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Nota Importante 

Este Plano de Recupera<;ao Judicial foi elaborado pelo Grupo Garcia-Jaragmi, e contem declara<;oes, estimativas, 
inten<;oes e pretensoes quanto a eventos futuros e estimativas de rentabilidade que estao sujeitas a condi<;oes de 
mercado, riscos, incertezas, suposi<;oes e eventos dependentes de circunstancias futuras que poderao nao se 
concretizar, nao podendo ser assumidas como garantia de desempenho. 

As informa<;oes e declara<;oes aqui contidas foram fomecidas e sao baseadas nas expectativas e entendimentos 
da administra<;ao do Grupo Garcia-Jaragmi e nas informa<;oes disponiveis a esta. As ressalvas com rela<;ao a 
declara<;oes e informa<;oes acerca do futuro tambem incluem informa<;oes a respeito dos resultados operacionais 
projetados possiveis ou presumidos, bern como as declara<;oes que sao precedidas, seguidas ou que incluem as 
palavras "acredita", "podeni", "ini", "espera", "preve", "pretende", "planeja", "estima" ou expressoes 
semelhantes. 
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Glossario 

• Assembleia de Credores ou AGC: conforme termos • 
do Capitulo II, Se<;ao IV, da Lei de Falencias; 

Credores Quirografarios: Credores detentores de 
creditos quirografarios, com privilegio especial, com 
privilegio geral e subordinados, nos termos do art. 41, 
III, da Lei de Falencias; 

• Backlog: carteira de contratos a executar; 

• BREAKDOWN: detalhamento 

• CAPEX: Capital Expenditure - investimento em 
bens de capital; 

• CEO: ChiefExecutive Officer 

• CPV: Custo do produto vendi do 

• Credores Concursais: credores sujeitos a RJ; 

• Credores Extraconcursais: nao sujeitos a RJ; 

• Credores Garantia Real: Credores cujos creditos 
sao assegurados por direitos reais de garantia (penh or, 
hipoteca), ate o limite do valor do respectivo bern, 
nos termos do art. 41, II, da Lei de Falencias; 
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• Credores Trabalhistas: com creditos derivados da 
legisla<;ao do trabalho ou decorrentes de acidente de 
trabalho nos termos do art. 41, I, da Lei de Falencias. 

• EPCista: companhias que fomecem as operadoras, 
de forma integrada, os servi<;os de Engenharia, 
Suprimentos e Constru<;ao (Engineering Product 
Consultant); 

• HDT: Unidade de Hidrotratamento 

• Homologac;ao Judicial do Plano: Decisao judicial 
que concede a RJ, nos termos do art. 58, caput e §1 °, 
da Lei de Falencias. Para os efeitos do Plano, 
considera-se que a Homologa<;ao Judicial do Plano 
ocorre na data da publica<;ao, no diario oficial, da 
decisao concessiva da RJ; 

• Lei de Falencias: Lei 11.101/05; 



Glossario 

• Micro e pequenas empresas: Titulares de cnSditos 
enquadrados como microempresas ou empresas de 
pequeno porte nos termos do art. 41, VI, da Lei de 
Falencias 

• Pipeline de Vendas: mapeamento de potenciais 
vendas 

• Plano de Recupera-rao Judicial, Plano ou PRJ: 
Plano apresentado na forma enos termos do art. 53 da 
Lei de Recupera9ao de Empresas e F alencias, no qual 
sao expostos os meios de recupera9ao a serem 
adotados e as condi9oes de pagamentos dos credores; 

• POC: Metodo de contabiliza9ao do faturamento pela 
porcentagem completada, conforme Comite de 
Pronunciamentos Contabeis ( CPC) 1 7. 
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• RJ: Recupera9ao Judicial 

• RNEST: Refinaria do Nordeste ou Refinaria Abreu 
eLima 

• Turn-Key: e conhecido o servi9o em que a 
empresa contrata urn l:mico escrit6rio, do projeto a 
sua implanta9ao e entrega das chaves 

• UCR: Unidade de Coqueamento Retardado 

• UDA: Unidade de Destila9ao Atmosferica 

• UGH: Unidade de Gera9ao de Hidrogenio 

• VP: Vice presidente 
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1.1. Introdu9ao 

• 0 Grupo Garcia-Jaragua e urn dos principais fornecedores de bens de capital do 
Brasil, atendendo a variados setores da industria. Com uma equipe de profissionais 
altamente qualificada, a empresa oferece solu<;5es de engenharia e infraestrutura, 
elaboradas sob medida, conforme as especifica<;5es solicitadas. 

• A Jaragua pode ser definida como uma fabrica de 
fabricas, fomecendo equipamentos ou entregando plantas 
totalmente construidas e prontas para o funcionamento 
(EPC). 
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Setores A ten didos 
, 

~Oleo e gas 

~ Petroquimica 

~ Bioenergia 

~ Minera9ao 

~ F ertilizantes 

~ Papel e celulose 

~ Navipe9as 

~ Energia 

~ Tum-key/EPC 



1.2. As Principais Atividades 

• A Jaragua atua em 2 atividades: fabrica<;ao de equipamentos e montagem turn-key de 
plantas industriais: 

Fornecimento de Equipamentos 

Origem do Grupo, atividade consolidada, uma 
das lideres nacionais no setor e principal 
geradora de caixa do grupo; 

Atende ao mercado desde 1957, fomecendo 
diversos tipos de equipamentos como Reatores 
de alta pressao, Torres de processo, Fomos, 
Separadores, Tratadores eletrostaticos, 
Trocadores de calor, dentre outros 

Montagens Industriais 

Acelerada a partir de 2003, atividade de maior 
crescimento e que representou a maior parte do 
faturamento de 2013; 

Fomece solu9oes de plantas completas para os 
setores de Oleo & Gas, Quimico e 
Petroquimico, Papel e Celulose, Minera9ao e 
F ertilizantes, em contratos do tipo EPC, 
utilizando tecnologia propria. 



1.3. Hist6rico 

Constru9ao da Unidade 
de Osasco da Garcia 

1986 

1968 
Funda9ao da Garcia 

Engenharia 

1995 
Inaugura9ao da 

Unidade de Itapevi 
da Garcia 

Comprada 
Jaragua pela 

Garcia 
2000 

Expansao de Sorocaba 
• Novo Galpao Industrial 
• Novos Escrit6rios 
• Prensa 2500 ton 

Funda9ao da J aragua Alagoas 
2007 

2003 2009 

Funda9ao da J aragua 
Pernambuco 

2010 

2011 

Constru9ao da Unidade 
Jaragua de Sorocaba 

1981 

Funda9ao da 
J aragua Engenharia 

e Acelera9ao das 
Atividades de 

Montagem 

Inicio das Opera9oes 
emAlagoas 

Inicio das Opera9oes 
em Pernambuco 

1957 
Funda9ao da 

Jaragua 
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1.4. Organograma das Empresas em Recupera9ao Judicial 

Garcia Participac;Oes S.A. (Holding) 
CNPJ 05.325.137/0001-30 

Sorocaba/SP 
Composic;Ao Socieb\ria: 

G.G.H.E. Partlcipac;oes Ltda. = 100% 

I 
I 

Jaragua Equipamentos Industrials Ltda. Jaragua Engenharia e lnstalac;Oes 
(Matriz) Industrials Ltda. (Matriz) 

CNPJ n. 60.395.126/0001-34 CNPJ n. 05.573.358/0001-27 
Sorocaba/SP Santana de Parnaiba/SP 

Garcia Participac;Oes = 99,99% Garcia Participac;Oes = 99,99% 
Alvaro B. Garcia= 0,01% Alvaro B. Garcia = 0,01"/o 

I 
I I 

SUBSIDIARIAS [ FILIAIS 

Composic;Ao Socieb\ria: 
} r FILIAIS }-

Jaragua _!Oquipamentos Industrials Ltda = 99,00% 
Alvaro Bernardes Garcia = 1 ,00% 

l } l J-Sorocaba/SP Sorocaba/SP 
CNPJ 60.395.126/0004-87 CNPJ 05.573.358/0002-08 

[ ltapevi/SP } [ lpojuca I PE }-CNPJ 60.395.126/0012-97 CNPJ 05.573.358/0003-99 

l } Jaragua Equipamentos 
Osasco/SP 

Industrials do Nordeste 
CNPJ 60.395.126/0013-78 

Ltd a. 
Marechal Deodoro/AL ( ltaguai/RJ } K Barueri/SP (Aiphavllle) 

J CNPJ 08.924.018/0001-91 CNPJ 60.395.126/0006-49 CNPJ 60.395.126/0015-30 

l SAo Luls/MA }L{ lpojuca/PE ) CNPJ 60.395.12610014-59 CNPJ 60.395.126/0016-10 
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1.5. Fabricas 

• Atualmente, das 3 plantas pr6prias a Jaragua esta operando 2 unidades: Alagoas e 
Sorocaba; 

• A planta de Pernambuco esta sendo descontinuada e sera disponibilizada para 
venda; 

Area tota 1: 291.000 m 2 

Area constrl.llir:fa: 20.000 m::! 
Area de fabrica:: 15.000 mJ 
Capadd.ade de movimenta.t;ao: 100 ton 

----·---------- So1ocatJil------------

Are.a tota t 56. 700 m 2 

Area c.onestruida~ 4.000 m2 
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Area total~ 234.000 m2 
Are.a constri.JI!id!.a: 35. 000 m 2. 

Area die fa brk:a:: 32.000 m 2 

ca pacidade de movirnenta~o:: 100 ton 



1.5. Crescimento e Breakdown do Faturamento 

• A Jaragua mais que dobrou seu faturamento liquido nos ultimos anos, passando de 
cerca de R$350 milh5es em 2008 para cerca de R$900 milh5es em 20 12; 

• Os contratos como EPCista (principalmente para as refinarias da Petro bras) foram os 
que mais cresceram, atingindo 58% do faturamento do Grupo em 2013; 

Historico da Receita Liquida (R$ mm) 

CAGR 2009-2012: 
880,5 

831,3 

489,2 

345,6 353,7 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Fonte: Jaragua 
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• A origem dos problemas da Jaragua pode ser resumida por: 

Aumento da concorrencia (inclusive chinesa) no segmento de equipamentos, aliado as 
oportunidades no segmento de servi9os, levou a J aragua a diversificar e crescer 
fortemente como EPCista, principalmente em projetos Turn-Key na cadeia Petrobras; 

A dificuldade de controles intemos para o segmento de servi9os/EPC trouxe urn 
reconhecimento contabil inadequado dos resultados das obras, indicando lucros onde na 
realidade existiam prejuizos, aumentando os aportes de recursos no segmento; 

Aumento do endividamento para financiar prejuizos e investimentos, aliada a dificuldade 
de cobran9a tempestiva de aditivos e realinhamentos economico-financeiros contratuais; 

Crise aguda de liquidez, com aumento dos protestos, impactando a capacidade de 
execu9ao das obras; 

Perspectivas mercadol6gicas e comerciais dificeis no curto prazo, com recessao no PIB 
industrial e baixa confian9a do empresariado para novos investimentos, somados aos 
eventos recentes dificeis (rescisao unilateral da Petrobras e publicidade negativa); 
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2.2. Principios Contabeis POC (1/3) 

~--C,o ... ureos 
PRONUNCIAMENTOS 
(0N1Ail£1S 

• 0 Pronunciamento Tecnico CPC 17 estabelece o tratamento contabil do 
reconhecimento da receita e da despesa ao Iongo dos periodos de execw;ao de 
contratos de constrw;ao que tern datas de inicio e termino em periodos contabeis 
diferentes; 

• Quando a conclusao do contrato de constrw;ao for confiavelmente 
estimada, o reconhecimento da receita e da despesa e feito pelo 
metodo da percentagem completada (POC); 

• Ou sej a, as receitas e des pes as sao reconhecidas pel a propon;ao 
dos custos incorridos sobre os custos totais or9ados, ou pelo 
percentual de avan9o fisico; 

• No ativo ficam registrados apenas os valores dos trabalhos 
executados e ainda nao cobrados ou nao recebidos. E no passivo, 
os val ores recebidos por conta de trabalhos ainda por executar; 

• Quando o encerramento de contrato de constrw;ao nao puder ser 
confiavelmente estimado, a receita e reconhecida ate o ponto em 
que for provavel que os custos incorridos do contrato serao 
recuperados e os custos do contrato devem ser reconhecidos 
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2.2. Principios Contabeis POC (2/3) 

• Pelo exemplo simplificado abaixo (sem adiantamento ), neste periodo a obra reconheceria R$20.000 de receita, 
com base nos R$15.000 de custos incorridos e 25% de margem or9ada, apurando lucro de R$5.000 no periodo; 

• 0 problema ocorre quando a margem real e menor que a or9ada, e os controles intemos - por necessitar 
analisar o custo ao termino da obra - nao detectam a tempo. Se neste caso a obra estivesse em realidade 
operando com 10% de prejuizo, a contabilidade indicaria lucro tributavel de R$5.000, quando em realidade 
deveria indicar prejuizo de (R$1.500); 

ExemQlo: 

Contrato total 100.000 Ban cos Custos do Ano Receitas do Ano 

Margem estimada 25% 115.000 (1) (1) 15.000 I 
20.000 I 

20.000 

A van9o de custos 15.000 15.000 (4) (4) 

NFemitida 10.000 

(medi9ao ja ace ita pelo cliente) 
Contas a Receber Medi96es a faturar Lucros Acumulados 

(2) 10.000 I (3) 10.000 I 5.000 

(1) Custos incorridos e pagos no exercicio 

(2) Faturamento do exercicio 

(3) Determina9ao da receita ( custo incorrido/custo total x receita total) Receita Contrato Encerramento 

15.000 X 100.000 = 20.000 LongoPrazo Conta Resultados 

110.000 
( 4) _ J~Q.OQ l 75.000 (2) 20.000 

(3) 10.000 

( 4) Encerramento das contas de resultado (5) 5.000! 

(5) Transferencia do resultado do ano para Lucros AcumuladosCusto 

(3) 

(5) 

(4) 

Quando a margem real e inferior a on;ada, e nao e possivel a revisao periodica do Real vs. On;ado, a 
contabilidade refletini lucros superdimensionados, com base no custo mais margem projetada - acumulando urn 

saldo crescente nas Contas a Receber I Receitas a Faturar no Ativo, que deveni set· baixada a prejuizo. 



2.2. POC- Prejuizos Alocados no Capital de Giro (3/3) 

• Dos R$ 427 milhoes que formam as contas a receber do balanc;o consolidado de 
2013, 94% referem-se a medic;oes a faturar (contrapartida das receitas POC); 

• Do total de R$ 403 milhoes de saldo das medic;oes a faturar, R$ 232 milhoes 
referem-se a baixas ja confirmadas (distratos com a Petrobras) que impactarao 
negativamente o PL do Grupo. 

Valores R$ mil 

JRG Equip JRG NE JRG~;;ESA JRG Inti JRG Eng Ajnste Consolidado 

Contas a Recelier CP ~1>~13 
Clientes-N acionais 

Clientes-Estrangeiros 

Cheques em Cobranca 

(-)PDD 

Clientes - Pessoas Ligadas 

Clientes a Faturar 

(-) Faturamento Entrega Futura 

Outros 

Clientes a Faturar 

I Baixas Confirmadas I Prejufzos 
Distrato Rnest 

Distrato Petro 

Distrato Comperj 

Baixas a Confinnar 
Fonte: Jaragua 

253~299 

55.323 

4.601 

16 

(1.459) 

8.171 

262.449 

(75.800) 

262.449 
(158.138) 

(135.061) 

{23.077) 

104.3ll 

67.223 
21 

6.670 

60.532 

60.532 

60.532 

ll0.890 
9.331 

73.477 

28.083 

73.477 
(73.477) 

(73.477) 

16 

lo.s81. 
3.310 

7.271 

102 

7.271 

7.271 

(14.841) 4%7.256 

(8.171) 

(6.670) 

67.985 

11.271 

16 

(1.459) 

403.729 

(75.800) 

21.514 

403.729 

(231.614)1 

(135.061) 

(23.077) 

(73.477) 

172.ll4 

e. 
..JARAGUA 
~OUI>'i:.M<.J<W£1 Ll 
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2.3. Exemplos de Contrato Deficitario- RNEST (1/2) 

• A falta de planejamento e urn problema bastante comum 
nas grandes obras no Brasil, e urn exemplo emblematico e 
a RefmariaAbreu e Lima (RNEST); 

• Iniciada sem o conhecimento da totalidade dos fatores 
tecnicos e complexidade do projeto, e sem o planejamento 
adequado, o custo total saltou dos US$2,3 bilhoes 
estimados inicialmente para cerca de US$20 bilhoes, 
segundo a propria Petro bras; 

'a RNEST e uma hist6ria a ser aprendida, 
escrita e /ida pe/a companhia, de forma 

que nao seja repetida"- Maria das Gra~as 
Foster, presidente da Petrobras 

-x-x-x-

Abreu e Lima foi aprovada com ''conta de 
padeiro"- Paulo Roberto Costa, ex-diretor 

da Petrobras, em entrevista a Folha de 
Sao Paulo 

• Uma obra sem planejamento adequado impacta significativamente no seu custo, uma vez que 
reflete diretamente nos or9amentos originalmente contratados. Com a contabilidade pelo POC, 
os fomecedores que, pela dificuldade de criar e manter controles intemos robustos, demoram a 
perceber os equivocos de or9amento e acumulam prejuizos e endividamento crescentes; 

• Isso ocorreu com a Jaragua e muitos outros fomecedores em obras para o setor de oleo e gas, 
sobretudo aqueles que se esfor9aram sobremaneira e aceitaram as interferencias das contratantes 
( especialmente PETROBRAS ), altera9oes de escopo e redu9ao de pre9os sem a devida 
formaliza9ao, em beneficio da manuten9ao da obra e acreditando estar trabalhando em beneficio 
do pais; 
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2.3. Exemplos de Contrato Deficitario- RNEST (2/2) 

• A Jaragua realizou 4 projetos na RNEST (UDA, UCR, HDT e UGH), tanto para 
fornecimento de bens/equipamentos, quanto para servi<;os/montagem. Se no segmento de 
equipamentos - origem da Jaragua, e menos suscetivel a interferencias - os resultados nao 
foram ruins, no segmento de montagem os prejuizos somam --R$ 300 milhoes; 

Principais Origens dos Prejuizos 

~ Nao permissao, pela Petrobnl.s, do aproveitamento 
de sinergias entre os 4 contratos, pelas quais a 
Jaragua concedeu urn desconto de R$100 milhoes; 

~ Atraso ou nao cumprimento, pela RNEST 
(PETRO BRAS), de diversas obriga<;oes (como 
falta de infraestrutura, engenharia, libera<;ao de 
bases, descarregamento de pe<;as, interferencias de 
frentes de servi<;o, etc); 

~ Dificuldades de relacionamento e comunica<;ao 
com a fiscaliza<;ao e gerencia das obras; 
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Resultado Gerencial - Montagem RNEST - Combinado 

2010 

Saldo lnicial 

Entradas 7 

Faturamento 

Recupera~ao de Impastos 7 

Said as (2.400) 

CPV (2.117) 

Despesas Adm. I Vendas (283) 

Margem na opera!;ao (2.393) 

IRe CSLL 65 

Margem liquida (2.328) 

Efeito Financeiro (50) 

Saldo Final (2.378) 

2011 2012 2013 

Out 

(2.378) (3.823) (148.594) 

43.879 185.928 149.636 

42.603 181.837 146.243 

1.276 4.091 3.393 

(43.375) (314.061) (240.597) 

(37.934) (270.186) {205.171) 

(5.441) (43.875) (35.426) 

504 (128.133) (90.961) 

(526) {10.233) 33.287 

(22) (138.366) (57.674) 

(1.423) (6.405) (24.990) 

(3.823) (148.594) (231.258) 
Fonte: Jaragua 

JARAGUA 



2.4. Usos e Fontes de Recurso (1/2) 

• Os anos de 2011 e 2012 foram de grandes investimentos pela Jaragua, somando aplica9ao de R$330 milhoes em 
ativos circulantes (grande parte prejuizos lan9ados no contas a receber), e ~R$20 milhoes em Capex, atingindo 
urn saldo de ativos circulantes de R$700 milhoes, e R$200 milhoes em ativos fixos em Dez/2012; 

• Para financiar tais investimentos, a empresa elevou seu endividamento em R$275 milhoes neste periodo 
(atingindo ~R$500 milhoes em Dez/12), e contou com adiantamentos de clientes de mais de R$100 milhoes; 

• Com o avan9o das obras, o descasamento entre o avan9o fisico e o financeiro ficou mais evidente, e os prejuizos 
vieram fortemente no balan9o de 2013, com reconhecimento de R$230 milhoes de prejuizos, e mudando a 
dinamica de financiamentos da empresa (ver pr6ximos slides); 

Saldos Contabeis 
Ativos 2010 2011 2012 2013 
Ativo Circulante (ex-caixa) 

~ 
350.753 489.831 685.476 569.707 

Contas a receber (inclui prejuizos POC) 241.084 360.538 491.324 427.255 
Estoques 58.384 74.731 105.540 85.751 
Outros Ativos Circulantes (ex-caixa) 51.285 54.562 88.612 56.700 
Imobilizado liquido 153.157 168.317 177.727 176.836 
Depreciac;ao no perfodo 4.368 6.393 7.709 8.713 

Passivos 2010 2011 2012 2013 
Passivo Circulante 158.874 189.254 221.886 428.769 
Fomecedores 82.932 26.211 38.807 152.605 
Impastos, taxas e contnbuic;oes 37.525 16.863 36.777 87.096 
Adiantamento de clientes 409 128.178 106.218 125.427 
Outros Passivos Circulantes (ex-bancos) 38.008 18.002 40.084 63.642 
Emprestimos e Financiamentos 217.718 469.951 493.280 412.528 
Emprestimos e financiamentos CP 97.007 425.458 400.515 341.517 
Emprestimos e financiamentos LP 120.711 44.493 92.765 71.011 

Investimento em Ativos Circulantes 

/::,. Contas a receber (inclui prejuizos POC) 
L1Estoques 
L1 Outros Ativos Circulantes (ex-caixa) 

IInvestimento emAtivos Fixos (Capex) 

Financiamentos Operacionais 
/::,. Fomecedores 
L1 Adiantamento de Clientes 
L1 Impastos 
L1 Outros Ativos Circulantes (ex-caixa) 

IVaria~iio do Passivo Bancario Total 

ILucro liquido + deprecia~iio 
I Saldo de Caixa 
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115.769) 218.954 
119.454 130.786 (64.069) 186.171 

16.347 30.809 (19.789) 27.367 

3.277 34.050 (31.912) 5.415 

21.553 17.119 7.822 I 46.4941 

30.380 32.632 206.883 269.895 
(56.721) 12.596 113.798 69.673 
127.769 (21.960) 19.209 125.018 
(20.662) 19.914 50.319 49.571 
(20.006) 22.082 23.558 25.634 

252.233 23.329 (80.752) 1 194.81o 1 

49.651 23.415 (218.855)11 (145.789)1 

182.225 29.461 34.443 II 246.129 I 

\!,, 
JARAGUA 



2.4. Usos e Fontes de Recurso (2/2) 

• 0 gnifico abaixo mostra a evolu9ao das fontes de financiamento da Jaragua, passando de 
bancos (20 1 0) para fomecedores e impastos nos anos seguintes . 

.------------------------. 
2010* 2011 * 2012* 

*Valores em R$ MM 

~ 
(17) ~ = 

(22) 13 

20 

Caixa Final: 
liiiiiiiiiiiiil~34MM 



2.4. Usos e Fontes de Recurso (3/3)- 0 Dificil Anode 2013 

• Com prejuizos operacionais drenando caixa, e a visibilidade das dificuldades economico
financeiras ficando evidentes para o mercado financeiro, os bancos, que vinham ampliando a 
concessao de credito para a empresa, cobraram R$150 milhoes da empresa no anode 2013 (R$70 
milhoes de juros e R$80 milhoes de principal); 

• Para financiar sua opera9ao, a empresa elevou o passivo junto a fomecedores em mais de R$1 00 
milhoes, em grande parte atrasados (ver detalhamento na se9ao "Analise dos Usos e Fontes de 
Recursos"), que piorou a performance operacional e resultou, por problemas de liquidez, na 
eleva9ao de seu passivo tributario; 

Endividamento Bancario e Fornecedores - R$ mm 

Resultado Geren cia I Consolidado- 2013- R$ mm 500 

1" Tri 2" Tri 3" Tri 4" Tri TOTAL 400 

Receita Liquida 190,7 220,7 229,6 190,4 831,3 

CPV (171,2) (249,2) (218,4) (252,1) (890,9) 300 

Lucro Bruto 19,5 (28,5) 11,2 (61,7) (59,6) 200 
Desp. Operacionais (18,2) (27,3) (20,8) (29,8) (96,1) 

Desp.(Rec) Financeiras (13,6) (16,1) (19,8) (22,3) (71,9) 100 

Lucro Liquido (12,3) (72,0) (29,4) (113,9) (227,6) 

2010 2011 2012 2013 

Fonte: Jaragua Fornecedores • Bancos 
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2.5. Mercado (1/3)- Analise Macroeconomica 

• 0 PIB industrial brasileiro cresce menos que o PIB global ha 4 anos, e os tres trimestres 
consecutivos de retrac;ao da atividade indicam urn quadro de recessao para a industria; 

• Esse cenario pessimista esta refletido no grau de confianc;a do empresario industrial 
brasileiro, que esta no menor nivel dos ultimos 8 anos, igual a crise mundial de 2008; 

• Com isso, as perspectivas de investimento em ampliac;ao de capacidade industrial sao 
baixas, dificultando a prospecc;ao comercial de uma fabrica de fabricas como a J aragua; 

Evolu~ao do PIB e PIB Industrial Brasileiro (0/o) Confian~a do Empresario Industrial Brasileiro 

12% 70 
10% 65 
8% 
6% 60 

4% 02% 
55 

2% 02% 50 
0% 45 

-2% 
40 

-4% 
-6% 
-8% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P 

- Variayao PIB """""""'V ariayao PIB Industrial Fonte: CNI 
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2.5. Mercado (2/3)- Analise Macroeconomica 

• Se o cenario de curto prazo e dificil, no medio prazo a industria e vital para o crescimento 
do pais. Se por urn lado representa pouco menos de 13% do PIB, tern influencia muito 
maior sobre a atividade economica geral, conforme ilustrado abaixo, onde fica evidente que 
os paises que mais crescem sao aqueles em que a industria mais cresce; 

Taxas de crescimento do PIB e da industria de transforma~ao: 1986-2004 

11l,OO , 

.Oolomti:::J 

.amai*' Eeuadar 
, ~ 'U;l:IJ9illl)' A~"'fifa 

.... ci~ Pu'u _,lfM" .. 

a.-,.,..lllcunalll 
;:: \l'rmra<Jela 

2,00 

Chllia 
Ocsllli'Riciii' Sl~a ):; ~a 

IIIII "' • B:.angi-
Poii!lst~ 8riil.illlka 

4,00 

8CIUM(D:a Mllf.aysla 

lhMI'.an<l 

taxa da crasclma1nto Industria da uansfcnm~o: media: 1986 • 2004 

Fonte: compilac;ao a partir dos dados da Groningen Growth and Development Centre Total Economy Database e orr 
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2.5. Mercado (3/3)- Bacl<log 

• Devido as dificuldades mercadol6gicas 
apresentadas, a J aragua fechou apenas 
R$2 milhoes em novas vendas no 
periodo de Jan-Mai de 2014, 
diminuindo a carteira de contratos a 
medida que os pedidos atuais vao sendo 
performados; 

Proje~ao de Faturamento do Backlog 

152,2 

A partir de 2015 
Jilllho/20 14 

4,7 

2016 

4,7 11,9 

2017 2018 

Fonte: Jaragua 

• Ao final de Maio, e ap6s a rescisao unilateral pela Petrobras (ver "Eventos Recentes" 
a seguir), a Jaragua possuia urn backlog de R$200 milhoes de faturamento de obras a 
executar, com uma expectativa negativa de gera9ao de caixa, e, neste momento, 
incompativel como endividamento total de cerca de R$700 milhoes (ver se9ao "Perfil 
do Endividamento" a seguir); 
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, 
2.6. Perda da Area Comercial (1/2) 

• Ate set/2013, a area comercial da Jaragua 
era comandada por urn VP, numa estrutura 
com gerentes e "Empreendedores1

". Essa 
formac;ao deu origem a varios projetos 
que levaram a empresa a faturar cerca 
de R$1 Bi; 

2007 ate set/2013 

• Em set/2013, no intuito de profissionalizar 
a gestao da companhia, foi contratado urn 
novo CEO, que acumulou para si a 
func;ao de Hder comercial, perdendo (por 
demissao motivada pela empresa ou pelos 
funcionarios) todos os gerentes e 
vendedores; 

• As dificuldades de mercado e necessidade 
de reestruturac;ao administrativa 
trouxeram varios impactos negativos a 
companhia, como a reduc;ao dos contratos 
em carteira (ex. distrato dos contratos 
com a Petrobras); e (ii) reduc;ao drastica 
de novas vendas ( apenas R$ 2 MM em 
2014). 

(1) Estruturas independentes, 
responsaveis pela gestae dos 
contratos. 

PRES !DENTE 

Univ. 
Corporativa 

Juridico 

VP 
Comercial 

Gerentes 
6 Diretorias 

Comerciais 

./ Agressividade comercial 

./ F oco em faturamento 

./ Replica<;ao de custos 

./ Desalinhamento de a<;oes 

./ Faturamento POC 
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P&D 

VP Contratos 

8 Unidades 
Empreend. 

set/2013 ate mai/2014 

VP Finan9as 

Financeiro I 
RH 

NOVO PRES I DENTE I 
COMERCIAL 

8 Diretorias 

7 Unidades 
Empreend. 

Juridico 

./ Presidente assumiu area Comercial 

./ Distrato com a Petrobnis 

./ Maior independencia dos Empreend. 

./ Esfalecimento da area Comercial 

./ Faturamento POC 



,. 
2.6. Perda da Area Comercial (2/2) 

• 0 agravamento da crise no setor e a perda dos profissionais da area comercial, que 
reduziu os valores dos neg6cios, aliados a falta de acesso a credito afetaram 
diretamente a performance comercial da J aragua. 

• Isso porque o perfil de caixa dos projetos da Jaragua e tipicamente uma "curva J", 
consumindo caixa no inicio da execu9ao, e conforme as medi9oes e recebimentos 
avan9am, o caixa se toma positivo. 

• A forma de financiar a necessidade de caixa do inicio dos projetos e, por exemplo, 
ter linhas de credito com os bancos, ou ter fian9as de sinal para receber 
adiantamentos pelos clientes; 

• Alem de cobrir a necessidade de caixa, a Jaragua tipicamente precisa fomecer 
fian9as de performance e seguros garantia para os clientes, e a falta de limites de 
credito potencializou o problema de gera9ao de novas vendas. 

• 0 apoio do mercado e fundamental para empresas com fragilidade de caixa, para 
que as mesmas tenham condi9oes de garantir o capital de giro necessaria para 
viabilizar urn determinado projeto e sua efetiva entrega ao cliente. 
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2.7. Pressao dos Fomecedores 

• No inicio de junho de 2014, a Jaragua possuia 3,5 mil protestos, que montavam urn total 
~R$76MM; 

• Somado a is so, foram ajuizados contra a J aragua pedidos de falencia, que somam ~R$ 1 MM, 
alem de amea<;as de urn novo pedido con junto, organizado por diversos fomecedores. 

Resumo dos Protestos 

Protestos 
Faixa Acimade Ate Percentual Mil R$ Percentual 

1 3.000,00 1730 49,3% 2.037,49 2, 7% ................. ............................................. .................................... .. .......................... ...................................... ...................................... ......................................... 
2 3.000,00 6.000,00 612 17,4% 2.609,16 3,4% 

3 6.000,00 10.000,00 341 9, 7% 2.681,11 3,5% 
................. . .............................................. ·········~- ....................... .......................... 

4 10.000,00 15.000,00 197 5,6% 2.399,55 3,2% 

5 15.000,00 25.000,00 216 6,2% 4.172,60 S,So/o 

6 25.000,00 50.000,00 215 6,1 o/o 7.484,62 9,9% 

7 50.000,00 100.000,00 106 3,0% 7.381,43 9, 7% 

8 100.000,00 200.000,00 so 1,4% 6.588,98 8, 7% 

9 200.000,00 500.000,00 33 0,9% 9.072,20 : 12,0% 

10 500.000,00 1.000.000,00 6.095,91 8,0% ................ ................................. 

Fonte: Jaragua I Base: 05/06/2014 
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2.8. Eventos Recentes 

• Em urn cemirio intemo dificil, com prejuizos e endividamento crescentes, aliado a urn cenario 
mercadol6gico recessivo, a J aragua teve sua situa<;ao agravada por urn even to recente 
extremamente relevante: 

• Rescisao da Petro bras: em maio de 2014, a Petro bras notificou unilateralmente a J aragua 
quanto a rescisao prematura de todos OS contratos da Jaragua junto a RNEST e ao Comperj 
(Complexo petroquimico do Rio de Janeiro), que ainda possuiam urn PROJETO a executar de 
cerca de R$700 milhoes. Os termos definitivos e os acertos economico-financeiros da rescisao 
ainda estao em negocia<;ao ate esta data, porem o impacto no backlog e no fluxo de caixa da 
Jaragua foi imediato; 
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3.1. Quadro Resumo- em 31/maio/2014 

• 0 endividamento total do grupo e de aproximadamente de R$ 700 milhoes. Os 
principais credores da Jaragua sao as instituiv5es financeiras e os fomecedores, 
representando 84% da divida total. 

Divida sujeita a Recupera~ao Judicial (concursal) R$ 580.511.530 
Classe I - Trabalhlsta R$ 9.586.394 
Classe II - Garantial Real R$ 95.366.738 
Classe III - Quirografaria R$ 475.558.398 

Divida nao-sujeita a Recupera~ao Judicial (extraconcursal) R$ 126.937.610 

Classe IV - Aliena<;ao Fiduciaria I Cessao Fiduciaria R$ 18.138.544 
Fiscal R$ 108.799.066 

Fonte: Jaragua I Base: 17/junho/2014 
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3 .2. Endividamento Financeiro- em 31/maio/20 14 

• Os bancos detem 59% de todo o endividamento da Jaragua; 

• Do total da divida bancaria, 88% (R$ 366 MM) esta sujeita aos efeitos da Recupera9ao Judicial -"RJ" 
( concursal); 

• 73% da divida bancaria concursal encontra-se alocada na Classe Quirografaria; 

• Sera mantido e cumprido os contratos com credores extraconcursais. 
Valores R$ mil 

Credor Total % Extra concurs al % Concursal % Garantia Real 'Yo Quirografarios % 

Bradesco 185.390.937 45% 577.153 2% 184.813.784 48% 0% 184.813.784 63% 

Banco do Brasil 99.094.156 24% 251.035 1% 98.843.121 26% 76.198.102 80% 22.645.019 8% 

HSBC 38.962.599 9% 6.869 0% 38.955.730 10% 0% 38.955.730 13% 

BNB 36.472.123 90/o 17.303.487 62% 19.168.636 5% 19.168.636 20% 0% 

Santander 15.633.548 4% 0% 15.633.548 4% 0% 15.633.548 5% 

Itau 14.142.444 3% 0% 14.142.444 4% 0% 14.142.444 5% 

ABC 1 9.940.132 2% 9.940.132 35% 0% 0% 0% 

Fibra 7.087.884 2% 0% 7.087.884 2% 0% 7.087.884 2% 

Bic Banco 3.920.927 1% 0% 3.920.927 1% 0% 3.920.927 1% 

Indus val 2.739.726 1% 0% 2.739.726 1% 0% 2.739.726 1% 

Pine 2.279.199 1% 0% 2.279.199 1% 0% 2.279.199 1% 

Safra 5.000 0% 0% 5.000 0% 0% 5.000 0% 

Total Geral 415.668.677 28.078.676 387.590.001 95.366.738 292.223.263 
Fonte: Empresa I Nota: 1 Credito cedido para a Bioflex. 
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3.3. Endividamento com Fomecedores- em 31/maio/2014 

• 0 Grupo detem dividas com 1443 fomecedores que, juntos, montam aprox. R$ 170 milhoes; 

• 1% do total da divida esta alocada em 892 empresas ( 62%) com credito abaixo de R$ 1 0 mil; 

• A divida com fomecedores essenciais (que impactam diretamente as obras em andamento) 
representa 11 o/o do total do endividamento com fomecedores. 

Quadro de divida por faixa de Valor Distribui~ao por valor 
Valores. R$ mil 

>5000 3 0% 68.899' 41%1 
Heatric* 1 ()% 51.884 31% 
VOP 1 0% 10.147 6% 

A.lstom 1 0% 6.868 4% 

> 1000 > 5000 21 l~·b 45.3W 27% 
> 500 > 1000 19 1% 13.331 8l7·o 
> 100> 500 126 9% 27.321 16% 
> 10 > 100 382 26% 12.884 8% 
> 1 > 10 489 34% 2.034 1% 
<1 403 28% 157 0% 

Total 1.443 169.936 Fonte: Jaragua 

Fonte: Jaragua 

* Foram conclufdas negociac;oes com a Heatric de forma a classifica-la como Fornecedor Parceiro da Jaragua, a ser ratificada pela assembleia de credores. 
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3 .4. Endividamento Fiscal- em 31/maio/20 14 

• A divida tributaria atual e de aprox. R$ 109 milhoes, representando 15% do 
endividamento total do grupo, sendo que 26% estao listados em parcelamentos. 

Fonte: Jaragua 

Valores R$ mil 

Imposto 'I"otal % 

PARCELADOS 
Parcelmnentos. INSS 

Parcelamentos. F ederais 

Parcelamentos. ICMS 
NAO-PARCELADOS 

INSS sobre folha 

IRRF s.obre folha 

FGTS s.obre folha 

IRPJ e CSLL sobre lucro 

COFINS fatm:amento 

INS S retido de terceiros 

ISS retido de tercei:ros 

PIS, COFINS e CS retidos de terceiros 

ICMS 
IRRF de terce:iros 

PIS F atm:mnento 

ISS sobrefaturamento 

!PI a recolher 

'Eo tal 
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28.098 
12.701 
8.529 
6.868 

80.701 
23.64:5 
11.912 
7.937 
7.766 
6.960 
6.460 
5.738 
3.340 
2.960 
1.460 

1.443 
556 
523 

108.799 

26% 
12% 

8% 

6% 
74% 
21% 

11% 

7% 
7% 
6% 
6% 

5% 

3% 

3% 

1 ~·'o 

1% 
1% 
0% 



3.5. Endividamento Trabalhista- em 31/maio/2014 

• A divida trabalhista sob responsabilidade da J aragua representa 1% do endividamento total; 

• Os R$ 9.586 mil que a comp5em referem-se as rescis5es dos 650 funcionarios que estavam 
alocados nas duas fabricas recentemente desativadas. 
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4.1. Introduc;ao (1/2)- 0 Plano de Reestruturac;ao 

• A Recupera~iio Judicial e um mecanismo para revitaliza~iio de empresas, 
fornecendo as companhias o tempo e prote~iio necesstirias, atraves de um 
ambiente regulamentado judicia/mente, para as mesmas estruturarem um plano 
de reestrutura~iio de suas dividas e suas opera~oes. 

• Os objetivos do PRJ sao: 

Viabilizar a superac;ao da situac;ao de crise economico-financeira, permitindo a 
manutenc;ao da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 
credores, promovendo assim, a preservac;ao da Empresa, sua func;ao social e o estimulo a 
atividade economica; 

- Apresentar o plano de reestruturac;ao financeira da Empresa, a fim de oferecer 
sustentabilidade aos neg6cios vis-a-vis sua func;ao social; 

Permitir que a Empresa ajuste a forma de cumprimento de suas obrigac;oes em urn 
periodo de crise financeira; 

- Propor altemativas viaveis para pagamento da divida. 
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4.1. Introdu9ao (2/2) - Resumo da Solu9ao 

• 0 pedido de Recuperac;ao Judiciale parte importante para a revitalizac;ao da Jaragua, 
principalmente por enderec;ar parcialmente urn dos 3 pilares abaixo, porem a soluc;ao 
e complexa e exige atuac;ao efetiva em todas as frentes listadas abaixo: 

• Melhoria da rentabilidade do segmento de equipamentos; 
• Capacita<;ao tecnica e de acompanhamento em servi<;os; 
• Adequa<;ao do organograma; 

• Cobran<;a dos pleitos junto a Petrobnis; 
• Desmobiliza<;ao (artigos 60 e 141 da Lei de Falencias); 
• Atra<;ao de investidor (sale-and-leaseback/ equity/ joint

ventures); 

• Aprova<;ao da recupera<;ao judicial pelos credores 
concursais; 

• Revisao dos demonstrativos financeiros para corre<;ao do 
passivo tributario, e parcelamento do saldo (se houver); 
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4.2. Reestrutura<;ao Operacional (1/3)- Segmento Equipamentos 

• A J aragua e uma das lideres nacionais na fabrica<;ao de equipamentos, e a atividade e uma das 
principais geradoras de caixa do grupo. Entretanto, devido a redu<;ao do backlog e as 
dificuldades mercadol6gicas antecipadas (ver se<;ao a seguir), o plano para o segmento de 
equipamentos e reduzir OS CUStOS fixos e adequar a capacidade fabril a expectativa de demanda; 

• Para tal, no mes de Jun/14 a Jaragua fechou definitivamente a planta de Osasco (que estava 
desativada, mas com contingente operacional minimo) e desativou a planta operacional de 
Itapevi. 0 plano inclui encerrar as atividade da unidade de Pernambuco ainda no exercicio de 
2014; 

• Com 1sso, 
redu<;ao nos 
ordem de 

estima-se uma 
custos fixos da 
R$20 milhoes 

anuais, mantendo capacidade 
fabril de '""60 mil horas
homem por mes, suficientes 
para atingir urn faturamento 
anual no segmento de 
equipamentos de R$200 
milhoes; 

Custo Fixo Anual das Unidades lndustriais 

Valores em R$ Mil I Base Jan-2014 

Unidade Industrial ltapevi Osas.co Sorocaba Alagoas TOTAL 

Capacidade (hh I mes) 16.000 Des at. 33.000 25.000 74.000 

Custo Fixo Mensa/ 

Salaries e Encargos 13.973 1.929 32.889 17.219 66.010 

Desp Mat., Serv. e Exped. 1.579 278 5.740 3.942 11.538 

Desp C/ lmobilizado 245 103 1.113 3.493 4.954 

Imp Taxas e Contrib. 24 95 9 66 195 

TOTAL 15.822 2.404 39.751 24.720 1 82.697 

Fonte: Jaragua 
*Pernambuco era uma planta dedicada, cuja desativa~tao ten~ impacto marginal no custo fixo 
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4.2. Reestruturac;ao Operacional (2/3)- Segmento Servic;os 

• Embora a entrada acelerada em servi<;os tenha sido bastante deficitaria, o segmento pode ser 
interessante e rentavel, pois, com a experiencia adquirida, a J aragua podera obter contratos 
rentaveis; 

• Agregar servi<;os a venda de equipamentos eleva a competitividade da J aragua (principalmente 
frente aos importados ), e permite elevar o faturamento e as margens junto aos mesmos clientes; 

• 0 plano de a<;ao para o segmento de servi<;os e qualitativo, com metas quantitativas claras: 

Foco e treinamento do segmento de servi<;os em 3 frentes: i) montagem 
e interliga<;ao de equipamentos feitos na Jaragua; ii) atualiza<;ao I 
renova<;ao de plantas; e iii) manuten<;ao ( equipamentos/offshore ); 

Implanta<;ao de ferramenta robusta de acompanhamento da execu<;ao de 
servi<;os, com revisoes peri6dicas do avan<;o fisico vs. financeiro e do 
real vs. or<;ado; 

Margem bruta minima de 30%, iniciando com contratos menores. 
F aturamento de 2015 R$3 0 milhoes, atingindo R$1 00 milhoes anuais a 
partir de 20 17; 

39 



4.3. Reestrutura9ao Operacional (3/3)- Organograma 

• A J aragua operava atraves de 
urn organograma centrado em 
divisoes, cada qual com uma 
estrutura quase independente, 
com replicavao de custos, falta 
de sinergia e desalinhamento 
de avoes; 

• 0 novo organograma 
centraliza o co man do (com a 
volta do fundador a 
presidencia) e otimiza e 
coordena OS proceSSOS e avoes 
para uma estrategia unica; 

GARANTIADA 
QUALIDADE 

SUPERINTEND EN CIA 
ESTRATEGICA 

JURIDICO 

CONTROLE DA 
QUAL! DADE 

1 r)_J.RETo'RIA 
' . 

· COMERCIAL 

CONTROLADORIA 

CONTABILIDADE/ 
FISCAL 

FINANCEIRO 

'DIRE'I'ORIA . 
Al)JviJJSI 'RA:: 

.>:TIVA 

ENGEN HARIA CONTRATOS -1 OR<;AMENTOS REC. HUMANOS SUPRIMENTOS 

MONTAGEM INDUSTRIAL 
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4.3. Eventos de Liquidez (1/3)- Pleitos Junto aos Clientes 

• A Jaragua apresentou pleitos no valor de ,...,R$800 MM em valor hist6rico (R$ 1,1 BM em 
sal do corrigido) em duas obras contratadas com a Petro bras: 

RNEST, que somam R$415 MM em valor hist6rico (R$618 MM em saldo corrigido); 

COMPERJ, somando R$384 MM em valor hist6rico (R$ 489 MM em saldo corrigido); 

Detalhamento dos Pleitos e Probabilidades de Recebimento 
- ---- --- --- --- --- ----

Projeto F.mpt·esa Num. Da Carta Valor Original Valor Reajustado Resumo do Merito 

DC0-44577/14 62.895.942 93.903.642 

DC0-44578/14 145.997.400 218.558.017 

RNEST Petro bras 
DC0-44601/ 14 113.966.517 170.152.009 

DCO- 44597/14 5.943.678 5.943.678 

DC0-44584/14 87.087.994 130.370.727 

TOTAL RNEST 415.891.530 618.928.073 

DC0-44588/ 14 76.174.530 87.707.354 

DC0-44590/14 47.466.099 71.863.674 
COMPERJ Petrobn'ts OEJ-C-008/13 18.077.207 27.368.891 

DC0-44605/ 14 241.871.796 301.582.129 

TOTAL COMPER.J 383.589.631 488.522.048 

TOTAL PLEITOS 799.481.162 1.107.450.121 

Fonte: Jaragua 
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Custos indiretos decorrentes de extensao de prazo contratuaL 
nao motivada pe1a Jaragua 

Custos indiretos decorrentes de extensao de prazo contratuaL 
nao motivada pela Jaragua 

Custos indiretos decorrentes de extensao de prazo contratuaL 
nao motivada pela Jaragua 

Aplica9ao de mu1ta indevida 

Ressarcimento de custos devido a escopo adiciona1 

Ressarcimento de custos devido a escopo adiciona1 

Modifica9oes de projetos, gerando custos adicionais. 

Custos nao previstos, nao motivados pela Jaragua 

Custos nao previstos, g~rando atrasos, improdutividade e 
custos adicionais 

JARAGUA 



4.3. Eventos de Liquidez (2/3)- Desmobiliza9ao 

• Com a descontinuidade das opera<;oes da planta de Pernambuco, o im6vel sera disponibilizada para venda. Trata
se de urn terreno de 56.676 m2, com area construida de 4.768 m2, localizado no Complexo Industrial Portmirio de 
Suape, o mais completo polo para a localiza<;ao de neg6cios industriais e portuarios da Regiao Nordeste avaliado 
em R$ 26 milhoes, conforme laudo anexo; 

• A expectativa da J aragua e apurar cerca de R$20 milhoes com a venda do im6vel, estimada para ocorrer no 1° 
semestre de 20 15; 

• Poderao ser constituidas uma ou mais Unidades Produtivas Isoladas (UPI) para aliena<;ao de im6veis, maquinas e 
equipamentos, outros bens e direitos, observado o disposto nos artigos 60 e 141 da Lei de Falencias. 



4.3. Eventos de Liquidez (3/3)- Investidor 

• Embora a viabilidade do PRJ nao dependa exclusivamente de urn evento de liquidez 
adicional, serao perseguidas diferentes altemativas que melhorem as condiv5es econ6mico
financeiras da empresa, como por exemplo: 

Venda de uma ou mais plantas industriais (UPI, s ), trazendo um grande 
volume de caixa, e alugando o proprio im6vel do investidor em urn 
contrato de Iongo prazo, para manutenvao das atividades 

Busca de investidor financeiro ou estrategico para aportar capital na 
J aragua, trazendo liquidez e balanceamento da estrutura de capital 

Busca de investidores estrategicos que tragam capital e 
complementariedade de capacidades para desenvolvimento de projetos 
ou segmentos especificos em parceria com a J aragua 
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4.4. Premissas Comerciais 

a I .. I 

Projeto 1 

Projeto 2* 

Projeto 3 

Projeto 4 

Projeto 5 

Projeto 6 

Projeto 7 

Projeto 8 

Projeto 9 

Projeto 10 

Projeto 17 

Projeto 19 

Projeto 20 

TOTAL 

• Apesar das dificuldades mercadol6gicas, a Jaragua possui urn Pipeline de ""'R$ 285 MM em 
valores projetados (ou ""'R$165 MM considerando as probabilidades estimadas): 

Sao projetos para os setores de Oleo e Gas, Papel e Celulose, Obras Publicas, etc; 

Grande parte do faturamento do Pipeline e esperado ate 2015; 

Pipeline Jaragua- Junho/2014 
• • . . . • I I I a • • • . . - . . . Expectativa de Faturamento do Pipeline (Ajustado 

pela Probabilidade)- R$ MM 
2015 1 4.265.000 90% 3.838.500 

2015 1 46.000.000 100% 46.000.000 
72,530 

2015 3 2.091.000 900,i 1.881.900 

2015 5 605.800 25% 151.450 

2016 1 10.000.000 40% 4.000.000 

2015 8 35.000.000 80% 28.000.000 

2015 6 520.300 20% 104.060 

2016 1 6.400.000 300,i 1.920.000 

2014 8 5.000.000 4()0,i 2.000.000 

2016 7 33.150.000 70% 23.205.000 

2014 11 67.154.000 50% 33.577.000 

2015 5 46.970.000 20% 9.394.000 

2014 9 28.000.000 30% 8.400.000 2014 2015 2016 2017 2018 
285.156.100 57% 162.471.910 Fonte: Jaragua 

* Projeto novo com contrato ja firmado com a Heatric. 44 



4.5. Resumo das Proje<;oes Operacionais (1/2) 

• 0 2° semestre de 2014 e o ano de 2015 serao 
periodos com baixo faturamento, devido a 
dificuldade mercadol6gica geral e a situa9ao 
fragilizada da J aragua neste momento. Em 20 16 o 
faturamento proj etado devera superar R$200 
milhoes, atingindo '"'"'R$300 milhoes em 
2018/2019; 

Proje<;ao de Faturamento Bruto (R$ MM) 

1200,0 

1000,0 

800,0 

600,0 

400,0 

200,0 

2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 

• Backlog Antigo II Novas Vendas 

Premissas de Resultado 

!Mark-up Medio dos novos projetos (Pre~ode Venda/Custo-1) 

I Redu~ao M~dia das Despesas Gerais e Administrativa.s 

2014 2015 2016 2017 2018 

Desp Administrativas -36% -64% 0% 0% 1% 

2014 2015 2016 2017 2018 

Desp Comercial -29% -68% 0% 0% 0% 

Premissas de Balan!;O 

Ativo Circulante 2014 2015 2016 2017 2018 

Contas a receber 
55 55 55 55 55 

(dias de fat. bruto) 

Estoques 
123 110 80 80 80 

(dias de cmv) 

Passivo Circulante 2014 2015 2016 2017 2018 

Fornec. correntes 
16 15 30 30 30 

(dias de cmv) 

Obrig. trabalhistas 
10 10 10 10 10 

(dias de cmv) 

Obriga~;oes fiscais 
31 31 30 18 18 

(dias de cmv) 

Adiant. clientes 
35 35 

(dias de fat. bruto) 
45 45 45 

' IBaixa de Cts. A Receber contra Prejuizos 

Pagamento de Obriga~oes Fi.scais. 

40%1 

2019 2020 

1% 1% 

2019 2020 

0% 0% 

2019 2020 

55 55 

80 80 

2019 2020 

30 30 

10 10 

18 18 

45 45 

373.ooo.ooo I 
10 anos 



4.5. Resumo das Proje9oes Operacionais (2/2) 

• Como resultado das a9oes operacionais, acreditamos que as margens de EBITDA subam a 
partir de 2015, e como aumento do faturamento em 2016 devera ocorrer gera9ao de caixa 
operacional superior a R$30 milh5es, ultrapassando R$50 milh5es a partir de 2018; 

Resumo das Proje~oes Economico-Financeira- Receita Liquida e EBITDA- R$ mil 

2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 
2 • Semestre Anual Anual Anual Anual Anual Anual 

Fluxo de Caixa R$ 'MM 
Receita Liquida de Antigos Projetos* 104.373 15.503 5.329 5.352 13.554 

EBITDA de Antigos Projetos* 722 8.499 1.527 1. 796 12.265 
Margem de EBITDA -0,7% 54,8% 28,7% 33,6% 90,5% 0,0% 0,0% 

Receita Liquida de Novos Projetos* 8.680 88.756 224.641 252.776 270.897 324.000 351.000 

EBITDA de Novas Projetos* 715 4.250 30.445 36.344 39.605 51.100 56.672 
Margem de EBITDA 8,2% 4,8% 13,6% 14,4% 14,6% 15,8% 16,1% 

Receita Liquida de Pleitos* 89.827 

EBITDA de Pleitos 89.827 
Margem de EBITDA 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

46 \!. 
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5. Estrutura da Proposta de Reestruturac;ao 

• A proposta de reestruturac;ao da J aragua sera sustentada por quatro pilares, 
conforme detalhado abaixo: 

0 alongamento do 
endividamento da Fomecimento de 

, 
fianc;as para empresa sera 

pautado pela sua fomentar novos 
capacidade de proj etos, com a 

gerac;ao de caixa, contrapartida de 
que esta destinac;ao de 

comprometida no parte dos recursos 
curto prazo pelo para liquidac;ao da 
baixo nivel de divida; 
novas vendas; 

IJ 
Eventos de 
Liquidez 

Eventos de 
liquidez, como 
recebimento de 

pleitos e venda de 
ativos (UP I' s ), 
serao utilizados 
em parte para 

liquidac;ao 
antecipada da 

divida; 

48 

D Fornecedores 
Parceiros 

F omecedores 
parce1ros que 

contribuirem com 
prazos para novas 

compras, continuarem 
fomecendo bens e 

servwos e 
disponibilizarem 
novas linhas de 

credito terao 
condi9oes 

diferenciadas de 
pagamento; 



5 .1. Classe 1 - Trabalhista 

• A Jaragua propoe pagar a integralidade do passivo trabalhista dentro de 12 meses 
da homologa9ao judicial do PRJ, em ate 12 parcelas mensais, na forma do art. 54 da 
Lei de Falencias; 

49 
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5 .2. Classe 2 - Credores com Garantia Real 

• Para os credores com garantia real a liquida9ao se dani em 12 anos, com carencia 
de 20 meses de principal e juros, sem desagio no saldo devedor, conforme resumo 
a baixo; 

Classe 2- Credores com Garantia Real 

Saldo Sub-classes % do saldo Desagio Encargos Carencia de Carencia de Prazo total Amortiza~ao* 

devedor devedor juros Principal 

Nao aplicavel 100% O% TR** + 1% 20 meses 20 meses 12 anos Pagamentos Semestrais 

ao ana 
* contados a partir da homologac;:ao do PRJ 

**Taxa Referendal (TR) e uma taxa de juros de referenda, institufda pela Medida Provis6ria no 294, de 31 de janeiro de 1991 
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5.3. Classe 3- Credores Quirografarios (1/2) 

• 0 perfil de caixa dos projetos da Jaragua e tipicamente uma "curva J", consumindo caixa no 
inicio da execu9ao, e conforme as medi9oes e recebimentos avan9am, o caixa se toma positivo. 
Desta forma, dado que 0 financiamento do inicio dos projetos e critico, OS credores quirografarios 
(incluidas as micro e pequenas empresas) foram classificados entre "Parceiros" - que continuam 
fomecendo a prazo, disponibilizarem novas linhas de credito, auxiliando a recupera9ao da 
empresa - e os "Nao Parceiros", que nao mais manterao atividade comercial com a empresa; 

• Dado que: 

i) a J aragua precisa de prazo para restabelecer a capacidade de pagamento de suas 
obriga9oes; 

ii) a atividade da Jaragua intrinsecamente precisa de fian9as bancarias ou de prazo junto aos 
fomecedores, sej a para garantir adiantamentos feitos pelos clientes (para financiar o 
capital de giro dos projetos), seja para assegurar a performance da empresa; 

iii) existe urn grande recebimento potencial junto ao cliente Petrobras, de dificil mensura9ao 
de valor ou prazo de recebimento; 

• A proposta para os credores quirografarios e dividir os creditos em 3 sub-creditos, cada urn dos 
quais atrelados a uma das necessidades acima ( alongamento, fian9as/prazo de fomecedores e 
pleitos junto a Petro bras); 
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5.3. Classe 3- Credores Quirografarios (2/2) 

• A proposta de pagamento aos Credores Quirografarios e: 

Classe 3- Quirografarios 

Subcreditos %dosaldo Desagio Encargos Carencia de Carencia de Prazo total Amortiza~ao* 

devedor juros Principal 

A (alongamento 40% 0% TR** + 1% 20 meses 20 meses 12 a nos Pagamentos Semestrais 

simples) ao ano 

B (atrelado aos 30% Variavel e TR** + 1% 20 meses 20 meses 12 a nos Dos val ores dos pleitos obtidos junto a 
pleitos) proposcional a ao ano Petrobras, referente aos projetos RNEST e 

dfvida Comperj, 50% e utilizado para amortiza~ao 

do sal do do subcredito C. Decorrido o 

prazo de 12 a nos, se houver sal do, o 

credor sera page em 5 a nos nas mesmas 

taxas OU sera quitado com 90% de desagio 

-a criteria do credor. 

c (desagio) 30% Desagio N/A N/A N/A N/A N/A 
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5.3 .1 Credores Quirografarios Parceiros 

• Serao considerados como parceiros aqueles credores que: 

a.l. Disponibilizem novas linhas de credito ou novas linhas de fian<;a as 
Recuperandas, desde que essas linhas venham a ser utilizadas ate a data que vier a ser 
definida na Assembleia de Credores. Nesse caso, classificar-se-a na subclasse apenas 
0 valor do credito equivalente a nova linha utilizada; ou 

a.2. Fome<;am mercadorias ou servi<;os as Recuperandas, com prazo de pagamento 
igual ou superior a 60 dias, abrindo linhas de credito que, caso sejam utilizadas, 
produzam o efeito ja citado no item a.l. 

a.3. Fome<;am mercadorias ou servi<;os as Recuperandas em regime de drawback que 
permitam obten<;ao de novos contratos mantendo a capacidade de gera<;ao de caixa da 
empresa. 
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5.3 .1 Credores Quirografarios Parceiros - Instituivoes Financeiras 

• A proposta de pagamento aos Credores Quirografarios Parceiros- Instituic;oes Financeiras e: 

Classe 3- Quirografarios Parceiros- lnstitui~oes Financeiras 
Subcreditos %do saldo Desagio Encargos Carencia de Carencia de Prazo total 

A (alongamento 

simples) 

B (atrelado aos 

pleitos) 

c (atrelado a 
novas fian~as) 

devedor juros Principal 
40% 0% TR** + 1% 20 meses 20 meses 

ao ano 

30% Variavel e TR** + 1% 20 meses 20 meses 

proposcional a ao ano 

dfvida 

30% Variavel de TR** + 1% 5 a nos 5anos 

acordo com as ao ano 

fian~as 

fornecidas 

12 a nos 

12 anos 

5anos 
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Amortiza~ao* 

Pagamentos Semestrais 

Dos val ores dos pleitos obtidos junto a Petro bras, referente aos 

projetos RNEST e Comperj, 50% e utilizado para amortiza~ao do sal do 

do subcredito C. Decorrido o prazo de 12 anos, se houversaldo, o 

credor sera pago em 5 a nos nas mesmas taxas OU sera quitado com 90% 

de desagio- a criteria do credor. 

A cada nova fian~a concedida, 300;6 do valor gerado em decorrencia 

desta fian~a (via sinal ou performance) e utilizado para amortizar o 

sal do do subcredito B. Decorrido o prazo de 5 a nos, se houver sal do, o 

credor sera pago em 5 a nos nas mesmas taxas OU sera quitado com 90% 

de desagio- a criteria do credor. 



5.3.1 Credores Quirografarios Parceiros- Fomecedores 

• A proposta de pagamento aos Credores Quirografarios Parceiros- Fomecedores e: 

Classe 3- Quirografarios Parceiros- Fornecedores 

Subcreditos %do saldo Desagio Encargos Carencia de Carencia de Prazo total Amortiza~ao* 

devedor juros Principal 

A (unicamente) 100% 0% TR** + 1% 0 anos 0 anos 2 a nos Pagamenos Semestrais 

ao ano 

* contados a partir da homologa~ao do PRJ 

**Taxa Referendal (TR) e uma taxa de juros de referenda, institulda pela Medida Provis6ria no 294, de 31 de janeiro de 1991 
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5.5. Viabilidade da Proposta- Projec;oes Economico-Financeiras 

Considerando as 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P • 2· Semestre Anual Anual Anual Anual Anual Anual . 
premiss as Fluxo de Caixa R$ 'MM 

descritas Receita Liquida de Antigos Projetos* 104.373 15.503 5.329 5.352 13.554 
EBITDA de Anti os Pro . etas* 722 8.499 1.527 1.796 12.265 

anteriormente, Margem de EBIFDA -0,7% 54,8% 28,7% 33,6% 90,5% 0,0% 0,0% 

Receita Liquida de N ovos Projetos * 8.680 88.756 224.641 252.776 270.897 324.000 351.000 

aliadas ao EBITDA de Novas Projetos* 715 4.250 30.445 36.344 39.605 51.100 56.672 

recebimento de Margem de EBIFDA 8,2% 4,8% 13,6% 14,4% 14,6% 15,8% 16,1% 

Receita Liquida de Pleitos* 89.827 

pleitos de R$100 EBITDA de Pleitos 89.827 

milh5es em 2017, 
Margem de EBIFDA 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

113.053 104.259 229.970 258.128 284.451 324.000 351.000 
dentre os mais de (7) 12.749 31.972 38.140 51.870 51.100 56.672 

R$1 bilhao de Margem de EBJTDA 0,0% 12,2% 13,9% 14,8% 18,2% 15,8% 16,1% 

(-) Despesas de RJ (11.125) (1.860) (1.860) (1.380) (460) 

pleitos ja (-) IR& CSLL 

colocados, as (-) Investimentos 0 (0) (0) (4.372) (6.765) (9.420) (9.902) 

(-) Varia9ao de Capital de Giro (855) 6.696 (39.480) (19.153) (17.494) (21.959) (20.046) 

proje96es (-) Varia~ao de Capital de Giro Corrente 2.092 24.649 (22.927) (2.083) (425) (4.890) (2.976) 

demonstram que a (-) Pagamento de Tributos Refmanciados (10.880) (10.880) (10.880) (10.880) (10.880) (10.880) 

(-) Pagamento de Fomecedores Renegociados (2.947) (7.073) (5.673) (6.189) (6.189) (6.189) (6.189) 

proposta de (+) Recebirnento de Pleitos (Liq. De hnpostos) 89.827 

alongamento e 20.000 

(11.987) 37.585 (9.368) 103.062 27.151 19.722 26.724 

via vel; (54) (79) (1.909) (5.533) (5.025) (4.612) (4.009) 

142 (13.098) (78.921) (29.921) (31.421) (22.421) 

Fluxo de Caixa Final (12.041) 37.648 {24.374} 18.607 {7.795) (16.312} 293 

Posi9ao de Caixa (7.240) 30.407 6.033 24.640 16.844 
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6.1. Disposi<;oes Finais (1/2) 

• Nao obstante as medidas aqui declaradas, para atingir o objetivo da recupera9ao as Recuperandas 
poderao adotar quaisquer dos meios expressamente previstos no artigo 50 da Lei 11.101/05. 
Alem disso, as Recuperandas se disponibilizarao a debater com os credores quaisquer outras 
formas de recupera9ao, que possam permitir a implanta9ao do Plano de Recupera9ao. 

• Estarao sujeitos aos efeitos do processo e, portanto, serao pagos na forma deste Plano de 
Recupera9ao, os credores, cujos creditos venham a ser reconhecidos judicialmente ou por 
decisao arbitral, ainda que em data posterior ao ajuizamento da Recupera9ao Judicial, desde que 
os fatos que lhes derem origem tenham ocorrido anteriormente a impetra9ao da Recupera9ao 
Judicial. 

• Enquanto estiverem sendo cumpridas as obriga9oes previstas no presente Plano de Recupera9ao 
Judicial, os credores conservarao os direitos que ja detem em rela9ao a coobrigados, avalistas e 
fiadores, ficando suspensas todas as a9oes e execu9oes movidas contra a Recuperanda e seus 
garantes a qualquer titulo, desde que embasadas em dividas sujeitas aos efeitos da Recupera9ao 
Judicial. 

• 0 Plano de Recupera9ao nao podera ser alterado, salvo se, por condi9oes supervenientes, houver 
necessidade mediante convoca9ao de Assembleia Geral de Credores. Aprovadas as altera9oes, 
observado o "quorum" disposto no artigo 45 da LRF, obrigarao a todos os credores. 
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6.1. Disposi9oes Finais (2/2) 

• Considerando que este Plano de Recupera9aO disciplina 0 pagamento de todos OS creditos 
sujeitos aos efeitos da Recupera9ao Judicial, sua aprova9ao em Assembleia Geral de Credores, 
com posterior concessao da Recupera9ao Judicial implicani anuencia dos credores ao 
cancelamento de protestos de titulos submetido aos efeitos do processo e a exclusao dos 
cadastros de inadimplentes do nome da Recuperanda. 

• Os Credores que nao se submetem aos efeitos da Recupera9ao Judicial, inclusive aqueles que 
detem aliena9ao ou cessao fiduciaria de valores mobiliarios ou imobiliarios em garantia, poderao 
optar por serem pagos nas formas e condi96es previstas neste Plano, por contrato diretamente 
com a Recuperanda ou por meio da assinatura de termo de Adesao. 

• Ap6s o pagamento integral de todos os Credores nas condi96es previstas no Plano, os respectivos 
creditos serao considerados integralmente quitados, inclusive com rela9ao aos avalistas, fiadores 
e coobrigados. Os Credores darao a Recuperanda, avalistas, fiadores e coobrigados a mais ampla, 
geral e irrevogavel quita9ao, para deles nada mais reclamarem a qualquer titulo, com rela9ao a 
quaisquer creditos sujeitos a Recupera9aO Judicial. 
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6.2. Conclusao 

• Como sucede com qualquer planejamento, seu efetivo resultado depende de inumeros fatores,. 
muitas vezes alheios ao controle e determina9ao de quem o esta implantando. 0 riscoJ 
inerente a qualquer empreendimento. E absolutamente impossivel elimina-lo totalmente. Por 
esse motivo, de forma transparente procurou-se adotar premissas cautelosas, a fim de nao 
comprometer a realiza9ao do esfor9o con junto a ser empreendido; 

• 0 presente PRJ foi elaborado sob a egide da Lei 11.101/05, utilizando-se os meios previstos 
no artigo 50, e considerando o disposto no artigo 59 estende-se a todos os credores e demais 
pessoas a que se refere o paragrafo 1 o do artigo 49; 

• Ap6s o cumprimento dos artigos 61 e 63 da mesma lei, as RECUPERANDAS comprometem
se a honrar os demais pagamentos na forma estabelecida no presente PRJ, devidamente 
homologado; 

• Uma vez aprovado o PRJ, a lei obriga seu cumprimento pelas devedoras, seus credores e 
sucessores, a qualquer titulo . 

. ~P z::>_.,"=c--~ ~~ ~ __::..__ 
GRUPO GARCIA JARAGUA 
, 

Alvaro Bernardes Garcia 
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