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1. Nota de abertura 

 

A empresa Coming Indústria e Comércio de Couros Ltda, pessoa jurídica de direito 

privado regularmente inscrita no CNPJ/MF 00.129.569/0001-51, denominada doravante 

“RECUPERANDA”, com sede no município de Trindade - GO, pelos motivos apresentados 

neste PLANO de Recuperação Judicial, que passa a ser ora designado como “PLANO”, 

requereu a proteção legal da Recuperação Judicial em 23/01/2019 e teve seu 

processamento deferido pelo Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Trindade (GO), Dr. Fernando Ribeiro de Oliveira, processo n° 

5029539.74.2019.8.09.0149, no dia 28/01/2019. 

 

Nos termos do artigo 53 da Lei 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências, doravante denominada “LRF”, a RECUPERANDA apresenta seu PLANO com 

medidas de caráter administrativo, operacional, econômico-financeiro e jurídico, 

necessárias à superação da situação de crise econômico-financeira.  

 

Convergindo para uma distribuição equilibrada do ônus da recuperação judicial, estão 

aqui pormenorizados os meios de recuperação a serem empregados, as condições para 

pagamento dos credores e as devidas demonstrações de viabilidade econômico-

financeira, mantidas as premissas econômicas consideradas. 

 

Atendendo ao disposto no inciso III do art. 53 da LRF, a RECUPERANDA providenciou, 

ainda, laudo de avaliação dos bens e ativos, que está sendo juntado ao processo 

também nesta data. 

 

1.1. Da tempestividade 
 

Art. 53, Lei 11.101/2005. “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”. (grifo 

nosso) 

 

Art. 189, Lei 11.101/2005. “Aplica-se a Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 – CPC, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei”. 

 

Art. 239, §1º, CPC. “O comparecimento espontâneo do réu ou do 

executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta 

data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução.” 
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Data para início da contagem do prazo:  31/01/20191 

Data para protocolo do PLANO:  01/04/2019 

 

2. Aspectos Organizacionais da RECUPERANDA 

2.1. Definição da atividade principal empresarial 

Produção e Comercialização de Couros e Subprodutos de Origem Animal.  

 

2.2. Dados Constitutivos das Unidades & Principais Gestores 

 

O quadro societário da empresa “COMING”, apresenta as seguintes composições 

societárias: 

 
 

a) Capital Social: R$ 6.000.000,00 

b) Cotas: 6.000.000 

c) Participações: 

i. Emílio Carlos Bittar: 33,34% 

ii. Márcio Brasil Bittar: 33,33% 

iii. Mário Bittar Filho: 33,33% 

 

Site: www.Coming.com.br  
 
   
Matriz – 00.129.569/0001-51 

a) Endereço: Estrada do Bugre, km 5,2, s/n, Fazenda Fazendinha, Zona Rural – 

Trindade – Estado de Goiás - CEP.: 75.393-899. 

                                                 
1 Data de interposição de embargos de declaração por parte da RECUPERANDA. 

http://www.coming.com.br/
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b) Objetivo Social: Compra, Venda, Importação e Exportação de Produtos Químicos, 

Couros, Calçados de qualquer material, Salga de Couros, Industrialização e Curtimento 

ao Cromo Úmido (Wet Blue), Semi-Acabado e Acabado, Couros em Geral e de 

Subprodutos de Origem Animal. 

 

Filial 01 – 00.129.569/0009-09 
a) Endereço:  Rua Altino Vaz de Mello, nº 2.935, Santa Terezinha – Penápolis – 

Estado de São Paulo - CEP.: 16300-000. 

b) Objetivo Social: Compra, Venda, Importação e Exportação de Produtos Químicos, 

Couros, Calçados de qualquer material, Salga de Couros, Industrialização e Curtimento 

ao Cromo Úmido (Wet Blue), Semi-Acabado e Acabado, Couros em Geral e de 

Subprodutos de Origem Animal.  

 

2.3. Modelo de Gestão do Negócio 
 

A empresa é administrada pelos sócios Emílio Carlos Bittar, que acumula as funções de 

Diretor Comercial e CEO, Mário Bittar Filho, que exerce a função de Diretor de 

Suprimentos e Márcio Brasil Bittar, que ocupa a função de Diretor Administrativo e 

Financeiro. Cada Diretor tem independência administrativa e decisória na condução de 

seus departamentos, observadas as diretrizes gerais de rentabilidade. 

 

Há um Colegiado de Diretoria composto pelos 03 sócios proprietários e ainda por 

executivos da empresa alocados diretamente nas seguintes áreas: Produção, Financeiro, 

Logística, Comercial, Controladoria e RH. Trata-se de órgão informal, encarregado de 

auxiliar na elaboração de estratégias, bem como, definir, orientar e supervisionar os 

departamentos quanto aos parâmetros de valores a serem considerados na busca por 

melhores resultados. 

 

Todos os departamentos que envolvem atividades fim são administrados por 

executivos/gestores/coordenadores devidamente qualificados para as respectivas áreas 

de atuação. A administração é voltada a resultados e tendências de mercado. 

  

O processo de sucessão já foi iniciado, o qual vem sendo devidamente planejado e 

trabalhado com a assessoria da Fundação Dom Cabral. São um total 08 (oito) possíveis 

sucessores, nos quais 02 (dois) já atuam em atividades operacionais do negócio. 

 

Segue breve currículo profissional do corpo diretivo e principais executivos da empresa: 
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Emílio Carlos Bittar – Diretor Comercial e CEO 

 

Educação Formal 

Ensino Médio Completo 

 

Educação Continuada 

• Certificação Programa Leader Coaching Group – 2017 

• Como Organizar e Dirigir Uma Empresa – 1992 

• Certificado de Managers Brasiliani Delle Industrie Conciare – 1997 

• Curso de Tecnologie dei Processi Conciari – 1997 

• Managers Of Tannery Industries Of Brasil – 2007 

• - Certificado Italian Institute for Foreign Trade - Managers of Tannery Industries 

of Brazil - 16 a 24 Abril 2007 

• - Título de Cidadão Trindadense (Reconhecimento aos relevantes serviços 

prestados ao Município) - Maio 2008 

• Certificado de Master Mind Lince – Liderança, Inteligencia Interpessoal e 

Comunicação Eficaz- 2012 

• Curso Básico de Marketing – 1986 

• Encontro Nacional de Gestão Empresarial – 2002 

• Certificação e Participação Pecuária Sustentável – 2001 e 2002 

• Certificado Dale Carnegie Training - Total Personal marketing Seminar - 

Novembro 2002 

• Formação de Instrutores para Eventos Internacionais – 1998 

• Título Cidadão Goianiense da Assembleia Legislativa - Maio 1998 

• Curso de Introdução a Qualidade e ISO 9000 – 1993 

• Curso de Noções Básicos de Curtimento e Acabamento de Couros – 1993 

• Congresso Nacional de Administração – 1999 

• Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira – 2011 

• Diploma de Mérito Industrial por relevantes Serviços Prestados à Industria do 

estado de Goias - Novembro 2011 

• Certificado - Master Mind (Treinamento de Alta Perfomance) - Liderança, 

Inteligencia Interpessoal e Comunicação Eficaz desenvolvido pela Escola de 

Executivos e Negócios Instituto de Albuquerque - Junho 2012 

• Certificado Fundação Dom Cabral - Programa parceria Desenvolvimento de 

Acionista e da Família Empresaria - 12 maio a 15 Setembro 2015 

• Certificação Ouro LWG - Junho 2015 

• Certificado Comando da Aeronáutica 5ª Força aérea - Setembro 2015 

• Certificado Rotary Club de Trindade - Premio Rotary de Reconhecimento 

Profissional - Maio 2018 
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Mário Bittar Filho – Diretor de Suprimentos 
 

 

Educação Formal 

Ensino Médio Completo 

 

Educação Continuada 

• Certificado da Associação dos Empresários da Pequena e Média Empresa do 

Brasil - Curso Como Organizar e Dirigir uma Empresa - Abril 1992 

• Mesmo Certificado acima - Maio 1994 

• Certificado Sebrae - Matemática Financeira - 08 a 12 Agosto 1994 

• Certificado Cetec (Centro de Ensino Tecnológico Cambury) - Seminário Empresa 

familiar - Sucesso e Sucessão - Abril 1996 

• Certificado Sebrae - Como Falar em Publico - 13 a 17 Outubro 1997 

• Certificado Sesi/Senai - Noções Básicas de Ribeira e Curtimento ao Cromo na 

modalidade de Treinamento Industrial - 14 a 16 Outubro 1998 

• Certificado Dale Carnegie Course - Dezembro 1998 

• Certificado Sebrae - Gerente de Produção Modulo I - 04 a 08 Fevereiro 2002 

• Certificado KLA Eventos Empresariais - Maior Encontro Nacional de Gestão 

Empresarial - 28/02 a 03/03 2002 

• Certificado Dale Carnegie - Treinamento de Liderança Gerencial - Junho 2005 

• Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira - 2011 

• Certificado JRM Inovação Empresarial - Curso Avançado de Liderança - Julho a 

Dezembro 2013 

• Certificação Ouro do Protocolo LWG - Junho 2015 

• Certificado de PDA  Fundação Dom Cabral – maio de 2014 a setembro de 2015 

• Certificado Explain Consultoria - Leader Coach Training - Maio 2016 

• Certificado Explain Consultoria - Leader Coach Group - 18/072016 a 28/01/2017 

 

 

Márcio Brasil Bittar – Diretor Administrativo e Financeiro 

 

Educação Formal 

Ensino Médio Completo 

 

Educação Continuada 

• Certificação HSM Expomanagement  - 2013 

• Certificado de Participação Coming, renovação Ouro do Protocolo LWG - 2015 

• Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira - 2011 

• Certificação de PDA Fundação Dom Cabral – maio de 2014 a setembro de 2015 
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•  Certificado de Integração – 2009 

• Curso de Avanço de Liderança – 2013 

• Certificado de TDM – 2011 

• Congresso Espiritualidade da Providência – Capital Humano – 2009 

• Ciclo de Formação para Pais e Professores – 1999 

• Fórum Nacional da Empresa Familiar – 2010 

• Liderança Estratégica – 2010 

• Certificado de Aux. Técnico de Eletrônica – 1982 

• Certificado de Contabilidade para não contadores – 1997 

• Certificação Dinheiro seu e da Empresa, como Administrar – 1994 

• Certificado de curso Básico de Microinformática – 2001 

• Como Organizar e Dirigir Uma Empresa – 1992 e 1994 

• Curso de Empresa Familiar – Sucesso e Sucessão – 1996 

• Certificado do Programa de Qualidade Total para MPE’s – 1995 a 1996 

• Como Falar em Público Habilidades e Posturas – 1996 

• Curso de Empresário de Visão – 1994 

• Dale Carnegie Course – 1998 

• Curso de Pratica em Responsabilidade Social Empresarial – 2008 

• Liderando Equipes e Otimizando Resultados – 2003 

• Encontro Nacional de Gestão Empresarial – 2002 

• Certificado de Como Negociar com Bancos – 1987 

• Curso Básico de Marketing – 1986 

• Curso de Auxiliar Administrativo – 1977 

 

 

Luiz Eduardo Carvalho – Controller 

 

Educação Formal 

- MBA Controladoria e Finanças Empresariais – Uni-Evangélica – Anápolis/GO – 2011/01.  

- Formação Superior em Ciências Contábeis – Universidade Paulista - UNIP (Goiânia/GO) 

– 2005. 

- Inglês Intermediário e Espanhol básico. 

 

Educação Continuada 

• Aperfeiçoamento no projeto Sped, legislação do ICMS, imposto de renda das pessoas 

jurídicas, atualização em fechamento de balanços, retenção de tributos, oratória e 

contabilidade. 

• Qualificação Líder Coaching – EXPLAIN 2016/2017 

• Qualificação Avançada em Liderança – JRM Inovação Empresarial 2013  

• Curo prático: EFD PIS/COFINS – Moura Martins Educação Continuada 11/2010 
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• Escrituração Fiscal Digital e Nota Fiscal Eletrônica – BBC Consultoria 03/2009 

• Tributação das Pessoas Jurídicas – Regras para 2009 – Floresta Treinamentos e 

Consultoria 02/2009 

• Fechamento de Balanço na Forma da Lei 11.638/07 – CRC-GO 11/2008 

• Retenção na Fonte e Contribuições Sociais – Legis Legislação Empresarial 06/2008 

• A Arte de Falar em Público – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC 

08/2005 

• Contabilidade Básica – FIPECAFI/Rede Contábil 06/2005 – (Participação como 

convidado) 

• Contabilidade Básica – Editora Atlas/Rede Contábil 12/2004 

• ICMS – Guerra Fiscal e Atualizações 2004 – Tributária Publicações e Consultoria 

10/2004 

• V Semana Contábil do Centro Universitário de Goiás – UNIGOIÁS Anhanguera – 31/05 

a 04/06 de 2004 

• Protege Goiás e Atualizações do ICMS 2004 – Tributária e Publicações e Consultoria 

03/2004 

• VI Convenção de Contabilidade de Goiás, realizada na Cidade de Goiás, no período de 

25 a 27 de setembro de2003 

 

Atividades Profissionais 

- De 09/2011 aos dias atuais – Coming Industria e Comercial Ltda. 

- De 05/2010 até 09/2011 – Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio 

- De 04/2006 até 05/2010 – Usina Goianésia S.A.  

- De 10/2003 até 04/2006 – Tramontina Planalto S.A.  

- De 03/2002 até 10/2003 – Unidrogas Ind. E Com. De Medicamentos Ltda (Cifarma) 

 

 

Ricardo Schunke Anklan – Gerente de Recursos Humanos 

 

Educação Formal 

- Especialização em Gestão de Negócios – Fundação Dom Cabral – Porto Alegre/RS –

2017/02.  

- MBA - Gestão Estratégica de Pessoas - Instituto Executivo de Educação – Sobral/CE – 

2017/02.  

- Especialização em Dinâmica dos Grupos - Sociedade Brasileira de Dinâmica de 

Grupo/SBDG, POA/RS – 2007. 

- MBA – Gestão Empresarial pelo Centro de Ensino Superior de Catalão - Catalão/GO – 

2005. 

- Formação Superior em Ciências Contábeis – Universidade Regional Integrada (Santo 

Ângelo/RS) – 1999. 

- Inglês Avançado e Espanhol básico. 
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Educação Continuada 

• Gestão de Cargos e Salários, PPR, Estratégias de Remuneração, Negociações Coletivas, 

Administração de Contencioso, Gestão ode Performance, Analise de Indicadores - 

Analytics, ministrados por DMC, Human Request, Almeida Advogados, IOB. 

• People Analytics - Numera - 2018;  

• Formação em Mentoring – Parallax – 2018;  

• Scrum - Métodos Ágeis - PM TECH - 2018; 

• Capacitação em Gerenciamento de Projetos -  PMTECH – 2018;  

• Chatbots Take/Blip – 2018;  

• Consultoria em Recursos Humanos – 2017;  

• PDG – Programa de Desenvolvimento Gerencial, UNISINOS/Groupe Doux – 2008;  

• APG Middle – Amana key – 2005. 

 

Atividades Profissionais 

- De 10/2018 aos dias atuais – Coming Industria e Comercial Ltda. 

- De 05/2018 aos dias atuais – Evo2gheter – Anklan Ricardo Gestão de Recursos 

Humanos Ltda 

- De 10/2015 até 10/2017 – Lojas Renner S.A.  

- De 05/2013 até 09/2015 – Grendene S.A.  

- De 01/2012 até 04/2013 – Tumelero Materiais de Construção S.A.  

- De 08/2005 até 05/2011 – Doux Frangosul S.A. Agroavicola Industrial,  

- De 01/2003 até 08/2005 -  MMC Automotores do Brasil Ltda. (Mitsubishi Motors)  

- De 09/1999 até 12/2002 – Agrofel Agro Comercial Ltda.  

- De 10/1996 até 09/1999 – John Deere Brasil S. A (Fundimisa)  

 

 

Marcos Tadeu Giammarino Mendonça – Gerente de Logística 

 

Educação Formal 

- MBA Logística Empresarial com foco em Produção e Distribuição – IPOG/GO – 2.015 

- MBA Gestão de Negócios – TREVISAN Escola de Negócios (São Paulo) – incompleto – 

2.006 

- Graduação Economia - PUC/SP – 1.986 

 

Educação Continuada 

• Valuation – Fundação Dom Cabral 

• Práticas Educativas em Andragogia - IPOG 

• Liderança Corporativa – Pedro Mandelli e Insight – José Carnabal 

• Logística integrada – Suply Chain -  Academia Schin 

• SAP R3 – módulos: Financeiro e Logística - Academia Schin 
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• Redesenho de Processos – Ferramentas da Qualidade - Funiversa UCB 

• Gestão Orçamentária e Redução de Custos - In Company – Imperial 

• Cash Flow – CELACADE 

• Matemática Financeira - MCB do Brasil 

 

Atividades Profissionais 

- De 12/2010 aos dias atuais – Coming Industria e Comercial Ltda. 

- De 02/2009 a 05/2010 – Construtora Terra Santa Ltda 

- De 12/2003 a 10/2008 – Schincariol Ind. E Com. De Cerv. E Ref. S/A 

- De 12/1999 a 11/2003 – Grupo Imperial – Ind. E Com. De Bebidas S/A 

 

 

Osmar Farias Araújo – Gerente de Financeiro 

 

Educação Formal 

- MBA Gestão de Finanças e Controladoria – Faculdades Alfa – Goiânia – GO - 2006 

- Graduação Ciências Contábeis – PUC – GO – 1993. 

- Inglês nível médio – CCA. 

 

Educação Continuada 

• Leader Coach Training – Explain Consultoria, Gestão Econ. Financeira – Fundação Dom 

Cabral, Curso Avançado de Liderança – JRM Inovação Empresarial, Desenvolvimento de 

Liderença – Crescimento RH. 

• Leader Coach Training – Explain – 2017 

• Excel Avançado – Senac – 2016 

• HP 12C – Senac – 2016 

• Desenvolvimento em Liderança – Crescimento RH – 2014 

• Curso Avançado de Liderança – JRM Inovação Empresarial – 2014 

• Gerente Treinador – Indep – 2010 

• Curso de Comércio Internacional – Universidade Corporativa Banco do Brasil – 2009 

• Interpretação da NBR ISO 9001 - 2008-2009 

• Borse Game – Universidade Citibank – 2008 

• Gestão Financeira com foco em Resultados – Funtec – 2007 

• Comércio Internacional – Universidade Corporativa do Banco do Brasil – 2006 

 

Atividades Profissionais 

- De 06/2002 aos dias atuais – Coming Industria e Comercial Ltda. 

- De 09/1997 a 03/2002 – Vetor Representações Ltda. 

- De 08/1993 a 09/1997 – Royal Factoring Fomento Mercantil Ltda. 

- De 07/1992 a 08/1993 – DCA Auditores 
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Fábio José Rodrigues – Gerente de Produção 

 

Educação Formal 

- Graduado Bacharel em Administração, pelo ILES ULBRA – Instituto Luterano de Ensino 

Superior de Itumbiara, de Itumbiara-GO, em março de 2006.  

- Formado Técnico Mecânico, pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da 

Cunha, Novo Hamburgo-RS, em 1993. 

 

Educação Continuada 

• 2003 – Curso de trabalho em equipe, desenvolvimento de liderança e administração 

de situação de pressão no trabalho. 

• 2003 – Curso de Gestão de Projetos, método PMI, MS Project. 

• 2004 – Curso de Gestão Estratégica, gestão de pessoas, gestão de custos. 

• 2015 – Curso de Gestão de Pessoas. 

• 2016 – Curso de Gestão de Pessoas. 

 

Idiomas: 

• Inglês – Fluente; • Italiano – Avançado; • Espanhol – Intermediário 

 

Atividades Profissionais 

- 05/2018 a atual – COMING Indústria e Comércio de Couros Ltda, Trindade/GO 

- 05/2016 a 04/2018 - JBS Leather S/A, Montevideo – URUGUAI, 

- 03/2007 a 04/2016 - Indústria de Peles MINUANO Ltda 

- 04/2001 a 11/2006 - BRASPELCO Indústria e Comércio Ltda 

- 01/1999 a 03/2001 - PT ECCO INDONESIA (Grupo ECCO da Dinamarca) Surabaya/Java 

– INDONÉSIA 

- 08/1994 a 01/1999 - ZAOFU Leather CO, Nanhai/Guandong – CHINA 

- 05/1993 a 06/1994 - SADESA Brasil Indústria e Comércio Ltda 
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2.3. Estrutura Organizacional da RECUPERANDA – Organograma Simplificado 
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2.3.1. Breve histórico da RECUPERANDA 
 
1982. Fundada em 1982 pelos sócios Emílio Carlos Bittar, Márcio Brasil Bittar e Mário Bittar Filho, a 

COMING Ind. e Com. de Couros Ltda adquiria couros verdes em frigoríficos do Estado de Goiás e os 

salgavam em Guapó – GO, onde localizava-se a matriz da Empresa. A comercialização do couro 

salgado se concentrava em território nacional, sendo realizada por representantes do Rio Grande do 

Sul.  

 

1990. Com o decorrer dos anos, a empresa foi consolidando seu nome. Nesta década começaram a 

vislumbrar a oportunidade de exportar. Ainda realizando o processo de Salga, terceirizavam o 

processo de Wetblue e passaram a iniciar o processo de exportação, para Portugal e Itália.  

 

1992. Devido à expansão dos negócios, a COMING iniciou o processo de industrialização do couro até 

a fase de Wet Blue, arrendando um curtume em Anicuns – GO e, posteriormente, em Nazário – GO, 

progredindo as vendas para a exterior.  

 

1993. Crise no mercado do Couro. Superado pela empresa.  

 

1998. A empresa passa por sua primeira crise financeira, oriundo de problemas financeiros do BEG 

(Banco do Estado de Goiás), o qual reteve indevidamente recursos de caixa da empresa, a qual entrou 

com ação judicial que permanece até os dias de hoje. Neste mesmo ano, registra-se nova crise no 

mercado de Couro, também superado pela empresa.  

 

2000. Neste ano surge a oportunidade de alugarem o curtume em Trindade (GO), o qual encontrava-

se paralisado. Realizaram novos investimentos em suas instalações e reestruturação da ETE, além da 

aquisição de novos maquinários - aumentaram o volume de produção, número de colaboradores, 

carteira de clientes e fornecedores. Começaram a se organizar para um futuro pleito da certificação 

ISO.  

 

2002. Ao completar 20 anos, em 2002, o Grupo foi premiado com o XXXII TROFEO INTERNACIONAL 

AL PRESTIGIO COMERCIAL – NEW MILLENNIUM AWARD – Roma 2002 / Itália, que possui 

reconhecimento internacional.  

  

2004. Preocupando-se, primordialmente, com a satisfação de seus trabalhadores, clientes e 

fornecedores, a COMING desenvolveu políticas de marketing específicas e estratégias de vendas que 

a tornaram forte e sólida tanto no mercado interno, quanto no externo, obtendo o certificado pela 

ISO 9001:2000. Neste mesmo ano, o mercado passa por uma grave crise no setor calçadista – um 

momento difícil para a COMING, porém superado com maior uso de capital de terceiros.  

 

2010. A COMING conquistou a categoria prata na certificação LWG (Leather Working Group), voltada 

para práticas socioambientais. Visando a preservação do Meio Ambiente, dispondo de uma produção 
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de alta qualidade com baixos índices de poluição, redução do consumo de água, bem como medidas 

de reciclagem de resíduos decorrentes dos processos operacionais. 

 

2011. Em 2011, a COMING foi reconhecida como o “Melhor Curtume das Américas”, em Shangai-

China. 

 

2015. Coming chegou a uma produção de 5.000 (cinco mil) couros/dia, terceirizando parte do 

processo, exportando para diversos países.  

 

2016. Nova crise do couro. O valor da “peça” (Pé Quadrado2) chegou a ser comercializado por US$ 

2,17 (dois dólares e dezessete centavos), enquanto atualmente o mesmo produto, é comercializado 

por US$ 0,60 (sessenta centavos de dólar). Aliada a esta crise do couro, o Brasil passa a experimentar 

sua maior crise econômica, gerando aumento nos custos operacionais e financeiros, aumento de taxa 

de juros, dificuldades de crédito, aumento de inadimplência, fechamento de vários estabelecimentos 

comerciais e redução de consumo, entre outros.  

 

2018. Por fim a crise no setor de transportes rodoviário em maio de 2018 alavanca ainda mais o 

descompasso financeiro já observado em seu fluxo de caixa. Registra-se ainda, em 2018, a 

desvalorização cambial, que veio como golpe final nas finanças da empresa. O financiamento da 

atividade em que a RECUPERANDA atua, por sua vez, ocorre em dólares americanos e, frente à 

grande desvalorização da moeda nacional, as despesas financeiras dispararam. Vendas com prejuízos 

foram mantidas apenas para honrar os financiamentos bancários em dólar, resultando em prejuízos 

operacionais, enquanto na mesma velocidade a valoração de seus ativos sofreram queda substancial, 

em face da soma da crise sem precedentes no setor coureiro e com a crise econômica enfrentada 

pelo Brasil. Tem-se ainda como motivos para a profunda crise financeira vivenciada pela Coming, o 

aumento da tarifa de portos e o aumento do preço do frete marítimo, que chegou a triplicar nos 

últimos dois anos. Registra-se também o aumento do frete rodoviário após a greve retro mencionada.  

 

2019. Frente a este cenário e como todas as estratégias que a empresa dispunha para esse embate 

foram utilizadas sem sucesso, restou a recuperação judicial.   

  

 

 
 

                                                 
2 Um m² equivale a 10,764 de Pé Quadrado 



 

 

2.3.1.1 – Fotos da empresa ao longo do tempo 
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2.3.2. Missão 

Atender o mercado globalizado, oferecendo couros industrializados de altíssima 

qualidade, valorizando seu capital humano com comprometimento, ética e 

responsabilidade socioambiental. 

 
 

2.3.3. Visão 

Ser a empresa mais competitiva do Brasil no segmento. 

 

2.3.4. Valores 

 

• Ética  

• Determinação 

• Comprometimento 

• Respeito 

• Simplicidade  

• Transparência 

• Empreendedorismo 

• Consciência 

• Confiança 

• Inovação 

• Cooperação 

• Honestidade 

• Disciplina 

• Espiritualidade 

 

2.3.5. Controles Gerenciais 

 

A empresa utiliza como ferramenta de controle e gestão, os seguintes softwares: 

1. Sênior Sistemas – Folha de Pagamentos.  

2. Marca Sistemas - Utilizado na integração das informações do negócio. Principal 

software de gestão da empresa. 

 

2.3.6. Pessoas em Dados (Ref. 2018) 
 

• Baixa rotatividade 

• Sistema de meritocracia para contratações e promoções 
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• 216 Colaboradores 

o Homens: 83% 

o mulheres: 17% 

  

• 24 Aprendizes efetivados 

 

• 52 Promoções 

 

• Escolaridade:  

o 31% com 2º Grau completo 

o 25% entre 5ª e 8ª série 

o 14% com 2º Grau incompleto 

o 9,5% com 1º Grau completo 

o 20,5% outros: Superior completo, Superior incompleto, Pós-Graduação, 

Analfabeto, 4ª série completa. 

 

•  Nº de Colaboradores por tempo de casa  

o De 01 a 05 anos: 43,8% 

o De 05 a 10 anos: 21,4% 

o Menos de 03 meses: 12,4% 

o De 10 a 15 anos: 10,2% 

o De 3 a 1 ano:  9,3% 

o De 15 a 20 anos: 2,1% 

o Mais de 20 anos: 0,7% 

 

•  Nº de Profissionais por grupo 

o Operacional: 76% 

o Administrativo: 10% 

o Técnico: 4,5% 

o Líder: 3,3% 

o Gerencial: 2,4% 

o Supervisão: 2,4% 

o Coordenação: 0,7% 

o Direção: 0,7% 

 

•  Nº de Colaboradores por faixa etária 

o De 25 a 30 anos: 20,1% 

o De 20 a 24 anos: 19,7% 

o De 35 a 40 anos: 15,1% 

o De 40 a 45 anos: 14,1% 

o De 30 a 40 anos: 13,7% 
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o De 45 a 50 anos: 6,5% 

o De 60 a 65 anos: 3,1% 

o De 50 a 55 anos: 3,1% 

o De 55 a 60 anos: 3,1% 

o De 18 a 20 anos: 1,4%   

 

2.3.7. Ações Sociais 
 

As ações sociais sempre fizeram parte da política de trabalho da Coming, levando 

assistências diversas à comunidade pelo qual está inserida - conforme poderá ser 

observado nos relatos a seguir. No entanto, com o agravamento da crise financeira 

vivenciada pela mesma, por questões de sobrevivência, vários aportes e assistências 

tiveram que ser paralisados. Mesmo diante deste cenário recuperacional, a empresa 

deseja manter algumas ações, mas de forma bastante reduzida ao que já se foi 

praticado.  

 

• Alguns eventos: Comemorações do dia da mulher, dia da água, Páscoa, dia das 

mães, semana do meio ambiente, campanha do agasalho, SIPAT, aniversário 

COMING, Visitas,  doação de brinquedos, Natal, entre outros; 

• Educação: Escola do couro, Coming na Escola e Encontro de Jovens Aprendizes; 

• Refeições: índice de 96% de satisfação; 

• Campanha contra desperdício de alimentos / refeição; 

• Transporte de Funcionários: 138.000 km rodados; 

• Segurança no Trabalho: R$ 170.000,00 investidos; 

• Já apoiou diversas instituições de caridades no que tange a reformas e melhorias, 

entre elas a Santa Casa de Misericórdia e a Escola CORAE (Escola para crianças 

especiais); 

• Apoiou e apoia a Vila São Cotolengo, situada no município de Trindade (GO); 

• Estruturou e coordenou entre os anos de 2006 e 2014 o projeto CEITI – Centro 

de Educação Infantil de Tempo Integral. Atualmente quem administra o projeto 

é a Igreja Católica. Foi construída em um bairro carente no município de Trindade 

(GO). Consiste em uma creche, com a colaboração de psicólogos, odontólogos, 

monitores e professores; 

• Apoio a AFIPE (Associação Filhos do Pai Eterno); 

• Projeto Fazenda Nova Esperança, no município de Santa Helena de Goiás; 

• Realiza internamente aos seus colaboradores palestras referentes aos efeitos do 

uso de drogas, alcoolismo; 

• Dedica uma área de lazer e convivência para que seus colaboradores possam 

usufruir durante o período de descanso; 

• Proporciona oportunidades para jovens talentos; 
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2.3.8. Ações Ambientais 
 

• Volume de Efluentes Tratados: 145 mil metros cúbicos / ano (1 m³ = 1.000 lts).  

• A COMING atua em sua ETE – Estação de Tratamento de Efluentes, com 

tecnologia avançada, buscando sempre o equilíbrio entre produção e o meio 

ambiente. 

• 170 mil metros cúbicos de água tratada por ano. 

• A título de relevância, o município de Trindade consome 117 lts/dia por 

habitante, equivalente a um total de 14.700 m³de água por dia. A Coming, em 

um ano trata 170 mil metros cúbicos de água, o que equivale a 14.000 m³. Desta 

forma, observamos que um mês de água tratada na Coming abastece a 

população da cidade de Trindade por 01 (um) dia. 
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2.3.8. Certificações 
 

• NBR ISO 9001 

o Março/2004 – NBR ISO 9001:2000; 

o Setembro/2007 – NBR ISO 9001:2000; 

o Dezembro/2010 – NBR ISO 9001:2008; 

o Novembro/2013 – NBR ISO 9001:2008; 

o Agosto/2016 – NBR ISO 9001:2015; 

o Setembro/2017  – NBR ISO 9001:2015; 

o Setembro/2018 – NBR ISO 9001:2015; 

• LWG 

o Dezembro/2010 – Adequação a avaliação PRATA do protocolo LWG 

o Junho/2012 – Recertificação LWG na categoria GOLD 

o Novembro/2013 – Recertificação LWG na categoria GOLD 

o Junho/2015 – Recertificação LWG na categoria GOLD 

o Maio/2017 – Recertificação LWG na categoria GOLD 

 

2.3.9. Premiações 
 

• Outubro/2002 – “XXXII TROFEO INTERNACIONAL AL PRESTIGIO COMERCIAL – 

NEW MILLENNIUM AWARD – Roma/Itália”. 

• Agosto/2007 – “Empresa Amiga Do Meio Ambiente”. 

• Dezembro/2007 – “Empresa Líder de Mercado”. 

• Dezembro/2007 – “Prêmio de Goiás Gestão Ambiental”. 

• Setembro/2011 – “Melhor Curtume das Américas”. 
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2.4. Mercado  

2.4.1. Principais produtos (Wet Blue) 

 

Os principais produtos produzidos pela empresa COMING correspondem a linha de 

couros de origem animal (bovinos), denominado WETBLUE. Esta denominação 

corresponde ao segundo estágio de processamento do couro.  

 

O couro é a pele do animal preservada da putrefação por um processo denominado 

curtimento. A pele curtida se torna flexível e macia, pronta para ser utilizada na 

confeção de calçados, bolsas, carteiras, roupas, malas, revestimento de estofados, entre 

vários outros produtos e artigos. 

 

É importante ressaltar que o couro tem cinco graus de processamento, sendo:  

 

• 1º grau: Couro verde ou salgado: verde ou sem sangue, como são chamados após 

a retirda dos animais. A salga é utilizada com o propósito de conservar o couro 

principalmente durante o transporte dos mesmos. 
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• 2º grau: Wet blue, o que torna o couro não perecível. Este processo corresponde 

ao primeiro estágio da industrialização. Consiste curtimento com sais de cromo, 

onde a partir deste, o couro é transformado em semi cromo, podendo receber 

qualquer tipo de acabamento. Apresentam a cor azul claro e são úmidos (por 

isso o termo wet blue). 

 

• 3º grau: Semi-Acabado, também conhecido como “crust” e consiste no segundo 

estágio da industrialização. Utiliza o couro wet blue como matéria prima e o 

transforma em couro semi-acabado. Neste processo os couros são recurtidos, 

tingidos, engraxados e depois secados sem acabamentos. Nesta fase, o couro 

ganha sua cor base, espessura e maciez finais.  

 

• 4º grau: Acabado e corresponde ao terceiro estágio da industrialização. Nesta 

fase, os couros recebem lixamentos de superfície, estampagem, impregnações, 

pinturas e aplicações de diversas ceras, óleos, resinas, lacas e efeitos para terem 

características de cor, beleza, naturalidade, maciez, brilho e efeitos requeridos 

pelos clientes. 

 

• 5º grau: Manufaturados. Consiste na produção dos produtos a base de couro. 

 

O couro wet blue é vendido na maioria das vezes na unidade em m². O preço de venda 

é estruturado de acordo com sua classificação (universal), abrangendo do TR1 ao TR5, 

TR e refugo. Correponde basicamente à quantidade de defeitos existentes, tais como: 

furos, marcas de fogo, riscos, idade, parasitas (bernes, carrapatos, mosca de chifre). 

 

O TR1 representa atualmente 18% do volume de vendas de couro da Coming. O preço 

médio de venda do mesmo atualmente é de R$ 32,20 o m². Esta classificação é aplicada 

a um couro sem muita tinta, prezervando as características naturais. Trata-se de um 

couro sem necessidades de correção, destinados a produtos mais nobres, tais como 

sapatos em geral, couro automotivo para carros de luxo. 

 

O TR2 representa atualmente 17% do volume de vendas de couro da RECUPERANDA. O 

preço médio de venda do mesmo atualmente é de R$ 25,88 o m². Nesta classificação, 

pode ser identificado apenas um furo, podendo ter uma marca e limpo. 
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O TR3 representa atualmente 18% do volume de vendas. O preço médio de venda do 

mesmo atualmente é de R$ 21,28 o m². Nesta classificação, pode ser identificado dois 

furos, podendo ter mais de duas marcas de fogo e outros defeitos provenientes de 

parasitas concentrados na barriga. 

 

O TR4 representa atualmente 13% do volume de vendas de couro da Coming. O preço 

médio de venda do mesmo atualmente é de R$ 17,25 o m². Nesta classificação, pode ser 

identificado até três furos, podendo ter mais de duas marcas de fogo e outros defeitos 

provenientes de parasitas estendidos em outras partes da pele. Já abrange uma 

classificação com necessidade de maior número de correções. 

 

O TR5 representa atualmente 16% do volume de vendas de couro. O preço médio de 

venda do mesmo atualmente é de R$ 13,80 o m². Nesta classificação, pode ser 

identificado até quatro furos, podendo ter mais de quatro marcas de fogo e outros 

defeitos provenientes de parasitas por toda a pele. Também abrange uma classificação 

com necessidade de maior número de correções.  

 

O TR representa atualmente 13% do volume de vendas de couro da Coming. O preço 

médio de venda do mesmo atualmente é de R$ 20,70 o m². Trata-se de um couro 

pequeno, fora do padrão de tamanho. 

 

O Refugo representa atualmente 5% do volume de vendas de couro. O preço médio de 

venda do mesmo atualmente é de R$ 10,93 o m². Nesta classificação, identifica-se um 

couro bastante danificado pela ação da natureza e também pela ação humana, 

abrangendo do criador ao frigorífico. 
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2.4.1.1 Subprodutos 
Com base no processo produtivo são gerados ainda subprodutos derivados do atual 

processamento de couros. A prática do mercado é de que tais subprodutos são da 

proprietária da planta, que no caso da Coming, é a empresa Vilas Ind e Com de Couros 

Ltda. 

 

Considerando que a empresa Vilas é de propriedade dos sócios da RECUPERANDA, o 

faturamento com os subprodutos serão revertidos para reforço de caixa da Coming 

durante o período de cumprimento do presente PLANO.  

 

Nas demais unidades que ocorrem terceirização, os subprodutos são negociados como 

permuta em parte dos custos que são inerentes a referida terceirização de produção 

(vide quadro previsão de Receitas deste PLANO). 

 

Segue adiante, a título de informação e parâmetros, quadro descritivo com os tipos de 

subprodutos, preço médio e volumes comercializados no ano de 2018. 

 

Tipo de Subproduto Preço médio por Kg 

comercializado em 2018 

Volume comercializado 

em 2018 em toneladas 

Aparas R$ 0,45 3.453 

Raspa Tripa R$ 0,75 1.124 

Carnaça R$ 0,38 6.702 

Total → 11.279 
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2.4.1.2 Linha de produtos em fase de exclusão – Produto Couro Semi-
acabado 
 

A Coming produziu e comercializou até o ano de 2018 o produto couro semi-acabado, 

etapa subsequente ao wet blue, conforme já explicado anteriormente.  Esta linha de 

produção representou em média 5% do faturamento da empresa. Dentro das ações 

estratégicas apresentadas neste PLANO, a exclusão desta linha de produtos se justifica 

por diversas questões, tais como tributação, complexidade do processo, que exige  

esforços operacionais desproporcionais aos resultados financeiros, além de ser um 

mercado altamente competitivo e criterioso neste segmento. 

 

2.4.2. Principais Clientes 
 

Considerando o segmento de atuação da RECUPERANDA, os principais clientes são 

empresas, normalmente do pequeno-médio ao grande porte, estruturados na seguinte 

composição: 

 

• 70% da carteira de clientes são compostos por outras indústrias de curtume que 

atuam no acabamento o couro, ou seja, fazem os processos industriais a partir 

do wet blue. 

• 20% referem-se a indústrias de diversos segmentos (moveleira, calçadista, 

artefatos, automotivo, entre outros) que fazem a compra direta do wet blue e 

terceirizam os processos subsequentes. 

• 10% referem-se a Trades, que compram e revendem o wet blue. 

Em números absolutos, em uma base de dados a partir de 2010, a RECUPERANDA possui 

uma carteira de 580 clientes entre ativos e inativos, sendo 400 clientes no mercado 

externo e 180 clientes no mercado interno.  

 

 Atualmente 96,54% das vendas representam o mercado externo (exportação), sendo 

os demais 3,46% referente a vendas para o mercado interno (Brasil).  

 

Com base na estratégia da empresa no cenário recuperacional, uma das medidas será a 

ampliação das vendas no mercado interno frente ao volume global de faturamento. 

Estima-se as seguintes participações de vendas futuras: 

 

 Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

Vendas internas 5% 8% 11% 14% 20% 

Vendas externas 95% 92% 89% 86% 80% 
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As vendas são pulverizadas, não havendo assim, concentração expressiva por 

faturamento ou volume de vendas. O maior cliente da empresa não representa mais 

que 2% do faturamento da empresa.  

 

A empresa já exportou para mais de 30 (trinta) países, onde os principais são China e 

Itália. Os principais países exportados nos últimos 06 (seis) anos, em ordem alfabética, 

são: 

 

 

• África do Sul 

• Bangladesh 

• China 

• Coréia do Sul 

• Escócia 

• Eslovênia 

• Espanha 

• Estados Unidos 

• Grécia 

 

 

• Holanda 

• Hong Kong 

• Índia 

• Itália 

• Japão 

• Quénia 

• México 

• Paraguai 

• Polônia 

 

 

• Portugal 

• República 

Dominicana 

• Rússia 

• Singapura 

• Taiwan 

• Trinidad 

• Turquia 

• Uruguai 

• Vietnã 

 

 

2.4.3. Principais fornecedores 

 

A RECUPERANDA possui atualmente cerca de 600 (seiscentos) fornecedores, 

cadastrados nas mais diversas categorias, aqui estruturados como grupos de compras: 

Matéria prima couro, Produtos Químicos, Embalagens, Peças / Partes para Manutenção, 

Transportadores e Diversos (EPI, Material de escritório, Limpeza, Papelaria, telefonia, 

informática, segurança, entre outros necessários a operação). 

São empresas de pequeno a grande porte, pertencentes aos mais diversos segmentos e 

situados no Brasil e diversos outros países. Em média, a empresa importa 5% do seu 

volume total de compras, sendo os demais 95% adquiridos no Brasil. 

 

A RECUPERANDA utiliza uma política de compras denominada de “fornecedores 

preferenciais”, ou seja, mantém uma política preferencial com seus principais 

fornecedores a fim de estabelecer melhores condições de preço, prazo de pagamento e 

entrega. 

 

O rol de fornecedores preferenciais será revisado ao longo do processo, pois há 

possibilidade de criação, ao longo do processo negocial, de uma subclasse de credores 
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composta por fornecedores parceiros que mantiverem a relação comercial, 

independente do cenário recuperacional.   

Os principais critérios de compra será a parceria pós RJ, condições de pagamento, 

qualidade, disponibilidade de entrega, preço e logística. A partir de uma criteriosa 

análise e planejamento do setor de compras, juntamente com a equipe de turnaround, 

se definirá a estratégia e os fornecedores. É importante mencionar a expressiva 

disponibilidade de fornecedores em todo Brasil e outros países para o ramo de atuação 

da RECUPERANDA, o que possibilitará, caso necessário, estruturação de parceria com 

novos fornecedores.   

 

2.4.3.1 Principais fornecedores por Grupos de Produtos 
2.4.3.1.1. Matéria Prima Base - Couro 

Nesta categoria inclui a aquisição de couros verdes, salgados e ainda wet blue (quando 
ocorre casos para revenda). Para esta categoria se registra um número de 
aproximadamente 40 fornecedores, em sua maioria Frigoríficos, todos situados no 
mercado interno.  

 

Principais estados: 

• Goiás 

• Bahia 

• Pará  

• Espírito Santo 

• São Paulo 

• Rondônia  

 

 

2.4.3.1.2. Produtos Químicos 

Nesta categoria inclui a aquisição de produtos químicos diversos, com destaque para o 
Cromo. Para esta categoria se registra um número de aproximadamente 20 
fornecedores. 11,61% do volume de compras desta categoria estão situados em outros 
países, sendo os demais 88,39% no Brasil. Os principais são: 

• Empresa Vishnu  - Produto Cromo – País Índia;  

• Empresa Novochrom Ltd – Produto Cromo – País Rússia; 

• Empresa Cromogenia Units AS – Produto Cromo – País Espanha; 

Além de Índia e Rússia, os quais possuem uma das principais reservas mundiais 
de minério de cromo do mundo, citamos ainda a África do Sul e Cazaquistão 
como potenciais fornecedores. 
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• Empresa Lanxess Pty Ltd – Produtos químicos – País África do Sul e Brasil (São 
Paulo); 

• Empresa Buckman Laboratórios Ltda – Produtos químicos diversos para 
curtimento – País Brasil (São Paulo); 

• Empresa QGP Química – Produtos químicos diversos – País Brasil (São Paulo); 

• Empresa Asa Indústria Química – Produtos químicos diversos – País Brasil (Rio 
Grande do Sul); 

 

2.4.3.1.3. Embalagens 

Nesta categoria inclui a aquisição de produtos que abrange o grupo de embalagens 
diversas. Para esta categoria se registra um número de aproximadamente 20 
fornecedores. 25% dos fornecedores deste grupo estão situados no estado de Goiás, 
70% no Paraná e demais 5% em outros estados. Os principais são: 

• Empresa GVP PALLETS  – País Brasil (Goiás);  

• Empresa Garcia e Garcia  – País Brasil (Santa Catarina);  

• Empresa Lx4 Embalagens – País Brasil (Paraná); 

 

2.4.3.1.4. Transportadoras 

Nesta categoria inclui a aquisição de prestação de serviços em transportes. Para esta 
categoria se registra um número de aproximadamente 40 fornecedores. 90% dos 
fornecedores deste grupo estão situados no estado de Goiás.  

 

2.4.3.1.5. Peças e Partes para Manutenção 

Nesta categoria inclui a aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção de 

máquinas, equipamentos e veículos. Para esta categoria se registra um número de 

aproximadamente 30 fornecedores, onde os principais estão situados no estado de 

Goiás (55%), Rio Grande do Sul (25%) e São Paulo (10%).  

• Empresa Master  – País Brasil (Goiás);  

• Empresa Varella Veículos Pesados  – País Brasil (Goiás);  

• Empresa Pneulândia Comercial Ltda  – País Brasil (Goiás);  

• Empresa Eletro Transol Ind. Com. De Mat. Elétricos – País Brasil (Goiás) 

• Empresa Imperial Com. De Parafuso, Ferr. E Máq. Ltda – País Brasil (Goiás) 

• Empresa Michelon – País Brasil (Rio Grande do Sul); 

• Empresa Master Equip. Industriais – País Brasil (Rio Grande do Sul); 
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2.4.3.1.6. EPI, Material de Escritório, Limpeza, Papelaria, entre outros 

Nesta categoria inclui a aquisição de produtos secundários e prestação de diversos tipos 
serviços necessários a operação. Para esta categoria se registra um número de mais de 
100 fornecedores, onde os principais estão situados no estado de Goiás, com destaque 
ao município de Trindade e a capital Goiânia.  

• Empresa Papelaria Tributária – País Brasil (Goiás);  

• Empresa Papelaria Dinâmica – País Brasil (Goiás);  

• Empresa Primitek Informática – País Brasil (Goiás) 

• Opção Uniformes Ltda- País Brasil (Goiás) 

 

2.4.4. Principais Concorrentes 
 

Os principais concorrentes da empresa são formados por empresas que atuam 

diretamente no processo produtivo do couro, o qual inclui o estágio de wet blue. 

Atualmente pode-se mencionar a existência de cerca de 310 empresas que atuam neste 

segmento, estruturados nos mais diversos portes, capacidades produtivas, infra-

estrutura e níveis de gestão. Vale a pena lembrar que este número de empreendimentos 

já foi superior a 500 empresas em um passado recente. 

 

São 310 curtumes espalhados pelas cinco regiões do Brasil, com destaque para o Sul, 

que concentra 149 unidades. É importante ressaltar que, atualmente cerca de 2% dos 

Curtumes no Brasil detêm de 50% dos volumes de couro.  

Dos 310 curtumes, 12,8% produzem couro curtido, 17,7%, couro semi-acabado e 64,9%, 

couro acabado. Do total de couro produzido no Brasil, 3,4% é para consumo próprio, 

24,8% usado na indústria nacional e 71,4% se destina à exportação. 

 

A Coming está posicionada entre os 10 (dez) principais players deste segmento. A seguir, 

relação dos principais concorrentes: 

 

• JBS Couros – 21 unidades fabris. Maior indústria de processamento de couros do 

mundo. A sede principal está situada em SP; 

• Durli Couros – 08 unidades Industriais. A sede principal está situada em PR; 

• Curtume Viposa – 03 unidades industriais. A sede principal está situada em SC; 

• Curtume Vanzela – 03 unidades industriais. A sede principal está situada em PR; 

• Fuga Couros S/A – 05 unidades produtivas. A sede principal está situada em RS; 

• Curtume Bom Retiro – 09 unidades produtivas. A sede principal está situada em 

RS; 

• Minerva Foods S/A. A unidade matriz está situada em Barretos – SP. 
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É importante mencionar que o fator “concorrência” é bastante acirrada e muitas das 

vezes desequilibrado por motivos alheios a gestão da RECUPERANDA. Tal adjetivo se 

deve aos concorrentes das regiões sul e sudeste se valerem, corretamente, de 

procedimento de recuperação fiscal de tributos federais, o que não acontece em alguns 

estados e, em especial no estado de Goiás. Desta forma, com um custo tributário 

superior, a Coming e outros curtumes localizados em Goiás passam a ter uma carga 

tributária superior aos seus principais concorrentes.  

 

2.4.5. Parâmetros de comercialização, distribuição e produção 

2.4.5.1. Sistemática de Compras 

 

a) Considerando a atual situação vivenciada pela RECUPERANDA, 100% das 

compras serão realizadas à vista, até a homologação do PLANO.  Com a 

aprovação do plano projeta-se a retomada do crédito, no entanto, mesmo a 

empresa retomando o volume de comercialização desejado manterá parte das 

compras com predominância a vista. Isto se dá em razão de melhores condições 

negociais e por questões pertinentes a concessão de crédito durante e pós 

recuperação judicial. 

 

b) Serão revisados a formação do grupo de fornecedores preferenciais, com 

fundamento nas novas parcerias nesta fase de recuperação. 

 

c) Estima-se que as políticas de compras sejam mantidas, ou seja, 95% das compras 

deverão se manter dentro do mercado interno, sendo os demais 5% mediante a 

processos de importação.  

 

d) Em referência ao mercado interno, as atuais participações de compras por 

estado também deverão permanecer percentualmente, considerando  influência 

logística dos polos de maior concentração e disponibilidades de fornecedores, 

bem como a estruturação de fornecedores parceiros. 

 

e) No que tange as compras realizadas no mercado interno, as mesmas são 

classificadas como diretas, ou seja, a empresa realiza as negociações 

diretamente com os fornecedores, por meio de seu departamento de compras.  

Em relação as importações, parte ocorre por meio de compras diretas e parte 

por meio de representantes (intermediários). 
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f) Estrutura de Compras: Está alocada formalmente na estrutura organizacional da 

Coming, subordinada a Diretoria de suprimentos. Estão envolvidos atualmente 

10 profissionais, entre Diretor de Suprimentos, Gerente de Logística, Comprador, 

Auxiliar de Compras, Vistoriador de Matérias Primas, Inspetor de Qualidade, 

Analista de Compras e Analista de Logística. Esta unidade organizacional conta 

ainda com representantes (intermediários) para apoio as compras no mercado 

externo.   

 

2.4.5.2. Sistemática de Importação 

 

a) Atualmente, 5% das importações ocorrem por meio do Porto de Santos, sendo 

os demais 95% por meio do Porto de Paranaguá.  

  

b) O principal item importado é o Cromo. O processo ocorre no seguinte fluxo:  

 
 

2.4.5.3. Sistemática de Vendas 

 

a) Política de Vendas: A RECUPERANDA vem atuando com uma política de vendas 

estruturada em 100% a prazo, tendo ainda um prazo médio de recebimento de 

até 55 dias, visto que no caso da exportação, o cliente só efetua o pagamento 

quando a mercadoria chega no porto de destino (demanda-se entre 50 a 65 dias 

para o referido translado). No caso das vendas internas, existe ainda a política 

de concessão de prazos, com prazos médios de recebimento de 60 dias, o que se 

configura como prática de mercado. 

 

No cenário anterior a crise vivenciada pela empresa, a política de vendas da 

empresa estava estruturada de forma similar. Com o estímulo ao aumento das 

vendas no mercado interno de 5% para 20% das vendas de couro, estima-se uma 
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redução do prazo médio em geral de vendas para 50 dias, porém mantendo as 

vendas em 100% a prazo. 

 

b) A empresa, mediante a ações estratégicas do PLANO, excluirá a linha de 

produção de couro semi–acabado, etapa subsequente ao wet blue, conforme já 

explicado anteriormente.  Esta linha de produção representou em média 5% do 

faturamento da empresa. Dentro de uma revisão estratégica, a exclusão desta 

linha de produtos é adequada visto a diversas questões, tais como agregação de 

valor incompatível com esforços e resultados, questões tributárias, processo 

complexo, além da ocorrência de um mercado altamente criterioso para este 

segmento. 

  

c) A Coming buscará alterar sua participação de vendas externas, buscando 

operações menos complexas, com menor demanda de capital de giro e ainda 

com menor influência a variações cambiais. Desta forma, compõem no plano de 

ação para a fase de recuperação, um esforço comercial para a alteração das 

atuais políticas de comercializações de 96,54% para o mercado externo e 3,46% 

para o mercado interno para respectivamente 80% e 20% (Conforme quadro 

evolutivo citado no item 2.4.2 deste PLANO).  

 

d) As vendas para o estado de Goiás representa em média 1% do faturamento da 

empresa. 

  

e) Força de Vendas: Atualmente estão envolvidos 30 profissionais diretamente na 

área de vendas, alocados entre Diretor Comercial, Gerente Comercial, Consultor 

Comercial, Executivo de vendas, supervisor de Vendas, profissionais 

especializados na área de exportação e os agentes de vendas (representantes 

comerciais). Os agentes de vendas estão presentes em todos os continentes, 

estruturados em vários países, com maior quantitativo na Índia (2), Itália (4) e 

China (4). No Brasil, também estão situados em vários estados, em maior 

quantitativo em São Paulo e Rio Grande do Sul.  

 

f) Fluxograma do processo de vendas e entrega do couro wet blue – Mercado 

Externo 
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g) Fluxograma do processo de vendas a entrega do couro wet blue – Mercado 

Interno 
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h) Atualmente cerca de 30% das vendas são feitas pela própria estrutura direta da 

empresa, sendo os demais 70% por meio dos agentes de vendas. 

 

i) Comissões: A remuneração paga aos agentes de vendas representam em média 

1,8% sobre as vendas realizadas pelos mesmos. 

 

 

2.4.5.4. Sistemática de Exportação 

 

a) Detalhamento dos principais custos do processo de exportação: 

1) Emissão e envio do Certificado Sanitário CIZ-E 

2) Frete Rodoviáriro Trindade ao Terminal Portuário 

3) Armazenagem no Terminal Portuário 

4) Movimentação de Carga para inspeção MAPA (exclusivamente para cargas com 

destino a Índia / Ásia) 

5) Inspeção MAPA (exclusivamente para cargas com destino a Índia / Ásia) 

6) Desembaraço Aduaneiro 

7) Taxas locais no Porto 

8) Frete Marítimo 

9) Courrier para envio dos documentos ao cliente / banco cobrador 

  

b)  Fluxo do Processo de Exportação: 

  

MERCADO EXTERNO 

 
ETAPA  DESCRIÇÃO 

Oferta do produto 

O setor comercial consulta o estoque via PPCP, verificando 

estoque, compromissos já assumidos e capacidade de 

produção/entrega futura. Com esta avaliação (“Análise 

Crítica”) é definido o que deve e o que pode ser ofertado ao 

mercado. 

Nota 01: As ofertas são feitas normalmente via e-mail. 

Busca da reação do 

cliente 

Conforme oferta de produto (prateleira) feita previamente, o 

cliente analisa e escolhe o tipo de classe de couro que lhe 

atende. Nesta etapa ele apenas escolhe dentre as opções 

existentes. O setor comercial busca a reação do cliente, 

estando aberto para a análise de todas as contraofertas 

recebidas. 
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MERCADO EXTERNO 

 
ETAPA  DESCRIÇÃO 

De acordo com a demanda e o interesse da empresa, iniciam-

se as negociações e ajustes necessários considerando 

informações de mercado (abates + entregas), taxas de câmbio 

e demais custos envolvidos em cada processo. 

Fechamento do 

negócio 

Ao ser fechado a negociação, o setor comercial repassa as 

informações da venda (nome do comprador, descrição da 

mercadoria, preço, comissão do agente, porto de destino, 

data de embarque, condição de pagamento e observação para 

processo de produção) por meio da planilha “Fechamento 

Pedido de Venda”, para o setor de exportação para emissão 

do contrato e o aceite no mesmo pelo cliente. 

Nota 02: Quando for cliente novo e em caso de venda “C.A.D” 

(Contra entrega de documentos), é necessário informar ao 

departamento exportação os dados bancários do 

cliente/importador. 

• Verificar com a produção real disponibilidade de 

entrega; 

• Estar atento para qualidade geral do couro: 

curtimento, seleção e medida; 

• Ofertar primeiro para quem tem melhor potencial de 

compra em preço. 

Recebimento de 

pedidos 

O setor de exportação recebe os dados da confirmação de 

venda do setor comercial, via e-mail ou celular, com o envio 

da planilha “Fechamento Pedido de Venda”. 

Com base nos dados da venda, o setor de exportação gera 

um número de contrato no MARCA. Emite o contrato, via 

sistema MARCA de acordo com os dados do 

fechamento/venda. O pedido e o contrato deve ser salvo 

(arquivo eletrônico) na pasta clientes, localizados no arquivo 

eletrônico K:\Exportação\Cliente exp1WetBlue se for Wet 

Blue. Neste contrato são descritas as informações 

provenientes da negociação com o cliente, incluindo 

informações sobre o produto negociado. A inspeção da 

mercadoria fica a cargo do comprador caso se considere 

necessário. 

O contrato é assinado pelo setor de exportação ou comercial 

e então enviado ao cliente (importador ou agente da venda), 
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MERCADO EXTERNO 

 
ETAPA  DESCRIÇÃO 

via e-mail. Este contrato é arquivado fisicamente em ordem 

numérica. 

Na expedição 

O setor de PPCP envia via e-mail a Programação de Produção 

Diária para o setor de expedição. O setor de expedição 

providencia a classificação e separação dos couros conforme 

necessidade do cliente. Os pallets separados para o cliente 

em questão são identificados com o número da embalagem e 

o pedido de venda, estes pallets são disponibilizados para 

carregamento no pátio e o romaneio contendo as 

informações dos pallets é enviado para o estoque que 

registra os dados da carga no romaneio e envia este 

documento, via e-mail, para o departamento de exportação. 

Agendamento do 

carregamento 

Quando a carga ficar pronta o setor  de exportação recebe o 

romaneio de produção do setor de expedição (que é 

visualizado pelo Sistema MARCA), verifica com a 

transportadora a disponibilidade de carretas, agenda o 

carregamento e então faz a instrução de nota fiscal pelo 

MARCA e passa os códigos por e-mail para o Departamento 

fiscal, para emissão da nota fiscal, CIS-E e DCO, quando 

necessário, o qual após emissão das mesmas, retorna com 

uma cópia ao departamento exportação, que envia as cópias 

para as transportadoras e  despachante. 

Embarque 

Conforme os contratos são liberados para embarque e vão 

sendo produzidos, o departamento de exportação 

providencia a reserva de navio através do despachante ou 

mesmo diretamente com os armadores, via e-mail. Contrata 

o frete terrestre e providencia o envio da mercadoria para o 

porto. 

Geração de instrução 

de embarque 

Com base no contrato de venda,  e tendo em mãos as notas 

fiscais, o departamento exportação emite a Instrução de 

embarque para o despachante, no MARCA identificada com o 

número do pedido e a frase Instrução de Embarque, que é 

salva em no arquivo eletrônico K:\exportação\cliente 

exp1WetBlue for Wet Blue no arquivo eletrônico depois de 

emitido e conferido esse documento é enviado ao 

despachante via e-mail, juntamente com a cópia do 

certificado sanitário que também é feito no sistema Marca. 

O despachante emite o DU-E quando necessário . 
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MERCADO EXTERNO 

 
ETAPA  DESCRIÇÃO 

 

Emissão de 

documentos 

O setor de exportação emite a “Comercial Invoice” e “Packing 

List” e informa via e-mail a previsão de embarque da 

mercadoria para o cliente e/ou agente, anexando cópia dos 

mesmos. 

O setor de exportação envia ao despachante a cópia de todos 

os documentos que o cliente necessita para liberação da 

mercadoria no exterior, para serem impressos pelo 

despachante no porto, onde ficarão aguardando a emissão 

dos demais documentos (B/L e Certificados), para 

posteriormente serem encaminhados ao banco para 

negociação, no caso de cobrança bancária ou cartas de 

crédito, ou diretamente ao cliente em caso de pagamento via 

transferência eletrônica. 

Acompanhamento 

dos embarques 

O setor de exportação acompanha os embarques marítimos e 

recebe cópia do B/L do despachante assim que embarque 

efetuado. Passa a confirmação de embarque ao 

cliente/agente via e-mail, anexando cópia do B/L. 

Conferência de 

cobranças 

O setor de exportação recebe dos prestadores de serviços e 

despachantes os documentos referentes à prestação de 

serviços de exportação (notas fiscais e boletos de cobrança). 

Estes documentos são conferidos e os originais das NF’s são 

enviados ao departamento contábil e os respectivos boletos 

para o departamento financeiro para a programação de 

pagamento. 

Acompanhar 

recebimento da 

fatura 

O setor exportação acompanha com o departamento 

financeiro o recebimento do crédito da fatura. Caso o crédito 

não for recebido na data prevista, aciona o agente/cliente 

para que o mesmo pressione ou efetue o pagamento da 

fatura. 

 

2.4.5.5. Sistemática de Distribuição 

 

a) Para a realização das vendas 100% da logística ocorre em sistema CFR, ou seja, 

frete por conta da Coming e o seguro por conta do cliente. 

 

b) Para a realização das compras, a logística ocorre na seguinte forma: 
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a. Aquisição de couro: 90% das compras desta categoria, o frete e seguro 

são por conta da Coming. 

b. Aquisição de produtos químicos: 90% das compras desta categoria, o 

frete e seguro são de responsabilidade dos fornecedores.  

c. Aquisição de demais insumos: 90% das compras para as demais 

categorias de insumos, o frete e seguro são de responsabilidade dos 

fornecedores. 

 

c) Atualmente 100% do processo de distribuição ocorre por meio de frota 

terceirizada.  

 

d) Custos com fretes (fretes, armazenagem, courrier e desembaraço aduaneiro) em 

geral representam 12,49% do faturamento total da empresa, conforme 

detalhado abaixo: 

o Frete primário: Representa 3,1% do faturamento da empresa. O mesmo 

refere-se ao transporte da matéria prima do frigorífico até a primeira unidade 

produtiva. É importante mencionar que a COMING realiza seu processo de 

curtimento em outras 05 (cinco) unidades no território brasileiro, por meio 

de processo de terceirização. 

o Frete Intermediário: Representa 2,6% do faturamento da empresa. Refere-

se ao transporte das unidades terceirizadas para a unidade matriz – Trindade 

(GO). 

o Frete venda: Representa 2,89% do faturamento total da empresa. 

Corresponde ao transporte até o porto de embarque, cujo o principal na 

modalidade de vendas é o Porto de Santos. 

o Frete Internacional: Representa 3,4% do faturamento da empresa. Refere-se 

a armazenagem, courrier, desembaraço aduaneiro e transporte de navio do 

Porto de Santos até o Porto de destino. A título de informação, o custo com 

frete mais oneroso em um processo de exportação é para a Índia. O menos 

oneroso refere-se aos países no continente europeu. 

o Frete fornecimento: Representa 0,5% do faturamento da empresa. 

 

2.4.5.6. Sistemática de Marketing 

 

A empresa investe constantemente em ações mercadológicas a fim de posicionar sua 

marca de forma competitiva no cenário nacional e internacional. Atualmente são 

destinados 0,04% do faturamento da empresa para estas ações. As principais são: 

• Incentivo ao acesso constante ao site da empresa; 

• Confecção de brindes diversos, voltado aos colaboradores, parceiros, 

fornecedores e clientes; 
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• Uso de vídeos institucionais para apresentação a clientes, fornecedores, 

parceiros e colaboradores; 

• E-mail Marketing para clientes; 

• Presença constante em Feiras Nacionais e Internacionais;  

• Patrocínios em eventos locais de natureza esportiva e cultural; 

• Inserções em Revistas de negócios e especializadas de expressiva 

representatividade e circulação nacional.  

• Divulgação de reconhecimento por institutos e revistas de expressiva 

credibilidade;  

• Premiações. 

 

2.4.5.7. Análise de Localização 

A COMING está instalada em uma região considerada estratégica, 

principalmente por ser uma condição favorável ao escoamento da produção para todas 

as regiões do Brasil.   

• Disponibilidade de fatores de produção, principalmente no que tange a 

matéria-prima couro. No raio de 150 km estão situados cerca de 70% de 

seus fornecedores (frigoríficos).  

• A Matriz está situada a 25 km da Capital Goiânia. Estão ligadas pela 

Rodovia GO – 060, que é pista dupla e possui excelente estado de 

conservação.  

• Expressiva disponibilidade de mão de obra, assistida principalmente 

pelos municípios de Trindade e Goiânia. 

• Na chegada a Goiânia, existem anéis viários capazes de favorecer as 

opções de rotas para todos os demais municípios goianos, estados e 

Portos. 

• A região Centro–Oeste é considerada atualmente um expressivo 

diferencial competitivo por facilitar em condições similares, distancias e 

opções de deslocamento para escoamento; 

• Por questões estratégicas de logística, a empresa possui ainda acordo 

comercial com outras unidades fabris em sistema de terceirização, a fim 

de atender parte do processo produtivo com maior eficiência quando as 

aquisições de couros ocorrem em estados mais distantes da matriz.  
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2.4.5.7.1 Visualização Geográfica (fonte Google Maps) 
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2.4.5.8. Aspectos de Produção 

2.4.5.8.1. Fluxograma do processo produtivo 
 

 
 
 
 

2.4.5.8.2. Fluxograma do processo produtivo 
 
 

Etapa Descrição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebimento de 

Matéria-Prima 

Esta é a primeira etapa do processamento de couro Wet 

Blue, nesta etapa as peles são recebidas e direcionadas 

conforme necessidades: 

• Peles verdes /frescas: São recebidas e enganchadas 

na nória (transporte aéreo), onde são retiradas as 

rebarbas (partes indesejadas), onde a partir daí são 

direcionadas para a etapa de pré-descarne. 

• Peles salgadas: São armazenadas empilhadas sob 

pallet ou vão direto para o processo. Caso forem 

para o processo, precisam ser remolhadas, antes de 

passarem pelo processo de pré-descarne. 

Pontos de Controles existentes neste processo: 
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• Avaliação das peles verdes:  Verificação se 

apresentam raias (decorrentes da esfola no 

frigorífico) e furos (decorrentes também da esfola 

no frigorífico). 

• Avaliação de peles salgadas: Verificação do estado 

de conservação, pois dependendo do tempo para 

utilizá-la a mesma pode começar a ter problemas de 

conservação, deterioração. 

 

 

Pré-Remolho 

As peles salgadas são carregadas secas no fulão e são pré-

molhadas basicamente com água e tensoativo durante um 

determinado período de tempo que pode variar entre 6 a 8 

h, de acordo com a formulação. Após este período, as peles 

são direcionadas ao pré-descarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-Descarne 

Consiste na retirada da maior parte possível da camada 

hipodérmica da pele, quanto mais retira-se a gordura, 

maior será a extração de sebo. Esta gordura extraída 

(subproduto), também chamada de carnaça é enviada para 

empresas produtoras de ração animal. 

Pontos de Controles existentes neste processo: 

• Após o pré-descarne cada pele recebe uma 

marcação que garantirá a rastreabilidade desta; 

• As peles são avaliadas para verificação de presença 

de raias, furos, aparentes depois desta etapa. Nesta 

avaliação é preenchido o mapa de couros recebidos, 

onde é indicada a quantidade e localização destas 

imperfeições, para tomada de ações na fonte 

geradora destas (Frigorífico); 

• As peles são aparadas em suas extremidades para 

retiradas de excedentes de carnaças, decorrentes 

do pré-descarne. 

 

 

 

 

 

Caleiro 

Esta etapa consiste na retirada de pelos da pele e no 

intumescimento (afastamento das fibras de colágeno) para 

que a pele inche melhorando o próximo descarne e facilite 

a penetração de produtos químicos. Há formulação para 

cada tipo de peles: Pesadas, Salgadas e Verdes. 

Pontos de Controles existentes neste processo: 

• Medição de Ph; 

• Medição de Temperatura; 

• Monitoramento de Tempo; 

• Medição de Baumé. 
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Redescarne Neste processo há o complemento da limpeza das peles por 

meio da passagem destas na descarnadeira e divisora 

(carnaça restante). As carnaças/aparas retiradas, são 

utilizadas na disposição em solo, já as aparas (pedaços de 

pele retirados) são enviados para fábricas de gelatina. 

Pontos de Controles existentes neste processo: 

• Aparação das peles após passagem na 

descarnadeira e divisora; 

• Medição de espessura das peles; 

• Proteção das peles com lonas, quando houver 

parada no processo. 

• Ajuste das máquinas (Descarnadeira / Divisora) para 

um melhor desempenho. 

 

 

 

 

Curtimento 

As peles provenientes do Redescarne são penduradas na 

nória (Transporte aéreo) e transportadas até os fulões de 

curtimento, onde serão adicionados produtos químicos 

conforme formulação. Neste processo, há a transformação 

das peles em couro, onde devem ser seguidas conforme 

formulação, até a obtenção do couro Wet Blue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enxugamento/Medição 

Neste processo acontece a passagem do couro Wet Blue 

por uma máquina denominada enxugadeira, onde a mesma 

tem a função de enxugar e medir o couro Wet Blue. Neste 

processo também há a separação dos couros por tipos de 

classes, defeitos. 

Pontos de Controles existentes neste processo: 

• Medição de espessuras dos couros; 

• Regulagem da enxugadeira (Pressão, velocidade), 

pois para cada tipo de espessura do couro deve ser 

observado esses itens de controle. 

• Aferição da medidora existente na máquina 

enxugadeira, por meio da passagem de gabaritos 

antes do início das atividades diárias. 

• Verificação dos possíveis defeitos que possam 

surgir nos couros, para tomada de ação para ação 

corretiva dos mesmos. 

Obs: Os couros enxugados, poderão ser enviados para o 

estoque, classificação, semiacabado ou expedição, 

dependendo da necessidade. 

Classificação Nesta etapa tanto os couros industrializados na Coming, 

quanto os industrializados por prestadores de serviços 
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(Sem serem classificados), poderão passar no setor de 

classificação, como próprio nome diz, para classificar os 

couros, onde os mesmos serão armazenados por tipo de 

classes (TR1,TR2,TR3,TR4,TR5.) 

 

 

 

 

 

 

 

Expedição 

Nesta etapa serão recebido couros Wet Blue originados da 

Coming ou em prestadores de serviços, porém em sua 

grande maioria o "classificador" do cliente estará presente 

para avaliar, escolher os couros que serão enviados ao 

cliente. Após essa definição, os couros serão paletizados, 

pesados, embalados, identificados e enviados para o 

carregamento. 

Pontos de Controles existentes neste processo: 

•  Inspeção visual dos couros; 

• Classificação; 

• Re-aplicação de fungicida nos couros antes da 

finalização da embalagem, para maior proteção dos 

couros quanto ao surgimento de mofo; 

• Embalagem/Pallet para uma correta conservação 

dos couros. 

 
 
 

2.4.5.8.3. Tipologia do Processo Produtivo da Coming x Mercado 

 

• Coming: Processo semi-automatizado 

o Sistemas de transporte por nórias 

o Sistema de controle e registro de pesos, integrado com MRP 

o Equipamentos de produção atualizados 

o Sistema de medição da área final, digital, integrado com o 

MRP 

o Todos os parâmetros de performance centralizados no MRP 

o Planta de tratamento de efluentes completa 

o Reaproveitamento de banhos de processo 

o Sistema de rastreabilidade de origem e processo 

 

• Mercado 

o 30% Artesanal 

▪ Sem sistemas de movimentação e sem controles 
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▪ Operativa Manual 

o 60% Semi- automatizado 

▪ Padrão Coming 

o 10% Automatizado  

▪ Processos com controles atuação remota 

▪ Sistema de dosagem de insumos/produtos químicos 

automatizados 

▪ Coprocessamento de resíduos gerados 

▪ Alto investimento necessário 

 

2.4.5.8.4. Capacidade Produtiva Nominal x Efetiva (2018) 

 

Unidade de Produção Trindade 

Entrada Pré - descarne 

  Peso Médio Total 

Nominal Capacidade   3.500  couros/dia 43,1 kg/couro   150.745  kg 

Efetiva Realizado 2018   3.037  couros/dia 43,1 kg/couro   130.804  kg 

 

 

2.4.5.8.5. Perdas no Processo Produtivo 

 

Perdas 

Descrição Limite Realizado Parâmetro 

Rendimento 2018 9,35 9,04 kg/m² 

Consumo de Produto Químico 2018   12,11% Em relação a fórmula 

Consumo de Produto Químico 2019   3,99% Em relação a fórmula 

Couros com defeitos 3,00% 4,10% Ver Evolução no gráfico 

 

Resultado: 3,32% abaixo do limite.  

Comentários: Referência nacional x limite 
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2.4.5.8.6. Fontes e Consumo de Energia 

2.4.5.8.6.1. Rateio por unidade 

Energia Elétrica - Rateio 

Administrativo SA 

13,00% 

Vendas SA 

Matéria Prima SA 

Recurtimento SA 

Secagem SA 

Acabamento SA 

Expedição SA 

Administrativo WB 0,15% 

Vendas WB 0,00% 

Matéria Prima WB 7,26% 

Caleiro WB 5,97% 

Re-Descarne / Divisão WB 6,68% 

Curtimento WB 12,07% 

Enxugadeira WB 4,53% 

Expedição WB 0,59% 

ETE 30,04% 

Manutenção 0,70% 

Caldeira 2,42% 

ETA 0,27% 

Químico 0,21% 

ADM 1,36% 

Refeitório 2,22% 

Compressores 12,51% 

TOTAL 100,00% 
 

Referências: SA (Semi-acabado); WB (Wet blue) 

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

43101 43132 43160 43191 43221 43252 43282 43313 43344 43374 43405 43435

WB - Defeitos 2018 - COMING

Total Limite
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2.4.5.8.6.2. Consumo Energia Elétrica 2018 e Previsão 2019 

• Média 2018: 281.605 Kwh 

• Média 2018: R$ 101.722,00 

  

• Projeção de consumo sem a produção de semi-acabado: 

o Média 2019: 238.619 Kwh 

o Média 2019: R$ 87.017,31 

 

2.4.5.8.6.3. Caldeira 

• Lenha total 2018: R$ 275.022,56 

• Lenha total 2018: 3.711 mst 

• Média 2018: R$ 22.918,55 

• Média 2018: 309 mst 

• Preço médio: R$ 74,11 / mst  

  

• Projeção da redução de geração para 2019 (sem a produção de semi-acabado): 

o Projeção: 186 mst 

o Preço médio: R$ 74,11 / mst 

o Projeção média: R$ 13.784,46 

 

2.4.5.8.7. Impactos Ambientais 
 

Os curtumes são empresas extremamente importantes para o mercado brasileiro, pois 

“reciclam” um resíduo (pele) que provavelmente seria destinado a aterros. Abaixo estão 

listados os principais impactos causados pelos curtumes e as ações ambientais 

realizadas pela Coming para mitiga-los. 

 

a. Água 

A água é um insumo relevante na operação do curtume (na formulação dos banhos de 

tratamento e nas lavagens das peles) e dependendo da sua produção e do local onde 

opera, o impacto de consumo nos mananciais da região pode ser significativo. Por este 

motivo, a Coming possui outorgas que autorizam a captação de água do córrego 

Fazendinha para o processo produtivo e de poço artesiano para abastecimento humano. 

Ressalta-se que a empresa possui hidrômetros calibrados para o monitoramento diário 

do consumo das captações listadas abaixo: 
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Vale ressaltar que é realizado um trabalho forte e robusto em relação à economia de 

água, o que pode ser visualizado quando comparado o “volume outorgado” com o 

“volume utilizado”, ou seja, utiliza-se em média apenas 41% do volume outorgado para 

captação de água superficial (Ribeirão Fazendinha – Portaria nº1200/2007-GAB), e 25% 

do volume outorgado para captação de água subterrânea (poço artesiano – Portaria 

nº169/2010-GAB). Enquanto que, existe 1 poço que não está sendo utilizado no 

momento (Portaria nº1200/2007-GAB). 

 

b. Energia 

Convém ponderar que a energia consumida pelo curtume, assim como outros insumos, 

depende de aspectos como tipo, capacidade e quantidade de produção, tipo e estado 

dos equipamentos, tipo de tratamento de efluentes, existência de práticas para a 

eficiência energética, entre outros. 

A energia térmica é necessária para processos como secagem dos couros e obtenção de 

água quente ou aquecimento dos banhos de processo; energia elétrica, para 

equipamentos em geral e iluminação. Vale ratificar que os consumos mais significativos 

ocorrem na secagem dos couros, no aquecimento de água / banhos e nos equipamentos 

da estação de tratamento de efluentes, notadamente onde há processos aeróbios, com 

agitação vigorosa e nos fulões. Para monitorar este impacto, a Coming realiza 

acompanhamento mensal do consumo de energia, bem como promove ações de 

sensibilização com os trabalhadores, terceiros e visitantes. 

 

c. Produtos Químicos 

Para beneficiamento da pele, faz-se necessário a utilização de alguns produtos, tais 

como: Sal comum, Álcalis, tensoativos, enzimas, Cal, sulfeto de sódio, sulfidrato de 

sódio, aminas, ácidos, sais ácidos, sulfato de amônio, cloreto de amônio, solventes, 

carbonato de sódio, cromo, fungicidas, taninos, óxidos, dentre outros. 

Uma ação significativa na redução do consumo de produtos químicos, utilizada pela 

Coming é a utilização de reciclos de cromo e caleiro, o que também gera uma economia 

significativa no consumo de água. 

 

d. Materiais gerados 

Em suas operações, além de seus produtos (couros), o curtume gera materiais que 

necessitam de gerenciamento adequado para garantir o seu aproveitamento e/ou a sua 

disposição final de forma a atender à legislação ambiental e minimizar os respectivos 
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impactos ambientais. Segue uma descrição dos principais materiais gerados 

por essa indústria. 

 

d-1. Efluentes Líquidos 

A Coming tem estação de tratamento de efluentes com o objetivo de minimizar seus 

impactos ambientais e atender à legislação vigente. Abaixo segue o gráfico com 

desempenho de eficiência do tratamento de efluente produzido pela Coming/Vilas, no 

que tange a remoção de DBO. 

 

 
 

d-2. Emissões Atmosféricas / Odores 

A operação do curtume produz compostos voláteis que são emitidos para atmosfera, 

gerando odores perceptíveis. Para monitorar esse parâmetro, a Coming realiza 

medições de fumaça preta em seus veículos e na caldeira. Bem como, contrata 

anualmente empresa terceirizada, especializada e licenciada, para elaboração de laudo 

de emissão atmosférica dentro e fora das dependências da empresa. 

 

d-3. Resíduos Sólidos 

Dentro do processo produtivo do couro, pode-se destacar os seguintes resíduos sólidos 

como sendo os de maior geração: aparas caleiradas, carnaça, material curtido (farelo de 

rebaixadeira e aparas / tiras curtidas) e lodos do sistema de tratamento dos 

efluentes líquidos. 

 

A Coming possui PGRS (PLANO de Gerenciamento de Resíduos Sólidos) assinado por 

profissional habilitado, que realiza o monitoramento da geração, armazenamento, 

transporte e destinação final dos resíduos gerados. Os mesmos são destinados 

para empresas licenciadas, conforme sua classe (I, IIA e IIB). 

 

O lodo classe II do sistema de tratamento de efluentes é utilizado como adubo para o 

solo, conforme diretrizes da Licença de Funcionamento nº 1827/2013, tendo em vista o 

alto valor de nitrogênio amoniacal, fósforo, cálcio, magnésio e potássio, que são 

macronutrientes necessários e absorvidos em maiores quantidades pelas plantas. 
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2.4.5.8.8. Geração de Resíduos no Processo Produtivo (Parâmetro / Dados de 2018) 

 

Processo Item Descrição Origem  Acondicionamento Destinação 
Unidade 

de 
Medida 

 Total 
2018  

WetBlue 

1 CONTAINERS 1000L 
Armazenamento de 
Produto Químico 

Ao lado do galpão 
de Produtos 

Químicos 

Venda e/ou 
reutilização 

interna 
unidade 

         
803  

2 PAPELÃO (celulósicos) 
Embalagens de insumos e 
materiais 

Central de Triagem Reciclagem kg 
   

33.663  

3 PLÁSTICO MOLE 

Embalagens de insumos e 
materiais, bem como de 
atividades administrativas e 
refeitório 

Central de Triagem Reciclagem kg 
   

26.803  

4 PLÁSTICO DURO 
Embalagens de insumos e 
materiais 

Central de Triagem Reciclagem kg 
         

920  

5 SUCATA DE FERRO 
Manutenção industrial e 
refeitório (latinhas) 

Caçamba Reciclagem kg 
   

35.345  

6 SUCATA DE COBRE Manutenção industrial Central de Triagem Reciclagem kg 
           

60  

7 SUCATA DE ALUMINIO Manutenção industrial Central de Triagem Reciclagem kg 
           

12  

8 
BOMBONAS PLÁSTICO 10, 
20, 50, 100, E 200 L 

Armazenamento de 
Produto Químico 

Central de Triagem Reutilização unidade 
         

191  

9 
TAMBOR DE FERRO 20, 100 
e 200L 

Armazenamento de 
Produto Químico 

Central de Triagem 
Reutilização / 

Reciclagem 
unidade 

         
808  
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10 PNEUS USADOS  Logística Central de Triagem Reciclagem unidade 
           

52  

11 
NÃO RECICLÁVEL/LIXO 
COMUM 

Banheiros, refeitório e 
atividades administrativas 

Caçamba Aterro Municipal tonelada 
         

240  

12 ELETRÔNICOS INSERVÍVEIS 
Atividades administrativas 
e T.I. 

Central de Triagem Aterro Industrial kg 
         

150  

13 LÂMPADAS  Manutenção industrial Central de Triagem Aterro Industrial kg 
         

120  

14 BOTA USADA 
Almoxarifado (devolução 
EPI usado) 

Central de Triagem Reciclagem unidade 
         

144  

15 ÓLEO USADO Manutenção industrial 
Bombona na 
Manutenção 

Reciclagem / 
Reutilização 

litro 
     

1.140  

16 GARRAFA PET 
Refeitório 

Central de Triagem Reciclagem kg 
           

82  

17 
NAVALHA 

Manutenção industrial Central de Triagem Reciclagem unidade 
           

35  

22 LODO CROMO E.T.E. (reciclo de cromo) 
Central de Triagem 

/ Caçamba 
Aterro Industrial / 
Coprocessamento 

tonelada 
           

72  

23 
RESÍDUOS COM ÓLEO E 
GRAXA 

Manutenção industrial 
Central de Triagem 

/ Caçamba 
Aterro Industrial / 
Coprocessamento 

tonelada 
             

3  

24 SACARIAS CONTAMINADAS 
Armazenamento de 
Produto Químico / 
Processo produtivo 

Central de Triagem 
/ Caçamba 

Aterro Industrial / 
Coprocessamento 

tonelada 
           

70  
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2.5. Diferenciais Competitivos 

 

Os principais diferenciais competitivos da RECUPERANDA são: 

a) Possui uma das marcas de maior credibilidade do país no segmento 

de produção e comercialização de couros, fruto principalmente da 

estabilidade em sua atuação, pontualidade e qualidade dos produtos. 

Em 2011 foi premiada com o melhor Curtume das Américas. 

b) Processo produtivo estruturado em função do tipo de produto 

químico utilizado. Utiliza apenas matérias primas de primeira linha, 

adquiridas de empresas de renome nacional e internacional, além das 

que são capazes de gerar menor impacto ambiental. 

c) Qualidade reconhecida no produto final, no caso do Wet Blue. 

d) Possui certificações de qualidade internacional (LWG), que permite 

comercializar para as melhores e maiores empresas do mundo. 

e) Equipe: Investe constantemente em qualificação e satisfação de seus 

colaboradores, proporcionando assim uma equipe atualizada, 

motivada e com baixo turnover. 

f) Estrutura de RH altamente ativa, buscando ferramentas e políticas de 

trabalho que visam estimular e valorizar os colaboradores.  

g) Estrutura comercial e exportação especializada. 

h) Eficiência Logística. 

i) Trademark. Dedicação integral dos sócios ao negócio e visão da 

cadeia produtiva do couro em sua amplitude. Registra-se ainda o fácil 

acesso por parte de colaboradores e clientes a diretoria. 

j) Localização estratégica, principalmente no que se refere a 

proximidade de fornecedores de matérias primas e vias de 

escoamento para as vendas. 

k) Pulverização. 100% das vendas da empresa são pulverizadas, onde o 

principal cliente não representa mais que 2% no faturamento total do 

negócio. 

 

2.6. Breve análise econômica do setor 
 

As análises e dados apresentados a seguir, serão dedicados a disponibilidade de 

matérias primas, produtividade, volume de vendas, consumo e variáveis diversas que 

influenciam na relação oferta e demanda na cadeia produtiva do couro. 
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Apesar de expressivas dificuldades impostas por diversas variáveis que afetam o setor, 

principalmente em função da crise econômica e crise do couro que desencadeou 

diversos problemas, além da greve dos caminhoneiros, o setor produtivo coureiro ocupa 

importantíssimo papel na sociedade e na força econômica do nosso país, direta e 

indiretamente - merecendo assim políticas mais seguras, revisões em cargas tributárias, 

equalização de concorrência justa,  bem como apoio e possibilidades de retomadas e/ou 

investimentos à iniciativa privada que está inserida nesta importante cadeia produtiva, 

que certamente apresentará números e resultados ainda mais representativos junto ao 

nosso sistema econômico.  

 

2.6.1. Agronegócio Brasileiro 

Sozinho, o Agronegócio representa cerca de 26% da composição geral do Produto 

Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, no período 

de um ano. Com isso, o Agronegócio é, de longe, o maior setor produtivo brasileiro 

vigente. 

O Agronegócio é a profissionalização da relação do homem com a terra, o que podemos 

entender como a mercantilização da produção de alimentos e demais insumos 

necessários para o fomento e funcionamento da cadeia produtiva agrária. 

Portanto, fazem parte do segmento: 

• Fornecedores de insumos; 

• Fabricantes de equipamentos e máquinas; 

• Mão de obra aplicada ao campo; 

• Empresas processadoras; 

• Redes de distribuição (atacadista e varejista); 

• Consumidores; 

• Logística de produção e exportação; 

• Empresas de tecnologia 

Importância do Agronegócio para a evolução da humanidade 

Dados apurados pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO) projetaram que, até o ano de 2030, serão necessários ampliarem a produção dos 

seguintes produtos para atender a demanda mundial por alimentos: 

• 34% de carne bovina; 
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• 47% de carne suína; 

• 55% de carne de frango; 

• 59% de açúcar; 

• 19% de arroz; 

• 83% de milho; 

• 98% de soja. 

Para que o Brasil continue atuando como importante fornecedor do mercado mundial, 

será preciso investir em tecnologias e soluções que potencializem a produção dos itens 

mencionados. Felizmente, o desempenho do setor tem mostrado que o número de 

empregos gerados pela cadeia do Agronegócio tem aumentado, o que mostra uma 

sensibilidade do setor para corresponder à projeção de demanda crescente. 

O diferencial almejado ao gestor do Agronegócio 

É claro que os desafios do Brasil no Agronegócio ainda são muitos. Questões como 

logística, armazenagem, qualificação profissional, e políticas públicas precisam de 

melhorias. Um desses desafios é garantir a certificação dos produtos agropecuários 

segundo as normas nacionais e internacionais de saúde e sustentabilidade para o país 

continuar com o crescimento das exportações. 

Mas cabe ao gestor da área conhecer a fundo os mecanismos da cadeia produtiva, para 

que possa se destacar no mercado e para os que estão em busca de uma nova 

oportunidade. 

Diferenciais da Agroindústria alimentar e não alimentar 

A agroindústria é dividida em dois grupos diferentes: 

• A não alimentar (fibras, couros, calçados, óleos vegetais não comestíveis entre 

outras); 

• A alimentar (sucos, polpas, extratos, lácteos, carnes entre outros). 

Nas duas cadeias agroindustriais os procedimentos são completamente distintos, uma 

vez que na agroindústria alimentar o cuidado tomado é bem minucioso, por tratar de 

uma produção de alimentos e requer uma segurança para seus consumidores. Já na 

agroindústria não alimentar os cuidados adotados são semelhantes de outros setores 

industriais. 

Dinâmica da Agroindústria 

Podemos dizer que a agroindústria é o anexo de atividades pautadas em mudanças de 

matérias-primas procedentes da agricultura e pecuária. Denominados como 
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subprodutos, podem estar presentes na produção de alimentos (carnes, enlatados, 

laticínios), de produtos de couro, biocombustíveis, têxteis e demais produções. 

 

O nível de transformação altera vastamente em desempenho dos desígnios das 

indústrias agroindustriais. Essa agroindústria atinge desde o abastecimento de insumos 

agrícolas até o consumidor final, de acordo com cada matéria prima. 

 

Quando comparado a outros segmentos industriais da economia, ela apresenta uma 

certa originalidade decorrente de três constitutivas essenciais das matérias-primas: 

sazonalidade, heterogeneidade e perecibilidade. 

 

2.6.1. Maiores rebanhos bovinos no mundo em 2018 
 

A Tabela a seguir apresenta os dados dos maiores rebanhos bovinos do mundo, por país 
produtor, nos anos de 2017 e 2018, em milhões de cabeças e, a respectiva variação 
anual, segundo dados do USDA. 

 

A Índia é o principal rebanho mundial, com estoque estimado em 305,0 milhões de 

cabeças para o ano de 2018 e um leve crescimento frente ao valor apurado em 2017. E 

dentre os maiores rebanhos mundiais, destaque ao Brasil, com perspectiva de maior 

taxa de crescimento do estoque de animais em 2018. 

 

A China, que detém o terceiro maior rebanho de bovinos do mundo, deve apresentar 

queda no estoque de animais em 2018, caindo de 99,17 milhões de cabeças em 2017 

para 96,85 milhões. 

 

Aliás, é importante destacar que dentre os 10 países detentores dos maiores rebanhos 

mundiais, apenas 3 deles devem apresentar queda no estoque de animais em 2018. 

Além da China, a União Européia (UE) e Rússia tem expectativa de queda no número de 

animais no rebanho. 
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A Figura abaixo ilustra a participação, por país, entre os 10 maiores rebanhos bovinos 

mundiais em 2018. 

 

 
 

O importante é ressaltar que apenas a Índia e o Brasil, juntos, tem mais da metade do 
estoque de bovinos do mundo, com 53,6% do rebanho mundial. E considerando apenas 
os 5 países com os maiores rebanhos mundiais, a participação deles supera os 80%. 
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2.6.1.1. Rebanho Bovino Brasileiro 
 

O Centro-Oeste é a região com a maior produção de bovinos. O maior rebanho é o do 

Mato Grosso, composto por 30,2 milhões bovinos (figura 1), segundo dados do último 

levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2016. 

  

Desde 2010 a quantidade de cabeças do rebanho deste estado aumentou 5,4%, e a 

produção de carne subiu 17,8%, alcançando a marca de 1,2 mil toneladas. Esse número 

pode ser interpretado como resultado do investimento em intensificação da produção. 

 

Nos outros estados do Centro-Oeste, o rebanho caiu 2,5% no Mato Grosso do Sul e 

aumentou 7,2% em Goiás. Goiás ultrapassou o Mato Grosso do Sul em quantidade de 

cabeças de bovinos. 

 
2.6.1.2. Rebanho Bovino por Estado (em milhões/cabeça) 
 

 
Fonte: IBGE/Elaborado por Scot Consultoria – www.scotconsultoria.com.br 

 

 

http://www.scotconsultoria.com.br/
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 O aumento da participação de fêmeas no abate de bovinos foi um dos fatores de 

redução do rebanho em regiões do Centro Oeste. Contudo, o crescimento e 

intensificação da atividade pecuária acabaram reduzindo o efeito do abate de fêmeas. 

 

Apesar do crescimento contido, a região Centro-Oeste continua na liderança, com 75,1 

milhões de cabeças, posição conquistada há tempos. Mas a região do Brasil que merece 

destaque é a Norte. Região na qual a pecuária, vem caminhando a passos largos. 

 

Nos últimos anos ela foi a região que aumentou a participação na composição do 

rebanho nacional, saindo de 14% para 22%. Os estados que alavancaram esta subida 

foram, em ordem de importância, Rondônia e Pará. 

 

Sabemos que o avanço da agricultura empurra a pecuária para terras menos valorizadas 

e o potencial de crescimento destes estados tem atraído investidores. 

 

As dificuldades também são diversas e envolvem questões políticas, sociais, ambientais, 

tecnológicas e econômicas. Dentre elas podemos citar a disputa pela posse da terra, a 

preservação ambiental e a infraestrutura, entre outros obstáculos. 

 

Em todas regiões existem limitações e viabilidade de desenvolvimento da atividade 

pecuária, cabe ao investidor avaliar os custos de oportunidade e tecnificar a produção 

para torna a atividade competitiva na região escolhida. 

 

FONTE: https://www.scotconsultoria.com.br/noticias/artigos/48277/rebanho-bovino-

brasileiro-por-regiao.htm 

 

 

2.6.1.4. Estatística da Produção Pecuária 
2.6.1.4.1. Primeiros resultados: 2º trimestre de 2018 - Abate de animais 

Bovinos 

 

No 2º trimestre de 2018, foram abatidas 7,69 milhões de cabeças de bovinos sob algum 

tipo de serviço de inspeção sanitária. Essa quantidade representa diminuição de 0,4% 

em comparação com o trimestre imediatamente anterior e aumento de 3,6% em relação 

ao 2o trimestre de 2017. 

 

A produção de 1,89 milhões de toneladas de carcaças bovinas no 2º trimestre de 2018 

indica aumento de 0,5% em relação ao 1o trimestre deste ano e incremento de 3,2% em 

relação ao apurado no 2º trimestre de 2017. 

 

https://www.scotconsultoria.com.br/noticias/artigos/48277/rebanho-bovino-brasileiro-por-regiao.htm
https://www.scotconsultoria.com.br/noticias/artigos/48277/rebanho-bovino-brasileiro-por-regiao.htm
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2.6.2. Histórico do Couro 
 

A utilização de peles e couros de animais pelo homem vem de épocas remotas, desde a 

pré-história, quando o caçador neolítico utilizava-se do couro para cobrir o corpo.Em 

Atenas, após a derrota dos fenícios pelos gregos, séculos antes de Cristo, já existiam as 

fábricas que curtiam o couro e a produção era destinada à exportação. Outro registro 

importante refere-se ao uso do pergaminho, surgido no século II, na cidade de Pérgamo. 

Nele, os hebreus lançaram seus conhecimentos, utilizando como matéria-prima peles 

de cabra, de jumento, de bode, de bezerro e de antílope. Algumas técnicas milenares no 

tratamento da pele animal só foram reveladas graças aos historiadores, que registram 

os acontecimentos da humanidade há milhares de anos. Desde a simples secagem da 

pele ao sol, como a raspagem desta por peças talhadas de granito, banhando-a com 

azeite e graxa, tornando-a resistente à umidade e à ação do tempo. 

 

De acordo com Goulart (1966) descreve os registros feitos pelos chineses em 1770 A.C., 

atribuindo a Tichin Fung a descoberta do método de tanagem das peles. Entretanto, a 

utilização do alúmen e dos taninos vegetais foi preconizada pelos egípcios e babilônicos, 

obtendo-se um couro resistente à putrefação. 

 

No século XX, os irmãos Durio descobriram o método de curtimento realizado em até 

dois dias. Inicialmente, o novo método causou assombros. Mas o tempo provou os bons 

resultados do novo processo de curtimento, provocando efeitos positivos pela sua 

eficácia, que deram a credibilidade necessária à descoberta. A elaboração de novas 

teorias e pesquisas científicas, em muito contribuiu para o desenvolvimento da arte de 

curtir (couros), especialmente através dos progressos da química orgânica, que teve 

como ícone o inglês Procter. 

 

Entre as muitas utilizações, o couro também foi importante para a navegação. 

Transformado em velas, levou as antigas naus e galeras de comércio e guerra a lugares 

distantes, ajudando os remeiros (escravos) no esforço para deslocar as embarcações. 

 

A guerra foi outra atividade a utilizar, em grande escala, o couro como matéria-prima. 

Desde a época em que se guerreava com arco e flecha, até às guerras da era moderna (I 

Guerra Mundial 1914-1918), o artigo militar foi importante no desenvolvimento da 

indústria de transformação do couro. Sua utilização foi empregada nas armas defensivas 

– casacos, escudos e couraças – e nas vestimentas de soldados. 

 

Não se pode falar do couro sem apresentar um pouco da história dos calçados. Os 

egípcios, os chineses e as civilizações mais antigas registraram em suas inscrições a 

presença dos calçados. As sandálias egípcias – com mais de 5 mil anos – sem utilizar o 

couro, tinha como base cordas trançadas de cânhamo ou capim, contornadas por 
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gramíneas ou juncos. Já na Mesopotâmia, são descritas sapatas de couro cru amarradas 

aos pés por tiras do mesmo material. 

 

A evolução dos calçados está diretamente ligada ao método de curtimento do couro. 

Com a técnica de curtimento do couro com seivas de plantas e, posteriormente, com 

sais de cromo, foi possível tornar a matéria-prima mais resistente e adequada à 

fabricação dos calçados. 

 

Apenas no século XVI surgem mudanças significativas quanto à concepção dos calçados. 

Dentre elas, as variações dos modelos de calçados femininos e masculinos. A partir de 

1850 os calçados passam a apresentar uma diferença entre os modelos do pé-esquerdo 

e pé-direito, além de maior variedade entre os tamanhos. As mudanças que se sucedem 

referem-se mais aos aspectos sociais, chegando aos dias de hoje. 

 

2.6.2.1. Agronegócio: ciclo do couro 
 

Sua utilização para o suprimento de necessidades passou a existir, a partir do momento 

em que o homem percebeu a possibilidade de sua utilização, fato que ocorreu nas 

atividades mais antigas da humanidade. O homem primitivo percebeu que um animal 

não oferecia somente o alimento, que dele poderia se aproveitar mais, nossos 

antecessores pré-históricos utilizavam os couros e as peles de grandes mamíferos para 

produzir roupas que os protegiam das condições climatéricas adversas. 

 

O couro é algo muito comum nos dias atuais, ele está presente em diferentes formas no 

cotidiano das pessoas no mundo inteiro. Assessório pessoal, vestimenta, calçado e 

decoração de ambientes, além de outras utilidades na composição industrial de objetos 

como carros, motos, acessórios de animais entre outros. O couro tem desempenhado 

um papel importante na conquista do espaço pelo homem. A sua superior 

respirabilidade, flexibilidade e resistência à corrosão torna-o ideal para luvas, botas, 

capacetes e outras aplicações para equipamentos espaciais destinados a missões 

críticas. 

 

O couro é normalmente curtido com crómio, ou "cromo": o elemento químico utilizado 

para revestir outros metais (cromagem) visando à obtenção de um acabamento 

espelhado e resistente ao desgaste. Curtir peles com sais de crómio produz um couro 

flexível e macio que pode ser tingido com uma grande variedade de cores. 

Uma Alternativa Energética aos Subprodutos Residuais. 

Apenas 20% da massa da pele de um animal é transformada em couro. O excesso de 

gordura e de tecido que deriva do processo industrial de curtumes é convertido em 
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instalações de "biogás", que utilizam um processo de fermentação para transformar 

estes resíduos numa fonte de combustível alternativa. As novas tecnologias também 

foram desenvolvidas para transformar retalhos de couros e peles não curtidos em 

subprodutos orgânicos como gelatina, cola e outros produtos protéicos. 

Um Material Resistente 

Tratamentos químicos especiais podem aperfeiçoar as qualidades de resistência ao fogo 

do couro para potenciar as suas características naturais de resistência ao calor. Estes 

tratamentos aumentam a segurança da utilização do couro em aplicações onde a 

resistência ao fogo é importante como em cinemas, bares, automóveis, aviões e outras 

aplicações de estofados. O couro à prova de fogo pode mesmo ser utilizado em produtos 

comuns, como cabos de panelas que aderem a qualquer superfície para uma melhor 

firmeza. 

Uma Nova Moda 

Em equipamentos desportivos a robustez, resistência ao desgaste, durabilidade e 

flexibilidade do couro para bolas de futebol, arneses de equitação, luvas de desporto, 

luvas de basebol e os equipamentos de proteção utilizados por atletas em todas as 

modalidades, desde as pistas de corrida às rampas de esqui. O motociclismo confia no 

couro para utilização no seu equipamento, uma garantia de proteção contra os 

elementos climáticos, bem como no asfalto. 

Desperdícios 

Visto de fato que o couro está presente em várias utilizações desde nossos antepassados 

o que mais é preocupante é o fato dos criadores de gado em suas fazendas 

principalmente de pequeno e médio porte não sabem fazer a utilização deste de 

maneira correta aonde o mercado vem tendo uma renda em torno de US$ 706 milhões 

com a carne e US$ 3 bilhões com o couro, tirando de base dados desde 2002 no mercado 

brasileiro. 

Mas por que é dada tanta ênfase na carne e quase nenhuma no couro? 

O fato é que os criadores ainda não têm palestras campanhas de incentivos e ainda usam 

métodos arcaicos como, por exemplo: 

• Cerca de arame farpado para cercar os animais 

• Abatem com machada ou tiro 
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• Vacinam em qualquer parte do couro 

• Ferem o couro na marcação 

Algumas soluções para estes casos: 

• Cerca de arame liso com choque 

• Abates com técnicas específicas e em locais corretos 

• Vacinas em locais pré-orientados até mesmo em algumas bulas de medicações 

• Fazer valer a legislação (4.714 de 29/06/1965) referente a instrução de marcação 

adequada ao animal 

Marcação com carimbo ou com ferros que não perfurem o couro 

 

Em razão destes maus procedimentos o couro que é furado por uma cerca de arame 

farpado, ferido na marcação, vacinados de forma incorreta, com bicheira que o 

perfurem perde nada mais nada menos que 50 % do valor. 

 

Outro fato é a grande incidência de morte de bezerros recém-nascidos na região do Sul 

devidos as condições climáticas, e que são descartados por completo sendo que o couro 

do bezerro por ser mais macio agrega maior valor, pois estes ficam menos tempo nos 

curtumes e necessitam menos produtos químicos para sua utilização fabril tanto em 

calçados como em vestimentas. 

 

Fato ainda pior é quando o criador toma todos os cuidados acima citados e mais alguns 

e perdem o valor agregado do couro no transporte que deve ser feito de maneira 

cuidadosa, o qual não pode ser jogado ou amontoado de qualquer forma até a chegada 

nos curtumes  - o que é desprezado pelos criadores por acharem que o couro tem total 

resistência. 

 

Esses e outros fatos que aqui não foram citados deixam de gerar receita na economia 

nacional, fazendo com que as indústrias usam os famosos couros sintéticos, borracha e 

outros artifícios para sua substituição, juntando o montante perdido na criação dos 

animais e nas indústrias que usam o couro como matéria-prima somam em média US$ 

900 milhões anuais, grande quantia jogada ao lixo ainda mais em um país como o Brasil 

que vem caminhando na busca de ser primeiro mundo, onde faltam recursos para 

competir em tecnologia com países desenvolvidos, a nossa grande arma é o agronegócio 

que em diversas áreas não estão sendo bem utilizadas. 

 

Fonte:http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/agronegocio-

ciclo-do-couro/55199/ 
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2.6.3. A Cadeia Produtiva do Couro Bovino 

 

A cadeia produtiva de couro inicia-se na atividade da pecuária, em que os diferentes 

sistemas de criação podem resultar em peles de qualidades distintas, impondo 

restrições ao processamento do couro e seus derivados. A cadeia produtiva do couro, 

além dos setores situados a montante – criadores e frigoríficos – relaciona-se também 

com setores auxiliares como fornecedores de produtos químicos que produzem 

corantes, resinas tanantes, óleos e graxas; bens de capital, composto pelos fabricantes 

de máquinas e equipamentos para couros. Afora esses ramos de apoio à indústria existe 

uma institucionalidade que influi no desempenho do setor. Sob este aspecto é de se 

mencionar as feiras nacionais e internacionais que se constituem em espaço não só de 

negócios, mas igualmente de contatos com novos produtos e materiais, e em alguns 

casos a atuação de instituições vinculadas à assistência tecnológica. 

 

Na configuração mais comum do fluxo produtivo, o couro salgado é fornecido pelos 

frigoríficos aos curtumes, que podem processá-lo total (couros acabados) ou 

parcialmente (wet blue ou semiacabados - crust). Dependendo esse processamento do 

tipo de curtume: integrado ou não-integrado. Entre os primeiros estão aquelas unidades 

produtivas que estão capacitadas a realizar todas as atividades de beneficiamento, 

desde o couro cru ao couro acabado. 

 

Já os curtumes não integrados são aqueles que efetuam apenas algumas fases da 

transformação do couro: os curtumes de wet-blue – primeira fase do tratamento do 

couro –; os curtumes que a partir do wet-blue processam o couro semiacabado ou crust; 

e, finalmente, aqueles curtumes que se dedicam ao acabamento do couro em sua fase 

final. 

 

A cadeia do couro é responsável por uma relevante parcela da economia, com 

capacidade para atuar em novos mercados e com grande potencial para aumentar a 

produtividade da cadeia em parceria com a pecuária, resultando numa melhoria na 

qualidade do couro. 
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2.6.4. Maiores Produtores de Couto do Mundo  
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2.6.5. Cadeia Produtiva do Couro e a Relevância do Brasil 
 

A indústria do couro está diretamente ligada ao mercado da carne bovina e depende, 

portanto, da dinâmica dos setores de agropecuária e de alimentos, uma vez que o couro 

é subproduto desses dois segmentos. Assim, a cadeia produtiva de couro e derivados 

inicia-se na atividade da criação dos animais, seguida pelo abate. A pele é tratada ainda 

no frigorífico ou vendida para os curtumes, onde é submetida a outros processamentos 

até que se obtenha o couro tratado, então destinado às indústrias de uso final. A 

indústria química representa um elo de grande importância nessa cadeia produtiva, uma 

vez que proporciona insumos que possibilitam a transformação do couro bruto em 

produto comercializável.  
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2.6.5.1. Carne e Couro de Qualidade 
 

O consumidor que compra carne, sapato, bolsa ou tênis de couro no Brasil paga um 

preço maior pela qualidade desses produtos. No entanto, os produtores recebem o 

mesmo valor, não importando a qualidade da carne do boi gordo que entregam ao 

frigorífico. Alguns estados como Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul possuem 

programas que reconhecem e diferenciam o preço da arroba pago ao produtor em 

função da qualidade do produto. Entretanto, os produtores não recebem nada pelo 

couro do boi, matéria-prima que alimenta uma indústria capaz de reunir mais de 800 

empresas que processam em torno de 40 milhões de peças de couro, faturando mais de 

R$ 4 bilhões por ano. Ganham os frigoríficos e o setor coureiro, perdem os produtores 

que não recebem pela matéria-prima. 

 

Na maioria dos estados, os frigoríficos pagam aos produtores um preço menor pela 

carne de vacas de descarte, um produto de menor qualidade que muitas vezes é 

comercializado sem a devida rotulagem, sendo vendido pelo mesmo preço da carne de 

boi.  Na hora de pagar os produtores, não importa se é um novilho precoce, proveniente 

de um sistema de produção intensivo e abatido com menos de 2 anos de idade, ou se é 

um boi de 4 anos, oriundo de uma propriedade de pecuária extensiva de baixo nível 

tecnológico. Ganham os frigoríficos, perdem os consumidores e os produtores. 

 

A realidade brasileira ainda é de uma pecuária de corte extensiva, com baixo nível 

tecnológico. O resultado é que uma área de 10 mil metros quadrados de pasto alimenta, 

em média, apenas uma cabeça de gado e demora cerca de 40 meses para engordar um 

boi. A produção média brasileira é de aproximadamente 90 quilos de peso vivo por ano 

nessa área de pasto. Como os couros não têm valor para os produtores, acabam sendo 

danificados no manejo dos animais, principalmente na marcação com ferro quente em 



 

 

Página 72 de 112 

 

 

locais inadequados ou pela falta de controle dos bernes carrapatos. Além disso, a 

clandestinidade em algumas regiões é estimada em 30% a 40% do total de animais 

abatidos. Perde toda a cadeia produtiva de couro e derivados pela menor qualidade da 

matéria-prima e redução da competitividade. Perdem os consumidores que comem 

alimentos inseguros e pagam mais pelos produtos. Perde o governo que arrecada menos 

impostos. 

 

Sistemas de produção intensivos, com adoção de tecnologias, são mais produtivos, mais 

rentáveis, geram mais empregos e causam menor impacto ambiental por quilo de carne, 

litro de leite ou peça de couro produzida.  As principais inovações tecnológicas 

desenvolvidas pela Embrapa, organizações estaduais de pesquisa e universidades, que 

podem revolucionar a pecuária de corte brasileira dentro das fazendas, consistem no 

uso de pastagens melhoradas, com capins e leguminosas adaptadas às condições de 

clima e solo de cada região; sistemas integrados de lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-

floresta; uso de inseminação artificial em cruzamentos industriais de animais da raça 

zebuína com raças europeias; manejo sanitário, nutricional e reprodutivo correto do 

rebanho; e a administração adequada das propriedades. Esses sistemas podem 

alimentar até três cabeças de gado, levando de 24 a 30 meses para engordar um boi e 

produzir cerca de 370 quilos de peso vivo por ano na mesma área de 10 mil metros 

quadrados de pasto. 

 

Apesar das vantagens apresentadas, os sistemas intensivos são utilizados por poucos 

produtores. A inovação tecnológica em larga escala na pecuária de corte depende de 

políticas eficazes, de acesso à informação e crédito e de preços diferenciados para 

remunerar os produtores pela carne e couro de qualidade. 

 

A falta de políticas que contribuam para melhorar a relação entre pecuaristas e 

frigoríficos, remunerando os primeiros de acordo com a qualidade dos produtos, 

acarreta prejuízos em todos os elos da cadeia de carne e couro. Além disso, os produtos 

de uma pecuária extensiva, com problemas sanitários, ambientais e nas relações 

trabalhistas expõem as agroindústrias exportadoras brasileiras a riscos elevados e 

frequentes de sanções nos mercados internacionais. Na medida em que essas empresas 

se tornarem grandes conglomerados internacionais, seus investidores estarão cada vez 

mais atentos a esses riscos. 

 

Uma estratégia de ação conjunta entre governo e setor privado, visando reestruturar a 

relação de fornecimento entre pecuaristas, frigoríficos e empresas do setor coureiro, de 

forma que esses paguem àqueles de acordo com a qualidade da carne e couro 

produzidos, agregaria valor adicional em toda a cadeia produtiva. Também contribuiria 

para a maior inserção desses produtos nos mercados mais atrativos da Comunidade 
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Europeia, Japão e Estados Unidos que hoje apresentam restrições aos produtos 

brasileiros. 

Com políticas de diferenciação do crédito aos produtores e dos impostos sobre a 

propriedade e os produtos, de forma a premiar as propriedades mais eficientes, o 

governo estimularia a conversão da pecuária extensiva em sistemas de produção 

intensivos. Isso também contribuiria para acelerar o processo de certificação do 

rebanho bovino, além de incentivar a melhoria das relações de trabalho, das condições 

de vida dos trabalhadores e promover a mitigação dos problemas ambientais causados 

pela pecuária. 

 

Produzir carne e couro de qualidade, com selo sanitário, social e ambiental trará 

segurança aos consumidores, produtores, empresas da cadeia de carne e couro e a seus 

investidores, além de proporcionar ganhos ao governo devido ao aumento da 

arrecadação de impostos, como consequência da redução da clandestinidade na cadeia 

produtiva. 

 

Há uma crescente percepção no âmbito nacional e internacional de que, com a transição 

da pecuária extensiva para intensiva, o Brasil será capaz de promover o crescimento do 

rebanho bovino e da produção de carne e couro de qualidade. Ao mesmo tempo, a 

pecuária será o principal setor a contribuir com as metas nacionais de redução das 

emissões de gases de efeito estufa. 

FONTE:http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=22118&s

ecao=Artigos%20Especiais 

 

2.6.5.2. Aquisição de Couro 
 

Os curtumes investigados pela Pesquisa Trimestral do Couro – aqueles que efetuam 

curtimento de pelo menos 5 000 unidades inteiras de couro cru bovino por ano – 

declararam ter recebido 7,94 milhões de peças inteiras de couro no 2º trimestre de 

2018. Essa quantidade é 7,4% menor que a registrada no trimestre imediatamente 

anterior e 3,5% inferior à registrada no 2º trimestre de 2017. 
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Fonte: https://www.beefpoint.com.br/ibge-estatistica-da-producao-pecuaria/2018. 

 

2.6.6. PREÇO DO COURO VERDE CAIU 47,4% NO BRASIL CENTRAL EM 
2018 

 

No ritmo de 2017, 2018 trouxe apenas desvalorizações para o couro verde. A última 

valorização registrada foi em fevereiro de 2017, após isso, ou estabilidade ou queda nas 

cotações. 

Mesmo com a alta do dólar, o que favorece a exportação, a demanda deixou a desejar. 

De janeiro a novembro, o Brasil exportou 411 mil toneladas em couros, queda de 0,6% 

em relação ao mesmo intervalo de 2017. Do lado do faturamento, a receita foi 23,7% 

menor na mesma comparação (MDIC). 

Mesmo a retirada do imposto (a partir de setembro) para a exportação do couro wet 

blue, o mercado não reagiu.  

https://www.beefpoint.com.br/ibge-estatistica-da-producao-pecuaria/2018


 

 

Página 75 de 112 

 

 

Procura bamba e oferta maior, afundou a cotação do couro verde, tendo em vista o 

maior volume de bovinos abatidos. 

Até a última semana de dezembro, o couro verde de primeira linha estava cotado, em 

média, em R$0,90/kg, considerando a região do Brasil Central. Apenas em dois meses 

(junho e julho) tivemos valores reais menores que os atuais, considerando médias 

mensais desde 2007, início do monitoramento de preços.  

Em 2018, considerando o preço deflacionado, a cotação do couro verde de primeira 

linha caiu 47,4% (Brasil Central). 

2.6.7. INDÚSTRIA DÁ SINAIS DE RECUPERAÇÃO 
 

A indústria dá sinais de recuperação. O setor de calçados, um dos mais castigados pela 

crise, voltou a contratar. 

 

Outros setores também estão em recuperação. Números divulgados nesta terça pela 

Confederação Nacional da Indústria mostram que, depois de dois meses de queda, o 

faturamento e a quantidade de horas trabalhadas subiram em novembro. 

Passo a passo a economia volta a andar. O ritmo ainda é lento, mas as lojas estão mais 

cheias e a produção da indústria tem subido. São bons sinais, mas, segundo os 

economistas, o setor não está livre de tropeços. Há vários obstáculos a serem vencidos 

até o país se firmar no caminho do crescimento. 

 

O desemprego ainda é alto e há muitos trabalhadores na informalidade, sem a 

segurança da carteira assinada para planejar gastos maiores de consumo. 

 

2.6.8. Exportações Brasil 
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2.6.8.1. Representatividade da RECUPERANDA no mercado de couro e 
peles 
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*Representatividade Coming no contexto do Estado, País e do mundo 

 

 

2.6.8.2. Análise das Exportações Brasileiras 
 

 
 

As Exportações de Couros e Peles apresentadas pela SECEX (Secretaria de Comércio 

Exterior) do MDIC, referentes ao mês de março de 2017, registraram o valor de US$ 

192,6 milhões, o que significa um aumento de 3,8% em relação ao mesmo mês do ano 

passado, quando foram exportados US$ 185,6 milhões.  

 

Em relação a fevereiro houve um aumento expressivo de 19,5%, quando o total 

exportado foi de US$ 161,2 milhões. Quanto ao total exportado em metros quadrados, 
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em março de 2017 foram embarcados 20,2 milhões, 17,2% acima de março de 2016, 

cujo total foi de 17,2 milhões de m². 

Segue abaixo o perfil das exportações do mês março 2017 : 
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2.6.8.3. Análise das Importações Brasileiras de COUROS E PELES 
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2.6.9. EXPECTATIVA PARA 2019 

2.6.9.1. Otimismo do Setor Calçadista 

A indústria calçadista espera recuperação em 2019, puxada por melhora nas exportações. Ao 

contrário do varejo, que teve crescimento acima do esperado no ano passado, o setor deve ter 

fechado 2018 com queda nos indicadores. 

“Temos expectativa de melhora no mercado interno ao longo de 2019, com base já nos resultados 

do final do ano. Talvez ocorra uma pequena arrefecida no 1º trimestre, mas recuperando no período 

seguinte. Também deve ocorrer uma recuperação acentuada no mercado externo”, projeta o 

presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Heitor Klein. 

O dirigente acredita que o setor possa ser beneficiado pela guerra comercial entre Estados Unidos e 

China. “Deve haver uma recuperação das exportações, que sofreram quedas nos últimos anos, em 
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função de um movimento notável de compradores americanos, que buscam diversificar suas fontes 

de suprimentos e reduzir sua dependência da Ásia”, assinala. De acordo com os dados mais recentes 

da Abicalçados, a produção do setor teve queda de 2,6% no acumulado de janeiro a outubro do ano 

passado, em relação ao igual período de 2017. Na mesma comparação, a exportação de calçados 

retraiu 8,6% em volume e de 9,8% em receita. Porém, em setembro e outubro, houve melhora na 

produção (5,2% e 6,6%) em relação aos mesmos meses de 2017. Em novembro, as exportações 

apresentaram alta de 6,6% sobre igual período do ano retrasado. “Esperamos que com um 

movimento maior de exportações, a produção brasileira de calçados volte a ter números positivos”, 

pontua Klein. 

Varejo 

O diretor executivo da Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados (Ablac), Wesley 

Barbosa, afirma que em 2018 houve expansão de 2,6%. “Foi acima do esperado. Nos anos anteriores 

praticamente não houve crescimento. A perspectiva inicial era de 1% a 1,5%.” Ele destaca que as 

vendas tiveram desempenho positivo, mesmo com uma série de fatores prejudiciais ao comércio. “O 

ano foi comprometido pela eleição, Copa do Mundo [de Futebol], um alto número de feriados e a 

greve dos caminhoneiros.” 

De acordo com a Ablac, mais da metade do total vendido corresponde ao segmento de calçados 

femininos. “O masculino fica em segundo, mas pelo valor, não pelo volume, que é inferior ao infantil”, 

diz Barbosa. 

O consultor de negócios e diretor da Franchise Solutions, Pedro Almeida, explica que o desempenho 

foi positivo graças às vendas do último bimestre. “O 1º semestre foi muito fraco, o ano fechou 

positivamente pelas vendas de fim de ano e de uma maior confiança após as eleições.” Em 2019, a 

expectativa é de continuidade do crescimento. “A expectativa é de incremento na casa dos 3% nas 

vendas de lojas de calçados”, estima Barbosa. “A indefinição eleitoral travou investimentos do varejo. 

Agora, com a linha econômica definida, as ações são encaminhadas. Além disso, não haverá fatores 

desestabilizadores em 2019, como eleições e Copa do Mundo”, destaca. 

Almeida acredita que o crescimento não será tão concentrado em único período, como foi em 2018. 

“A tendência é que seja mais diluído em 2019.” 

O diretor da Couromoda (feira de calçados e artigos de couro), Jeferson Santos, explica que as boas 

vendas de fim de ano desencadeiam um processo positivo para o setor. “Calçados e confecções foi o 

2º item mais vendido no Natal. O lojista vai precisar repor o estoque e fazer vitrine.” Ele projeta 

avanço de 5% na visitação da feira. “É o termômetro do setor, representa 35% do PIB anual. 

Esperamos a presença de grandes players internacionais e a participação de compradores de 50 

países.” Santos afirma que as exportações costumam ser mais produtivas em momentos de maior 

estabilidade política. “O Brasil vende calçados para mais de 160 países”, reforça. Klein, da 
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Abicalçados, acrescenta que os principais produtos exportados do País são calçados de couro e 

sandálias injetadas. 

Fonte: https://www.dci.com.br/impresso/calcadistas-esperam-melhora-de-exportac-es-1.770287 

 

2.6.9.2. Calçadistas Esperam Melhora de Exportações após 2018 Irregular 
 

A indústria calçadista espera recuperação em 2019, puxada por melhora nas exportações. Ao 

contrário do varejo, que teve crescimento acima do esperado no ano passado, o setor deve ter 

fechado 2018 com queda nos indicadores. 

“Temos expectativa de melhora no mercado interno ao longo de 2019, com base já nos resultados 

do final do ano. Talvez ocorra uma pequena arrefecida no 1º trimestre, mas recuperando no período 

seguinte. Também deve ocorrer uma recuperação acentuada no mercado externo”, projeta o 

presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Heitor Klein. 

O dirigente acredita que o setor possa ser beneficiado pela guerra comercial entre Estados Unidos e 

China. “Deve haver uma recuperação das exportações, que sofreram quedas nos últimos anos, em 

função de um movimento notável de compradores americanos, que buscam diversificar suas fontes 

de suprimentos e reduzir sua dependência da Ásia”, assinala.  

De acordo com os dados mais recentes da Abicalçados, a produção do setor teve queda de 2,6% no 

acumulado de janeiro a outubro do ano passado, em relação ao igual período de 2017. Na mesma 

comparação, a exportação de calçados retraiu 8,6% em volume e de 9,8% em receita.  

Porém, em setembro e outubro, houve melhora na produção (5,2% e 6,6%) em relação aos mesmos 

meses de 2017. Em novembro, as exportações apresentaram alta de 6,6% sobre igual período do ano 

retrasado. “Esperamos que com um movimento maior de exportações, a produção brasileira de 

calçados volte a ter números positivos”, pontua Klein. 

Varejo 

O diretor executivo da Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados (Ablac), Wesley 

Barbosa, afirma que em 2018 houve expansão de 2,6%. “Foi acima do esperado. Nos anos anteriores 

praticamente não houve crescimento. A perspectiva inicial era de 1% a 1,5%.” Ele destaca que as 

vendas tiveram desempenho positivo, mesmo com uma série de fatores prejudiciais ao comércio. “O 

ano foi comprometido pela eleição, Copa do Mundo [de Futebol], um alto número de feriados e a 

greve dos caminhoneiros.” 

De acordo com a Ablac, mais da metade do total vendido corresponde ao segmento de calçados 

femininos. “O masculino fica em segundo, mas pelo valor, não pelo volume, que é inferior ao infantil”, 

diz Barbosa. 

https://www.dci.com.br/impresso/calcadistas-esperam-melhora-de-exportac-es-1.770287


 

 

Página 90 de 112 

 

 

O consultor de negócios e diretor da Franchise Solutions, Pedro Almeida, explica que o desempenho 

foi positivo graças às vendas do último bimestre. “O 1º semestre foi muito fraco, o ano fechou 

positivamente pelas vendas de fim de ano e de uma maior confiança após as eleições. 

”Em 2019, a expectativa é de continuidade do crescimento. “A expectativa é de incremento na casa 

dos 3% nas vendas de lojas de calçados”, estima Barbosa. “A indefinição eleitoral travou 

investimentos do varejo. Agora, com a linha econômica definida, as ações são encaminhadas. Além 

disso, não haverá fatores desestabilizadores em 2019, como eleições e Copa do Mundo”, destaca. 

Almeida acredita que o crescimento não será tão concentrado em único período, como foi em 2018. 

“A tendência é que seja mais diluído em 2019.” 

O diretor da Couromoda (feira de calçados e artigos de couro), Jeferson Santos, explica que as boas 

vendas de fim de ano desencadeiam um processo positivo para o setor. “Calçados e confecções foi o 

2º item mais vendido no Natal. O lojista vai precisar repor o estoque e fazer vitrine.”  

Ele projeta avanço de 5% na visitação da feira. “É o termômetro do setor, representa 35% do PIB 

anual. Esperamos a presença de grandes players internacionais e a participação de compradores de 

50 países.”  

Santos afirma que as exportações costumam ser mais produtivas em momentos de maior 

estabilidade política. “O Brasil vende calçados para mais de 160 países”, reforça. Klein, da 

Abicalçados, acrescenta que os principais produtos exportados do País são calçados de couro e 

sandálias injetadas.  

( * Com informações do Diário Indústria e Comércio - DCI)  

Fonte: http://jornaldefranca.com.br/calcadistas-esperam-melhora-de-exportacoes-apos-2018-

irregular 

 

2.6.9.3. Exportação de Couro aumentou em Janeiro frente a Dezembro 
 

A movimentação no mercado do couro verde aumentou, porém, mesmo com o maior volume de 

negócios, a cotação não reagiu. Segundo a Secretaria do Comércio Exterior (Secex), em janeiro o 

Brasil exportou 41,3 mil toneladas de couros, este é o maior volume embarcado para o mês de janeiro 

da série histórica. 

Na comparação com dezembro último, houve aumento de 23,3%, já em relação ao mesmo período 

do ano anterior, a alta foi de 3,4%. No Brasil Central, o couro verde está cotado, em média, em 

R$0,80/kg, considerando o produto de primeira linha. No Rio Grande do Sul, o couro verde comum 

http://jornaldefranca.com.br/calcadistas-esperam-melhora-de-exportacoes-apos-2018-irregular
http://jornaldefranca.com.br/calcadistas-esperam-melhora-de-exportacoes-apos-2018-irregular
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está cotado em R$1,30/kg. Para o curto prazo a expectativa é de que os preços continuem 

caminhando de lado. 

Fonte: https://www.agrolink.com.br/noticias/exportacao-de-couro-aumentou-23-3--em-janeiro--

frente-a-dezembro_415907.html 

2.6.9.4. Montadoras Aumentam Consumo de Couro 
 

A indústria do couro está cada vez mais dentro dos automóveis e o setor vem aumentando ano 

a ano o uso do insumo em revestimentos de bancos e interiores. A evolução é rápida: em 2009 

as montadoras e seus fornecedores representavam apenas 8% das compras mundiais de peles 

bovinas, porcentual que saltou para 18% em 2015, cerca de 45 milhões de peças semiacabadas 

do total de 250 milhões de unidades curtidas no ano. Segundo estimativas dos curtumes e seus 

consultores, no ritmo atual até 2020 os fabricantes de veículos vão responder por 25% de todo 

o couro consumido no mundo, processando quase 69 milhões de peles. Os dados foram 

apresentados em seminário dedicado ao assunto promovido pela Lectra em sua fábrica em 

Bordeaux-Cestas, na França. A empresa francesa já tem quase 40% de seu faturamento no setor 

automotivo com o fornecimento de máquinas digitais, softwares e treinamento para corte de 

tecidos de bancos e airbags, e agora direciona esforços para aumentar da mesma forma sua 

penetração no corte de couro para carros. 

 

Dois movimentos contrários fazem a demanda por couro pender para a indústria 

automobilística: de um lado está a queda do uso de couro natural pelas fábricas de calçados – 

ainda responsáveis por pouco mais da metade do consumo mundial, mas que já representaram 

acima de 70% há menos de 10 anos – e do lado oposto está o crescimento compensador da 

oferta global de carros premium, que usam a matéria-prima no acabamento interno como 

diferenciação de luxo e sofisticação. A BMW, por exemplo, usa mais de 15 mil peles bovinas por 

dia na fabricação de seus automóveis. Modelos de altíssimo padrão da Rolls -Royce ou Bentley 

chegam a usar de 10 a 15 peles no revestimento interior de um único veículo.  

 

“O couro é um insumo estratégico para criar valor e trazer lucro”, afirmou em sua apresentação 

Gerard Payen, diretor do projeto New Espace da Renault. “O couro traz uma mensagem de 

qualidade premium, já é uma condição para automóveis topo de linha. Se você olhar para o 

interior de um Bentley todo revestido com diversos tipos de couro, dirá que é um carro de alto 

luxo mesmo sem saber que é um Bentley”, exemplificou. Segundo ele, a presença do material 

teve crescimento exponencial nos últimos 20 anos mesmo nos modelos mais caros do mercado. 

Payen citou que, em 1996, na Europa 35% dos sedãs acima de 4,7 metros de comprimento 

traziam revestimento de couro, porcentual que já saltou para 55% este ano. 
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Segundo projeções da consultoria IHS apresentadas durante o seminário da Lectra, a dem anda 

por veículos com revestimento de couro natural ou sintético (não-tecido) está aumentando 

entre todos os fabricantes. Somente considerando marcas premium, principalmente as alemãs 

Mercedes-Benz, Audi e BMW, a IHS calcula que até 2020, de todos os modelos vendidos, cerca 

de 45% devem sair de fábrica com revestimentos de couro na Europa, 84% na América do Norte 

e 78% na China. Levando em conta os fabricantes de carros de alto consumo, os porcentuais de 

uso de não-tecidos caem para 9% na Europa, 32% na América do Norte e 54% na China. 

Não foram divulgadas estatísticas para a América do Sul, mas sabe-se que os números são ainda 

muito modestos. Os curtumes calculam que as montadoras instaladas no Brasil consomem cerca 

de 40 mil metros quadrados de couro por mês, o que significa revestir algo como 24 mil veículos 

por ano, cerca de 1% da produção nacional em 2015. A abertura de fábricas de marcas premium 

no País pode fazer esse número crescer nos próximos anos. 

 

2.6.9.4.1.  Desejo do Consumidor 
 
“Nos principais mercados do mundo o consumidor aprecia o aumento do conforto interno e da 

sofisticação dos veículos, ele quer se sentir como se estivesse na poltrona de sua casa, e o 

acabamento em couro atende essa exigência”, argumenta Céline Choussy -Bedouet, diretora de 

marketing da Lectra. 

 

Um estudo apresentado no evento por Guilherme Motta, diretor comercial da divisão de couros 

da JBS, confirma a maior procura pela matéria-prima natural no interior dos veículos: pelo preço 

agregado estimado de US$ 1 mil nos Estados Unidos, assentos genuínos de couro são o terceiro 

atributo mais desejado na compra do próximo carro pelo consumidor, atrás somente de ar -

condicionado e acionamento elétrico dos vidros. Os revestimentos em couro do volante, console 

central e painel interno das portas também aparecem na 8ª, 15ª e 17ª posições entre os 20 itens 

mais procurados. “O crescimento não é só nas marcas de luxo, mas em quase todos os 

fabricantes, que muitas vezes nem cobram o couro como opcional, mas oferecem como 

promoção”, pontua Motta. 

 

Nesse ritmo, a brasileira JBS tornou-se um gigante do setor, que exporta cerca de metade de sua 

produção de peles principalmente para fabricantes de assentos automotivos. Segundo dados 

apresentados por Motta, o setor automotivo aumentou de 5% em 2000 para 30% em 2015 a 

participação nas vendas anuais de peles bovinas curtidas do Brasil, algo como 12,7 milhões de 

peças do total de 42,2 milhões produzidas por ano pelo País – que abriga atualmente o maior 

rebanho bovino comercial do planeta, com 212,7 milhões de cabeças de gado, e é o segundo 

maior produtor de couro bovino do mundo, atrás da China. 
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MAIS EFICIÊNCIA 

A indústria automobilística desponta como tábua de salvação dos curtumes, pois compensa a 

queda de consumo do setor calçadista. A oportunidade, contudo, também representa um 

desafio aos fornecedores do insumo, que precisam se modernizar e aumentar produtividade e 

qualidade para atender às exigências das montadoras. “Estamos aprendendo com os fabricantes 

de veículos: eles têm robôs, eficiência e nós temos de acompanhar o cliente no mesmo ritmo”, 

afirma Motta. 

 

Muitos dos curtumes brasileiros já atendem essas exigências, mas apesar de estarem entre os 

maiores fornecedores de couro para a indústria automotiva, vão só até a produção da pele bruta 

com pigmentação, a peças semiacabada, vendida hoje no mercado internacional por valores 

entre US$ 65 e US$ 75 por pele. Se entregassem as peças já cortadas e costuradas, o valor de 

venda poderia crescer cerca de 30%, no cálculo de alguns especia listas. “Alguns pequenos 

fornecedores de couro automotivo estão comprando máquinas digitais de corte para oferecer 

uma diferenciação em relação aos concorrentes de grandes volumes, porque assim podem 

desenvolver produtos mais rapidamente e com maior qualidade”, explica Roy Shurling, diretor 

de desenvolvimento global de couro automotivo da Lectra. 

 

Em geral, os curtumes fornecem peles semiacabadas para alguns dos principais fornecedores 

das fabricantes de veículos, como os fabricantes de bancos Lear e Johnson Controls, que fazem 

os cortes e costuras das capas. Por isso, por larga margem o maior fornecedor de peças acabadas 

de couro acabadas para as montadoras é o México, onde são cortadas quase 40 mil peles por 

dia para a indústria, boa parte exportada na forma de carros revestidos para os Estados Unidos, 

o maior consumidor mundial do produto. Logo atrás vêm China, com processamento de 22 mil 

peles/dia, e Itália, perto de 18 mil/dia. O Brasil aparece apenas em 17º no fornecimento de couro 

acabado para automóveis em 2015, com menos de 2 mil peles cortadas diariamente. 

 

RUMO À DIGITALIZAÇÃO 

Seja nos curtumes ou nos fornecedores de primeiro nível das montadoras, Shurling destaca que 

a digitalização do desenvolvimento de componentes como assentos e corte digital do couro 

serão essenciais para aumentar a eficiência dos processos industriais e atender aos pedidos cada 

vez mais diversificados dos fabricantes de veículos. A principais marcas premium estão 

multiplicando o número de modelos e versões oferecidas. A Mercedes-Benz, por exemplo, 

oferecia sete modelos em seu portfólio em 1980, passou a 24 em 2010 e vai chegar a 40 em 

2020, com centenas de opções entre bancos, painéis e revestimentos. Isso significa um menor 

número de componentes e mais variações por projeto, mas mais peles para cortar no total com 

maior flexibilidade dos processos de produção. 
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Em busca de agilidade de desenvolvimento e flexibilidade da produção, atualmente 80% dos 

bancos revestidos com tecido são produzidos com peças cortadas por máquinas digitais – no ano 

2000 esse porcentual era de apenas 10%. Para as capas de couro essa proporção quase se 

inverte: apenas 10% das peles são cortadas digitalmente e 90% por prensas, em uma operação 

artesanal. O problema é que o desenvolvimento de uma matriz de lâminas de prensa pode levar 

mais de três semanas, o que inviabiliza o atendimento rápido de mudanças de modelo requerido 

pelas montadoras, o processo gera mais desperdício de material e os desvios de qualidade são 

constantes, elevando substancialmente os custos de produção. 

 

Em oposição a esse processo – com a aposta de que a digitalização também chegará 

inexoravelmente à indústria do couro automotivo assim como já aconteceu com os 

revestimentos de tecido –, a Lectra lançou em 2011 a Versalis Auto, especialmente para o corte 

de peles para automóveis. Com sensores a laser, a máquina “lê” o formato da pele (nunca igual 

um ao outro), exclui as partes com defeito marcadas pelo operador e faz o encaixe digital das 

partes a serem cortadas, previamente programadas. Depois uma esteira leva a peça adiante para 

que as cabeças de corte façam a separação das partes. O processo otimiza o uso da pele, 

reduzindo o refugo. 

 

Alguns clientes da Lectra que passaram a usar a Versalis Auto aumentaram o aproveitamento 

das peles de 60%, no corte com prensa, para 70% a 80% com o uso do processo dig ital. A 

produtividade por hora trabalhada aumentou, em média, 20%. A adoção de softwares de 

prototipagem virtual, também fornecido pela Lectra, reduz entre 12 e 16 semanas o tempo de 

desenvolvimento de um banco. Como a máquina digital tem facas controladas  por computador 

que deslizam por cima de qualquer pele, torna-se desnecessária a fabricação das caras matrizes 

usadas nas prensas, diminuindo substancialmente o tempo de resposta a um pedido do cliente.  

 

“Os tempos de produção e o número de pessoas utilizadas são praticamente iguais aos de corte 

com prensas, o que muda é a velocidade de reação a um novo projeto e o aumento da qualidade 

e produtividade do processo”, resume Shurling.  

Fonte: Automotive Business. 
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3. O PLANO de recuperação judicial 

 

3.1. Motivos da crise 
 

 

A “COMING” vinha em pleno e sistêmico crescimento desde a sua fundação. Aumentou 

expressivamente o mix de produtos, o número de fornecedores, os modelos de comercialização, 

capacidade e volume produtiva, a carteira de clientes, os investimentos, principalmente em 

infraestrutura, produção e logística, além de se preocupar com constantes investimentos em sua 

equipe de colaboradores.   

 

Em 2011 foi reconhecida como o “Melhor Curtume das Américas”, em Shangai-China. Em 2015 

chegou a uma produção de 5.000 (cinco mil) couros/dia e exportando para diversos países, com uma 

gestão baseada em três pilares de sustentabilidade: Social, Econômico e Ambiental.  

 

 

Em 2016, os excelentes resultados começam a sofrer drásticas mudanças. A crise econômica da 

requerente se estabeleceu principalmente em razão de uma profunda crise no mercado de couros 

deste referido ano, que ocorreu em nível mundial. Sofrem com essa crise os maiores produtores de 

couro, a exemplo do Brasil, Estados Unidos, Austrália e Argentina, e que se alastrou por todos os 

continentes. 

 

Em tempos mais promissores, chegou-se a receber pelo melhor couro do Brasil, em meados do início 

do ano de 2016, o valor de US$ 2,17 (dois dólares e dezessete centavos) por peça, enquanto 

atualmente, o mesmo produto, é comercializado por US$ 0,60 (sessenta centavos de dólar), uma 

redução de 72,3%. 

 

O financiamento da atividade em que a RECUPERANDA atua, por sua vez, ocorre em dólares 

americanos e frente à grande desvalorização da moeda nacional, as despesas financeiras dispararam 

(vide quadro 2 abaixo). Vendas com prejuízo foram mantidas apenas para honrar os financiamentos 

bancários em dólar, resultando em prejuízos operacionais, enquanto na mesma velocidade a 

valoração de seus ativos sofreram queda substancial, em face da soma da crise sem precedentes no 

setor coureiro, com a crise econômica enfrentada pelo Brasil. 

 

Como resultado, após alguns meses, o faturamento já não mais era suficiente a satisfazer os débitos 

frente aos credores, levando a tomada de mais empréstimos para financiar a ruptura de caixa, 

iniciando um ciclo fatal de endividamento novo para honrar dívidas financeiras antigas. 

 

Tem-se ainda como motivos para a profunda crise financeira vivenciada pela suplicante: 1) Aumento 

da tarifa de portos; 2) Aumento do preço do frete marítimo, que chegou a triplicar nos últimos dois 
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anos e 3) Aumento do frete rodoviário após a greve (vide quadro 1, despesas comerciais, onde estão 

alocados os gastos com portos e fretes). 

 

ANO DESPESAS COMERCIAIS % CRESCIMENTO 

2017 - R$ 19.696.137,48  

2018 - R$ 26.327.868,89 33,67% 

Quadro 1. Fonte: Balanço Patrimonial/DRE 

 

Consequentemente, há mais de dois anos a requerente vem passando por dificuldades para honrar 

com seus compromissos (vide quadro 1 abaixo), com expressivos prejuízos, sendo que a intervenção 

do Governo brasileiro e a especulação dos bancos no mercado de câmbio apontam para mais 

dificuldades para os exportadores de couro. 

 

ANO RECEITA LÍQUIDA DESPESA 

FINANCEIRA 

RESULTADO EXERCÍCIO 

 

2017 R$ 249.795.664,15 - R$ 37.636.142,34 - R$ 30.596.377,52 

2018 R$ 215.537.669,30 - R$ 88.922.745,58 - R$ 51.548.667,21 

Quadro 2. Fonte: Balanço Patrimonial/DRE 

 

Conforme se verificou, houve ainda uma grande diminuição do volume de couro comercializado pelo 

Brasil. Em 2014, chegou-se à exportação de quase 3 bilhões de dólares de couro, segundo fonte 

MDIC/SECEX, elaborado pelo Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), com um volume de 

mais de 156 milhões de metros quadrados (USD 19,23/m²). A estimativa para o fechamento do ano 

de 2018, por sua vez, é que o país tenha comercializado pouco mais de 1,3 bilhão de dólares, com 

132 milhões de metros quadrados (USD 9,84/m²).  Estatisticamente comprovado uma crise no setor 

coureiro sem precedentes. 

 

As dificuldades e não recebimento do ressarcimento de PIS e COFINS aos cofres da empresa, na 

condição de exportador, também é considerado um fator relevante no que tange a impactar na 

viabilidade do negócio. 

 

Some-se a isso a volatilidade da moeda americana, a demora na restituição de impostos federais 

enfrentada pela Coming e a perda de competitividade frente a fabricantes dos Estados do Sul e 

Sudeste do Brasil. 

 

Finalmente, com a crise no setor de transportes rodoviário em maio do ano de 2018, veio o golpe 

final nas finanças da empresa, provocando ainda mais descompasso em seu fluxo de caixa, pois, afinal 

de contas, praticamente paralisou suas atividades. 

 

Não se perdendo de vista, por óbvio, o cenário de crise econômica que ainda vive nosso país, apesar 

das boas perspectivas com o novo governo.  
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O momento de turbulência econômica, financeira e política, enfrentado pelo país, sobretudo nos 

quatro últimos anos, vem fazendo com que a requerente, assim como milhares e milhares de 

empresas brasileiras, enfrente dificuldades para o regular desenvolvimento dos negócios. 

 

Assim, todo esse cenário impõe duas conhecidas opções que desafiam constantemente todo 

empresário neste País: enfrentar a situação esgotando todas as possibilidades ou então desistir. 

 

Desistir foi imediatamente descartado, pois ainda se acredita na viabilidade econômica da 

RECUPERANDA, que gera emprego e renda para diversas famílias e ajuda a movimentar a economia 

tanto no município de Trindade, como no Estado de Goiás e, sem dúvida alguma, no Brasil, através 

de suas exportações. 

 

É importante afirmar que, além das diversas intempéries externas que impactaram diretamente na 

viabilidade do negócio, houveram ainda erros internos que possibilitaram acentuar a referida crise 

instaurada na empresa. Erros estes involuntários, mesmo diante de todos os investimentos em 

gestão e planos estratégicos dedicados a operação. Foram, no entanto, corrigidos e hoje servem de 

base para alterações na gestão.  As principais falhas internas foram: 

 

• Excesso de problemas fabris, alguns externos como quedas de energias, porém 

outros em face da média automatização de alguns processos; 

• Fraudes identificadas na unidade de expedição, referente a entrega de couros na 

classificação TR1 frente a venda de couro TR5, gerando grandes prejuízos 

financeiros; 

• Aumento impactante no volume de vendas para cobrir a depreciação do preço de 

venda do couro e atender a demanda financeira do fluxo de caixa. Ação esta que 

acelerou as margens negativas do negócio; 

• Investimentos expressivos na implantação e expansão da linha semi-acabados, que 

não gerou os resultados esperados, bem como exigiram esforços e custos maiores 

que do que o previsto; e 

• Tempo resposta maior do que o ideal no que tange a tomadas de decisões para 

encerrar operações deficitárias terceirizadas em outros estados.   
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3.2. Primeira relação de credores  

 

A relação de credores encontra-se assim dividida: 

 

 

 

Classe I – Credores Trabalhistas  Total de R$      R$    440.289,91   

Classe II – Credores com Garantia Real Total de R$      R$    0,00 

Classe III – Credores Quirografários  Total de R$      R$    195.453.566,08 

Classe IV – Credores ME e EPP  Total de R$      R$    329.961,88 

                              TOTAL GERAL R$    196.223.817,87 

 

 

 

Esse quadro pode ser alterado com a apresentação da segunda relação de credores elaborada pelo 

Administrador Judicial ou, ainda, após julgadas possíveis impugnações ou habilitações retardatárias 

na publicação do Quadro Geral de Credores, como dita a Lei 11.101/2005. 

 

Sobrevindo qualquer novo credor sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial ou mesmo ocorrendo 

acréscimos aos valores ora listados por decisão judicial ou na hipótese de credores aderentes3, todos 

serão acomodados no fluxo de caixa projetado, mantidas as condições de pagamento estabelecidas, 

aprovadas pelos credores e homologadas pelo juízo do processo. 

 

3.3. Plano de reestruturação operacional 

  

Conciliantemente a este PLANO medidas de ajustes severas foram, estão e serão tomadas pela 

RECUPERANDA, em especial: 

 

a) A empresa está passando por uma minuciosa revisão em seus processos buscando redução  

de custos fixos em possíveis margens existentes, em especial  em centros de custos tais como 

aluguel, energia, telefone, material de escritório e limpeza, mão de obra, manutenções, 

operações financeiras, assessoria em tecnologia da informação, entre outros. Esta ação 

também visa contribuir com a melhoria da margem do negócio a fim de permitir melhor 

viabilidade das operações. A estrutura de comercialização de energia elétrica já foi 

recentemente migrada para o Mercado Livre com o objetivo da redução da mesma; 

                                                 
3 Credor aderente, para os efeitos legais deste PLANO, são aqueles não sujeitos legalmente aos efeitos da RJ, porém por 
livre iniciativa e mediante prévia formalização junto ao Administrador Judicial, adere aos termos aqui estabelecidos. 
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b) Estruturação de fornecedores denominados parceiros, a fim de atender demandas específicas 

deste PLANO de recuperação; 

c) A empresa ampliará a dedicação a governança corporativa, gerenciando e buscando novos 

modelos que possam atender expectativas e segurança das informações para as devidas 

tomadas de decisões assertivas; 

d) A empresa, que faz uso anualmente de seu Planejamento Estratégico, passará a realizar 

revisões em menores espaço de tempo buscando antecipar com maior eficiência possíveis 

ocorrências negativas, oriundas de variáveis internas e externas;  

e) Exclusão da linha de produtos denominada semi-acabados, com o propósito de concentrar 

todos os esforços em seu produto “carro-chefe”, o wet blue. Esta exclusão permitirá ainda 

diminuição de custos com mão de obra, energia elétrica, insumos e outros custos incorrentes  

que não estavam sendo rentabilizados adequadamente por esta operação. Ressalta-se ainda 

que o mesmo demandava um processo produtivo mais completo e detinha um mercado 

comprador altamente exigente; 

f) Redução da quantidade produtiva de wet blue para patamares de 130 mil peças mês, frente 

a produção de 160 mil peças mês ocorrida em 2018. Esta redução permitirá reenquadrar as 

demandas de capital de giro para o fluxo de caixa da empresa, bem como aumentar o volume 

de couros com maior qualidade (TR1, TR2 E TR3). 

g) Redução no quadro de mão de obra, principalmente decorrente do encerramento das 

operações da linha de semi-acabado, bem como proveniente da redução da produção 

prevista para o ano I e ainda por meio da simplificação de alguns processos administrativos. 

A redução prevista inicialmente é de 50 colaboradores. 

h) Exclusão de unidades terceirizadas, que vinham gerando custos operacionais não adequados 

a viabilidade da operação; 

i) Revisão dos contratos que estruturam as despesas aduaneiras; 

j) Buscar novas opções comerciais de frete marítimo; 

k) Rever processos produtivos e administrativos a fim de identificar possibilidades de unificação 

e ou simplificação, com foco na redução de custos e mão de obra demandada; 

l) Aumentar a participação de comercialização frente ao mercado interno de 5% para pelo 

menos 20%, reduzindo assim os prazos estendidos de recebimento visto o tempo de translado 

de navio para outros países (o cliente internacional realiza pagamento somente quando o 
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produto chega ao porto de destino), bem como reduzir a grande dependência de variação 

cambial;  

m) Buscar novas tecnologias que permitam a médio prazo aumentar o nível de automação do 

parque fabril com o propósito de redução de custos de produção; 

n) Implantação do sistema de código de barras em todos os paletes, a fim de evitar novas fraudes 

em relação a troca de mercadorias inferiores por superiores; 

o) Realizar um processo de desburocratização eliminando procedimentos que não tem gerado 

valor agregado e ou resultados em determinados mecanismos de controles e procedimentos 

– com o propósito de redução de custos; 

p) Aumentar e dedicar esforços ao processo de digitalização, a fim de reduzir custos com 

impressos e arquivos atualmente considerados desnecessários; 

q) Realizar um redesenho na estrutura organizacional da empresa com o objetivo de reduzir 

níveis hierárquicos, que em determinados casos tem gerado custos inadequados e ainda 

prejudicado o tempo de resposta de decisões importantes; 

r)  Manutenção e dedicação de esforços a um sistema de RH mais direcionado a mapeamento, 

estímulos a desenvolvimento humano, melhorias dos planos de cargos e salários e sistema de 

meritocracia, a fim de buscar o contínuo aumento de produtividade de todos os setores da 

empresa; 

s) Implantação de um banco de horas para se tornar um indicador de melhoria na produtividade; 

t) Investir em formação de líderes no quadro de “média” gestão. Os profissionais ali alocados, 

são de excelentes técnicos e possuem um significativo tempo de casa. Esta forma, podem ser 

potencialmente utilizados como influenciadores sobre o índice de produtividade de suas 

respectivas equipes. 

 

3.4. PLANO de reestruturação financeira 

 

3.4.1 Proposta de pagamento aos credores sujeitos à recuperação judicial e 

aderentes 

 

O PLANO tem como escopo: 
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a) Preservar a RECUPERANDA como unidade econômica geradora de empregos, tributos e 

riqueza, assegurando assim o exercício de sua função social; 

 

b) Superar sua atual situação econômica e financeira, recuperando-se com isso o valor da 

empresa e de seus ativos; e 

 

c) Atender aos interesses de seus credores indicando as fontes dos recursos e o cronograma de 

pagamento. 

 

Após análise da situação econômica e financeira no cenário de retomada, com os devidos ajustes 

operacionais realizados ou em andamento, considerando as possibilidades trazidas pelo artigo 50 da 

Lei 11.101/2005, a RECUPERANDA se utilizará dos seguintes meios de recuperação: 

 

1. Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações vencidas e 

vincendas; 

2. Equalização de encargos financeiros;  

3. Novação de dívidas. 

 

3.4.1.1. Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações 

vencidas e vincendas  
 

CLASSE  I  

 

O pagamento aos credores inscritos na Classe I ocorrerá em até 12 (doze) meses contados da data 

de publicação da decisão da homologação do PLANO aprovado. 

 

No que tange aos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores 
ao pedido de recuperação judicial, esses serão pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás da decisão da 
homologação do PLANO de Recuperação, observando assim plenamente o disposto no art. 54 da Lei 
11.101/2005. 
 
Em face da capacidade de pagamento aqui apresentada e com fulcro no art. 47 da LRF, a aprovação 
do presente PLANO resulta no desconto de 100% (cem por cento), para créditos derivados da relação 
de trabalho sujeitos a RJ, de eventuais multas trabalhistas impostas pela justiça especializada, em 
especial as multas por inadimplemento de acordo trabalhista, a prevista em norma coletiva (CCT ou 
ACT) e as que aludem os artigos 467 e 477 da CLT. 
 
Sobrevindo qualquer credor enquadrado como pertencente a esta classe, todos serão acomodados 
na proposta de pagamento prevista neste item, que atende a prerrogativa estabelecida pelo art. 54 
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da Lei 11.101/2005, quanto ao prazo de pagamento aos credores classe 1 (prazo não superior a um 
ano). 
 
 

C L A S S E  I I  

 

Conforme prerrogativa apresentado pelo §3º do art. 45, da Lei 11.101/2005, o crédito contrato junto 

ao Banco do Brasil S/A, com recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste – FCO, garantido por 

penhor e classificado nesta classe, por apresentar taxa de juros inferior a proposta no presente 

PLANO, 3,53% (três vírgula cinquenta três por cento) ao ano, terá valor e condições originais de 

pagamento mantidas.  

 

As parcelas ref. a tal empréstimo serão depositadas em juízo, para que na aprovação do PLANO o 

valor devido possa ser levantado pelo Banco do Brasil. 

 

C L A S S E  I I I  

 

Aos credores inscritos na Classe III o pagamento dos valores atualizados, nos termos do item 3.4.1.2., 

após a aplicação de deságio de 72% (setenta e dois por cento), ocorrerá em 162 (cento e sessenta e 

duas) parcelas mensais, vencendo-se a primeira no 19º (décimo nono) mês posterior a data de 

publicação da decisão de homologação do PLANO.  

 

A criação de subclasses não é descartada pela RECUPERANDA e será analisado ao longo do processo 

de negociação, observado que sua criação é aceita pela Lei de Recuperação e Falência desde que não 

ocorra, na classe em que for criada, rejeição do PLANO de recuperação e seja apresentada a todos os 

credores considerando a similitude do crédito e a importância, para o processo de soerguimento, da 

manutenção da relação comercial entre credor e devedor. Nestes termos a jurisprudência é pacífica 

em afirmar que “não há ilegalidade ou inconstitucionalidade, em princípio, da previsão no PLANO de 

recuperação judicial de tratamento diferenciado entre credores integrantes da mesma classe” (TJSP 

- AI 0372448-49.2010, rel. PEREIRA CALÇAS, Data da Publicação: 01/02/2011). 

 

C L A S S E  I V  

Aos credores inscritos na Classe IV, assim classificados pelo Administrador Judicial em sua relação de 

credores ou por decisão judicial, o pagamento dos valores atualizados, nos termos do item 3.4.1.2, 

após a aplicação de deságio de 60% (sessenta por cento), ocorrerá em 48 (quarenta e oito) parcelas 

mensais, vencendo-se a primeira no 13º (décimo terceiro) mês posterior a data de publicação da 

decisão de homologação do PLANO de Recuperação Judicial.  

 

3.4.1.2. Equalização de encargos financeiros  
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Em face da necessidade de equalização dos encargos financeiros, as dívidas sujeitas ao presente 

PLANO de Recuperação ou mesmo em caso de eventual crédito aderente ou posteriormente 

habilitado, estarão sujeitas a seguinte política de juros prefixados: 

 

a) Credores Classe I: 

I. Juros: Considerando o prazo de pagamento não ocorrerá o pagamento de 

juros para esta classe.  

b) Credores Classe III: 

I. Juros: Os valores sofrerão reajuste a partir da data da aprovação do PLANO 

pelo juro de TR + 6% (seis por cento) ao ano e serão devidos a partir do 

primeiro mês após a data de publicação da homologação do PLANO.  

II. Inadimplemento: Até 60 (sessenta) dias de atraso incidirá multa diária de 

0,015% (quinze milésimos por cento) sobre o valor não pago, além dos 

encargos previstos no item I. Acima deste prazo a não liquidação da obrigação 

caracterizará o não cumprimento do presente PLANO, ensejando todas as 

consequências previstas na LRF. 

c) Credores Classe IV  

I. Juros: Os valores sofrerão reajuste a partir da data da aprovação do PLANO 

pelo juro mensal pré-fixado de 0,40% (zero vírgula quarenta por cento) ao mês 

e serão devidos a partir do primeiro mês após a data de publicação da 

homologação do PLANO. 

II. Inadimplemento: Até 60 (sessenta) dias de atraso incidirá multa diária de 

0,015% (quinze milésimos por cento) sobre o valor não pago, além dos 

encargos previstos no item I. Acima deste prazo a não liquidação da obrigação 

caracterizará o não cumprimento do presente PLANO, ensejando todas as 

consequências previstas na LRF. 

 

 

Pagamentos para as classes III e IV pelo sistema PRICE. 
 

Importante registrar que os pagamentos de juros iniciam já no primeiro mês após a homologação do 

PLANO, remunerando imediatamente os credores.  

 

3.4.1.3. Novação de dívidas 

 

Este PLANO, consoante a Lei 11.101/2005, implica em novação objetiva e real dos créditos 

concursais, obrigando a RECUPERANDA e todos os Credores a ele sujeitos, bem como os seus 

respectivos cessionários e sucessores a qualquer título. 
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A aprovação e homologação do PLANO, na forma da lei, implica na automática, irretratável e 

irrevogável liberação e desoneração de todos os coobrigados, garantidores solidários e subsidiários, 

por qualquer responsabilidade derivada de garantia fidejussória de qualquer espécie, inclusive, mas 

não somente, por força de aval e fiança, nos termos da decisão proferida pelo TJGO no Agravo 

5064322-25.2017.8.09.0000, julgado em 28/02/2018. 

 

Os credores, por consequência, não poderão ajuizar ou prosseguir com ações ou execuções judiciais 

contra a RECUPERANDA e/ou seus coobrigados e/ou garantidores em geral, tais como, mas não se 

limitando a, avalistas e fiadores, relativas e sujeitas ao presente processo de recuperação judicial 

enquanto o PLANO estiver sendo cumprindo. Todas as ações e execuções judiciais em curso contra a 

RECUPERANDA e seus garantidores, relativas aos créditos anteriores ao seu pedido de recuperação 

judicial, serão extintas. 

 

Todos os credores concursais, por sua vez, com a novação ficam desde já obrigados, sob pena de 

responderem civilmente por prejuízos a RECUPERANDA, a cancelarem os protestos porventura 

efetuados pelo fato de não mais existir dívida mercantil ou de serviços não pagos, enquanto o PLANO 

estiver sendo cumprido. A manutenção dos protestos, além de colidir com a novação decorrente da 

aprovação do PLANO, causa indevida restrição ao crédito da RECUPERANDA. Na ausência de 

providências dos credores, nos 60 (sessenta) dias subsequentes à homologação do PLANO de 

recuperação judicial, os credores reconhecem que o PLANO de recuperação judicial aprovado, 

acompanhado da decisão concessiva da recuperação judicial, será instrumento hábil para 

providenciar a baixa de todos os títulos de crédito e documentos de dívida, cujos fatos geradores 

sejam anteriores ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, podendo a RECUPERANDA 

proceder à baixa dos protestos e compensar os custos a isso inerentes com créditos que tenham em 

face dos credores respectivos. 

 

Os pagamentos efetuados na forma prevista no presente PLANO implicam em quitação plena, 

irrevogável e irretratável de todos os créditos nele contemplados, aí se incluindo não só o valor 

principal, mas juros, correção monetária, penalidades, indenizações, abatimentos e descontos 

obtidos com aprovação deste PLANO. Efetivada a quitação, esses credores não mais poderão 

reclamá-los contra a RECUPERANDA e seus coobrigados. 

 

 

3.5. Cenário falimentar 

 

Art. 73, Lei 11.101/2005. “O juiz decretará a falência durante o 

processo de recuperação judicial:” 

I. Por deliberação da assembleia geral de credores, na forma do 

art. 42 desta Lei; 

II. (...) 
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III. Quando houver sido rejeitado o PLANO de recuperação, nos 

termos do parágrafo 4º do art. 56 desta Lei; 

IV. (...) 

 

Na hipótese de decretação da falência da RECUPERANDA, esta será desativada e seus proprietários 

afastados de suas atividades, salvo se o juiz se pronunciar quanto a continuação provisória das 

atividades das empresas, sob a gestão do administrador judicial (art. 99, inciso XI, LRF). 

Independentemente de sua continuidade operacional, no entanto, o pagamento das dívidas 

existentes, após realização do ativo, ocorrerá na seguinte ordem conforme disposto na Lei 

11.101/2005: 

 

1º. Despesas indispensáveis à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação 

provisória da operação (art. 150); 

2º. Créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores à 

decretação da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador (art. 151); 

3º. Restituições dos bens de terceiros em posse da empresa e créditos extraconcursais (arts. 84, 

85 e 149). Lembrando que são créditos extraconcursais as remunerações devidas ao 

administrador judicial e seus auxiliares, créditos derivados da legislação do trabalho ou 

decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da 

falência, quantias fornecidas a RECUPERANDA pelos credores, despesas com arrecadação, 

administração, realização do ativo e distribuição de seu produto e custas judiciais; 

4º. Créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor e 

os decorrentes de acidentes de trabalho; 

5º. Créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 

6º. Créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, 

excetuadas as multas tributárias; 

7º. Créditos com privilégio especial previsto no art. 964, da Lei 10.406 e 965, bem como os 

previstos no parágrafo único do art. 67 da Lei 11.101; e 

8º. Créditos quirografários. 

 

Os ativos permanentes da RECUPERANDA foram avaliados em R$ 18.235.895,70 (dezoito milhões, 
duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), em março de 
2019. Desta forma, considerando as prioridades estabelecidas pela LRF, fica claro que a hipótese de 
convolação da recuperação em falência traz consigo toda uma carga de efeitos negativos a todos os 
envolvidos, em especial aos credores quirografários.  

 

Falamos de dívidas que não serão pagas, novos negócios que não serão concretizados, impostos que 

não serão recolhidos, consumidores desatendidos e trabalhadores desempregados. 

 

4. Demonstração da viabilidade econômica (art. 53, II e III, LRF) 
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O estudo técnico elaborado por profissional habilitado desta assessoria (Leandro Reis Bernardes – 

CRA 4329/RD e equipe CORECON 152/D PJ) demonstra a viabilidade econômica e financeira da 

RECUPERANDA, promovendo a preservação de sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

4.1 Premissas 

 

As premissas assumidas na elaboração deste PLANO, fundamentadas nos balanços, documentos e 

informações fornecidos pela RECUPERANDA, são apresentadas como fatos certos, seguros e reais 

devidamente fundamentados no dia a dia operacional da empresa e na legislação pertinente. 

 

O PLANO foi elaborado levando em consideração que a forma de pagamento aos credores está 

diretamente relacionada à disponibilidade de recursos projetada ano a ano. Assim sendo, projetou-

se o resultado financeiro da empresa e respectivo fluxo de caixa para os próximos anos, com a 

identificação dos volumes disponíveis de recursos para liquidação das dívidas da RECUPERANDA. 

 

O racional da projeção econômica e financeira segue a seguinte ordem de apresentação - situação 

existente, projeções de receitas, projeções de custos e consolidação do Fluxo de Caixa: 

 

I. Situação financeira alongando as dívidas existentes em um cenário positivo de negociação 

administrativa (prazo de 48 meses e taxa de 1,5% am): mesmo com todos os ajustes realizados e 

projetados para a operação, o fluxo de caixa não comportaria uma renegociação nestes patamares 

e, menos ainda, o pagamento das dívidas na forma originalmente contratadas, razão da necessidade 

dos ajustes propostos neste PLANO. 
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II. Faturamento: histórico de vendas, base para projeções, retirado dos balanços patrimoniais 

apresentados pela RECUPERANDA (são os mesmos documentos encaminhados para a Receita 

Federal) – observado média dos últimos 36 meses, desconsiderando meses fora da curva.  Para o ano 

I foi considerado redução de 35% do faturamento observado em 2018 em face dos ajustes realizados 

e da não recuperação do mercado de couro. Crescimento médio otimista de 5,0% ao ano, a partir do 

ano II e até o ano V, onde se dará o ponto de nivelamento do negócio frente as perspectivas de 

retomada e necessidades de capital de giro necessário a sustentação das operações. Frente ao 

caráter de publicidade deste PLANO, a composição detalhada do faturamento foi ocultada por se 

tratar de informação estratégica da empresa, porém toda a memória de cálculo está disponível para 

apresentação aos credores interessados. 
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III. Custos: as projeções de custos variáveis e fixos são fundamentadas a partir da média histórica da 

empresa, também retirada dos balanços, e considerando os ajustes operacionais realizados e aqueles 

já aprovados pela Diretoria em prol da reestruturação financeira necessária (inclusive ajuste de 

pessoal realizado nas primeiras semanas da RJ). Não se prevê aumento gradativo dos custos fixos ao 

longo dos próximos anos, uma vez que há uma compensação na trava dos preços de venda para os 

referidos anos. É sabido que, no caso de aumento dos custos, toda e qualquer empresa se vê obrigada 

a reajustar os preços de vendas para adequar a viabilidade da operação (Inflação). 
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IV. No fluxo de caixa é acrescentada a soma individual da conta “Depreciação” após a apuração do 
resultado receitas e custos. Este procedimento é necessário, uma vez que este custo já está inserido 
no custo total da operação. Como não consiste diretamente em saída de caixa da empresa, 
retornamos o valor para análise de desempenho efetivo de caixa. 

 

V. A planilha demonstrando a composição financeira dos insumos, por serem informações 
estratégicas, foram suprimidas do PLANO, porém estão à disposição dos credores que desejarem 
discutir tecnicamente a capacidade de pagamento da RECUPERANDA. 
 
VI. Impostos calculados dentro das normas tributárias vigentes. 
 
 

 
 
VII. Ao longo de todo o período projetado foi condição “sine qua non” que os saldos acumulados 
finais de caixa fossem positivos, confirmando a capacidade de recuperação da empresa e pagamento 
de suas obrigações dentro das hipóteses apresentadas no PLANO de forma líquida e certa.  
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VIII. O acumulo e a gestão do capital de giro, aliado ao período de carência no ano I, possibilita, de 
forma segura, sustentar a operação comercial para os anos subsequentes, que é configurada através 
de uma política de compras e vendas adequada para o negócio e coerente com as condições atuais 
que o mercado pratica. 

 

IX. Os deságios, índice de correção monetária e taxa de juros foram estruturados por classe de 
credores e foram definidos considerando as necessidades mínimas de sobras financeiras em cada 
exercício para que a empresa retome a viabilidade do negócio ao longo dos próximos anos.  
 
X. O ano I corresponde aos doze primeiros meses posteriores a aprovação do PLANO de Recuperação 
judicial.  
 

 
 

 

 
 

5. Considerações finais  
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Para todos os efeitos legais, considera-se como data da homologação judicial do presente PLANO a 

correspondente à publicação no diário oficial da decisão judicial proferida, pelo juízo da recuperação, 

que conceder a recuperação judicial. 

 

Caso qualquer pagamento ou ato estiver programado, de acordo com o PLANO, para ser efetivado 

ou realizado em dia não útil, tais como sábados, domingos, feriados ou datas em que não haja 

expediente bancário na Comarca onde tramitam os autos da recuperação judicial, fica 

automaticamente prorrogado para o próximo dia útil o prazo para o pagamento ou prática do ato 

respectivo.  

 

Os respectivos pagamentos serão realizados através de depósito em conta judicial, salvo nos casos 

em que o credor informar previamente os dados bancários para depósito. 

 

O PLANO poderá ser alterado a qualquer tempo após sua homologação judicial e antes de seu integral 

cumprimento, por iniciativa da RECUPERANDA, mediante a convocação de Assembleia Geral de 

Credores. Tais alterações dependerão da aprovação da RECUPERANDA e da maioria dos créditos 

presentes na Assembleia Geral de Credores, mediante a obtenção do quorum segundo art. 45 c/c o 

art.58, caput e § 1º, da Lei 11.101/2005. 

 

Os credores poderão ceder seus créditos a outros credores ou a terceiros, à expressa aceitação pelos 

cessionários de que o crédito cedido está sujeito às condições do presente PLANO.  

 

Este PLANO será considerado como descumprido na hipótese de o atraso no pagamento de quaisquer 

parcelas previstas não ser sanado no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação da 

RECUPERANDA pelo respectivo credor. 

 

Decorridos dois anos da homologação judicial de presente PLANO sem que haja o descumprimento 

de quaisquer disposições vencidas até então ou, antecipadamente, desde que a RECUPERANDA 

antecipe os compromissos previstos para este período, ocorrendo cenário econômico mais otimista 

do que o projetado, poderá ocorrer o requerimento ao juízo para o encerramento do processo de 

recuperação judicial.  

 

O juízo da Recuperação judicial será o foro competente para dirimir toda e qualquer controvérsia ou 

disputa oriunda deste PLANO, até o encerramento do processo de Recuperação Judicial. 

Posteriormente será, para dirimir toda e qualquer controvérsia ou disputa oriunda deste PLANO, o 

da Comarca de Trindade (GO). 
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6. Conclusão 

 

A Argumento Assessoria e Projetos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.347.265/0001-87 e 

CRA/GO 01450-PJ, contratada para elaboração do presente PLANO de Recuperação Judicial, 

alicerçada na análise setorial realizada, nos documentos, informações e premissas fornecidas pela 

RECUPERANDA, mantidas as projeções econômicas e financeiras, certifica que a aprovação do PLANO 

representa a continuidade corporativa da RECUPERANDA através da superação da crise financeira, 

retomada da rentabilidade e equalização de seu fluxo de caixa, garantindo ainda a manutenção dos 

empregos e o pagamento dos credores sem riscos adicionais às relações originalmente estabelecidas 

antes do pedido de recuperação judicial. O valor da empresa em funcionamento, assim, não só é 

superior ao que seria obtido em caso de liquidação, como apenas sua continuidade atende aos 

múltiplos interesses envolvidos. 

 

 

Trindade (GO), 01 de abril de 2019. 

 

 
Coming Indústria e Comércio de Couros Ltda 

 

 

Argumento Assessoria e Projetos Ltda. 

CRA/GO 01450-PJ 

 

 

 

 


