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O p ese te Pla o de Re upe ação Judi ial o PLANO  é ap ese tado, e  
cumprimento ao disposto no Art. 53 e fundamenta-se no Art. 50 ambos da Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas, a 
LFRE , pe a te o juízo e  ue se p o essa a e upe ação judi ial Juízo da 

Re upe ação , pela segui te so iedade: 
 

 

SCORRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
  Inscrita no CNPJ sob nº 61.139.556/0001-58 

 
A ui so  a de o i ação SCORRO  
 
 
 

Art. 53. O Plano de recuperação será apresentado pelo devedor 
em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da 
publicação da decisão que deferir o processamento da 
recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e 
deverá conter: 

I – discriminação pormenorizada dos meios de 
recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e 
seu resumo; 

II – demonstração de sua viabilidade econômica; e 
III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos 

bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente 
habilitado ou empresa especializada.  

Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital 
contendo aviso aos credores sobre o recebimento 
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GLOSSÁRIO E PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS 

 
 

AGC  Assembleia Geral de Credores 

Approach  Abordagem, maneira de tratar 

Credores Colaboradores 

Credores que ofertarem prazos de pagamentos igual ou 
superior a 90 dias para compras após a aprovação e 
homologação do 

DRE  Demonstrativo do resultado do exercício 

Juízo da Recuperação Juízo onde se processa a Recuperação Judicial 

SCORRO  Empresa SCORRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Lista de Credores Lista de credores apresentada no presente plano 

LFRE  
Lei de Falências e Recuperação de Empresas ou Lei 
nº11.101/05 

Mercado  Área de atuação comercial da SCORRO 

Plano de Recuperação Judicial O presente documento 

P & D  Pesquisa e Desenvolvimento 

Plano  O plano de recuperação judicial 

PPA  Programa de Pagamento Antecipado 

RJ  Recuperação Judicial 

Swot 
Ambiente interno (forças e fraquezas) e externo 
(oportunidades e ameaças) 

Stakeholders  Em português: partes interessadas 
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1 - Definição de Interpretação 
 
1.1 Regras de Interpretação 

 
O PLANO deve ser lido e interpretado de acordo com as regras aqui estabelecidas. 
 
1.2 Títulos 

 
Os títulos das Cláusulas do PLANO foram incluídos exclusivamente para referência e 
conveniência, e não devem afetar o conteúdo e suas previsões. 
 
1.3 Preâmbulo 
 
O preâmbulo do PLANO foi incluído exclusivamente para apresentar e esclarecer, em linhas 
gerais, o contexto econômico e jurídico em que é proposto, e não deve afetar o conteúdo ou a 
interpretação das Cláusulas do PLANO. 
 
1.3 Conflitos entre Cláusulas 

 
Na hipótese de haver conflitos entre Cláusulas do PLANO, a Cláusula que contiver disposição 
específica prevalecerá sobre a que contiver disposição genérica. 
 
1.4 Conflitos com Anexos 

 
Na hipótese de haver conflito entre qualquer disposição do PLANO e qualquer de seus anexos, 
inclusive Laudo Econômico e Financeiro, prevalecerá o disposto no PLANO. 
 
 
2- Considerações e Objetivos do Trabalho 

 
O PLANO da SCORRO tem por objetivo primordial demonstrar, nos termos da Lei de Falências 
e Re upe ação de E p esas LFRE , as ases fi a ei as, ope a io ais e est at gi as pa a 
superação da sua crise estrutural e econômica, de forma a preservar e maximizar sua função 
social como entidade geradora de bens, recursos, empregos e tributos. Cabe apresentar a 
seguir o entendimento do potencial de geração de valor da SCORRO e, de sua capacidade de 
honrar os compromissos que serão estabelecidos neste PLANO.  
 
Cabem ainda, demonstrar sua nova estratégia empresarial de retomada, de forma a atender os 
interesses dos seus Stakeholders, em especial seus atuais credores. 
 
Amparado em estudos detalhados e projeções financeiras criteriosas o presente PLANO 
demonstrará a inequívoca viabilidade econômica da empresa recuperanda. Esse diagnóstico 
contempla: 
 
(I) Entendimento da origem, causa e consequência da crise, no que tange aspectos externos e 
internos da SCORRO; 
 
(II) Identificação de vantagens competitivas (valor, diferenciação e organização) e das forças 
competitivas perante clientes, fornecedores, novos entrantes, produtos substitutos e 
concorrência; 
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(III) Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da emp esa vis‐ ‐vis suas 
combinações); 
 
(IV) Ações de melhoria operacional e comercial, incluindo alternativas de reestruturação 
administrativa, planos de redução de despesas, análise de planos de potencialização de receita 
e otimização comercial;  
 
(V) Apontamento de necessidades de financiamento (capital de giro, operação de desconto, 
antecipação de recebíveis); 
 
(VI  Ap ese tação de p ojeç es e o i o‐fi a ei as da e p esa e asada po  a lise 
mercadológica; 
 
Apesar do cenário desafiador de mercado e da complexidade de sua situação atual, a SCORRO, 
considera que possui os elementos principais para a retomada de um ciclo de estabilização e 

es i e to e o i o suste t vel, a o a do‐se e  seus fato es o petitivos, em um 
reposicionamento estratégico e nas ações de melhoria aqui elencadas, maximizando valor para 
todos os participantes de sua cadeia. 
 
 

Figura 2: Ilustração Stackholders 
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3 - Situação Jurídica Atualizada 
 
 
A empresa SCORRO, teve seu pedido de RJ distribuído 24/07/2017 sendo que este pedido foi 
deferido por decisão da 1ª Vara Cível do Foro e Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo e, 
todos os pressupostos da LFRE, Art. 48 e 51 foram atendidos. 
 
Foi dete i ada os te os do A t. , i iso II, da LFRE, a suspe são de todas as ações ou 
exe uç es o t a o devedo , a fo a do A t.  da LFRE, deve do pe a e e  os 
Respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 
7º do Art. 6 dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do Art. 49 da 

es a Lei , providenciando a devedora as comunicações competentes (Art. 52, § 3º). 
 
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, 
ainda que não vencidos. 
 

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 
privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 
 

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições 
originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, 
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. 
 

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis 
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos 
respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive 
em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 
domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os 
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação 
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o 
do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital 
essenciais a sua atividade empresarial. 
 

§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere 
o inciso II do art. 86 desta Lei. 
 

§ 5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos 
creditórios, financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as 
garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou 
substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em 
conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6º desta Lei. 
 
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive 
aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 
 

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que 
demandar quantia ilíquida. 
 

§ 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou 
modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza 
trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas 
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perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no 
quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. 
 

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da 
recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário 
Nacional e da legislação ordinária específica. 
 
 
4 - Descrição da Empresa 
 
4.1 Estrutura Societária 
 
O quadro societário da SCORRO é composto por dois acionistas conforme demonstrado na 
figura 4. 
 
 
 

Figura 3: Quadro Societário da SCORRO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÓCIOS 

VERA GRILLI 
MERÍDIUS 

ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO 
E NEGÓCIOS EIRELI 
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4.2 História 
 

Figura 3: Ilustrativa 

 

 

Histórico Scorro 

 

 1955 – Dava-se início à história das primeira fabricante de rodas de liga leve no Brasil, a 

Rodas Scorro. 

Salvatore Grilli, o fundador, montou uma pequena fábrica no Bairro Vila Maria em São Paulo, 

inicialmente para fornecer matéria prima e peças fundidas para  eletrodomésticos produzidos 

pela a i dúst ia A o; a pe ue a f i a foi atizada o  o o e S o o  – do verbo italiano, 

scorrere, fluir.  

O logotipo desenvolvido para a patente representava um rolamento com 11 pequenos círculos 

ao edo  da let a S . 

Em pouco tempo, a fábrica começou a crescer e Salvatore passou a transmitir seus 

conhecimentos para seu filho, Marco Grilli, que posteriormente assumiria a Scorro. 

 1960 - Amante do automobilismo, Marco Grilli incentivou o início da produção de rodas 

automotivas para provas realizadas em Interlagos, somente sob encomenda. Surgia então 

uma oportunidade de negócio para a produção de rodas para carros utilizados não 

somente nas pistas, como nas ruas; as rodas de reposição. 

Foi então fabricada a S1, no ano de 1968. Fundida em magnésio, esta roda chamou atenção 

por sua leveza e desempenho nas pistas. Feita exclusivamente para o Fusca, a roda tinha 5 

fu os e edia  x ,  f o tais  e  x  t asei as . A es a opção ta  se vi ia pa a o 
Puma, esportivo de grande sucesso na época. 

 1970 – A Rodas Scorro tornou-se referência por seu pioneirismo na fabricação de rodas de 

liga leve, enquanto a maior parte de suas concorrentes fabricavam apenas rodas de ferro. 

Adaptando-se à novas técnicas de produção, a Scorro passou a fabricar também rodas em 

liga de alumínio. 
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 As parcerias da Scorro com competições automobilísticas se fortaleceram ao longo da 

década de 1970. Em 1977 uniu-se à Copersucar, primeira escuderia brasileira de Fórmula 

1, fundada pelos irmãos Fittipaldi, fornecendo, além de rodas, peças de suspensão 

fundidas em magnésio para dois modelos: F5 e F5A 

Na mesma década foram criadas os modelos S2, S3, S5 e S9, esta, de competição, que 

passaria a servir para a Brasília. 

 1980 - Scorro fazia-se presente nas pistas e nas ruas. O modelo S30, conhecido como Cruz 

de Malta, era visto em diversas competições regionais enquanto o S27 era parte do 

Chevrolet Opala na Stock Car. Carros populares tinham as rodas de aço que vinham de 

fábrica e eram logo substituídas por modelos Scorro de liga leve. Nesta mesma década, 

devido à necessidade de ampliação de seu parque industrial, a Rodas Scorro transfere suas 

operações fabris para a cidade de Mairinque-SP 

 1990 – Patrocinadora das categorias Uno, Uno Turbo e Palio da Copa Fiat, a Scorro provou 

a alta qualidade de suas rodas e a capacidade de suportar as mais severas condições de 

uso. 

 2000 - A Scorro ingressa em competições off-road, fornecendo rodas para equipes de 

diversas competições de rally, inclusive o Rally dos Sertões. 

 

 2010 – Na década de 2010 a Rodas Scorro continua acompanhando as tendências do 

mercado, modernizando seus processos de fabricação com a aquisição de novos 

equipamentos e utilização de novos tipos de tintas. Inicia também um processo de 

exportação e o fornecimento de rodas para montadoras automotivas. Mantém ainda sua 

tradição nas pistas e nas ruas, apoiando provas de grande expressão no automobilismo 

como a Audi DTCC e a Mercedes-Benz Challenge Cup, além de continuar o 

desenvolvimento de rodas exclusivas, de qualidade e alto desempenho para o público de 

after-market. 

 

 2015 - Com o aprofundamento da crise econômica pela qual o Brasil ainda está passando, 

principalmente no mercado automobilístico, as vendas da Scorro começaram a cair, o que 

foi consumindo caixa. Em fevereiro de 2015, houve o repentino aumento de 30% nas 

contas de energia elétrica no Brasil. Como a energia é o nosso terceiro principal insumo, 

houve um aumento muito grande do nosso custo, que não pode ser repassado devido à 

crise. Em março do mesmo ano, tivemos o pior mês de vendas em mais de 10 anos. Em 

abril, nosso fornecedor de alumínio (CBA Votorantin, que é praticamente monopolista no 

fornecimento de nossa liga no Brasil), que representa 60% do custo de uma roda, cortou 

nosso prazo de 36 dias para pagamento à vista. Isso foi não só para nós, mas para muitos 

fornecedores de autopeças e produtores secundários de liga, justamente devido à crise. 

Considerando que 60% de nossas vendas eram feitas com prazo médio de 50 dias, esse 

corte de prazo para pagamento da matéria prima foi extremamente prejudicial. Dessa 

maneira, em um prazo de 3 meses, com uma empresa que já estava com capacidade 

ociosa por causa da crise do mercado, tivemos aumento de custos, pior venda em 10 anos 

e corte de prazo. Não houve como manter o fluxo de caixa e começamos a nos tornar 

inadimplentes. 
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Em setembro, com um mês e meio de salários atrasados, o sindicato forçou uma demissão 

coletiva de todos os nossos empregados, que gerou de uma vez valores de rescisão para 130 

empregados. Durante 2016 conseguimos manter alguma produção por meio de pagamentos 

adiantados de clientes. Contudo, não são todos os clientes que têm a capacidade financeira 

para adiantar o pagamento, dessa maneira, nossas vendas estavam em um patamar onde não 

era possível pagar as dívidas. Por isso a decisão de pedir recuperação judicial. 

 

4.3 Organograma 
 
Através dos organogramas que serão apresentados a seguir, podemos verificar que a 
SCORRO sempre se posicionou como empresa organizada, preservando as relações 
hierárquicas, e utilizando a sinergia colaborativa, de forma a distribuir a responsabilidade para 
cada setor, unidade funcional e cargo.  
 

Figura 4: Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Empresa 

 
As instalações da SCORRO atendem totalmente os requisitos necessários para uma plena 
atuação da empresa tanto no mercado interno como no mercado externo, faz frente com sua 
capacidade tecnológica e principalmente com seu know-how de anos de produção e projetos 
audaciosos de seus principais clientes. 
 
A S o o p oduz odas de liga leve de a o  at   se do  odelos dife e tes pa a 
automóveis e comerciais leves. A empresa realiza suas vendas principalmente para o 
Aftermarket e para as montadoras, sendo que mesmo com a crise a empresa espera ampliar 
suas vendas para as montadoras. 
 

VERA GRILLI 

CONSELHO 

PRODUÇÃO  

E 

QUALIDADE 

VENDAS, 

 MARKETING E 

PÓS VENDA 

ADMINISTRATIVO 

FINANCEIRO 

FISCAL 

CONTABILIDADE 
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O cliente da SCORRO tem na necessidade de ter produtos personalizados e diferenciados, 
elaborados para atender a necessidade especifica do mercado automobilístico, a SCORRO tem 
como característica principal a busca pela excelência na entrega de seus produtos, utilizando a 
melhor técnica executiva disponível e materiais aplicados da mais alta qualidade, trabalhando 
sempre dentro das normas de segurança. 
 
 A equipe de profissionais SCORRO formada por profissionais com grande capacidade e 
experiência nas atividades de gerenciamento e execução de grandes projetos e de enorme 
complexidade, por atender padrões do mercado. 
 
O resultado alcançado através deste conjunto de qualidades ao longo dos mais 50 anos de 
existência trouxe crescimento e fez com que a SCORRO tenha hoje em sua carteira de clientes 
uma grande quantidades de clientes nacionais, tornando-se uma das maiores empresas em 
seu segmento no país, atingindo e superando os padrões exigidos pelo mercado. 

Figura 5: Vista Aérea da Empresa  
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Imagens Área Administrativa 

 

  
 

  
 
 

Imagens Fábrica 
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A qualidade dos serviços prestados, o foco nas novidades de sua equipe de profissionais, assim 
como a eficiência e no diferencial de produtos únicos foi o segredo do triunfo. 
 
 
A SCORRO se p e o upou espaço de desta ue, de o st a do‐se u a e p esa ativa e 
dinâmica, desenvolvendo suas atividades, ap ese ta do‐se o o fo te ge ado a de e p egos 
de forma direta e indireta e arrecadadora de impostos, contribuindo, assim, para o 
crescimento econômico tanto das localidades onde se fez presente, como de seu país. 
 
A SCORRO sempre foi reconhecida no seu segmento e, sempre manteve produtos 
oferecidos de grande procura no mercado, de maneira a atender seus clientes de forma 
diferenciada, além de preços muito competitivos. 

 
 
5 Origem, Causas e Consequências da Crise 

 
 
5.1 Origem 
 
A SCORRO semp e posi io ou‐se de fo a o petitiva e  u  e ado o de existem 
variadas concorrentes para seus produtos. Após investimentos maciços e falta de recursos 
para custear suas operações impulsionaram para o acúmulo de altos prejuízos ao longo dos 
últimos 36 (trinta e seis) meses. 
 
Frear uma locomotiva que vem a todo vapor, não é tarefa fácil e, tão difícil assim, foi frear a 
SCORRO que tinha uma estrutura e histórico focado em rodas automotivas para o mercado 
de nacional e, de repente, se viu diante de um cenário desolador de falta de capital de giro, 
dívidas bancárias e passivos trabalhistas. 
 
Podemos resumir que os altos investimentos, endividamento e crise do mercado nacional 
foram impactantes para a SCORRO se encontrar neste cenário. 
 
Nos gráficos a seguir demonstramos a queda do faturamento Mercado Interno e Externo da 
SCORRO, sofrida a partir de 2013. 
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Figura 12: Gráfico do faturamento da SCORRO 2014 à 2017  

 

 

 

Figura 13: Gráfico dos Lucros e Prejuízos da SCORRO 2014 à 2017 

 

 

 

5.2 Desafios Externos 
 

As rodas para veículos integram a indústria de componentes automotivos. A evolução do setor 
de rodas, portanto, guarda intima relação com o desempenho da indústria automobilística 
como um todo. As duas atividades econômicas evoluíram paralelamente. A demanda por 
rodas é, por consequência, função da produção mundial de veículos e, também, do mercado 
de reposição. Os automóveis e seus componentes constituem, por conseguinte, dois enormes 
segmentos econômicos que, em alguns países, respondem por parcela considerável do 
Produto Interno Bruto e, também, da geração de emprego direto. 

 
Outra característica do mercado é que a demanda por automóveis – e por rodas, 
consequentemente - guarda estreita relação com a evolução da economia. Desse modo, tem 
apresentado bom desempenho nos últimos anos, tanto no que tange aos indicadores globais 
quanto no que diz respeito ao Brasil. Para o biênio 2006 - 2007 as projeções apontam para a 
manutenção desse quadro macroeconômico3 e, por conseguinte, do incremento na demanda 
por auto veículos e por rodas. A preocupação com a situação do mercado de petróleo, 
entretanto, é elemento que permeia a atividade em todo o mundo. 
 

2014 2015 2016 2017

Série1 35.750.439,4 24.207.966,7 7.033.934,99 4.850.364,15

FATURAMENTO SCORRO 2014 A 2017 

2014 2015 2016 2017

PREJUÍZOS 2013 A 2016 2.282.826,54 (4.842.184,33) (2.020.016,14) (695.466,96)

 (6.000.000,00)
 (4.000.000,00)
 (2.000.000,00)

 -
 2.000.000,00
 4.000.000,00

PREJUÍZOS 2013 A 2016 
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Os principais países produtores de auto veículos são, também, os grandes consumidores de 
rodas, uma vez que ostentam forte demanda e parque automotor de consideráveis 
proporções. Assim, os Estados Unidos e a União Europeia, por exemplo, absorvem a maior 
parte da produção mundial de rodas para auto veículos. O mercado de rodas encontra-se 
dividido em duas grandes vertentes, conforme visto. Assim, tem-se a parcela destinada ao 
mercado de reposição de itens usados, e outra reservada às montadoras, para os veículos 
novos. Essa segmentação é observada em todos os itens que utilizam o produto: automóveis, 
caminhões, ônibus, motocicletas, aviões, etc. 
 
Assim, ainda que a reposição de rodas não seja tão frequente quanto a de outras peças e 
partes de auto veículos, o mercado de reposição tem potencial bastante significativo. 
 

 
 
 

No plano mundial, o Brasil ocupa, conforme visto, a 9ª posição entre os principais fabricantes 
de autoveículos. No que diz respeito à frota circulante, o Brasil detém o 10º lugar, de acordo 
com a mencionada publicação do Sindipeças. O Brasil é reconhecido, também, pelo potencial 
de consumo que apresenta para os automóveis e seus componentes, haja vista a magnitude da 
frota, sua idade média e o baixo consumo per capita de automóveis. A evolução do mercado 
brasileiro de rodas, guarda estreita sintonia com as mudanças que, recentemente, 
caracterizaram não somente o mercado de automóveis como, também, o de componentes 
automotivos. Nesse quadro, os reflexos das mudanças postas em prática na indústria 
automobilística têm sido significativos sobre o setor de componentes, formado por empresas 
heterogêneas em capacitação tecnológica, gestão e padrões de qualidade e produtividade. 
 
No que diz respeito especificamente às rodas, a produção brasileira mostra gradativo avanço 
no que tange à adoção de novos materiais e técnicas modernas de controle e métodos de 
gestão. Desse modo, paulatino ganho de mercado pode ser observado no que diz respeito à 
fabricação de rodas de liga leve em detrimento das tradicionais rodas de aço. É o caso, por 
exemplo, da Mangels – empresa estabelecida em 1958 e que, para 2006, estima fabricar 1.500 
mil rodas de alumínio, contra 360 mil unidades de aço – com volume de exportações em 2005, 
da ordem de US$ 29 milhões7. 
 
O ano de 2015 é marcado para o setor de autopeças como um período para se apagar da 
história. A forte queda nas vendas de veículos novos refletiu diretamente no segmento, que 
amargou retração de 17,8% na demanda, influenciada principalmente pelas montadoras. Em 
consequência da desaceleração do segmento, cerca de 20 mil vagas de trabalho foram 
encerradas naquele ano.  
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Depois de um breve respiro em 2017, as vendas de veículos voltaram a cair em janeiro no país. 
Dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), apontam uma retração de 5,2% no licenciamento de veículos a queda chega a 28%. 
 
No atual cenário da SCORRO, os fatores citados acima influenciam muito em conseguir 
aumentar seus faturamento, crescimento e consequentemente o setor é um dos mais 
importantes para a geração de empregos e desenvolvimento econômico. 
 
As noticias do mercado financeiro e econômico do nosso país são preocupantes.  
 
Podemos ver em todos os aspectos que a nossa economia passa por um momento muito mais 
frágil e nas matérias dos principais jornais de economia podemos notar a o abalo que sofre o 
setor da SCORRO. 
 

Figura 17: Figura de Notícias do Cenário Economico 
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5.3 Desafios Internos 
 
Este capítulo tem por objetivo abordar os desafios internos enfrentados pela SCORRO, bem 
como sugerir possíveis ações de melhoria para cada um desses desafios. A implementação e a 
execução das referidas ações de melhoria, expostas abaixo, e seus impactos na geração de 
valor da SCORRO foram elaborados com base em previsões, expectativas sobre eventos 
futuros, estratégias, projeções, e tendências financeiras que afetam as atividades da 
SCORRO. Tais ações constituem estimativas e declarações futuras que envolvem incertezas e 
riscos e que, portanto, não constituem garantias de resultados futuros. 
 
As propostas de melhoria e os consequentes efeitos na geração de valor da SCORRO podem 
depender e, inclusive, ser substancialmente alterados em razão de muitos fatores importantes 
e incontroláveis, tais como:  
 
(i) Flutuações de mercado; 
 
(ii) Aumento do custo operacional gerado, por exemplo, de maior carga tributária sobre folha 
de pagamento; 
 
(iii) Alterações nos preços dos serviços prestados; 
 
(iv) Condições comerciais e políticas no Brasil e no mundo; 
 
(v) Mudanças na situação macroeconômica do Brasil; 
 
(vi) Disponibilidade de caixa para realizar desembolsos necessários à implementação das ações 
de melhoria; 
 
(vii) Inadimplência de clientes; 
 
(viii) O nível de endividamento da SCORRO e demais obrigações; 
 
(ix) Capacidade de obtenção de financiamento; 
 
(x) Inflação, depreciação, desvalorização do Real e flutuações de taxa de juros; 
 
(xi) Intervenções governamentais que podem resultar em mudanças no ambiente 
econômico, tributário ou regulatório. 
 
Assim, devidos aos riscos e incertezas anteriormente descritos, as ações de melhoria propostas 
na sequência e seus impactos positivos na geração de valor da SCORRO podem não ocorrer 
da forma ora apresentada.  

 
Originalmente causada pela queda na procura de bens de capital a limitação de caixa, baixo 
acesso a linhas de financiamento de longo prazo com taxas razoáveis e a desvalorização do 
real, levaram a SCORRO a se deparar com dificuldades de suprir o capital de giro necessário 
à sua atividade, incorrendo em grandes prejuízos acumulados e, impactando também, na 
incapacidade de cumprir com suas obrigações e uma das ações de melhoria é analisar e 
equacionar toda a estrutura financeira da SCORRO, direcionando a empresa para captação 
de financiamentos, ou antecipações de recebíveis, com taxas mais favoráveis, e dentro dos 
patamares mínimos do mercado e criação de novos produtos com baixo custo. 
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A SCORRO está desenvolvendo novos produtos e buscando entrar e ou consolidar-se em 
novos mercados que são os principais meios para geração de caixa, inovação, reorganização e 
principalmente um melhor resultado entre a receita e o custo dos serviços prestados.  
 
No entanto, de acordo com informações do Jornal Brasil Peças, o aumento nas vendas de 
carros usados e estratégias de mercado têm ditado novos rumos para este ano. 
Esse conjunto de fatores já refletiu positivamente no primeiro trimestre. O destaque é o 
segmento de reparação. Segundo dados da Fecomércio-SP, as lojas física de autopeças 
superaram em 30,8% as compras nas concessionárias. 
 
Mas a forte tendência verificada no período é a compra de peças pela internet. O crescimento 
já chega a 82,7% na procura de clientes que preferem economizar tempo e encontrar preços 
mais atrativos. Quem enxerga isso e encontra boas oportunidades e aposta também na 
comunicação online com seu público e tem obtido retorno. Outras empresas que apostaram 
no e-commerce, já tiveram um incremento de 80% nas vendas. 
 
A distribuição e autopeças se ajustaram para se adaptar aos novos tempos do setor de 
reposição. Distribuidores apostam na seletividade do produto e reduzem os estoques, um risco 
para o momento. As reservas são formadas, em sua maioria, por pelas com maior rotatividade. 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO  
DO MODELO PROPOSTO 
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A indústria de automóveis e peças de reposição é um setor estratégico para o crescimento da 
economia brasileira e que deverá continuar a crescer na mesma proporção que o país. É objeto 
de grandes empreendimentos e apresenta crescente dinamismo e competitividade. 
Entretanto, é cada vez mais necessário que a indústria, a exemplo de outros setores de 
produção nacional, cresça em termos de uma gestão moderna, praticando menos a 
capacidade de improvisar e aprendendo mais sobre planejamento estratégico e aplicação de 
ferramentas gerenciais. 
 
A nova realidade pressiona as empresas a reestruturarem-se, obrigando-as a buscarem 
ferramentas gerenciais para enquadrarem-se nas exigências do mercado. Os desafios a serem 
transpostos tornam-se mais complexos e as decisões para atingir as condições necessárias 
para permanecer no mercado exigem maior comprometimento e responsabilidade. O conceito 
de planejamento estratégico tornou-se muito importante para as empresas devido, em grande 
parte, à crescente complexidade das organizações e do mercado no qual elas atuam. Trata-se 
de um processo de desenvolvimento que busca um ajuste estratégico entre os objetivos e as 
capacidades da empresa, frente às várias mudanças de oportunidades de mercado. Esse 
processo capaz de preparar as empresas para situações futuras inclui atividades básicas como: 
definição da missão da organização, estabelecimento de seus objetivos e desenvolvimento de 
estratégias que possibilitem o sucesso das operações no seu ambiente. 
 
Planejar significa escolher a melhor maneira de realizar as coisas, de selecionar recursos mais 
adequados para cada ação, de adequar os produtos ao uso esperado, além de selecionar uma 
forma mais adequada de atender ao mercado. É o inicio do processo administrativo e uma 
ação das mais relevantes no processo de gerenciar, pois permite tomar decisões antes que 
determinados problemas ocorram. O processo inclui a definição dos objetivos organizacionais 
e a seleção das políticas, procedimentos e métodos para o alcance desses objetivos 
 
Para sustentar a habilidade de mudar e melhorar é preciso investir no capital humano, no 
capital da informação e no capital organizacional. Estas medidas permitem que a empresa 
alcance processos de gestão, inovação, regulatórios e sociais mais adequados, que, por sua 
vez, promovem a melhoria dos atributos dos produtos e dos serviços, do relacionamento e da 
imagem da empresa. Essa proposição de valor para o cliente possibilita melhorar a estrutura 
de custos, aumentar a utilização dos ativos, expandir as oportunidades de receita e aumentar 
o valor para os clientes. 
 
Para 2018, a estimativa é mais otimista. Espera-se um resultado somado positivo. Ou seja, 
somando fornecimento primário e Aftermarket haverá aumento real no volume de negócios. 
Enquanto a Anfavea estima um mercado até 9% maior em 2018, o Sindipeças é mais cauteloso 
e prevê um incremento de 2,7% nas vendas do setor para o próximo ano. Segundo Dan 
Los hpe, p eside te do Si dipeças, a esti ativa sof e evis es a ada t s eses. A 
construção do índice se dá com base nas conversas com os participantes do sindicato, que têm 
contato direto com as montadoras. Torço para que estejamos errados e que o mercado se 
e upe e de fo a ais pida , o pletou o exe utivo du a te o g esso e  São Paulo.  

 

Por que acreditar que 2018 vai ser melhor?  

 O corte dos juros, que foram para 14% no início de outubro, foi mais um sinal de que o 
País começa a se reerguer. A queda foi de apenas 0,25%, mas foi a primeira em quatro 
anos. Um dos maiores beneficiados serão os financiamentos de veículos; 

 Conquista do posto de segmento com maior participação em locações de galpões para 
produção e distribuição; 
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 Um dos únicos segmentos que conseguiu conter o sangramento com quedas pequenas e 
até crescimento durante a crise econômica; 

 Retorno dos investimentos estrangeiros. 
 
Inicia 2018 equalizando toda a sua estrutura, como no setor administrativo, nos setores  fabril 

e incremento na área comercial. 

Com isso, faz se necessário a venda também de manutenção preventiva e corretiva, 

aumentando o marketing share da empresa. 

A SCORRO com a sua excelência na qualidade empregada em seus produtos e sua tecnologia 

de ponta e o valor dos seus produtos faz um grande diferencial perante a concorrência, 

fazendo com que seus produtos se destaquem no mercado. No primeiro trimestre de 2018 

A SCORRO por ser uma das melhores empresas do setor e ter atingido mais de 30% do 

mercado, fez investimento no seu parque fabril bem superior a sua necessidade atual. Hoje 

com o parque supra dimensionado, a partir do segundo semestre de 2017 passará a fornecer 

para o mercado de caldeiraria, serviços terceirização de Calandragem, dobra, corte, solda, 

jateamento e pintura. 

O novo regime deverá ter duração de 10 anos, com revisão depois dos primeiros cinco anos 

e  vigo . Essa se  u a das fe a e tas pa a t aze  a p evisi ilidade ue a empresa tanto 

al eja.   

 
5.3.1  Análise de SWOT 
 
A análise SWOT permite a interação entre os fatores relevantes do ambiente interno com as 
características do ambiente externo. A matriz proporciona à organização uma visão ampla do 
ambiente de negócios, a partir do qual se obtém uma base sólida para tomada de decisões e 
implantação de estratégias passíveis para o negócio. Essa inter-relação do ambiente interno 
com o externo é esquematizada 
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6 Laudo Econômico e Financeiro da SCORRO e Análises 

 
Esse capítulo do PLANO da SCORRO foi elaborado como um Laudo Econômico e 

Financeiro, e tem por objetivo cumprir o quanto determinado pelo Art. 53, inciso 3, de forma 
a atestar a viabilidade deste PLANO, tendo em vista as premissas aqui adotadas e as ressalvas 
contidas neste capítulo 
 

Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo 
devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias 
da publicação da decisão que deferir o processamento da 
recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e 
deverá conter: 

III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos 
bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente 
habilitado ou empresa especializada. 

 
 
O Laudo Econômico e Financeiro foi elaborado com o objetivo de emissão de um Laudo 
Técnico sobre a capacidade financeira da empresa para o seu plano da RJ. 
 
Respeitado o disposto aqui apresentado e verificadas as premissas consideradas no Laudo de 
Avaliação e nos demais capítulos do presente material, é possível afirmar que o PLANO 
apresenta premissas econômicas, financeiras e comerciais que, se cumpridas, têm condições 
de viabilizar a desejada reestruturação da SCORRO. 
 
 
As premissas utilizadas na elaboração do Laudo Econômico e Financeiro foram, em grande 
parte, fornecidas pela SCORRO e refletem sua expectativa em relação ao futuro, tendo 
impacto nos seus negócios atuais e futuros e, portanto, em suas projeções financeiras. Com 
relação à preparação do Laudo Econômico e Financeiro, foi verificado, entre outras 
informações: 
 
( i ) Análises e projeções financeiras da SCORRO, elaboradas pelas respectivas 
administrações; 
 
(ii) Demonstrações financeiras consolidadas nos últimos dois anos e no balanço especial 
apresentado no pedido da RJ; 
 
(iii) Certas informações financeiras gerenciais relativas a SCORRO; 
 
(iv) Saldos de caixa e bancos, empréstimos e outras obrigações de dívida e provisões. 
Informações disponíveis ao público em geral. Ademais, foram realizadas reuniões com 
membros integrantes da administração da SCORRO com relação às suas avaliações sobre os 
negócios e operações, condições financeiras, informações contábeis históricas, e perspectivas 
futuras. O escopo do Laudo Econômico e Financeiro não incluiu a auditoria ou revisão 
das demonstrações financeiras da SCORRO ou a verificação da veracidade de todas as 
informações transmitidas pela empresa, seus funcionários e prepostos. Confiamos, portanto, 
na qualidade, suficiência, exatidão e completude de tais informações. 
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As premissas e projeções consideradas no Laudo Econômico e Financeiro podem ser 
alteradas por diversos fatores, entre os quais: 
 
(i) Mudanças no setor de atuação da SCORRO; 
 
(ii) Mudanças de tarifas, impostos, tributos ou outras alterações governamentais; 
 
(iii) Alterações nas condições macroeconômicas, como a taxa básica de juros, taxa de câmbio, 
risco país, etc.; 
 
(iv) Impedimento, atraso ou dificuldade da SCORRO na implementação do PLANO; 
 
(v) Mudanças em relação à expectativa atual da SCORRO em fatores operacionais; 
 
(vi) Dificuldade da SCORRO em realizar seus investimentos previstos em função de 
alterações de preço ou atrasos operacionais. 
 
Adicionalmente, o Laudo Econômico e Financeiro deverá ser considerado somente em 
sua totalidade para fins de avaliação independente e, portanto, qualquer análise ou conclusão 
baseada em partes isoladas ou segmentos tomados fora do contexto geral será considerada 
incompleta e, possivelmente, incorreta. Por fim, o Laudo Econômico e Financeiro 

contido neste material não deve ser utilizado para nenhuma outra finalidade além do 
encaminhamento ao Juízo da Recuperação Judicial, como parte integrante do PLANO, 
conforme estabelecido na LRFE, Art. 53. 
 
 
6.1 Demonstrativo de Resultados Projetados 
 
Esta seção apresenta as projeções de resultados projetados para a SCORRO. 
É importante ressaltar que tais projeções refletem as premissas indicadas anteriormente, 
assim como a estratégia da companhia e ações de melhorias em curso. 
 
Portanto, a diretriz de busca de aumento de receita baseia‐se: 
 
(i) num relacionamento mais direto com o cliente; 
 
(ii) em mercados que a SCORRO possui vantagens competitivas e 
 
(iii) na maior agregação de valor ao produto, visando aproveitar ao máximo a capacidade 
comercial disponível, diluindo os custos fixos. Com o mesmo objetivo de maximizar o resultado 
e valor da empresa, a modelagem também reflete esforços realizados focados em diminuição 
de despesas e custos, ancorados em novas políticas de reestruturação organizacional e na 
perspectiva de investimentos em melhorias, produtividade e maior eficiência comercial. 
 
A projeção contempla o período de 10 (dez) anos, considerando a aprovação do presente 
PLANO em Assembleia Geral de Credores. Passado este período, a SCORRO deverá ter 
cumprido na íntegra os compromissos assumidos no presente PLANO, e, ter atingido seu 
potencial e estabilidade de crescimento e equilíbrio. 
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Figura 21: Gráfico da Receita Bruta projetada 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 22: Quadro demonstrativo de resultado ano 01 ao ano 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ANO 1
CAREN

CIA
CAREN

CIA
ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

Série1 7.380. 7.601. 7.829. 8.064. 8.306. 8.555. 8.812. 9.076. 9.348. 9.629. 9.918. 10.027

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00

RECEITA PROJETA SCORRO 
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Figura 23: Quadro demonstrativo de resultado ano 05 ao ano 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Forma de Pagamento da Recuperação Judicial e Alternativas 
 
O PLANO da SCORRO pretende a reestruturação do seu endividamento, a fim de viabilizar 
a supe ação de sua ise e o i o‐fi a ei a, o  o o jetivo fu da e tal de: 
 
(i) estabelecer uma estrutura de pagamento para seus credores; 
 
(ii) garantir a preservação da fonte produtora, dos empregos e dos interesses gerais dos 
credores; 
 
(iii) promover a novação de todos os créditos sujeitos ao PLANO, que serão pagos nos prazos 
e formas aqui estabelecidos. Vale ressaltar que o presente documento foi preparado 
consoante expectativas de mercado e desempenho futuro que a SCORRO entende como 
factíveis. 
 
7.1 Premissas de Pagamento 

 
Cumpre esclarecer ainda que o pagamento proposto neste PLANO tem por base os valores 
constantes da primeira Lista de Credores da RJ  
 
Todos os prazos previstos neste PLANO serão contados na forma determinada no Art. 224 do 
Código de Processo Civil, desp eza do‐se o dia do o eço e i lui do‐se o dia do ve i e to. 
Quaisquer prazos deste PLANO (sejam contados em dias úteis ou não) cujo termo inicial ou 



 
Plano de Recuperação Judicial Scorro Indústria e Comércio LTDA – outubro de 2017                                                                Página | 33  

 

final caia em um dia que não seja dia útil, serão automaticamente prorrogados para o dia útil 
imediatamente posterior. 
 
A dívida da SCORRO será objeto de novação, de acordo com o Art. 59 da LFRE, e será 
quitada na forma prevista a seguir: 
 
É proposto 02 (dois) anos de carência para o início dos pagamentos de todas as classes de 
credores, exceto a Classe I, com o principal objetivo de incrementar a reestruturação da 
SCORRO, alavancar suas receitas futuras, e dar maior sustentabilidade ao PLANO. 
 
Além dos débitos sujeitos a RJ, a SCORRO possui débitos de diversas naturezas que não se 
encontram no hall de credores da recuperação, os quais, contudo, estão incluídos no seu fluxo 
de caixa geral, sendo este o motivo principal que impossibilita a destinação de uma maior 
parte de pagamentos aos credores da recuperação durante os dois primeiros anos do PLANO 

proposto.  
Co side a do‐se o ea ue i e to g adual do seto , as p ojeç es leva a  e  o ta u a 
estimativa conservadora, porém realizável, dentro das verdadeiras condições que possam ser 
suportadas pela SCORRO. 
 
O presente PLANO foi elaborado sob a égide da Lei nº 11.101/05 que determina a 
classificação dos credores da SCORRO em Quatro Classes, conforme descrito no Art. 41, 
 

Art. 41. A assembleia-geral será composta 
pelas seguintes classes de credores: 

I – titulares de créditos derivados da legislação 
do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; 

II – titulares de créditos com garantia real; 
III – titulares de créditos quirografários, com 

privilégio especial, com privilégio geral ou 
subordinados.  

IV - titulares de créditos enquadrados como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
7.2 Dos Créditos de Natureza Trabalhista – Classe I 

 
Conforme o Art. 54 da LFRE, o prazo para o pagamento dos créditos trabalhistas não será 
superior a 1 (um) ano. Dessa forma, os créditos trabalhistas e/ou equiparados serão 
integralmente pagos em até 12 (doze) meses, a partir da data do trânsito em julgado da 
decisão que homologar o presente PLANO, de imediata amortização integral ou parcial, 
quando na alienação do ativo imobilizado. 
 
Os valores incluídos e/ou alterados no Quadro Geral de Credores, posteriormente à 
homologação do PLANO, serão integralmente pagos em até 12 (doze) meses contados da sua 
formal inclusão ou alteração. 
 
Os valores incluídos ou alterados no Quadro Geral de Credores por decisão judicial irrecorrível, 
que tenham sido previamente anotados como pedidos de reserva e deferidos judicialmente, 
serão provisionados diretamente junto ao caixa da recuperanda e pagos em até doze meses a 
contar da respectiva decisão. 
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Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá 
prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos 
créditos da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes 
de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação 
judicial. 

 
Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever 

prazo superior a 30 (trinta) dias para o pagamento, até o limite 
de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de 
natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses 
anteriores ao pedido de recuperação judicial. 

 
 

7.3 Dos Créditos com Garantia Real – Classe II 

 
Proposta discriminada no Item 7.5 
 
 
7.4 Dos Créditos Quirografários – Classe III 

 
Proposta discriminada no Item 7.5 
 
 
7.5 Dos Créditos Quirografários – Classe II, III e IV 

 
A disponibilidade de recursos para o pagamento da dívida é limitada nos dois primeiros anos 
de fluxo, por conta dos objetivos de incremento no hall de produtos comercializados, bem 
como para alavancagem e restruturação nas vendas. 
 
Proposta: Considerando o passivo total sujeito a RJ e a expectativa de geração anual de 
resultado, o PLANO contempla: Deságio de 40% (quarenta por cento), sobre os valores 
declarados; uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, após e subsequente à aprovação, 
homologação e publicação do PLANO, (art. 45 da LFRE); amortização em 10 (dez) parcelas 
anuais e consecutivas, que serão quitadas no decorrer do ano correspondente ao seu 
vencimento, independentemente dos resultados operacionais apresentados em balancetes.  
 
O PLANO, para a liquidação totais das obrigações calculadas as conversões em moeda 
corrente nacional dos créditos contraídos em moedas estrangeiras, terão como base a data do 
protocolo da RJ, cujo deságio apurado, apresentará uma programação de amortização anual 
demonstrada a seguir: 
 
ANO 1, após a publicação e homologação do PLANO, serão pagos integralmente no prazo de 
até 12 (doze meses) todos os créditos pertencentes a Classe I – Trabalhadores. 
 
DOS ANOS 2 A0 08, cumprida a carência prevista, serão amortizados 10% (dez por cento) 
do saldo apurado, calculando o deságio do saldo devedor declarado, somados à taxa de 
correção correspondente ao primeiro e segundo ano de vigência do PLANO. Os valores 
apurados, serão distribuídos “linearmente pelo total de credores”. A finalidade é a 
diminuição significativa do número de processos de pagamentos junto ao judiciário, onde há 
credores com valores  substancialmente baixos para receber; 
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ANOS, 9 e 10 serão amortizados 15% (quinze por cento) do saldo apurado, e os valores 
distribuídos “proporcionalmente ao número de credores”; 
 
As amortizações acima descritas, poderão ser facilmente visualizadas, com maiores detalhes 
nas figuras e gráficos de número 24 
 

 

Figura 24: Quadro de Amortização para Grupos I - II - III e IV 

 

 

 

 

 

7.6 Quitação Antecipada do Débito 

 
Independente das demais condições, a qualquer momento dentro do prazo de vigência do 
presente PLANO, a SCORRO fica autorizada a oferecer até R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
limitados ao valor do crédito apurado no PLANO, a qualquer credor que aceite quitar sua 
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dívida por este valor. Tal oferta fica limitada  dispo i ilidade de aixa da e p esa, da do‐se 
preferência aos credores que continuarem a prestar serviços ou fornecer insumos à empresa. 
 
 
7.7 Programa de Pagamento Antecipado PPA 

 
Os credores que fornecerem produtos ou serviços faturados conforme anteriormente com os 
devidos prazo de pagamentos, a partir da aprovação do PLANO, serão considerados 
Credores Colaboradores e receberão os seus créditos de forma antecipada em relação ao 
demais. 
 
Da mesma forma as instituições financeiras que concederem crédito sem garantia para a 
recuperanda após a aprovação do PLANO, também são elegíveis para participação do PPA. 
Os critérios para implementação do PPA serão: 
 
 
CREDORES NÃO FINANCEIROS 

 São elegíveis todos os credores concursais não financeiros que fornecerem sem garantia, 

após a aprovação do PLANO, produtos ou serviços no valor mínimo de R$ 10.000,00 (Dez Mil 
Reais).  

 Do valor vendido para a SCORRO, 01% (um por cento) será creditado em forma de 

pontos no PPA; e 

 No mês subsequente, os pontos serão convertidos em pagamento (01 ponto = R$ 1,00 

antecipado) até o limite de 0,5% (meio por cento) da receita líquida. Caso o montante total dos 
créditos ultrapasse este valor, será feito um rateio pro rata de acordo com os valores totais 
dos créditos que cada credor tem direito no mês em questão. Não haverá acúmulo de créditos 
para os meses subsequentes. 

 Exemplo hipotético: um credor não financeiro com uma dívida de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais), que forneça serviços ou produtos de forma elegível ao PPA no montante de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), receberá uma antecipação de 01% (um por cento) deste valor, isto 
é, R$ 1.000,00 (um mil reais), pagos no mesmo prazo de vencimento do produto ou serviço 
fornecido. Considerando a proposta de pagamento acima descrita, não havendo rateio de 
valores do PPA, e caso este credor aumente o valor do seu fornecimento com a mesma taxa de 
crescimento que as vendas da SCORRO, seu crédito seria quitado com menor 
proporcionalidade de tempo. Cabe ressaltar que quanto maior o montante elegível a PPA 
fornecido, mais rápida será a aceleração do pagamento da dívida concursal. 

 São elegíveis todos os credores concursais financeiros que concederem crédito pelo 

período mínimo de 01 (um) ano e no montante mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), sem garantia, após a aprovação do PLANO. 
 
 
7.8 Alternativas 
 
O presente PLANO contempla, conforme o Art. 50 da LFRE, outras medidas gerenciais, além 
daquelas já em curso, ações estas, que venham a ser necessárias como meios de RJ, visando 
revitalizar as atividades e trazer ações benéficas aos credores, através da adoção das medidas 
abaixo: 
Como forma de potencializar os seus resultados e viabilizar, se necessário, o aporte de 
recursos por parte de investidores, os atuais sócios da SCORRO, poderão: alienar, parcial ou 
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integralmente a sua participação societária, seja através de cisão, incorporação, fusão ou 
transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, cessão de cotas ou ações, 
(respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente); alterar o controle 
societário; substituir total ou parcialmente os administradores ou modificar seus órgãos 
administrativos; alterar o capital social; alterar o objeto social; trespassar ou arrendar 
estabelecimento; reduzir salários, praticar compensação de horários e redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva; realizar dação em pagamento ou novação de dívidas 
do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiros; vender, locar ou 
arrendar quaisquer bens de seu ativo, estando autorizado a promover a reunião de ativos a fim 
de permitir a constituição de uma Unidade Produtiva Isolada para futura alienação a terceiros, 
sendo que, a Unidade Produtiva Isolada que vier a ser criada poderá ser alienada sob toda e 
qualquer forma admitida em Direito, inclusive mediante constituição de sociedade de 
propósito específico, com a posterior transferência de seu controle acionário ao adquirente 
interessado, sendo certo que o bem objeto de alienação estará livre de todo e qualquer ônus e 
será transferido sem sucessão ao adquirente nas dívidas e obrigações da recuperanda, nos 
termos do parágrafo único do Art. 60 da LFRE promover também a equalização de encargos 
financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da 
distribuição do pedido da RJ, sem prejuízo do disposto em legislação específica; deter usufruto 
da empresa; emitir valores mobiliários; constituir sociedade de propósito específico para 
adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor, ações que a recuperanda fica 
autorizada pelos seus credores a buscar os mais viáveis meios de recuperação. 
 

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, 
observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:  

I – concessão de prazos e condições especiais para 
pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;  

II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de 
sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de 
cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos 
da legislação vigente; 

III – alteração do controle societário;  
IV – substituição total ou parcial dos administradores 

do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;  
V – concessão aos credores de direito de eleição em 

separado de administradores e de poder de veto em relação às 
matérias que o PLANO especificar; 

VI – aumento de capital social; 
VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, 

inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados; 
VIII – redução salarial, compensação de horários e 

redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva; 
IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do 

passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de 
terceiro;  

X – constituição de sociedade de credores; 
XI – venda parcial dos bens; 
XII – equalização de encargos financeiros relativos a 

débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data 
da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se 
inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do 
disposto em legislação específica; 

XIII – usufruto da empresa; 
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XIV – administração compartilhada; 
XV – emissão de valores mobiliários; 
XVI – constituição de sociedade de propósito 
específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, 

os ativos do devedor. 
Art. 60. Se o PLANO de recuperação judicial aprovado 

envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas 
isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, 
observado o disposto no art. 142 desta Lei. 

Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de 
qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante 
nasobrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, 
observado o disposto no § 1o do art. 141 desta Lei. 

 
 
 
8 Considerações Finais 

 
A crise e a proposta de pagamento descritas anteriormente são, ao mesmo tempo atípicas e 
extremas. 
A ise ext e a, o igi ou‐se po  dive sos fato es. O ovo ta a ho da SCORRO, limitará 
consideravelmente seu potencial de geração de caixa em termos absolutos. 
A proposta de pagamentos a seus credores, por sua vez, está baseada em um PLANO de 
negócios adequadamente conservador, onde se prevê em pouco mais de dois anos, alcançar o 
melhor resultado operacional, onde a SCORRO e seus colaboradores assumem premissas 
bastante agressivas com relação ao compromisso, crescimento, produtividade e geração de 
caixa. 
A SCORRO oferece plano de aceleração de pagamento para aqueles credores que quiserem 
colaborar com a sua recuperação, restabelecendo o crédito. 
Diante disto, o presente PLANO reflete o espírito da LRJE em sua essência que tem por 
objetivo principal a recuperação das operações da SCORRO, viabilizando a manutenção da 
atividade social e econômica e o pagamento aos credores em um contexto de reestruturação 
que, acima de tudo, conta com o apoio e compreensão de todos os envolvidos. 
 
8.1 Antecipações de Pagamentos 
 
A SCORRO ainda se compromete a antecipar o pagamento de quaisquer Credores Sujeitos 
ao PLANO, desde que tais antecipações de pagamento sejam feitas de forma proporcional e 
rateados para todos os credores que ainda não receberam seus valores. Estarão condicionadas 
à momentos onde os balanços demonstrarem resultado de caixa que possam suportar tais 
antecipações, que deverão ser aprovadas pelo conselho de administração da empresa. 
 
8.2 Créditos Co ti ge tes ‐ I pug ação de Créditos e Acordos 
 
Os créditos listados na Relação de Credores do Administrador Judicial poderão ser 
modificados, e novos créditos poderão ser incluídos no Quadro Geral de Credores, em razão 
do julgamento dos incidentes de habilitação, divergências, ou impugnação de créditos ou 
acordos. 
Se novos créditos forem incluídos no Quadro Geral de Credores, conforme previsto acima, os 
credores receberão seus pagamentos nas mesmas condições e formas de pagamentos 
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estabelecidos neste PLANO, de acordo com a classificação que lhes for atribuída, sem direito 
aos rateios de pagamentos eventualmente já realizados. 
A recuperanda entende que os compromissos propostos neste PLANO representam um 
cenário possível de ser atingido com o esforço e dedicação contínua dos sócios, 
administradores e colaboradores da SCORRO, a partir do capital tangível e intangível a sua 
disposição. 
Cumpridos os Art.s 61 e 63 ambos da LFRE, a SCORRO o p o ete‐se a ho a  o  os 
pagamentos no prazo e na forma estabelecida no PLANO, devidamente homologado em 
juízo. 

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta 
Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se 
cumpram todas as obrigações previstas no PLANO que se 
vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da 
recuperação judicial. 

§ 1o Durante o período estabelecido no caput deste 
art., o descumprimento de qualquer obrigação prevista no 
PLANO acarretará a convolação da recuperação em falência, 
nos termos do art. 73 desta Lei.  

§ 2o Decretada a falência, os credores terão 
reconstituídos seus direitos e garantias nas condições 
originalmente contratadas, deduzidos 

 
Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo 

previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por 
sentença o encerramento da recuperação judicial e 
determinará:  

I – o pagamento do saldo de honorários ao 
administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação 
dessas obrigações mediante prestação de contas, no prazo de 
30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso III 
do caput deste art.; 

II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem 
recolhidas; 

III – a apresentação de relatório circunstanciado do 
administrador judicial, no prazo máximo de 15 (quinze)dias, 
versando sobre a execução do PLANO de recuperação pelo 
devedor; 

IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração 
do administrador judicial; 

V – a comunicação ao Registro Público de Empresas 
para as providências cabíveis. 

 
8.3 Pagamento aos credores ausentes ou omissos 
 
Todos os pagamentos contemplados neste PLANO, serão pagos aos credores mediante 
crédito em o ta a ia, seja ele, a odalidade DOC , TED  ou T a sfe ia 
Elet i a , e  o ta corrente ou poupança de titularidade do credor, a menos que ocorra  
autorização judicial para que o pagamento seja efetuado de forma diversa. O credor deverá 
fornecer os dados de suas respectivas contas bancárias, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
contados da homologação judicial do PLANO, por meio de comunicação por escrito 
endereçada à sede administrativa da SCORRO. Os pagamentos que não forem realizados em 
razão de os Credores não terem informado suas contas bancárias não serão considerados 
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como evento de descumprimento do PLANO. Não haverá incidência de juros ou encargos 
moratórios se os pagamentos não tiverem sido realizados em razão de os Credores não 
informarem suas contas bancárias dentro do prazo aqui estabelecido, ou informarem 
erroneamente.  
 
 
8.4 Nulidade ou alteração de cláusula do Plano 

 
Na hipótese de qualquer termo ou disposição do PLANO ser considerado inválido, nulo ou 
ineficaz pelo Juízo da Recuperação, o restante dos termos e disposições do PLANO devem 
permanecer válidos e eficazes. 
 
8.5 Protestos 

 
Concluídos os pagamentos integrais dos créditos na forma estabelecida neste PLANO, d ‐se a 
quitação ampla, geral, irrevogável e irretratável, para nada mais reclamar a qualquer título, 
contra quem quer que seja sendo, inclusive, obrigado o referido credor a fornecer, se o caso, 
carta de anuência, em especial em caso de títulos protestados. Os credores também 
concordam com a imediata suspensão da publicidade dos protestos, e apontamento nos 
órgãos de proteção ao crédito em nome da recuperanda e de seus avalistas, enquanto a 
recuperação estiver sendo cumprida. 
 

A sentença concessiva da Recuperação Judicial constitui título executivo judicial, 
novando e substituindo todas as obrigações sujeitas à Recuperação Judicial, de forma 
que, enquanto cumpridos os termos do presente Plano, estarão desobrigados de 
responder pelos créditos originais seus avalistas, fiadores e coobrigados. 
 
8.6 Cessões de Créditos 

 
Os credores sujeitos ao PLANO poderão ceder seus créditos a outros Credores ou a terceiros, 
e a respectiva cessão produzirá efeitos a partir da notificação da SCORRO. O cessionário que 
receber o crédito sujeito ao PLANO será considerado, para todos os fins e efeitos, Credor 
Sujeito ao PLANO, dentro da classe em se enquadrou o referido crédito. 
 
8.7 Divisibilidade do Plano 

 
Na hipótese de qualquer termo ou disposição do PLANO ser considerado inválido, nulo ou 
ineficaz pelo Juízo da Recuperação, o restante dos termos e disposições do PLANO devem 
permanecer válidos e eficazes, desde que as premissas que o embasaram sejam mantidas. 
 
8.8 Equivalência 

 
Na hipótese de quaisquer operações previstas no PLANO não serem possíveis ou 
convenientes de serem implementadas, a SCORRO adotará as medidas necessárias, a fim de 
assegurar um resultado econômico equivalente.  
 
8.9 Alteração do Plano e Permissões 
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Como já ocorrido em outras Recuperações Judicias, outras formas alternativas de recuperação 
da empresa e de pagamento aos credores poderão ser propostas, alteradas ou mesmo 
viabilizadas na Assembleia Geral de Credores, ou a qualquer tempo após a Homologação 
Judicial do PLANO, sempre observadas as disposições previstas na LFRE. Tais propostas 
deverão se enquadrar nas premissas de melhor recuperação da empresa, com o menor 
sacrifício para a sociedade, colaboradores, credores e seus sócios. 
Entretanto, com absoluta segurança, os administradores da SCORRO entendem que a forma 
proposta no presente PLANO é a melhor, dentre as previstas em Lei, a mais factível e a que 
realmente preserva os interesses dos credores, eis que possibilita o pagamento de seus 
créditos.  
 
8.10 Comunicações 

 
Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras comunicações à SCORRO, devem ser 
feitas por escrito e serão consideradas realizadas quando: 
 
(i) Enviadas por correspondência registrada, com aviso de recebimento, ou por corrier e, 
efetivamente entregues com protocolo de recebimento; 
 
ii  T a s itidas po  e‐ ail, o  o p ovação de e e i e to pelo depa ta e to 

competente. 
 
Todas as comunicações devem ser endereçadas da seguinte forma, ou de outra forma que vier 
a ser indicada pela SCORRO nos autos da RJ. 
 
SCORRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  

Rua Salvatore Grilli, 151, Distrito Industrial - Res. Parque Cristiane  
Mairinque – SP – CEP: 18120-000 
CNPJ/MF sob n° 61.139.556/0001-58 

 
Tel.: 11 4718-8600 
www.scorro.com.br 
rj@scorro.com.br 
 
 
 
8.11 Considerações da Viabilidade Econômica 

 
A SCORRO, antecipadamente, está empenhando todas as suas forças para honrar as 
obrigações assumidas no presente PLANO; toda a direção, apoiada em seus colaboradores, 
não medirá esforços para que as metas sejam atingidas.  
Sendo cumprido o PLANO integralmente, serão extintas as obrigações. 
 
Os processos permanecerão suspensos enquanto as obrigações assumidas neste PLANO 

consolidado estiverem sendo cumpridas a tempo e modo, até eventual resolução, resilição ou 
alteração do PLANO consolidado, uma vez que os créditos novados não serão considerados 
o o e  at aso  ão pode do se  a te ipados, exigidos nem dos garantes e coobrigados. O 

PLANO de Recuperação Judicial como ora proposto atende aos princípios da Lei nº 
11.101/2005, no sentido da tomada de medidas aptas à recuperação financeira, econômica e 
comercial da SCORRO. 
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Saliente‐se, ainda, que o PLANO, ora apresentado DEMONSTRA A VIABILIDADE ECONÔMICA 
E FINANCEIRA DA SCORRO através das projeções financeiras (Demonstrativo do Resultado do 
Exercício ‐ DRE) apresentadas, desde que conferidos os novos prazos e condições de 
pagamentos aos credores. 
 
Referidas medidas deverão constituir o capital de giro necessário à retomada dos negócios, 
busca de novos clientes e concomitantemente o pagamento dos credores. 
Os créditos quirografários sujeitos a RJ pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que 
o ti ua e  a p ov ‐los  SCORRO após o pedido da RJ, serão considerados extra concursais e 

terão privilégios, pois havendo decretação de falência, receberão valor global (limite) dos bens 
e serviços fornecidos durante o período da recuperação, dispositivo este que excetua o Art. 67, 
parágrafo único da LFRE. 

Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações 
contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, 
inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de 
bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados 
extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, 
no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.  

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à 
recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou 
serviços que continuarem a provê-los normalmente após o 
pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de 
recebimento em caso de decretação de falência, no limite do 
valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 
recuperação.  

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece 
à seguinte ordem: 

V – créditos com privilégio geral, a saber: 
b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei; 

 
Tendo em vista todo o acima exposto, considerando as premissas adotadas e as ressalvas 
realizadas, concluímos que o PLANO é VIÁVEL, conforme demonstrado através das projeções 
explanadas neste trabalho. O PLANO de Recuperação Judicial da SCORRO pretende a 
reestruturação do seu passivo financeiro, a fim de viabilizar a superação de sua crise 
e o i o‐fi a ei a, o  o o jetivo fu da e tal de ga a ti  a p ese vação da SCORRO 
como fonte produtora, dos empregos e dos interesses gerais dos credores. Desta forma, 
o lui‐se ue a e upe ação fi a ei a da SCORRO é uma medida que trará benefícios à 

sociedade como um todo, pela geração de empregos e tributos. Sustentam este fato as 
medidas financeiras, operacionais, comerciais e organizacionais que, em conjunto com o 
equacionamento de débitos financeiros, possibilitarão a efetiva retomada e crescimento dos 
seus negócios e consequente liquidação de seus compromissos financeiros. 
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