperanda realizou pagamentos de alguns créditos arrolados na relação

de credores inicialmente apresentada nos autos do processo. Tais créditos

serão tempestivamente revisados pela equipe da Administração Judicial.
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6. 
 ANÁLISE HORIZONTAL – essa análise baseia-se na evolução dos saldos ao longo do período, ou seja, permite tanto a verificação da situação do 
patrimônio da Empresa quanto o seu desempenho financeiro.

 ANÁLISE VERTICAL – essa análise tem como objetivo identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados.

 ATIVO – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.

 ATIVO CIRCULANTE – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados 
dentro de um exercício.

 ATIVO IMOBILIZADO/ ATIVO FIXO – é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por 
apresentar-se na forma tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos 
imediatamente em dinheiro.

 ATIVO NÃO CIRCULANTE – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, 
destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos 
exercidos com essas destinações.

 CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO – é a diferença entre ativo e passivo circulante, ou seja, o capital da Recuperanda que tem liquidez e pode ser usado com 
facilidade para fins de giro de estoque e pagamento de dívidas de curtíssimo prazo.

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) – é uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades 
operacionais e não operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.

 GRAU DE ENDIVIDAMENTO – identifica a proporção de ativos da Recuperanda que são financiados por recursos de terceiros, ou seja, por dívidas que 
devem ser liquidadas em data futura. 



6. 

 ÍNDICES DE LIQUIDEZ – Mensura a facilidade ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez da Empresa é medida pela sua 
capacidade de cumprir as obrigações.

 LIQUIDEZ CORRENTE - mede a capacidade de pagamento da Recuperanda no curto prazo.

 LIQUIDEZ GERAL – busca dar uma visão de solvência no longo prazo.

 LIQUIDEZ IMEDIATA - é a relação existente entre os disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo.

 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO – é o montante mínimo que a Recuperanda necessita ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação 
(compra, produção e venda de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos.

 PASSIVO – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.

 PASSIVO CIRCULANTE – Subgrupo do passivo, são contas que referem-se a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas 
cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.

 RENTABILIDADE SOBRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO - mostra percentual de lucro líquido ou prejuízo líquido auferido relacionado ao montante total aplicado 
pelos acionistas.

 VALOR CONTÁBIL – em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.
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