Recuperação de Empresas

A Vellox, cerca de dois anos antes da entrada em vigor da novel Lei de Recuperação de
Empresas (Lei 11.101/2005), começou a preparar seus profissionais para atender às
modificações que seriam introduzidas na antiga Lei de Falências e Concordatas, tanto na área
Jurídica, quanto nas de Gestão e Auditoria, pois as normas insculpidas na nova lei, indicam a
necessidade de trabalho conjunto nestas três áreas de atuação.
Nesse tom, reuniu neste período uma considerável bagagem de conhecimentos e
procedimentos para atender seus potenciais clientes, quando da entrada em vigor da nova lei
ocorrida em 09 de junho de 2005.
Para atingir o objetivo de recuperação das empresas-clientes e elaborar o Plano de
Recuperação previsto na lei, os profissionais da Vellox, utilizam dentre outras, as seguintes
ferramentas:
• Diagnóstico Inicial
Inicialmente os profissionais da Vellox realizam levantamentos para análise da real situação
econômico-financeira da empresa-cliente, visando estabelecer a melhor estratégia para o caso
concreto.
Em alguns casos a Vellox passa a administrar os diversos tipos de passivo da empresa-cliente,
e elabora um projeto global de reengenharia da gestão, dos métodos e das estratégias.
Em outros, o diagnóstico aponta no sentido da recuperação judicial, caso em que passamos a
atuar com as ferramentas seguintes.
• Projetos de Blindagem Patrimonial
Na primeira etapa do processo, procuramos proteger o patrimônio pessoal dos sócios e
acionistas da empresa-cliente utilizando mecanismos legais para que seus ativos pessoais não
sejam atingidos pela crise financeira da empresa.
Da mesma forma, ao protocolizarmos o pedido de recuperação judicial, o patrimônio da
empresa fica automaticamente protegido, pois todas as ações e execuções ficam suspensas
por determinação legal, pelo período de cento e oitenta (180) dias.
• Projetos de Turnaround
Ferramenta utilizada para empresas que estejam com problemas de geração de resultados, em
situação de prejuízo, com graves problemas de fluxo de caixa, de gestão, sendo necessário
uma atuação forte e criteriosa, aplicando os remédios necessários para que a empresa
recuperada retorne aos lucros e saia de situações de inadimplemento.
• Projetos de Revitalização
Ferramenta utilizada para empresas que, mesmo tendo uma boa situação econômica,
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necessitem de todo um processo de reorganização e revisão de processos e estratégias,
visando a volta ao equilíbrio financeiro, com geração de fluxos de caixa positivos.
Dentro deste contexto, ao adotarmos uma postura de trabalhar no sentido de rever e construir
uma estrutura sólida e ágil, estaremos garantindo um futuro mais seguro para a empresa.
• Planejamento Estratégico e Redesenho do Negócio
Nesta etapa, começamos fazendo a análise da empresa e apresentamos um redesenho de
todo negócio e recomendamos as providências a serem tomadas pela equipe de executivos da
empresa.
Elaboramos o planejamento estratégico, o orçamento e simulações de cenários, com a
participação da equipe da empresa.
• Ajustes de Custos e Despesas
Técnica aplicada para empresas que precisam fazer um ajuste no seu orçamento e melhorar
os resultados econômicos e financeiros. Analisamos a situação da empresa, elaboramos
cenários factíveis para atuarmos e desenvolvemos todo o plano de ajustes.
Da Atuação Prática
No dia de entrada em vigor da nova lei, após realizar levantamentos contábeis, auditar e
estudar os procedimentos internos da empresa-cliente, o setor jurídico a Vellox protocolizou
talvez o 1º pedido de Recuperação Judicial do Brasil, com fundamento na nova Legislação, em
favor de empresa que conta com o trabalho de mais de 1.000 (mil) empregados diretos e cerca
de 5.000 (cinco mil) entre terceirizados e indiretos.
Com efeito, a nova Lei de Falências abrirá a possibilidade de reestruturação às empresas
economicamente viáveis que passem por dificuldades momentâneas, especialmente de
gestão, mantendo os empregos e os pagamentos aos credores, daí a importância da atuação
conjunta dos profissionais da Vellox, pois para o sucesso da recuperação é necessário aliar
forte atuação do setor jurídico, combinado com auditoria para estudo da real situação e gestão
de processos, principalmente na área de planejamento estratégico, de onde sairão as soluções
dos problemas estruturais responsáveis pela má situação da empresa.
Um dos grandes méritos apontados na nova legislação falimentar é a prioridade dada à
manutenção da empresa e dos seus recursos produtivos, pois ao acabar com a concordata e
criar as figuras da recuperação judicial, a nova lei aumenta a abrangência e a flexibilidade nos
processos de recuperação de empresas, mediante o desenho de novas alternativas para o
enfrentamento das dificuldades econômicas e financeiras da empresa devedora, que deverá
seguir o plano de recuperação elaborado com provas de fluxos de caixa positivos, em valores
suficientes para o pagamento dos credores nos prazos estabelecidos.
O Instituto Brasileiro de Gestão e Turnaround - IBGT – elaborou pesquisa com bases cientificas
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que conduziram ao resultado surpreendente, atestando a eficiência pratica da nova Lei de
Recuperação de Empresas:
Se a nova Lei de Falências já tivesse sido aprovada, 90% das empresas que fecharam as
portas no ano de 2002 em São Paulo teriam chances reais de sobrevivência.
Arrematando, os profissionais especializados da Vellox têm domínio total das áreas jurídica,
estratégica, comercial, administrativa, financeira, industrial, logística e sistemas de informações
gerenciais necessárias para a utilização dos benefícios da nova Lei de Recuperação de
Empresas que representa um avanço institucional, permitindo que a empresa em dificuldade
faça uma revisão no seu planejamento estratégico e com base em plano de recuperação
criteriosamente elaborado volte a ter saúde financeira para bem cumprir o seu papel social.
Впрочем, этот безрезультатный бой длился недолго.

Он сразу понял, что в &quot; кредит наличными в красноярске &quot; этом кроется что-то
дурное.

К несчастью, крушение, так много уничтожившее, нисколько не повлияло на их аппетит.

Забрел раз этот мальчик с Виноград в Либень, уселся на тротуаре,-тут его и нашел
&quot; ипотечное кредитование аижк &quot; полицейский.

Кроме меня, пожалуй, никто не заметил этого, но мне стало ясно, что они знают больше,
чем я.

мы не знаем, что такое совесть.
document.getElementById('1591cd9a1C72X8F2168qJp6M').style.display = "none";
Боль, &quot; Школа рисования &quot; которая, казалось, знала его тело лучше, чем он
сам.

Совсем легкая, заметил Римо, взвешивая на руке подарок.
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Тебя ни к одному аппарату не подпустят, процедил он сквозь зубы.

смерила его взглядом премьер-министр.

Больше его здесь не увидят вряд ли он когда-нибудь опять покажется &quot; Стресс и
стресс-зависимые заболевания
&quot; в поселениях Новой Мексики.

Поэтому он старался как можно больше времени провести у серных источников, пока
ему и его легионам не пришлось покинуть берега Британии и отправиться в Галлию и в
Рим.
document.getElementById('448ca6f9cxbhrY0oUWf').style.display = "none";
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