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1. Introdução 
 

1.1. Considerações Preliminares 

 

Primeiramente, cumpre referir as premissas que embasaram 

este relatório, bem como destacar alguns pontos que julgamos 

pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho 

desenvolvido. 

 

Para chegarmos às conclusões apresentadas no presente 

relatório, entre outros aspectos: (i) tomamos como boas e válidas as 

informações contidas nas demonstrações contábeis da Digitel S.A. 

Indústria Eletrônica, as quais foram fornecidas por seus 

administradores; e (ii) conduzimos discussões com membros 

integrantes da administração da Digitel S.A. Indústria Eletrônica 

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 nossa independência em relação ao presente trabalho. 

 

A administração da Digitel S.A. Indústria Eletrônica e seus 

sócios não impuseram qualquer restrição a: (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 tem a finalidade de 

informar 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$). 
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1.2. Estágio Processual 

 

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 07/05/2018, 

com o deferimento do processamento em 29/05/2015, nomeando-se 

esta Equipe Técnica para o cargo de Administração Judicial.  

 

Deferido o processamento, as correspondências referidas no 

art. 22, I, “a”, da LRF, foram enviadas logo após a investidura no 

encargo. 

 

Em função do Pedido de Falência nº 003/1.18.0003213-0, 

distribuído anteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(03/05/2018), houve a declinação da competência para a 1ª Vara 

Cível desta Comarca, nos termos do art. 6º, § 8º, da LRF. 

 

Definida a competência, procedeu-se a publicação do edital de 

que trata o art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 no dia 23/01/2019.  

 

A partir deste edital, iniciou-se a fase extrajudicial de 

verificação de créditos. A Administração Judicial analisará as 

habilitações e as divergências que forem eventualmente recebidas, 

o que culminará com a entrega da relação de credores do art. 7º, §2º, 

da Lei 11.101/2005, no prazo de até 60 dias. 

 

No prazo assinalado pelo art. 53 da Lei 11.101/2005, a 

Recuperanda apresentou o seu plano de recuperação.  

 

É como se encontra o processo. 
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1.3. Cronograma Processual 

 

Abaixo apresentamos o cronograma processual da Recuperanda subdividido nas etapas de Recuperação Judicial e Verificação de créditos. 
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2. Informações sobre a Recuperanda 
 

A empresa tem foco no desenvolvimento, produção e 

comercialização de produtos para comunicação de dados, voz e 

imagem. Atualmente, suas principais linhas de produtos são: (1) 

transmissão de dados via rádio, destinado às operadoras de 

telefonia; e (2) transmissão de dados via fibra ótica, destinado 

principalmente às operadoras regionais menores que têm rede de 

fibra ótica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo de 2018, o quadro de funcionários da Recuperanda 

evoluiu da seguinte forma: 

 

 
 

O decréscimo do total de funcionários está atrelado, 

principalmente à (1) reestruturação interna, onde foram 

desmantelados setores como contabilidade e RH para subsequente 

terceirização; e (2) pedidos de desligamentos voluntários dado o 

atual momento da empresa, o qual traz insegurança e falta de 

perspectivas aos funcionários. 
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2.1. Histórico 
 

Abaixo demonstramos um breve histórico da Recuperanda: 
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2.2. Lista de Credores 
 

O passivo sujeito à recuperação judicial monta um valor de R$ 16.244.555. A lista de credores da Recuperanda, conforme Petição Inicial, 

é composta substancialmente pela Classe III – Quirografários (84%), a qual contém aproximadamente R$ 4,5 milhões de créditos junto a 

fornecedores e cerca de R$ 9,7 milhões de créditos junto a bancos. A segunda classe mais representativa é a Classe I – Trabalhistas (12%), 

seguida da Classe IV – ME/EPP (3%). Abaixo representamos o perfil da dívida através de gráficos: 
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2.3. Visita à sede e Atualizações 

 

Em 07 de janeiro de 2019 a Administração Judicial realizou 

visita à sede da Recuperanda, na cidade de Alvorada – RS, sendo 

recepcionada pelo Sr. George Ferrugem, responsável pelo setor 

financeiro. 

 

Em um primeiro momento, foi informado sobre a terceirização 

de algumas atividades internas da empresa como contabilidade, a 

qual teve alteração do escritório responsável, departamento pessoal 

e até mesmo algumas atividades de P&D. 

 

Em seguida, o Sr. George reforçou que a capacidade 

financeira da Recuperanda ainda prejudica a compra de insumos e, 

por consequência, afeta diretamente a entrega dos produtos aos 

clientes (faturamento).  

 

A perda do poder de negociação junto aos fornecedores ocorre 

pela falta de crédito e pelo baixo volume de compras. Isso torna o 

custo fixo mais alto, necessitando distribuir, por exemplo, o custo do 

frete entre poucos itens comprados.  

 

Considerando que seu preço de venda é composto por 1/3 de 

insumos, e que seu ponto de equilíbrio é de aproximadamente R$ 1 

milhão, a compra de insumos em um volume médio de R$ 350 mil 

possibilita um faturamento capaz de cobrir os custos de produção. 

 

Dentre as estratégias da administração para estimular a 

produção (compra de insumos), busca-se fontes de financiamento – 

FIDC. Obtivemos a carteira de clientes com contratos já fechados, 

posição em dezembro de 2018: 

 

Contratos Total (com IPI) 

 AVATO TECNOLOGIA LTDA EPP 304.198,05  

 SAVIS TECNOLOGIA E SISTEMAS SA 3.232.597,78  

 SIEMENS LTDA 30.502,00  

 BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA 6.114,74  

 OI S/A 133.641,77  

 OI S.A. 62.820,91  

 SUL AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 55.199,99  

 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL 

1.416.675,98  

 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA S.A 

153.642,39  

BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA 98.500,02 

CEMATEL COMERCIAL ELETRICA LTDA 13.129,94 

Total Geral 5.507.023,57  

 

 

Com relação à solicitação à CVM para que a Recuperanda seja 

declarada inapta em razão de não ter mais Auditor Independente, o 

Sr. George informou que não houve despacho do pedido protocolado 

acerca da suspensão. 

 

• No que tange ao recolhimento dos tributos correntes, o Sr. 

George informou que não estão ocorrendo e serão objeto de 

parcelamento.  
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• As despesas correntes como luz, água, telefonia, transporte 

e refeitório estão sendo pagas com atraso. Os salários, que 

não foram escopo da RJ, estão em atraso desde 2017, porém 

o 13º salário foi pago a todos os funcionários. 

 

• Não foram adquiridos novos empréstimos, tampouco ativos 

imobilizados durante o exercício de 2018. 
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3. Análise Econômico-Financeira 

 
A análise econômico-financeira realizada tomou como base as 

demonstrações contábeis de junho de 2018, disponibilizadas pela 

Recuperanda. Segundo o Sr. George Ferrugem, dada a alteração de 

escritório contábil, houve também retificações nos números 

contábeis de janeiro a junho de 2018. Da mesma forma, foi alinhado 

junto ao novo escritório contábil um cronograma para reformulação 

das demonstrações contábeis de julho a dezembro de 2018, o qual 

deve ser concluído até abril de 2019. 

 

3.1. Balanço patrimonial 
 

Em junho de 2018, o ativo da Recuperanda era composto, em 

sua maioria, pelo ativo realizável (R$ 17.844.333), sendo este 

composto substancialmente pelo saldo de estoques no montante de 

R$ 13.141.972.  

 

Conforme informado pelo Sr. George, cerca de 85% deste 

estoque refere-se a produtos descontinuados, em função da 

Recuperanda ter enxugado seu portfólio na tentativa de focar apenas 

naqueles produtos mais rentáveis. Assim, atualmente não existe 

esforço de vendas para estes produtos, o que indica baixa 

possíbilidade de realização deste saldo em caixa. 

 

 
 

Outras rubricas relevantes que compõem o ativo da 

Recuperanda são: intangível (R$ 12.612.413) e imobilizado (R$ 

8.856.213). Observa-se baixos montantes em disponibilidades e 

clientes, o que reflete em dificuldades de liquidez. 
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O passivo da Recuperanda, em junho de 2018, era composto 

pelos saldos credores já submetidos à Recuperação Judicial (R$ 

16.244.555), seguido das obrigações tributárias no valor de R$ 

15.073.289 (30%). Há também um saldo de  R$ 5.764.710,84 

referente a empréstimos de mútuos realizados pelo acionista 

controlador da Recuperanda, o qual represente cerca de 12% do 

passivo total. 

 

 
 

 

 

 

3.2. Resultado 
 

Até junho de 2018, a receita operacional bruta acumulada era 

de R$ 3.149.972, apresentando volatilidade ao longo dos meses, 

conforme demonstrado pelo gráfico abaixo: 

 

 
 

Adicionalmente, observa-se que os custos dos produtos 

vendidos evoluíram em linha com a receita operacional bruta, muito 

embora a razão entre custos e receitas demonstre que em alguns 

meses (ex.: março, abril e julho) o volume de custos foi 

consideravelmente superior ao total de faturamento: 
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As despesas operacionais subdividem-se em despesas com 

vendas (1%) e despesas administrativas (99%). Os saldos mensais 

desta rubrica se mantiveram estáveis ao longo de 2018, perfazendo 

uma média mensal de aproximadamete R$ 150 mil. Abaixo listamos 

a composição das despesas administrativas: 

 

Honorários Profissionais  129.519  

Assessorias Profissionais  224.834  

Terceirizações de mão-de-obra  46.898  

Conservação e Manutenção  38.345  

Alugueis e Seguros  120.260  

Água, Luz, Telefone e Internet  148.755  

Material de exp., Correios,Desp.legais e 

Proc.dados 

 47.906  

Viagens-passagens, estadias,combustível  135.265  

Total 

 

 891.782  
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4. Anexos 

4.1. Registro fotográfico 
 

 

Produtos à espera da revisão de qualidade 

 

 

 

 

Departamento responsável pela revisão de qualidade dos produtos 
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Produtos em estoque (antenas) 

 

 

Setor administrativo 
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