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• 1.3. Cronograma Processual
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DE ATIVIDADES



1.1 Considerações 

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este

relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Administração

Judicial julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho

desenvolvido.

Para chegar às conclusões apresentadas, esta Equipe, entre outros

aspectos: (i) tomou como boas e válidas as informações contidas nas

demonstrações contábeis da Taura Agronegócios LTDA., as quais foram

fornecidas por seus administradores; e (ii) conduziu discussões com

membros integrantes da administração da Recuperanda sobre os

negócios e as operações das referidas empresas.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste

relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer

relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a

independência desta Equipe em relação ao presente trabalho.

A administração da Taura Agronegócios LTDA e seu sócio 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, observado 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 ajuizada em 05/05/2020 pela

sociedade empresária Taura Agronegócios LTDA. (CNPJ n.º

09.470.641/0001-84).

Distribuída a petição inicial, sobreveio despacho determinando a

realização de Perícia Prévia para constatar a adequação da

documentação juntada e o efetivo funcionamento da Devedora.

Com a entrega do Laudo de Perícia Prévia, foi deferido o

processamento da Recuperação Judicial em 12/05/2020, com a

nomeação desta Equipe Técnica para o cargo de Administradora

Judicial.

O edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005, foi publicado no Diário

da Justiça em 26/05/2020, abrindo-se prazo de 15 dias para

apresentação de habilitações e divergências de crédito (art. 7º, §1º,

LRF) na denominada fase extrajudicial de verificação de créditos, findo

em 09/06/2020.

Assim, a Administração Judicial dispõe de 45 dias para analisar as

manifestações encaminhadas extrajudicialmente e fazer publicar nova

lista de credores, nos termos do art. 7º, §2º, da LRF.

Além do mais, aguarda-se a apresentação do plano de

recuperação judicial pela Recuperanda, no prazo do art. 53, caput, da

LRF.

É como se encontra o processo.



1.3 Cronograma 

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Aguarda-se a
entrega do plano de 
recuperação judicial 
(art. 53 LRF)

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

Deferimento do 
processamento
(art. 52 LRF)

Publicação do 
edital do art. 52, 
§1º, da LRF

05/05/2020

12/05/2020

Prazo final: 
27/07/2020

Prazo para 
apresentação de  
objeções ao plano de 
recuperação
(art. 55 da LRF)

Assembleia-Geral 
de Credores
1ª convocação
(art. 56 da LRF)

Assembleia-Geral 
de Credores 
2ª convocação
(art. 56 da LRF)

Encerramento da RJ
(art. 63 LRF)

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

26/05/2020 Sem 
previsão 

Sem 
previsão

Sem 
previsão

Sem 
previsão

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Sem 
previsão

Sem 
previsão



1.3 Cronograma 

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

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Entrega do relatório de 
verificação de créditos pela 
Administração Judicial

05/05/2020

QGC
(art. 18 LRF)

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

26/05/2020

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)

09/06/2020

Sem 
previsão

Sem 
previsão

Sem 
previsão

Sem 
previsão
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Em 2010, foi iniciada a 

parceria com a empresa 

chinesa Shanxi Yuci Broad 

Wire, com a importação de 

1.235 toneladas.

Fundação da Scheffer 

Importações e Exportação 

LTDA, em São Leopoldo – RS, 

atuando na cadeia de valor 

do aço, com o objetivo de 

fornecer soluções inovadoras 

em arame.

Empresa alterou sua 

razão social para Taura 

Agronegócios LTDA.,

nome que permanece 

até o momento atual.

Ápice da relação comercial com 

a Shanxi Yuci Broad Wire, 

quando foram importadas 

aproximadamente 5.432 

toneladas (aumento de 340%, 

se comparado a 2010)

Devido à desvalorização da moeda 

brasileira frente à americana, houve uma 

redução no volume importado do 

principal fornecedor da Recuperanda, 

localizado no continente asiático. 

Tal fato culminou na gradativa perda de 

participação no mercado do aço.

Em 13/11/2019 foi realizada a 

17ª alteração e consolidação do contrato 

social da Recuperanda, pela qual fora 

realizada a venda integral de cotas e 

consequente retirada da sócia cotista Sra. 

Julia Luz Scheffer.

2.1 Histórico 

2008 2016

2010 2016

2017

2019

2020

Ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial em 

05/05/2020.



2.2 Estrutura

Taura Agronegócios 
LTDA

Julia Luz Scheffer
(0,25%)

Daniel Pacheco 
Scheffer
(99,75%)

Taura até 

Taura Agronegócios 
LTDA

Daniel Pacheco 
Scheffer
(100%)

Taura após 



2.3 Informações 

• Objeto social: (a) indústria, comércio atacadista, importação e exportação de
arames de aço trefilados para o agronegócio;
(b) importação, exportação e comércio atacadista de produtos siderúrgicos e
metalúrgicos para o agronegócio; (c) intermediação e agenciamento de serviços e
negócios por encomenda, na importação e exportação por conta e ordem de
terceiros dos itens “a” e “b” acima relacionados.

• Sócio administrador: Daniel Pacheco Scheffer

• Sede: Avenida São Borja, 1939 – Bairro Jardim América

• Cidade: São Leopoldo - RS

• Sociedade empresária de responsabilidade limitada

• Capital Social: R$ 2.000.000,00

CNPJ: 09.470.641/0001-84

Taura Agronegócios LTDA



2.4 Filiais 

Pará - PA

Santa Catarina - SC

Minas Gerais - MG

Maranhão - MA

Rio Grande do Sul – RS

A sede e principal estabelecimento da Taura

Agronegócios LTDA localiza-se na cidade de São

Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. Além da

sede, a Recuperanda possui 05 filiais localizadas nos

estados de Santa Catarina (1); Minas Gerais (1);

Maranhão (2) e Pará (1).

Conforme informado pelos representantes da

Empresa, as filiais dos estados de Minas Gerais,

Maranhão e Pará não são operacionais. Tais figuras

jurídicas foram criadas para obtenção de benefícios

tributários. As demais filiais destinam-se

essencialmente à otimização da distribuição.



2.5 Segmentos 

Agropecuário

Fruticultura

Cercamento 
Elétrico

Construção 
Civil

Industrial

Atualmente, as atividades produtivas da Taura estão concentradas no setor agropecuário, responsável por representar 98% de seu 

faturamento no exercício de 2019.  Segue abaixo os segmentos com os quais a Recuperanda opera:



2.6 Principais Produtos 

Com farpas pontiagudas robustas e

resistentes, Taura Farpado 1.6 Zn1 é o ideal

para cercamentos e outras construções.

Corresponde a 10,5% das vendas.

Farpado 1.6 Zn1

O Taura Ovalado 750 Zn1 é o arame ideal para

cercas, sendo indicado para limitar o espaço

do gado.

Corresponde a 10% do total das vendas.

Ovalado 750 Zn1 

Dos produtos comercializados pela Recuperanda,

destaca-se o Barretos Multiuso Zn+ (imagem supra),

classificado como um arame ovalado multiuso leve,

maleável e com maior durabilidade. Correspondente a

55% do faturamento da Empresa.
O Taura Ovalado Zn1 possui triplo

revestimento de zinco, sendo mais resistente

ao ataque da umidade, do sal e de

fertilizantes.

Corresponde a 3,6% do faturamento.

Ovalado 800 Zn1

Barretos Multiuso Zn+



2.7 Quadro 

Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da Taura Agronegócios Ltda. conforme informações encaminhadas pela sua administração:

Com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

(CAGED), disponibilizados pela administração da Recuperanda,

observa-se que as admissões e demissões realizadas no período de

janeiro a abril/2020 referem-se a:

✓ vendedor de comercio varejista;

✓ analista de pesquisa de mercado;

✓ assistente de vendas;

✓ auxiliar de contabilidade;

✓ recepcionista;

✓ faxineiro;

✓ assistente administrativo.

Importante notar a maior queda do número de funcionários entre

os meses de março e abril/2020. Tal situação é reflexo direto da

eclosão da pandemia do Coronavírus (Covid-19), iniciada em

meados do mês de março.

16
Janeiro/2020

13
Fevereiro/2020

15
Março/202

11
Abril/2020



2.8 Reunião com a 

Em primeiro lugar, destaca-se que este relatório aborda as

atualizações gerais repassadas à equipe da Administração Judicial no

momento da reunião com a administração da Recuperanda, a qual

ocorreu de forma remota, em caráter de exceção, por conta das

recomendações das autoridades sanitárias de isolamento social. Por essa

razão, destaca-se que não foi realizada vistoria física nas dependências da

Empresa no mês de maio de 2020.

No que tange às informações repassadas pela administração da

Taura Agronegócios LTDA. e sobre as quais esta Administração Judicial

realizou análise neste Relatório Mensal de Atividades (RMA), cumpre

destacar que se referem às atividades dos primeiros meses do presente

ano: janeiro, fevereiro, março e abril de 2020.

Nesse sentido, destaca-se na próxima página do presente relatório os

principais temas debatidos durante a videoconferência realizada.



No dia 26 de maio de 2020, a Administração Judicial realizou contato

com os representantes da Recuperanda por meio de videoconferência, a

fim de inteirar-se acerca do andamento das atividades da Empresa. A

reunião foi realizada com o sócio-administrador Sr. Daniel Pacheco

Scheffer e com os representantes da administração da Recuperanda.

Segue abaixo imagem da reunião virtual:

Inicialmente, o Sr. Daniel Pacheco Scheffer relatou as principais

razões que desencadearam a crise estabelecida e o pedido de

Recuperação Judicial. Ao longo dos anos de 2018 e 2019, a Recuperanda

enfrentou diversas dificuldades, como a operação “carne fraca” em

março/2018, a oscilação da moeda externa, a greve dos caminhoneiros

em maio/2018, oscilações significativas no preço da matéria-prima (aço),

entre outras.

Segundo a administração da Empresa, somaram-se às dificuldades

supracitadas os impactos gerados pela desvalorização do Real frente à

moeda externa e à chegada da COVID-19 no Brasil. Os primeiros efeitos da

pandemia se deram logo após o feriado chinês em fevereiro/2020,

quando diversas mercadorias da Recuperanda ficaram detidas para

desembarque em solo asiático.

Atualmente, a Recuperanda possui apenas um principal fornecedor

de matéria-prima: a empresa chinesa Shanxi Yuci Broad Wire Products.

Conforme informado pelo sócio, há um ótimo relacionamento

estabelecido entre as partes.

Em relação à dívida com a parceira chinesa, alguns pagamentos

foram realizados antes do ajuizamento da ação de Recuperação Judicial,

possibilitando uma nova linha de crédito para o ano de 2020.

Informou-se que o processo de importação de aço junto a Shanxi Yuci

Broad Wire Products perdura de 90 a 105 dias entre a formalização do

pedido e o recebimento de fato da mercadoria.

2.8 Reunião com a 



A despeito do êxito na relação comercial com o mercado chinês, a

Recuperanda não se vê dependente deste mercado, considerando a

existência de outros players no mercado, principalmente na América

Latina.

Todavia, a Taura deverá permanecer depende de importação de

mercadorias do mercado externo, uma vez que os potenciais

fornecedores brasileiros, ao mesmo tempo são concorrentes da

Empresa.

Relata-se que até a data de realização da videoconferência, a

Recuperanda dispunha de aproximadamente 600 toneladas de

mercadorias em estoque. Tal quantidade proporciona “fôlego” para até

5 meses de vendas, conforme relatado pelo sócio.

Realizadas as considerações anteriores, o sócio da Empresa

informou que está sendo analisado um novo orçamento para

reestruturação do fluxo de caixa, que deverá prever uma produção

mensal entre 120 e 150 toneladas de mercadorias, até dezembro/2020.

Ainda em relação às perspectivas para o noegócio no segundo

semestre, espera-se uma valorização da moeda brasileira, o que

impactaria positivamente os resultados da Empresa.

No que tange às obrigações tributárias, deve-se ressaltar que a

Recuperanda dispõe de créditos junto à União devido à alta carga

tributária incidente sobre as importações. A Empresa é optante pelo

regime tributário do Lucro Real e os serviços de contabilidade foram

terceirizados desde o mês de julho de 2017.

2.8 Reunião com a
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• 3.2. Perfil dos Credores

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



3.1 Créditos 

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de

R$ 19.641.119,92.

A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I –

Créditos Trabalhistas (0,14%), pela Classe III – Créditos

Quirografários (97,99%) e pela Classe IV – Créditos ME/EPP

(1,87%).

CLASSE III -
QUIROGRAFÁRIOS
R$ 19.246.627,08

CLASSE IV - ME/ EPP
R$ 367.891,26

CLASSE I -
TRABALHISTA
R$ 26.601,58

*Os valores contidos nesta página estão baseados no Edital do

artigo. 52º, §1º, da LRF.



3.2 Créditos –

O gráfico acima apresenta os principais valores arrolados ao processo de Recuperação Judicial, sendo todos eles pertencentes à Classe III – Quirografários.

Nota-se que o passivo sujeito é composto essencialmente por dívidas com instituições financeiras e com o principal fornecedor da Recuperanda (Shanxy

Yuci Broad Wire Product), os quais somados representam 87,92% do montante total

Os demais créditos que compõem a lista de credores somados perfazem a monta de R$ 2.373.093,76.

R$ 1.182.327,59

R$ 1.644.645,74

R$ 4.428.882,48

R$ 4.835.587,92

R$ 5.176.582,43

R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00

BANCO SAFRA S/A

BANCO SANTANDER S/A

ITAU UNIBANCO S/A

SHANXY YUCI BROAD WIRE PRODUCT

BANCO DO BRASIL S/A
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4.1 Análise Financeira -

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do Balanço Patrimonial da Recuperanda:

AV% - Análise vertical - com base no total do ativo;

AH% - Análise horizontal - apresenta a variação mensal de cada rubrica.

abr/20 AV% AH% mar/20 AH% fev/20 AH% jan/20 AH% dez/19

ATIVO 13.686.522 100% -2% 13.969.910 7% 13.055.297 2% 12.775.707 1% 12.606.556 

CIRCULANTE 6.907.298 50% -4% 7.192.860 9% 6.587.741 4% 6.330.532 -3% 6.526.583 

Caixa e Equivalentes de Caixa 1.172.143 9% -48% 2.237.100 83% 1.225.212 20% 1.023.224 -8% 1.112.503 

Clientes 1.062.992 8% -40% 1.766.555 -29% 2.495.503 24% 2.013.040 -1% 2.032.635 

Importações em andamento 202.675 1% -86% 1.483.967 21% 1.227.887 0% 1.227.887 29% 952.695 

Estoques 2.668.771 19% 317% 639.785 55% 413.707 -57% 958.668 -24% 1.268.149 

Tributos a recuperar 583.359 4% 108% 280.964 4% 270.976 -17% 328.015 -13% 378.515 

Outros créditos 1.217.358 9% 55% 784.489 -18% 954.457 22% 779.697 0% 782.086 

NÃO CIRCULANTE 6.779.224 50% 0% 6.777.050 5% 6.467.556 0% 6.445.175 6% 6.079.973 

Realizável a longo prazo 5.435.233 40% 0% 5.424.328 1% 5.380.328 0% 5.355.047 7% 4.986.944 

Ativo Imobilizado 1.296.198 9% -1% 1.304.200 26% 1.037.977 0% 1.040.148 0% 1.042.320 

Ativo Intangível 47.793 0% -2% 48.522 -1% 49.251 -1% 49.980 -1% 50.709 



4.1 Análise Financeira –

▪ Em relação ao ativo da Recuperanda, nos quatro primeiros meses do ano de

2020, constatam-se oscilações significativas. Dentre elas, destacam-se:

▪ Na rubrica de Caixa e Equivalentes, do mês de março para o final do mês de

abril, houve uma redução de 48%. Observa-se que mesmo com uma variação

negativa, tal rubrica apresentou saldos elevados ao longo dos quatro primeiros

meses de 2020, não correspondendo a uma esperada escassez de recursos;

▪ A rubrica de Importações em andamento também apresentou queda

significativa no período, tendo reduzido 83% na comparação com o montante do

mês janeiro de 2020. Tal oscilação está atrelada aos impactos ocasionados pela

pandemia, posto que o principal fornecedor da Recuperanda está localizado na

China;

▪ Em linha com os impactos gerados pela Covid-19, observa-se também uma

queda no saldo da conta Clientes equivalente a 47%.

Realizável a 

longo prazo

R$ 5.435.233,19

Estoques

R$ 2.668.770,92

Ativo 

Imobilizado…

Outros créditos 

R$ 1.467.826,54

Disponibilidades

R$ 1.172.142,50

Clientes

R$ 

1.062.992,30

Tributos a 

recuperar

R$ 583.358,87



4.1 Análise Financeira –

▪ Com relação ao Estoque da Taura Agronegócios, constata-se que o mês de

abril/2020 apresentou o maior montante do período: R$ 2.668.770,92. Percebe-se

que a rubrica apresentou diversas oscilações ao longo dos últimos meses.

▪ A rubrica de Tributos a recuperar é composta principalmente por valores

relativos a PIS/COFINS. Tributos a recuperar desta natureza perfaziam a monta

de R$ 214.095,25 em 31 de abril de 2020;

▪ A conta de Outros créditos é substancialmente composta por adiantamento

realizados a fornecedores (R$ 1.076.609,43). O saldo remanescente refere-se a

outros créditos que não fazem parte da atividade fim da Empresa;

▪ No que diz respeito a rubrica de Realizável a longo prazo, observa-se um

montante representativo: R$ 5.435.233,19. Tal saldo corresponde a tributos

diferidos, adiantamentos atrelados ao sócio da Recuperanda (Sr. Daniel Pacheco

Scheffer) e valores referentes a importações em andamento de longo prazo.



4.2 Análise Financeira -

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do Balanço Patrimonial da Recuperanda:

AV% - Análise vertical - com base no total do passivo;

AH% - Análise horizontal - apresenta a variação mensal de cada rubrica.

abr/20 AV% AH% mar/20 AH% fev/20 AH% jan/20 AH% dez/19

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13.686.522 100% -2% 13.969.910 7% 13.055.297 0% 13.016.080 3% 12.606.556 

PASSIVO 17.071.534 125% 0% 17.139.094 8% 15.828.663 3% 15.332.640 3% 14.923.116 

CIRCULANTE 10.123.854 74% -1% 10.191.414 15% 8.880.983 6% 8.384.960 5% 7.975.436 

Fornecedores 4.013.033 29% 14% 3.532.235 28% 2.749.171 8% 2.536.272 19% 2.122.591 

Obrigações Fiscais 69.188 1% -5% 72.493 9% 66.233 20% 55.289 42% 38.971 

Obrigações Trabalhistas 71.309 1% -1% 72.329 15% 62.660 10% 57.194 24% 46.308 

Empréstimos e Financiamentos 3.303.804 24% -6% 3.531.840 0% 3.528.207 -6% 3.745.111 -2% 3.830.270 

Adiantamento Clientes 278.371 2% -63% 748.243 1% 738.044 -14% 853.390 1% 843.348 

Outros passivos 2.388.150 17% 7% 2.234.274 29% 1.736.668 53% 1.137.703 4% 1.093.948 

NÃO CIRCULANTE 6.947.680 51% 0% 6.947.680 0% 6.947.680 0% 6.947.680 0% 6.947.680 

Empréstimos e Financiamentos 5.849.048 43% 0% 5.849.048 0% 5.849.048 0% 5.849.048 0% 5.849.048 

Obrigações fiscais 322.850 2% 0% 322.850 0% 322.850 0% 322.850 0% 322.850 

Impostos parcelados - longo prazo 775.782 6% 0% 775.782 0% 775.782 0% 775.782 0% 775.782 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (3.385.012) -25% 7% (3.169.184) 14% (2.773.366) 20% (2.316.560) 0% (2.316.560)



4.2 Análise Financeira –

▪ Conforme ilustra o gráfico ao lado, observa-se que o passivo da

Recuperanda está concentrado nas rubricas de Empréstimos e

financiamentos e Fornecedores que representavam 67% e 29% do passivo

em 31 de abril de 2020;

▪ A rubrica de Empréstimos e Financiamentos é composta por dívidas

contraídas junto a instituições financeiras. Cumpre destacar que o saldo

contábil apresenta correspondência com a lista de credores do presente

processo recuperatório;

▪ Em relação aos Fornecedores, observa-se acréscimo expressivo ao

longo dos primeiros meses do ano de 2020. Considerando que tal

obrigação é exposta às oscilações da moeda externa, é provável que a

desvalorização do Real tenha influênciado a significativa variação;

▪ A rubrica de Adiantamento de clientes apresentou uma queda de 67%

na comparação de saldos dos meses de janeiro e abril/2020. Nota-se que o

montante com maior expressão está atrelado à empresa Acebra –

Comercio de Materiais de Construção EIRELI.

Empréstimos e 

Financiamentos

R$ 9.152.852,31Fornecedores

R$ 4.013.032,66

Demais rubricas

R$ 2.459.458,96

Impostos 

parcelados 

R$ 775.782,04

Obrigações 

Fiscais

R$ 392.037,39

Adiantamento 

Clientes

R$ 278.371,08



▪ Em relação à rubrica de Outros passivos, o montante de R$ 2.388.150,31 é

essencialmente composto por saldos correspondentes a duplicatas descontadas

(R$ 1.457.210,84), débitos com partes relacionadas (R$ 685.119,42) e impostos

parcelados (R$ 168.690,60). Tal rubrica, no mês de abril/2020, apresentou

aumento de 110% com relação ao mês de janeiro/2020. Importa destacar que tal

oscilação está atrelada principalmente aos saldos de duplicatas descontadas e

débitos com partes relacionadas.

▪ Demais rubricas que compõem o Passivo não apresentaram oscilações

relevantes.

4.2 Análise Financeira –



4.2 Análise Financeira –

Durante a constatação prévia realizada por esta Equipe, apurou-se

diferença entre o total da lista de credores e os respectivos registros

contábeis, a qual perfazia a monta de R$ 3.963.845,11.

Tão logo instada a se pronunciar sobre a questão, a Recuperanda

esclareceu de forma detalhada as causas da discrepância constatada.

Resumimos abaixo as principais justificativas acostadas aos autos:

✓ Ocorrência de Operações realizadas durante o lapso temporal de 35 dias

formado entre a data-base das demonstrações contábeis (31/03/2020) e

a data de ajuizamento do presente processo recuperatório (05/05/2020);

✓ Registro no passivo de duplicatas descontadas;

✓ Diferenças oriundas do tratamento contábil adotado para registro dos

juros a pagar (decorrentes de empréstimos e financiamentos;

✓ Tratamento pelo regime de caixa no que se refere ao reconhecimento

das perdas/ ganhos com variação cambial;

✓ Registro contábil equivocado relativo a pagamento de fornecedores; (já

corrigido pela Recuperanda;

Após verificação das justificativas acostadas aos autos, constatou-se

pela correspondência fidedígna entre a lista de credores e os respectivos

registros contábeis.

Mais especificamente no que se refere a acurácia da lista de credores,

importante destacar que além das medidas de praxe adotadas no âmbito

da primeira fase de verificação de crédito, a Administração Judicial já

iniciou análise pró-ativa da higidez e do lastro contábil de 100% dos

créditos arrolados.



Apresenta-se abaixo a Demonstração de Resultado do Exercício mensal de janeiro e fevereiro/2020 em comparação com o mesmo

período em 2019:

AH% - Análise horizontal - apresenta as variações mensais de cada rubrica.

fev/20 AH% fev/19 jan/20 AH% jan/19

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
1.428.211    6% 1.342.831    1.404.519    -13% 1.610.046    

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(266.821)           10% (242.874)           (284.503)           -30% (403.856)           

(=) RECEITA LÍQUIDA
1.161.390    6% 1.099.957    1.120.015    -7% 1.206.190    

(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
(922.802)           3% (891.910)           (911.179)           -15% (1.072.956)        

(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(311.617)           -20% (391.683)           (279.519)           -49% (543.223)           

(=) RESULTADO OPERACIONAL 
(73.029)        -60% (183.636)      (70.682)        -83% (409.989)      

(+) RESULTADO FINANCEIRO
(181.844)           -38% (292.148)           (212.959)           59% (133.888)           

(+) OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS
38.441               27% 30.334               43.269               187% 15.063               

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
(216.433)      -51% (445.450)      (240.373)      -55% (528.814)      

4.3 Análise Financeira –



▪ No que se refere aos saldos das rubricas de janeiro e fevereiro, observa-se que

não há diferenças significativas quando comparados os anos de 2020 e 2019;

▪ A rubrica de despesas operacionais é composta por valores referentes a folha de

pagamento, despesas administrativas gerais, serviços terceirizados e valores

correspondentes ao setor de marketing e comercial. No mês de fevereiro/2020, dentre

os montantes mais representativos estão os serviços terceirizados (R$ 113.218,30) e

fretes sobre vendas (R$ 130.991,19);

▪ Importante destacar que os ganhos e perdas oriundos com variação cambial são

registrados na rubrica Resultado Financeiro;

▪ Nos quatro meses apresentados na página anterior observa-se que foram

auferidos prejuízos contábeis. Como fator positivo, ressalta-se que o resultado

negativo contabilizado em 2020 é menos agravante que o do mesmo período de 2019.

4.3 Análise Financeira –

Fevereiro/2020

Fevereiro/2019

R$ 1.161.389,90

R$ 1.099.957,17

R$ 1.377.822,60

R$ 1.545.407,32

RECEITAS DESPESAS

Janeiro/2020

Janeiro/2019

R$ 1.120.015,45

R$ 1.206.189,75

R$ 1.360.387,95

R$ 1.735.004,00

RECEITAS DESPESAS



Apresenta-se abaixo a Demonstração de Resultado do Exercício mensal de março e abril/2020 em comparação com o mesmo período

em 2019:

AH% - Análise horizontal - apresenta as variações mensais de cada rubrica.

abr/20 AH% abr/19 mar/20 AH% mar/19

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 697.164       -48% 1.339.514    895.838       -13% 1.032.786    

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (189.750)           -38% (305.331)           (247.101)           42% (173.423)           

(=) RECEITA LÍQUIDA 507.414       -51% 1.034.183    648.738       -25% 859.363       

(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (299.077)           -66% (888.560)           (509.074)           -18% (619.264)           

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (298.886)           -19% (370.629)           (390.419)           0% (389.071)           

(=) RESULTADO OPERACIONAL (90.550)        -60% (225.006)      (250.756)      68% (148.972)      

(+) RESULTADO FINANCEIRO (165.987)           272% (44.592)              (160.398)           -2246% 7.474                 

(+) OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS 7.567                 -79% 35.807               8.985                 -94% 153.136             

(+) OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS 33.142               0% -                      6.350                 0% -                      

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (215.828)      -8% (233.791,56) (395.819)      -3501% 11.638         

4.3 Análise Financeira –



▪ Conforme o gráfico ao lado, observa-se que tanto no mês de março

quanto no mês de abril/2020, as receitas auferidas não foram superiores aos

dispêndios do período;

▪ Observa-se que na comparação com abril de 2019, as receitas do mês de

abril de 2020 da Recuperanda foram drasticamente impactadas (queda de

51%). Tal situação é reflexo dos efeitos da pandemia, que prejudicaram as

vendas principalmente a partir do final do mês de março;

▪ Outra rubrica visivelmente impactada pelos efeitos pandêmicos refere-se

ao Resultado Financeiro. A desvalorização da moeda nacional acarretou no

reconhecimento de perdas significativas com variação cambial; (vide página

35)

▪ Diante do cenário de enfrentamento de crise, a Recuperanda auferiu

prejuízos contábeis significativos nos meses de março e abril de 2020.

Abril/2020 Abril/2019 Março/2020 Março/2019

R$ 507.414,13

R$ 1.034.182,90

R$ 648.737,50

R$ 859.362,78

-R$ 597.963,80

-R$ 1.259.188,94

-R$ 899.493,31
-R$ 1.008.335,12

-R$ 215.827,92 -R$ 233.791,56

-R$ 395.818,72

R$ 11.637,86

RECEITAS DESPESAS RESULTADO DO PERÍODO

4.3 Análise Financeira –



4.4 Análise Financeira –

▪ Urge ressaltar que o principal fornecedor da Recuperanda está localizado no continente asiático (China). A crescente valorização da moeda

americana impactou significativamente a operação da Empresa durante os quatro primeiros meses de 2020;

▪ Devido à exposição de boa parte das obrigações da Taura às oscilações da moeda externa, constata-se que o cenário de instabilidade

macroeconômica tem influência direta nos resultados financeiros da Recuperanda.

3,65

3,85

4,05

4,25

4,45

4,65

4,85

5,05

5,25

Dólar Comercial - Preços de Compra

 Dólar Comercial - Preços de Compra



4.5 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo alguns indicadores financeiros recomendados pela literatura de Finanças Corporativas, calculados com base nos saldos 

contábeis:

NOTA: Os índices elencados acima foram

calculados com base nos demonstrativos

contábeis e, portanto, também consideram os

registros correspondentes às dívidas sujeitas à

Recuperação Judicial, o que poderá impactar

em distorção na interpretação dos indicadores

referidos.

Indicador abr/20 mar/20 fev/20 jan/20 dez/19

CCL - Capital Circulante Líquido (a)      (3.216.556)                  (2.998.554)               (2.293.242)              (2.054.428)                   (1.448.854)

NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)         (281.269)                  (1.125.896) 160.039 435.436 1.178.193

Margem bruta (c) 137,37% 141,43% 145,28% 144,62% 143,30%

Liquidez Corrente (d)                  0,68                              0,71                           0,74                          0,75                               0,82 

Liquidez Imediata (e)                  0,12                              0,22                           0,14                          0,12                               0,14 

Liquidez Seca (f)                  0,42                              0,64                           0,70                          0,64                               0,66 

Liquidez Geral (g)                  0,80                              0,82                           0,82                          0,83                               0,84 

Dívida/ Ativos (h)                  1,25                              1,23                           1,21                          1,20                               1,18 

EBITDA (i)           (74.700)                      (233.488)                    (27.502)                    (20.326)                        (75.134)

Re fe r ê nci as

(a)  Ativo Circulante - Passivo Circulante

(b) Contas a receber + estoques - fornecedores

(c) MB = Lucro Bruto / Receita Total x 100

(d) Ativo Circulante / Passivo Circulante

(e) Disponibilidades / Passivo Circulante

(f) (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante

(g) (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

(h) (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total

(i) Resultado antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização



Apresenta-se abaixo o fluxo de caixa projetado pela Recuperanda para os próximos três exercícios. Ressalta-se que o fluxo estará em

constante revisão nesse período e que corresponde à melhor estimativa que a Recuperanda tem hoje sobre o futuro de seu negócio.

4.6 Análise Financeira –

TAURA - PROJEÇÃO FLUXO DE CAIXA

2020 2021 2022

Entradas 18.366 28.900 35.697 

Saldo Inicial - 553 1.973 

Receitas 17.712 27.399 32.608 

Receitas financeiras 36 48 60 

Outras receitas (crédito ICMS SC) 618 900 1.056 

Saídas - 17.815 - 26.925 - 31.719 

Salários e encargos da folha - 749 - 867 - 925 

Fornecedores externos - 13.540 - 22.804 - 27.096 

Impostos e encargos - 708 - 80 - 449 

Despesas gerais e administrativas - 1.639 - 1.736 - 1.834 

Despesas financeiras - 900 - 1.080 - 972 

Despesas de viagem - 240 - 260 - 278 

Despesas de marketing - 39 - 98 - 165 

Saldo Final de Caixa 551 1.975 3.978 

Verifica-se que foi realizada uma

projeção de forma que as entradas e

saídas variem na mesma proporção ao

longo dos anos.

Para a concretização do cenário

projetado, é necessário que aconteça o

inverso do movimento ocorrido nos

últimos três anos com relação às vendas

da Empresa.



Pulsecolor

5. INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS

• 5.1. Cumprimento das Obrigações

• 5.2. Informações Adicionais

• 5.3. Informações da Recuperanda

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



5.1 Cumprimento das 

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

informado do andamento das atividades da Recuperanda e dos

trâmites processuais, um dos papeis da equipe de Administração

Judicial é o de fiscalizar o seu trabalho, especialmente no que tange ao

cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei nº

11.101/2005.

Em virtude do atual contexto pandêmico, esta Equipe Técnica não

realizou inspeção in loco às dependências da Recuperanda. Por outro

lado, realizou conferência virtual no dia 26/05/2020, conforme

mencionado nas páginas 17 a 19 deste relatório, momento no qual o Sr.

Daniel Pacheco Scheffer, sócio da Empresa, informou que as atividades

operacionais estavam sendo realizadas normalmente.



5.2 Informações 

Quando solicitada a Recuperanda 

disponibilizou as guias e 

comprovantes de pagamentos de 

tributos.

Com base nos comprovantes e nas 

demonstrações contábeis, 

constatou-se que há saldo pendente 

de pagamento correspondente a 

IRPJ, IPI, ICMS, PIS/COFINS e REFIS.

Não há pendências em relação as 

obrigações com encargos sociais.

A Recuperanda não adquiriu 

novos ativos imobilizados, 

tampouco contraiu novos 

empréstimos entre os meses 

de janeiro a abril/2020.

As despesas correntes, como 

energia elétrica, salários, 

fornecedores e demais valores 

não sujeitos à Recuperação 

Judicial, estão sendo pagas 

mensalmente

Os honorários da 

Administração Judicial 

foram fixados na data de 

entrega deste relatório 

(19/06/2020)



5.3 Informações da 

As informações referente ao processo de Recuperação Judicial da Taura Agronegócios LTDA., 

podem ser consultadas em sua integralidade, através do site :

https://preservacaodeempresas.com.br/site/empresa/95

ou aplicativo:

https://preservacaodeempresas.com.br/site/empresa/95


GLOSSÁRIO

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 6.1 Glossário



6.1 

➢ 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 TOTAL– 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 – 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.

➢ BALANÇO PATRIMONIAL – é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição
patrimonial e financeira da Empresa.



6.1 

➢ 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.

➢ EBITDA – é um indicador financeiro cuja sigla significa “Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization”. Ou seja, seria o lucro da
Empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.

➢ 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.



6.1 

➢ PASSIVO TOTAL – 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.

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























Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades,

formulado precipuamente pelos seguintes profissionais, todos da equipe permanente desta auxiliar do Juízo:

Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral

OAB/RS 76787

Matheus Martins Costa Mombach
Advogada corresponsável

OAB/RS 105.658

Daniel Kops
Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9

Juliana Reschke
Equipe Contábil

Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31349/O




