
PLANO DE 

RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL 
Consoante a Lei 11.101/2005 e Lei Complementar 147/2014 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANEFER CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

TERRA FORTE CONSTRUTORA LTDA 

 EFFICIENCY COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

 

 

PROCESSO N° 5206532.77.2016.8.09.0051 

2ª VARA CÍVEL - COMARCA DE GOIÂNIA (GO) 

 04 de Dezembro de 2017 

 



 

 

Página 2 de 75 

 

SUMÁRIO 
1. Nota de abertura ...................................................................................................................... 4 

1.1. Da tempestividade ............................................................................................................ 4 

2. Aspectos organizacionais das RECUPERANDAS ........................................................................ 5 

2.1. Definição da atividade empresarial das RECUPERANDAS .................................................. 5 

2.2. Quadro societário das RECUPERANDAS ............................................................................ 6 

2.3. Estrutura Organizacional das RECUPERANDAS .................................................................. 8 

2.3.1. Breve histórico das RECUPERANDAS ..........................................................................9 

2.3.2. Missão ......................................................................................................................11 

2.3.3. Visão .........................................................................................................................11 

2.3.4. Controles Gerenciais.................................................................................................11 

2.4. Mercado .......................................................................................................................... 11 

2.4.1. Principais produtos e serviços ..................................................................................11 

2.4.2. Principais Clientes.....................................................................................................13 

2.4.3. Principais fornecedores ............................................................................................14 

2.4.4. Principais concorrentes ............................................................................................15 

2.4.5. Parâmetros de comercialização no cenário recuperacional .....................................17 

2.4.5.1. Sistemática de comercialização .........................................................................17 

2.4.5.2. Políticas de compras ..........................................................................................18 

2.4.5.2.1.  Aspectos de comercialização .........................................................................18 

2.4.5.3. Políticas de vendas ............................................................................................18 

2.4.5.3.1.  Aspectos de comercialização .........................................................................18 

2.4.5.4. Estratégias de marketing ...................................................................................19 

2.5. Diferenciais Competitivos ................................................................................................ 19 

2.6. Análise econômica do setor ............................................................................................ 20 

2.6.1. Crise econômica no Brasil .........................................................................................20 

2.6.1.1. Perspectiva para 2018 .......................................................................................21 

2.6.1.2. Crise no setor da construção civil ......................................................................23 

2.6.2. Mercado das RECUPERADAS ....................................................................................25 

3. O Plano de recuperação judicial ............................................................................................. 60 

3.1. Motivos da crise .............................................................................................................. 60 

3.2. Primeira relação de credores .......................................................................................... 61 

3.3. Plano de reestruturação operacional .............................................................................. 62 

3.4. Plano de reestruturação financeira ................................................................................. 62 



 

 

Página 3 de 75 

 

3.4.1 Proposta de pagamento aos credores sujeitos à recuperação judicial e aderentes ..62 

3.4.1.1. Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações 

vencidas e vincendas ......................................................................................................63 

3.4.1.2. Equalização de encargos financeiros .................................................................65 

3.4.1.3. Venda de ativos para recomposição do capital de giro .....................................66 

3.4.1.7. Novação de dívidas ............................................................................................67 

4. Laudo econômico-financeiro e demonstração da viabilidade econômica (art. 53, II e III, 

LRF) ............................................................................................................................................ 68 

4.1 Premissas.......................................................................................................................... 68 

5. Considerações finais ............................................................................................................... 70 

6. Conclusão ............................................................................................................................... 71 

DOC 01 Laudo econômico-financeiro (planilhas técnicas).......................................................... 72 

1. Demonstração do fluxo de caixa sem a Recuperação Judicial ............................................ 72 

2. Histórico de receitas e resultados ...................................................................................... 72 

3. Estruturação das receitas por segmento ............................................................................ 73 

4. Projeção de receitas ........................................................................................................... 73 

5. Custos fixos e variáveis ....................................................................................................... 73 

6. Abertura das despesas administrativas .............................................................................. 74 

7. Tributos .............................................................................................................................. 74 

8. Projeção de fluxo de caixa e capacidade de pagamento com a devida indicação de geração 

de recursos necessários à quitação de todos os débitos da empresa. ................................... 75 

 

  



 

 

Página 4 de 75 

 

1. Nota de abertura 

 

O GRUPO SANEFER, através das empresas SANEFER CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA , pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 07.272.234/0001-37, TERRA FORTE CONSTRUTORA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.807.212/0001-

27 e EFFICIENCY COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.608.475/0001-77, 

localizadas no estado de Goiás - GO, denominadas doravante “RECUPERANDAS”, pelos 

motivos apresentados neste Plano de Recuperação Judicial, que passa a ser ora 

designado como “PLANO”, requereram a proteção legal da Recuperação Judicial em 

22/08/2016, processo n° 5206532.77.2016.8.09.0051, e teve seu processamento 

deferido pelo Exmo. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Goiânia GO, Dr. 

Dioran Jacobina Rodrigues, em 26/09/2017, conforme decisão publicada no DJe-GO nº 

2.367 - Suplemento, publicado em 11/10/2017 (pp. 4.895 e ss.). 

 

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

Falências, doravante denominada “LRF”, as RECUPERANDAS apresentam 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, as RECUPERANDAS 

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

1973 – Código de Processo Civil, no que couber, aos procedimentos 

previstos nesta Lei”. 

 

Art. 219, Lei n. 13.105, de 16/03/2015 – Novo Código de Processo Civil. 

“Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, 

computar-se-ão somente os dias úteis”.  (grifo nosso) 

 

Data da publicação da decisão do processamento   11/10/2017 (quarta-feira)  

Data final para apresentação do Plano (em dias corridos) 11/12/2017 (segunda-feira) 

 

2. Aspectos organizacionais das RECUPERANDAS 

2.1. Definição da atividade empresarial das RECUPERANDAS 

 

07.272.234/0001-37 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
77.19-5-02 - Locação de aeronaves sem tripulação  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. 

 

13.807.212/0001-27 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. 

 

08.608.475/0001-77 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.19-5-02 - Locação de aeronaves sem tripulação. 

 

Nota: A empresa EFFICIENCY COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., que se 

encontra sem atividade comercial e estrutura organizacional, será objeto de 

incorporação pela Sanefer, reduzindo custos operacionais do grupo e focando na 

prestação de serviços, parte importante da estratégia de soerguimento. 
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2.2. Quadro societário das RECUPERANDAS 

 

O quadro societário das empresas denominadas RECUPERANDAS, apresentam as 

seguintes composições societárias: 

 

 
 

Sócios Quotas Valor Total (%) 

Carlos Eduardo Pereira da Costa 13.332.000 13.332.000,00 66,66% 

Nilvane Tomas de Sousa Costa 6.668.000 6.668.000,00 33,34% 

Total 20.000.000 20.000.000,00 100% 

 

 

 
 

Sócios Quotas Valor Total (%) 

Carlos Eduardo Pereira da Costa 19.000.000 19.000.000,00 95% 

Nilvane Tomas de Sousa Costa 1.000.000 1.000.000,00 5% 

Total 20.000.000 20.000.000,00 100% 
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Sócios Quotas Valor Total (%) 

Ricardo César Pereira da Costa 1.600.000 1.600.000,00 50% 

Nilvane Tomas de Sousa Costa 1.600.000 1.600.000,00 50% 

Total 3.200.000 3.200.000,00 100% 

 

 

O grupo é administrado pelos sócios Carlos Eduardo Pereira da Costa e Nilvane Tomas 

de Souza Costa. O Sr. Carlos dedica às diretorias comerciais e de operações e a Sra. 

Nilvane às diretorias administrativa e financeira. Para cada área as empresas contam 

ainda, atuando no nível tático operacional, com executivos alocados nas funções de 

gerentes e encarregados. 
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2.3. Estrutura Organizacional das RECUPERANDAS 

 

 

                   

  



As empresas “Sanefer” e “Terra Forte” possuem o mesmo desenho organizacional, conforme 

apresentado acima, visto que atuam com segmentos que requerem as mesmas unidades e 

procedimentos operacionais. Vale a pena lembrar que ambas as empresas são prestadoras de 

serviços em obras civis, com foco em licitações públicas. 

 

O grupo possui administração centralizada no que tange as decisões estratégicas. Com relação as 

questões táticas e operacionais, a gestão passa a ser descentralizada, sendo os encarregados e 

gerentes responsáveis pelas tomadas de decisões de suas respectivas unidades organizacionais. As 

empresas apresentam política de cargos e salários estruturada através de sistema de meritocracia e 

os sócios Carlos Eduardo e  Nilvane possuem dedicação total ao negócio e são os principais gestores 

do grupo.  

 

As empresas estão departamentalizadas por funções e atividades afins, previamente definidas e 

avaliadas por resultados. Ressalta-se ainda que em função de existir processos ou tarefas que não 

exigem dedicação exclusiva de um profissional, em razão de baixa complexibilidade ou volume de 

atribuições, algumas funções correlatas mencionadas no organograma estão agrupadas em um 

mesmo colaborador. 

 

A empresa “Efficiency”, por estar operacionalmente inviavel, será objeto de incorporação pela 

empresa “Sanefer”. 

 

2.3.1. Breve histórico das RECUPERANDAS 

 

Fundada em março de 2005, a empresa Sanefer Construções e Empreendimentos Ltda. nasceu com 

a vocação de se destacar no cenário de obras de infraestrutura, com foco no saneamento básico, em 

Goiás. 

 

A empresa vinha em crescente evolução, principalmente no que se refere a carteira de contratos. 

Durante esse período em que atuava na execução de obras de infraestrutura, os sócios fundadores 

da “Sanefer” notaram uma grave deficiência no mercado da região Centro-Oeste com relação aos 

insumos necessários para realização de obras de grande porte (materiais e equipamentos), 

principalmente para as obras de saneamento básico. 

 

As empresas que necessitavam desses insumos, obrigatoriamente tinham que recorrer aos grandes 

centros, como Belo Horizonte – MG, Rio de Janeiro – RJ, e em especial, a cidade de São Paulo -SP, 

pois não havia empresa no mercado local que estivesse preparada para atender a demanda deste 

segmento. 
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Diante disso, foi constituída a empresa Efficiency Comércio de Materiais para Construção Ltda., tendo 

como objetivo fornecer e manter um estoque regulador de materiais e equipamentos na região 

Centro-Oeste, visando o atendimento do mercado local, com maior agilidade e rapidez. 

 

Com a política de estoque elevado, atendia as necessidades do mercado com insumos a pronta 

entrega para as empresas que executam obras de saneamento básico, empresas de implantação de 

loteamentos urbanos, bem como para a Empresa de Saneamento Básico de Goiás S.A, doravante 

denominada  como “SANEAGO”. 

 

No ano de 2011, sabendo dos pesados investimentos que o Estado de Goiás programava para 

implantação de novas rodovias, duplicações e a reconstrução da malha rodoviária existente – o que 

de fato ocorreu – os sócios da empresa Sanefer adquiriram a empresa Terra Forte Construtora Ltda., 

que já possuía vasto acervo técnico para execução de obras da espécie, possibilitando ao grupo 

empresarial participar também dessa fatia de mercado. 

 

Como se vê, o grupo empresarial requerente nasceu com a vocação de se destacar no cenário da 

construção pesada de Goiás, meta sempre cumprida, com vasto histórico de obras de grande 

envergadura que as tornaram referências em seu segmento. 

Sediadas em Goiânia, as empresas Sanefer e Terra Forte executam contratos de construção, 

montagens e implementação de projetos de infraestrutura nas áreas de Saneamento Básico, 

Implantação de Rodovias, Barragens, Pavimentação Urbana, Drenagens, Canalização Córregos, entre 

outros, tendo como principal cliente o Governo do Estado, Municípios e Governo Federal. 

 

As empresas vinham em pleno crescimento desde o ano de 2008, saltando de um faturamento anual  

naquela época de R$ 15.627.671,17 para R$ 169.477.085,28 em 2014. Foram inúmeros projetos e 

obras executadas nos últimos anos, que beneficiaram a população goiana, como: o Sistema de 

Esgotamento Sanitário nas Cidades de Santa Helena de Goiás, Edeia, Pires do Rio, Rio Verde, Catalão, 

Nerópolis, Jaciara, Cezarina, Campos Belos, Alto Horizonte, Minaçu, Uruana e Uruaçu. Ainda, o 

Sistema de Abastecimento de Água de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Alto Horizonte, Campos Belos, 

Nerópolis, Santa Helena de Goiás e Palmas-TO. Acresça-se a essas obras, a implantação das Rodovias: 

GO-446 (Trecho Posse X Iaciara), GO-112 (Trecho Iaciara X Nova Roma), GO-217 (Trecho Mairipotaba 

X BR-060), GO-230 (Trecho Mimoso X Agua Fria), GO-174 (Trecho Diorama X Montes Claros), GO-132 

(Trecho Sto. Antônio Cana Brava X Divisa TO) e GO-156 (Trecho Mundo Novo x Santa Marta). Também 

foram executadas obras de Pavimentação Urbana e Drenagens nos municípios de Catalão, São Simão, 

Rio Verde, Santa Helena, Alto Horizonte, Uruaçu, Minaçu, Pires do Rio, Urutai. 
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2.3.2. Missão 

Oferecer soluções eficientes em obras de infraestrutura e saneamento, garantindo serviços com 

alto padrão de qualidade. 

2.3.3. Visão 

Ser reconhecida como grupo empresarial referência em obras de infraestrutura e saneamento no 

Estado de Goiás.  

 

2.3.4. Controles Gerenciais 

O grupo utiliza como ferramentas de controle e gestão, os seguintes softwares: 

1. SAFE – Dedicado ao controle e gestão de informações dos núcleos financeiro e contábil; 

2. SISPOLI – Dedicado ao controle e gestão de informações do Departamento Pessoal; 

3. UAU – Dedicado ao controle e gestão de informações do núcleo de Engenharia; este 

software foi abandonado como uma das estratégias de redução de custos. 

 

2.4. Mercado  

2.4.1. Principais produtos e serviços 

 

Os principais produtos e serviços ofertados pelo “Grupo Sanefer” correspondem a prestação de 

serviços na execução de contratos de construção, montagens e implementação de projetos de 

infraestrutura, nas áreas de saneamento básico, implantação de rodovias, barragens, pavimentação 

urbana, drenagens, canalização de córregos, entre outros. Os mesmos estão estruturados e 

segmentados por empresas, conforme descrição a seguir: 

 

 Sanefer Construções e Empreendimentos Ltda: Prestação de serviços em execução de Obras 

de Saneamento Básico; 

o Entre os diversos procedimentos de saneamento básicio, menciona-se principalmente 

os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e 

resíduos sólidos urbanos; Os mesmos contemplam implantação, ampliação, execução, 

reparos, manutenção e substituições.  

o 100% dos mesmos são demandados pelo poder público; 

o Os contratos são estruturados por empreita, sendo que os custos são orçados em 

diversas unidades de medidas, tais como: verba, m², m³, metro linear, entre outros.  

o Os preços / valores dos contratos são formatados com base no tipo, tamanho e 

característica da obra, seguindo a tabela de preços de órgãos, neste caso, da SANEAGO 

- principal cliente para este segmento. Existem contratos que variam em maior 

predominância de R$ 80.000,00 a R$ 12.000.000,00; 
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 Terra Forte Construtora Ltda: Prestação de serviços em execução de Obras em Infraestrutura, 

com ênfase em Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica; 

o Entre os diversos procedimentos de obras em infraestrutura, menciona-se 

principalmente os serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, montagens 

hidráulicas, redes elétricas, entre outros; Os mesmos contemplam construção, 

ampliação, conservação, reparos, reformas e manutenção.  

o 85% dos mesmos são demandados pelo poder público. Os demais 15% são 

demandados pela iniciativa privada, principalmente no que tange a empresas que 

atuam no segmento de loteamento e grandes obras civis de infraestrutura. 

o Os contratos são estruturados por empreita, sendo que os custos são orçados em 

diversas unidades de medidas, tais como: verba, m², m³, m³ x km, m, entre outros.  

o Os preços / valores dos contratos são formatados com base no tipo, tamanho e 

característica da obra, bem como, seguindo a tabela de preços quando se tratar de 

obras públicas, neste caso, da AGETOP - principal cliente para este segmento. Existem 

contratos que variam em maior predominância de R$ 200.000,00 a R$ 80.000.000,00; 

 

A seguir imagens dos principais serviços prestados pelo grupo: 
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2.4.2. Principais Clientes 

 

Os principais clientes das RECUPERANDAS são os governos federal, estadual e municipal, com ênfase 

no estado de Goiás, onde a captação ocorre por meio de processos licitatórios. Existem ainda, em 

menor significância, o setor privado, demandado principalmente por empresas que atuam no 

segmento de loteamento e grandes obras. 

 

No caso da empresa “SANEFER”, existe apenas um cliente atualmente, a SANEAGO. A mesma é uma 

sociedade de economia mista estadual, que tem por objetivo explorar serviços de saneamento básico 

no Estado de Goiás, realizar pesquisas e elaborar projetos, ampliar as instalações de sistemas de água 

e esgotos sanitários já existentes, promover execução de novas obras prestando serviços técnicos 

especializados de saneamento básico.  

 

A SANEAGO tem previsto IPO – Initial Public Offering (oferta pública inicial), de 25% de suas ações na 

IBOVESPA, com expectativa de arrecadar algo próximo a R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e 

quinhentos milhões de reais), no qual serão investidos na finalização e em novas contratações para 

ampliação e construção de novos sistemas de abastecimento de água e na coleta e tratamento de 

esgoto. Atualmente, somente 87% da população do estado de Goiás é atendida com água tratada 

e apenas 48% com redes de esgoto.  

 

No caso da empesa “Terra Forte”, existem dois públicos-alvo. O primeiro e com maior 

representatividade no faturamento (85%), corresponde ao setor público, com destaque a AGETOP e 

prefeituras em Goiás. O segundo perfil, com menor representatividade no faturamento (15%), refere-

se a obras demandas pela iniciativa privada, principalmente por empresas do segmento de 

loteamento e de grandes obras de infraestrutura, como o loteamento Armando Antônio e o Clube de 

Tiro do Estado de Goiás. 

 

A AGETOP é uma entidade autárquica estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público 

interno, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial jurisdicionada pela Secretaria de 

Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), que 
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atende a Prefeituras Municipais, Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais - com serviços de 

implantação, pavimentação, conservação e gestão de rodovias, construção, reforma, ampliação e 

manutenção de prédios públicos.  

 

A economia do Estado de Goiás, com bases fortes no agronegócio, depende do transporte rodoviário, 

razão dos expressivos investimentos nas malhas rodoviárias. Somente nos últimos 06 anos, o estado 

investiu 7 (sete) bilhões de reais em implantação e restauração de rodovias. Nestes meses de 

novembro e dezembro de 2017 a AGETOP está licitando aproximadamente 200 (duzentos) milhões 

de reais em obras.  

 

O programa Goiás na Frente, anunciado pelo governo do Estado em março de 2017, prevê R$ 9 

bilhões em investimento público e privado em obras em diversas áreas até o ano que vem. Parte dos 

recursos é proveniente da privatização da Companhia Energética de Goiás (Celg), adquirida pela 

empresa italiana Enel. Os investimentos serão, em sua maioria, destinados à infraestrutura, 

principalmente na recuperação e manutenção de estradas. No total, são R$ 2,2 bilhões para 

aplicação em todo o Estado. 

  

Com relação a “Efficiency”, os principais clientes da empresa correspondiam justamente às empresas 

Sanefer e Terra Forte. No entanto, conforme já mencionado, esta empresa será incorporada pela 

Sanefer, como parte estratégica do plano de soerguimento.  

 

É importante mencionar, por fim, a expressiva existência de outros mercados alternativos para 

atuação da empresa, tais como órgãos públicos de outros estados e obras civis em outras 

modalidades. Este fator permite uma condição privilegiada de retomada da viabilidade do grupo. 

 

2.4.3. Principais fornecedores 

 

O mix de serviços e produtos do setor da construção civil é vasto e na mesma proporção são os 

fornecedores de insumos. 

Os principais fornecedores das RECUPERANDAS são empresas que fabricam ou comercializam 

produtos destinados à construção civil, com ênfase em saneamento básico e obras de terraplenagem 

e pavimentação asfáltica. Contemplam ainda no grupo de fornecedores, prestadores de serviços em 

geral pertencentes a cadeia da construção civil, bem como fornecedores de materiais de expediente 

e alimentação. 

 

Atualmente 95% das compras são realizadas no estado de Goiás, sendo os demais 5% em outros 

estados.  
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As RECUPERANDAS mantêm uma política preferencial com seus principais fornecedores a fim de 

estabelecer parcerias e melhores condições de preços, prazos de pagamento e entregas. Com o 

processo de Recuperação Judicial possivelmente haverá necessidade de revisão/substituição de 

diversos parceiros fornecedores.  

 

Dentre os principais fornecedores podemos destacar: 

 

Fornecedor Tipos de Produtos 

Petrobrás Combustíveis e Materiais Betuminosos 

Disbral – Distribuidora Brasileira de Asfaltos S/A Materiais Betuminosos 

Tropical Pneus Pneus e peças automotivas 

Tigre S. A. Tubos e Conexões 

Corr Plastik Tubos e Conexões 

ArcelorMittal  Aço e Ferragens 

Ajel Materiais Elétricos Materiais elétricos 

Cimentos Ciplan Cimento 

 

2.4.4. Principais concorrentes 

 

As RECUPERANDAS possuem como principais concorrentes diretos empresas que atuam no setor da 

construção civil, situados no estado de Goiás e com ênfase nos segmentos de infraestrutura e 

saneamento básico.  

 

Existem diversas empresas que atuam neste segmento, as quais se diferenciam por vários fatores, 

tais como: estrutura física, localização, serviços agregados, composição de preços, experiência em 

obras, eficiência, padrão de qualidade, tempo de mercado e, principalmente tratando-se de licitações 

públicas, acervo técnico. 

 

Segue adiante principais concorrentes, por segmento / empresa: 

 

TERRA FORTE 

 

 Sobrado Construções Ltda.  

 Rua 23 nº 396, Jardim Goiás, Goiânia - Goiás CEP 74.805-260; Contato: (62)3239-1400. 
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 Suas principais atividades são Execução de obras públicas e privadas em saneamento básico, 

pavimentação, terraplenagem, entre outras. 

 

 Construtora Central do Brasil S/A 

Rua 34 nº 29 Qd. H-16 Lt. 01 e 25, Setor Marista, Goiânia – Goiás, CEP 74.150-220. Contato: 

(62) 3546-9000. 

 Suas áreas de atuação incluem obras rodoviárias, industriais, habitacionais, saneamento 

básico, redes de abastecimento de água e coleta de esgotos, obras públicas e comerciais 

hidrelétricas, infraestrutura urbana, pontes e viadutos. 

 

 Construtora Caiapó 

Av. S Francisco, 271 - Setor Santa Genoveva, Goiânia - GO, 74672-010. Contato: (62) 40060123 

Suas áreas de atuação incluem obras rodoviárias, industriais, habitacionais, saneamento básico, 

redes de abastecimento de água e coleta de esgotos, obras públicas e comerciais, infraestrutura 

urbana, pontes e viadutos. 

 

 EMSA Construtora 

Rodovia BR 153 - s/n Km 504,6 - Vila Brasília, Aparecida de Goiânia - GO, 74911-410. Contato: 

(62) 40081197. 

 Suas áreas de atuação incluem obras rodoviárias, industriais, habitacionais, saneamento 

básico, redes de abastecimento de água e coleta de esgotos, obras públicas e comerciais, 

hidrelétricas, infraestrutura urbana, pontes e viadutos. 

 

 LOCTEC Engenharia 

R. 18, 39-97 - Parque Industrial Santo Antonio, Aparecida de Goiânia - GO, 74983-660. 

Contato: (62) 30941919. 

 Suas áreas de atuação incluem obras rodoviárias, industriais, habitacionais, saneamento 

básico, redes de abastecimento de água e coleta de esgotos, obras públicas e comerciais 

hidrelétricas, infraestrutura urbana, pontes e viadutos. 

 

SANEFER 

 

 Elmo Engenharia Ltda. 

Av. T-2 nº 1258, Setor Bueno, Goiânia - Goiás CEP 74.215-005 Contato: (62) 3942-6620. 

 Sua área de atuação abrange Saneamento básico, sistema de esgoto sanitário, sistema de 

abastecimento de água, galerias de águas pluviais, pavimentação e Incorporações. 

 

 Sobrado construções Ltda.  

 Rua 23 nº 396, Jardim Goiás, Goiânia - Goiás CEP 74.805-260; Contato: (62)3239-1400. 

 Suas principais atividades são Execução de obras públicas e privadas em saneamento básico, 

pavimentação, terraplenagem, entre outras. 
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 GAE Construtora e Comércio Ltda. 

Rua 31 nº 150, Jardim Goiás, Goiânia – Goiás, CEP 74.805-340 Contato: (62) 3237-3200. 

 Atua na área de Serviços especializados para construção, obras de engenharia civil, sistema 

de abastecimento de água e sistema de esgoto sanitário e aluguel de máquinas e equipamentos para 

construção. 

 

 Construtora Central do Brasil S/A 

Rua 34 nº 29 Qd. H-16 Lt. 01 e 25, Setor Marista, Goiânia – Goiás, CEP 74.150-220 Contato: 

(62) 3546-9000. 

 Suas áreas de atuação incluem obras rodoviárias, industriais, habitacionais, saneamento 

básico, redes de abastecimento de água e coleta de esgotos, obras públicas e comerciais 

hidrelétricas, infraestrutura urbana, pontes e viadutos. 

 

 Albenge Engenharia Indústria e Comércio Ltda. 

 Av. D, 134 - Jardim Copacabana, Aparecida de Goiânia - GO, 74984-140; Contato: 

(62)32033000; 

 Suas principais atividades são Execução de obras públicas e privadas em saneamento básico, 

pavimentação, terraplenagem, entre outras. 

 

2.4.5. Parâmetros de comercialização no cenário recuperacional 

2.4.5.1. Sistemática de comercialização 

 

a) A política de venda será sensivelmente alterada, onde os sócios dirigentes estimam atuar em 

outros Estados, principalmente no que tange a obras privadas de terraplenagem e 

pavimentação asfáltica. Estima-se um faturamento de 90% proveniente do estado de Goiás e 

10% de outros Estados, principalmente do Pará, Tocantins e Distrito Federal. 

 

b) Comissões: Não se registra comissões para as modalidades em questão em razão da natureza 

do negócio, em sua maioria captados através de licitação pública. Com relação a obras 

privadas, o próprio sócio Sr. Carlos está à frente das captações de negócios.  

 

c) Sazonalidades: Em função da natureza dos negócios não há sazonalidades, visto que as 

demandas públicas e privadas são geradas durante todos os períodos do ano. O que vem 

ocorrendo nos últimos anos, no Estado de Goiás, é o cancelamento dos empenhos entre os 

meses de outubro e novembro, retornando a disponibilidade de recursos em março/abril do 

ano seguinte – este fato onera os custos anuais com desmobilizações tecnicamente 

desnecessárias na paralização das obras e meses depois em novas mobilizações nas 

retomadas.  
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d) Força de Vendas: Nas contratações de serviços públicos as RECUPERANDAS mantêm uma 

equipe de trabalho com profissionais que monitoram as publicações de editais, 

principalmente por meio de jornais de grande circulação e sites específicos de licitações. Já 

com relação as obras provenientes da iniciativa privada, os contatos e prospecção são 

realizadas diretamente por meio do sócio Sr. Carlos.  

e) Fluxo sintético do processo licitatório: Monitoramento da publicação dos editais  filtro  

análise técnica e preços  montagem do processo  participação da concorrência  no caso 

de êxito, planejamento e execução  recebimento por serviço medido mensalmente. 

  

2.4.5.2. Políticas de compras 

2.4.5.2.1.  Aspectos de comercialização 

 

Compras à vista = 90% e compras a prazo = 10%. Prazo médio: 30 dias  

 

Mesmo com 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. 

 

No cenário anterior à crise vivenciada pela empresa, a política de compras chegava a patamares 

médios de realizações nos seguintes percentuais: 

 

o “SANEFER”: 100% a prazo, com prazo médio de até 120 dias para pagamento. 

o “Terra Forte”: 100% a prazo, com prazo médio de até 60 dias para pagamento. 

 

2.4.5.3. Políticas de vendas 

2.4.5.3.1.  Aspectos de comercialização 

 

Vendas à vista = 5% e vendas a prazo = 95%. Prazo médio: 60 dias  

 

As RECUPERANDAS vem atuando com uma política de vendas a prazo 95% de seu faturamento, tendo 

ainda um prazo médio de recebimento de até 60 dias, em função dos prazos de execução, medição 

e pagamento mensal. Esta concessão de prazos é, na maioria dos casos, imposta já no edital da 

licitação e todas as empresas que atuam neste ramo se sujeitam a essas regras. Os 5% à vista referem-

se a adiantamentos em obras privadas. 
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2.4.5.4. Estratégias de marketing 

 

As principais estratégias de marketing estão estruturadas em dois pilares: 

 

a) Produtos: Segmentação de mercado, dedicado a dois segmentos da construção civil: 

Saneamento Básico e Obras de Infraestrutura. A segmentação levou o grupo ao longo dos 

anos a adquirir um dos maiores acervos técnicos do Estado de Goiás, peça chave para 

participar dos melhores contratos. 

b) Preço: Os preços têm como parâmetros as tabelas de preços publicados pelos órgãos públicos, 

bem como sua composição de custos incidentes, almejando uma média de 16% de 

lucratividade. No caso das obras públicas, que compõem maior participação do faturamento 

do grupo, o vencedor do processo licitatório é aquele que oferta o melhor preço, além do 

atendimento a outros critérios técnicos. Desta forma a redução da margem de lucro almejada 

pode ser reduzida estrategicamente para êxito da referida concorrência. Com relação a 

negócios frente a iniciativa privada, os parâmetros são bem similares, porém sem a ocorrência 

através de licitação. 

 

2.5. Diferenciais Competitivos 

 

Os principais diferenciais competitivos das RECUPERANDAS são: 

 

a) Acervo Técnico. A empresa “Terra Forte” está entre as 10 (dez) maiores empresas 

com acervos técnicos do Estado de Goiás. Já a empresa “Sanefer” está entre os 04 

(quatro) maiores acervos técnicos deste Estado. Este fator é expressivamente 

concorrencial, permitindo o acesso e atendimento a pré-requisitos de diversas 

modalidades de demandas de obras públicas.  

b) Dedicação integral e experiência dos sócios na cadeia produtiva da construção civil. 

O Sr. Carlos Eduardo e Sra. Nilvane Tomas possuem, respectivamente, 27 (vinte e 

sete) e 12 (doze) anos de experiência nos segmentos de obras de infraestrutura e 

saneamento básico.  

c) Mão de obra qualificada. A maior parte dos responsáveis técnicos do Grupo 

trabalham nas empresas desde o início de suas atividades. Com baixo 

turnover/rotatividade de empregados, a empresa consegue manter uma equipe 

qualificada e integrada aos seus propósitos. 

d) Segmentação de mercado. Considerando a amplitude de serviços propostos 

dentro da cadeia produtiva da construção civil, a empresa está focada basicamente 

em dois segmentos: Saneamento Básico e Obras de Infraestrutura. Esta 

segmentação permitiu ao longo do tempo uma maior expertise e eficiência em 

processos. 
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2.6. Análise econômica do setor 

 

2.6.1. Crise econômica no Brasil 
 

O Brasil enfrenta a pior crise já registrada poucos anos após um boom econômico. Há apenas sete 
anos, em 2010, teve o maior crescimento do seu PIB em 20 anos, de 7,5%. Em 2016, registrou a 
segunda retração anual consecutiva, de 3,6%.  
 

Essa mudança de rota atingiu em cheio o bolso da população e fez muitos brasileiros mudarem de 

vida – para pior. "Como o PIB caiu e a população ainda está crescendo, a gente teve três anos de 

queda no PIB per capita, uma redução de 9,1% no período. Isso significa um empobrecimento da 

população", disse Rebeca de La Rocque Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE. 

 

2010 x 2016 - A Economia Brasileira Antes e Depois da Crise 
 

O cenário econômico em 2016 é diferente de 2010 por uma série de fatores internos e externos, 

apontam os economistas. “Em 2010, o Brasil vinha numa evolução muito grande em todos os 

aspectos, com a casa mais ou menos arrumada e com o boom das commodities”, explica Marcel 

Balassiano, pesquisador da área de Economia Aplicada da FGV/IBRE. “Tivemos uma melhoria social, 

queda da pobreza. Depois disso, nesses 4 ou 5 anos, tivemos essa alteração de rumo que ocasionou 

a nossa chegada à maior recessão da história”, resume. 

 

Além de fatores econômicos, o cenário político é outro ponto relevante que marca as diferenças do 

Brasil em 2010 e 2016. “Em 2010, no último ano de mandato do Lula, ele tinha a popularidade 

altíssima, tanto que elegeu sucessora”, lembra Balassiano, apontando em seguida para o clima de 

incertezas de 2016, ano do impeachment de Dilma Rousseff. Os especialistas ressaltam que a crise 

política de 2016 atrapalhou a economia, levando pessoas e empresas a segurarem seus gastos. 
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Fonte: IBGE, Reuters, Tesouro Nacional, FGV, Moody's, Standard&Poor e Fitch Ratings. Infográfico elaborado em 

07/03/2017. https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-enfrenta-pior-crise-ja-registrada-poucos-anos-apos-um-

boom-economico.ghtml 

2.6.1.1. Perspectiva para 2018 
 
Os economistas das instituições financeiras reduziram sua previsão para a inflação e elevaram sua 

estimativa para o crescimento econômico em 2018, informou o Banco Central no último dia 20 de 

novembro. 

  

Segundo o relatório conhecido como "Focus", feito com base em pesquisa realizada na semana 

passada com mais de 100 instituições financeiras, a previsão do mercado para a inflação em 2018 

baixou para 4,03%. No relatório anterior, feito com base em pesquisa realizada há duas semanas, a 

previsão para a inflação no ano que vem estava em 4,04%. 

 

Já para o resultado do PIB em 2018, a estimativa do mercado subiu para 2,51%. No relatório anterior, 

estava em 2,50%. Para 2017, os analistas ouvidos pelo BC mantiveram suas previsões tanto para a 

inflação (3,09%) quanto para o resultado do PIB (0,73%). Com isso, a inflação estimada pelo mercado 

para este ano e para 2018 continua acima do piso de 3% do sistema brasileiro de metas. Entretanto, 

a previsão segue abaixo da meta central para a inflação em 2017, de 4,5%. 
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A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e deve ser perseguida pelo 

Banco Central, que, para alcançá-la, eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic). 

 

Taxa de Juros 
Os analistas do mercado também mantiveram a previsão para a taxa básica de juros da economia, a 

Selic, em 7% ao ano para o final de 2017. Atualmente, a taxa está em 7,5% ao ano. Ou seja, o mercado 

continua estimando uma redução dos juros em dezembro deste ano, quando o Comitê de Política 

Monetária (Copom) volta a se reunir. Se o patamar de 7% ao ano for atingido no fim de 2017, será a 

menor Selic já registrada - até hoje, a mínima histórica é de 7,25% ao ano. Para o fechamento de 

2018, a estimativa dos economistas dos bancos para a taxa Selic também ficou estável em 7% ao ano.  

 

Câmbio, balança e investimentos 
Nesta edição do relatório Focus (20 de novembro de 2017), a projeção do mercado financeiro para a 

taxa de câmbio no fim de 2017 subiu de R$ 3,20 para R$ 3,25. Para o fechamento de 2018, a previsão 

dos economistas para a moeda norte-americana ficou estável em R$ 3,30. 

  

A projeção do boletim Focus para o resultado da balança comercial (resultado do total de 

exportações menos as importações), em 2017, permaneceu estável em US$ 65 bilhões de resultado 

positivo. Para o próximo ano, a estimativa dos especialistas do mercado para o superávit ficou estável 

em US$ 53,2 bilhões. 

  

A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, em 2017, 

permaneceu em US$ 80 bilhões. Para 2018, a estimativa dos analistas ficou estável também em US$ 

80 bilhões. 
FONTE:https://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/mercado-financeiro-preve-menos-inflacao-e-mais-

crescimento-para-2018.ghtml 

 

Otimismo.  
O Ministério da Fazenda já conta que a economia brasileira poderá entrar 2019 com um crescimento 

de 3,5% no primeiro ano do sucessor do presidente Michel Temer, segundo informou 

ao Estadão/Broadcast um integrante da equipe econômica. Até então, a previsão era de uma 

expansão de 2,5% da economia em 2019. 
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O clima na equipe econômica é de um misto de otimismo com cautela. O otimismo cresceu com a 

aprovação no Congresso dos projetos que alteram as metas fiscais e cria a Taxa de Longo Prazo (TLP). 

O anúncio das privatizações também animou os investidores e deu combustível extra para o 

ambiente mais favorável. Dois indicadores foram especialmente comemorados pela área econômica, 

o crescimento da produção de veículos e a inflação mais baixa recuando para 2,46% em 12 meses até 

agosto. 

Fonte:http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-ja-ve-maior-avanco-do-pib-em-2018-e-

2019,70001976238 

 

2.6.1.2. Crise no setor da construção civil 

A construção civil ainda está em retração em 2017 e seu desempenho segura a recuperação da 

economia brasileira. Um levantamento do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada 

(Sinicon) em parceria com a LCA Consultores mostra que a construção é o componente do Produto 

Interno Bruto (PIB) com a queda mais intensa entre todos os setores em 2017. 

No 1º semestre, o PIB da construção caiu 6,6%, frente ao 1º semestre de 2016, puxando para baixo 

o resultado geral da indústria (-1,6%) e do PIB total, que acumulou variação zero nessa base de 

comparação. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-avanca-02-no-2-trimestre-de-2017.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-avanca-02-no-2-trimestre-de-2017.ghtml
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Os dados mostram que a construção caiu mais do que a média da economia nos últimos 3 anos e tem 

sentido a crise de forma mais profunda. Desde o 2º trimestre de 2013, a queda acumulada é de 

14,3%, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), enquanto que o PIB total 

recuou 5,5% nos últimos 4 anos. Neste período, quase 1 milhão dos 2,7 milhões de vagas formais que 

deixaram de existir no país foram na construção. 

  

No segundo semestre, o emprego no setor ensaia uma leve recuperação e teve a segunda alta mensal 

em agosto, com a criação de 1.017 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês. No 

acumulado do ano, a construção civil fechou 30.330 vagas, de acordo com dados do Ministério do 

Trabalho. 

  

"A economia brasileira está melhorando, mas a construção que é um setor que tem um impacto 

enorme não está. O PIB da construção já caiu 3 anos seguidos e continua caindo", resume Petrônio 

Lerche Vieira, diretor-executivo do Sinicon. O economista do Ibre/FGV, Júlio Mereb, projeta que a 

construção civil fechará 2017 com queda de 5,7% ante uma alta de 0,8% do PIB do Brasil. 

 

Obras paradas 
A crise fiscal levou o governo federal e os estados e municípios a colocar o pé no freio nos 

investimentos (veja números no gráfico abaixo). O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) também emprestou menos. Os desembolsos do banco para projetos de 

infraestrutura diminuíram pela metade, de R$ 38,8 bilhões em 2015 para R$ 19,5 bilhões em 2016. 
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As grandes construtoras brasileiras enfrentam uma grave crise econômica. Grupos como Odebrecht, 

Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez encolheram de 2014 para cá. E outras construtoras que vinham 

em expansão, como UTC e Galvão Engenharia, pediram recuperação judicial. 

  

Há mais de 8,2 mil obras paralisadas em todo o Brasil, segundo um estudo de setembro da 

Confederação Nacional de Municípios (CNM). Outras 11,2 mil deveriam estar em andamento, mas 

não foram sequer iniciadas por atraso no repasse de recursos previstos no orçamento da União. 

 

Recuperação em 2018 
 

Se por um lado o setor de construção civil tende a se recuperar de maneira mais lenta do que o 

restante da economia, aumenta o otimismo em relação a 2018. O índice de confiança da construção 

acumula 4 meses seguidos de alta e já recuperou o patamar de 2015, segundo a FGV. 

  

Para Ventura, por se tratar de um setor em que as decisões são de longo prazo, a recuperação da 

confiança de investidores e compradores é fundamental. “A demanda existe, a questão que impacta 

é realmente o contexto econômico e os indicadores como confiança, a disponibilidade de 

financiamentos e a questão do emprego que acabam impactando o apetite dos investidores, afirma. 

  

Entre os fatores que podem contribuir para a retomada estão a queda das taxas de juros, a melhora 

do crédito, a própria recuperação da economia e do mercado de trabalho, e a perspectiva de volta 

dos investimentos em infraestrutura em meio a série de privatizações e concessões promovidas pelo 

governo federal. 

 

“Em 2018 deve estar começando a decolar as concessões que foram feitas ultimamente e, devem 

surgir outras, então começa uma reversão”, avalia Martins. 

Fonte:https://g1.globo.com/economia/noticia/construcao-civil-se-retrai-em-2017-e-segura-recuperacao-da-

economia.ghtml 

 

2.6.2. Mercado das RECUPERADAS 
 

https://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-da-construcao-sobe-e-recupera-patamar-de-2015.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/confianca-da-construcao-sobe-e-recupera-patamar-de-2015.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/governo-preve-arrecadar-r-20-bilhoes-com-25-leiloes-ate-o-fim-do-ano.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/governo-preve-arrecadar-r-20-bilhoes-com-25-leiloes-ate-o-fim-do-ano.ghtml
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RODOVIAS 
 
De acordo com dados pesquisados pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) no ano de 
2017, foram avaliados 105.814 km de rodovias e identificou que a malha pavimentada brasileira 
continua a oferecer condições inadequadas aos seus usuários, de forma que 61,8% da extensão 
pesquisada foi classificada como Regular, Ruim ou Péssimo no Estado Geral. 
 
Essa situação de baixa densidade e a inadequação da malha elevam os custos do transportador, 
reduzem a segurança das vias e comprometem uma retomada sustentada do crescimento 
econômico do país, dado que o transporte rodoviário é o principal meio de deslocamento de 
pessoas e cargas em território nacional. 
  
A característica de pior resultado foi a Geometria da Via, que teve avaliação Regular, Ruim ou 
Péssimo em 77,9% da extensão pesquisada. Esse resultado é reflexo da falta de intervenções de 
adequação das rodovias brasileiras que, em sua maioria, foram construídas na década de 1970 e 
ainda são majoritariamente de pista simples, ainda que o fluxo por elas atendido atualmente exija 
uma maior capacidade de tráfego. 
 
A Sinalização teve a mesma classificação desfavorável em 59,2% da extensão, enquanto o 
Pavimento foi considerado inadequado em 50,0%, ou seja, 52.911 km. 
 
A distribuição heterogênea da malha no território nacional, as diferenças no nível de utilização das 
vias, os fatores climáticos e as técnicas construtivas, bem como a dinâmica de manutenção da 
infraestrutura influenciam a existência de diferenças qualitativas regionais na infraestrutura 
rodoviária disponível. 
 
Dessa forma, a Região Norte, além de ser a que possui a menor oferta de rodovias, é a que dispõe 
das piores condições, com 81,1% da extensão classificada, em 2017, como Regular, Ruim ou 
Péssimo. O melhor resultado foi o da Região Sudeste, com 14.260 km avaliados como Ótimo ou 
Bom (48,5%). Na mesma classificação, as Regiões Centro-Oeste, Sul e Nordeste obtiveram: 65,4%, 
61,7% e 61,5%, respectivamente. 
  
Os problemas identificados pela Pesquisa CNT de Rodovias 2017 comprometem o desempenho do 
transporte rodoviário de passageiros e cargas no Brasil ao elevar o custo operacional da prestação 
do serviço e o tempo dos deslocamentos. Além disso, reduzem a segurança dos usuários das 
rodovias e afetam a sustentabilidade do segmento. Assim, as inadequações prejudicam o bem-estar 
da sociedade e dificultam a geração de riquezas no país. 
  
Em relação ao custo, o país gasta, em média, 27,0% a mais do que deveria no transporte rodoviário 
de cargas, devido aos problemas existentes no Pavimento. O aumento do consumo de pneus e de 
combustível e a maior frequência de manutenção reduzem a rentabilidade da atividade 
transportadora. Além do mais, eleva significativamente o preço final de todos os bens 
comercializados no país, já que o custo do transporte é parte fundamental na composição do custo 
total dos produtos. 
  

Além disso, deficiências nas rodovias como, por exemplo, a inexistência de sinalização horizontal e 

vertical, potencializam tanto a ocorrência de acidentes quanto a sua gravidade. Em 2016, foram 
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registrados pela Polícia Rodoviária Federal 96.362 acidentes que resultaram em 6.398 mortes no país. 

Esses acidentes custaram ao Brasil R$ 10,88 bilhões, ou seja, 0,17% do PIB brasileiro no mesmo ano. 

 

Para reverter esse quadro de persistentes problemas na infraestrutura rodoviária brasileira e mitigar 

seus efeitos, são necessários investimentos em ações destinadas à manutenção, à adequação e à 

expansão da malha. 

 

Em 2016, o governo federal investiu R$ 8,61 bilhões (0,14% do PIB) em intervenções nas rodovias 

públicas federais, sendo 64,3% em ações de manutenção de rodovias distribuídas entre todas as 

regiões. Já em 2017, até junho, foram desembolsados R$ 3,01 bilhões, dos quais 65,6% também 

foram alocados em manutenção. Apesar do aumento dos aportes em 2016, em relação ao ano de 

2015 (R$ 5,95 bilhões), a qualidade das rodovias piorou, comprometendo ainda mais a atividade 

econômica. 

  

Assim, a análise conjunta dos resultados da Pesquisa CNT de Rodovias 2017 e da execução 

orçamentária do governo federal aponta para uma gestão inadequada dos recursos públicos. Isto é, 

ainda que verbas públicas tenham sido destinadas para a correção dos problemas, as intervenções 

não foram eficazes no propósito de melhoria da malha rodoviária federal. 

 

Nesse sentido, fica perceptível a necessidade de se modernizar os sistemas de fiscalização e o 

controle das obras públicas de infraestrutura rodoviária para garantir a qualidade e a durabilidade 

das intervenções promovidas. 

 

Complementarmente, os problemas apresentados em algumas rodovias concedidas indicam a 

conveniência de reformulação do modelo brasileiro de concessões rodoviárias. As dificuldades 

enfrentadas por concessionárias em implementar suas obrigações contratuais, principalmente 

aquelas que fazem parte da terceira etapa do programa de concessões, evidenciam um erro de 

avaliação tanto do poder concedente quanto de algumas empresas licitantes no que se refere à 

viabilidade financeira de alguns trechos. 

 

Desse modo, a CNT sugere que uma nova modelagem seja desenvolvida, em parceria com os setores 

público e privado, de forma a propiciar uma melhor alocação de riscos entre as partes envolvidas nas 

licitações. Adicionalmente, a Confederação destaca o papel fundamental dos estudos técnicos de 

viabilidade e elaboração de projetos de qualidade para o sucesso das próximas licitações, tanto no 

leilão quanto na efetivação dos investimentos necessários. 

O aperfeiçoamento da participação da iniciativa privada na oferta da infraestrutura rodoviária é 

essencial para melhoria do sistema de transporte brasileiro. Isso porque, considerando o histórico de 

investimentos públicos federais apresentados nesta Pesquisa, o governo não tem capacidade 

financeira de, sozinho, viabilizar os R$ 293,88 bilhões estimados pelo Plano CNT de Transporte e 

Logística para solucionar os entraves existentes no sistema rodoviário de forma tempestiva. Assim, o 
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incentivo à realização de investimentos privados é condição necessária no processo de evolução da 

malha rodoviária nacional. 

 

Avaliação das rodovias pesquisadas 

 

 
 

 
 

 

 

Extensão Total (Públicas e Concedidas)  

Classificação do Estado geral em (%) - por Região e UF 
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A Pesquisa CNT de Rodovias identificou 363 trechos de rodovias com pontos críticos, ou seja, situações atípicas 

encontradas ao longo das vias, que representam graves riscos à segurança dos usuários e queda da eficiência 

do transporte, o que leva a um aumento dos custos operacionais da movimentação de cargas e de passageiros 

resultante do prolongamento do tempo de viagem e do maior consumo de combustível. 
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Relação Direta entre Investimento e Qualidade das Rodovias 

Historicamente, o governo federal deixa de executar cerca de 30% do orçamento de infraestrutura 

rodoviária autorizado anualmente, provocando um déficit de investimento que se reflete no 

acelerado processo de desgaste da malha rodoviária federal constatado na 21ª Pesquisa CNT de 

Rodovias. Assim, entre 2004 e 2016, dos R$ 127,07 bilhões autorizados, apenas R$ 89,4 bilhões foram 

efetivamente desembolsados, ou seja, 70,4%.  

O estudo Transporte Rodoviário – Desempenho do Setor, Infraestrutura e Investimentos, divulgado 

em agosto pela CNT, no qual foi realizada uma análise conjunta dos investimentos públicos federais 

e da qualidade das rodovias administradas pelo governo federal, indicou a existência de uma relação 

direta entre investimentos e qualidade das rodovias.  

 

Quanto maior o investimento, melhor a qualidade percebida. Assim, a redução dos aportes 

destinados à infraestrutura rodoviária desde 2011, sem um significativo ganho de eficiência na 

execução das intervenções, foi um fator determinante para a queda da qualidade das rodovias 

federais brasileiras. 
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Classificação por rodovia pesquisada – Go
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A necessidade de retomada econômica do Brasil nos próximos anos ampliará as demandas por uma 

maior eficiência na infraestrutura de transporte e, principalmente, reforçará a percepção da 

necessidade de o País dispor de rodovias com maior nível de qualidade. Nesse contexto, assegurar a 

recuperação e a expansão da nossa malha rodoviária mostra-se imprescindível para permitir um 

crescimento social e econômico com bases permanentes. 

 

Depois de atravessar a pior recessão de sua história, o Brasil precisa consolidar o processo de 

recuperação econômica registrado no segundo semestre de 2017. A expansão dos investimentos em 

infraestrutura é o caminho mais rápido e seguro para alcançarmos um novo ciclo de desenvolvimento 

sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda para todos os brasileiros. 
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A superação das barreiras impostas pelas deficiências de infraestrutura de transporte e logística 
pressupõe a recuperação e a ampliação da malha rodoviária do país, por onde transitam a maioria 
das pessoas e grande parte da produção nacional. 
O Governo anunciou investimentos de R$ 130 bilhões em projetos de habitação, infraestrutura e 
energia. Projeto Avançar reúne obras em andamento e também a retomada de obras que estão 
paradas. Objetivo é concluir mais de 7 mil projetos até o fim de 2018. 
O governo federal anunciou no dia 09 de novembro deste ano (2017), o Projeto Avançar, um plano 
para investir, até o final de 2018, um total de R$ 130,97 bilhões em 7.439 projetos nas áreas de 
energia, infraestrutura, defesa, habitação, mobilidade urbana, saneamento e petróleo e gás. 
  
Esses recursos serão destinados a projetos já em andamento ou então a obras que estavam 
paradas. Pelo menos parte deles já estava prevista no Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), que era considerado vitrine dos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff. 
  
O Avançar empacota uma série de iniciativas que estão sendo tocadas por diferentes ministérios, 
como os leilões de rodovias e os projetos de habitação do Minha Casa, Minha Vida. Nem todo o 
investimento estimado até 2018 é novo. Para pelo menos uma parte das 7.439 obras, o repasse do 
dinheiro já foi feito.  
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Origem dos recursos 
O anúncio de investimentos ocorre num momento em que o governo adota medidas para controlar 

os gastos públicos e de aperto fiscal por conta da crise econômica, que se refletiu em queda da 

arrecadação. 

 

O governo informou que recursos para as obras virão de três fontes: 

 

 R$ 42,1 bilhões do orçamento geral da União; 

 R$ 29,9 bilhões da Caixa Econômica Federal, do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 

(FGTS) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 

 R$ 58,9 bilhões de empresas estatais do setor de energia, em especial da Petrobras. 

Segundo o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, foram incluídas no Avançar as obras que o 

governo considera prioritárias. Por conta disso, afirmou ele, essas obras terão o repasse de recursos 

garantido no orçamento. 

 

Infraestrutura 
O programa prevê a construção de 970 quilômetros de rodovias, a duplicação de 511 quilômetros, e 

a assinatura de contratos para recuperação e manutenção de 52.200 quilômetros de estradas. Entre 

as obras desse setor estão: 

 

 Construção do rodoanel norte, em São Paulo 

 Duplicação da BR381, em Minas Gerais 

 Pavimentação da BR-163, no Pará 

 Duplicação da BR-101, em Alagoas 

 Duplicação e segunda ponte do Guaíba, na BR-116, no Rio Grande do Sul 

 Duplicação e adequação da BR-163, entre Gaíra e Marmelândia, no Paraná 

 Duplicação da BR-493, no Rio de Janeiro 

 Duplicação da BR-163 e BR-364, no Mato Grosso 

No setor ferroviário, a previsão é construir 898 quilômetros da extensão sul da Norte-Sul. 
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O governo anunciou ainda obras em aeroportos de nove capitais e em 27 aeroportos regionais. As 

intervenções envolvem recuperação de pista e compra de equipamentos. Entre os aeroportos 

beneficiados estão: 

 

 Vitória (ES) 

 Maringá (PR) 

 Vitória da Conquista (BA) 

Há ainda a previsão de obras em 11 terminais portuários e em hidrovias. Foram anunciadas a 

construção de 6 hidrovias, a recuperação e manutenção de 1.086 quilômetros de hidrovias e a 

sinalização de outros 2.190 quilômetros. 

 

Mobilidade e sociais 
O programa prevê ainda investimentos em 15 empreendimentos no setor de mobilidade urbana, 

sendo: 

 26,7 quilômetros de BRTs 

 162,8 quilômetros de corredores exclusivos de ônibus 

 22 quilômetros de metrô 

 23 quilômetros de linhas de VLT 

Ainda de acordo com o governo, estão incluídas no programa a contratação de 150 mil unidades 

habitacionais no Minha Casa, Minha Vida, que serão destinadas à população de baixa renda (até R$ 

1,8 mil mensais). O programa prevê ainda 50 obras de saneamento ou drenagem, além de outras 11 

obras de contenção de encostas. 

 

Ainda na área social, há previsão de obras em 425 creches que, segundo o governo, vão beneficiar 

até 75 mil crianças; de obras em 2.144 quadras esportivas e de 102 obras em Centros de Artes e 

Esportes Unificados (CEUs) em 98 municípios de 21 estados. 

 

Segundo o ministro das Cidades, Bruno Araújo, o programa vai retomar 1/3 das obras de saneamento 

que estavam paradas. "Estamos retomando contratos de 13 anos atrás, que estavam paralisados", 

disse Araújo. 
Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/governo-anuncia-investimento-de-r-130-bilhoes-em-projetos-de-

habitacao-infraestrutura-e-energia.ghtml 
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O Governo de Goiás realiza obras rodoviárias em todas as regiões do Estado, por meio da Agência 

Goiana de Transportes e Obras (Agetop). Grande parte delas é conduzida com recursos do Programa 

Goiás na Frente, que engloba 39 obras rodoviárias e de aeródromos, com investimentos de R$ 652 

milhões. Além das intervenções previstas pelo Goiás na Frente, a Agetop também executa obras de 

seus programas Rodovida Construção, Reconstrução e Manutenção. 

Com relação às obras de pavimentação, a Agetop trabalha na execução da GO-330, no trecho que 

liga Taquaral a Santa Rosa. O trecho tem 15 quilômetros e já está com 50% das obras executadas. 

Trabalha, também, na pavimentação da GO-480, que liga Cirilândia a Santa Izabel; na pavimentação 

da GO-309, que liga Itumbiara a Cachoeira Dourada; da GO-319, de Nova Fátima a Aragoiânia; e na 

pavimentação do trecho Lagolândia-Capela, que está em fase final e tem 13 quilômetros de extensão. 

Na Região Norte, a Agetop faz a pavimentação da GO-239, de São Jorge a Colinas do Sul. 

As obras de reconstrução incluem o trecho de Firminópolis a Iporá, em fase de sinalização; e a 

reconstrução da GO-060, entre Trindade e Firminópolis. São mais de 110 quilômetros da GO-060 que 

estão sendo reconstruídos, com investimentos de R$ 80 milhões do Goiás na Frente. A Agetop 

trabalha também na reconstrução da GO-436, e da GO-520, que liga Luziânia a Lago Azul, e está em 

fase final da construção. 

Na Região Sudoeste, máquinas trabalham na reconstrução da GO-174, de Rio Verde a Montividiu. 

São 40 quilômetros de pavimento reconstruídos. Na Região Sudeste, a Agetop realiza a reconstrução 

da GO-210, entre Goiandira e Catalão, com 16 quilômetros. 

Há também os serviços de sinalização, como o GO-154, de Uruana a Carmo do Rio Verde. Segundo a 

Agetop, até abril de 2018, mais de mil quilômetros de rodovias serão reconstruídos e sinalizados, 

como é o caso da ligação de Água Fria até o entroncamento da GO-118. 

Duplicações 
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São 15 obras de duplicação em andamento em todo o Estado: GO – 070 (quatro intervenções), GO-

010, GO-080 (seis intervenções), GO-139, GO-206, GO-213, e GO-207. A duplicação da GO-070 está 

na etapa final. São 150 quilômetros de extensão, de Goiânia até a cidade de Goiás. A Agetop trabalha 

na finalização do trevo de Mossâmedes até Goiás, e na conclusão do encabeçamento da ponte sobre 

o Rio Uru, na GO-070. 

A Agetop conclui as obras de duplicação da GO-080, no trecho de Nerópolis à BR-153, que passa por 

Petrolina de Goiás e São Francisco de Goiás. São 63 quilômetros do trecho, dos quais mais de 50 estão 

prontos. A obra engloba um viaduto para passagem da Ferrovia Norte-Sul e cinco novas pontes, que 

estão sendo encabeçadas. Como a duplicação do trecho entre Goiânia e Nerópolis já está concluída, 

a GO-080 terá, no total, 98 quilômetros de pista dupla. O investimento é de R$ 220 milhões. 

Fonte: Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás. http://www.goiasagora.go.gov.br/obras-rodoviarias-avancam-

e-se-intensificam-com-o-goias-na-frente/ 

Rodovias Goianas 

A Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop), conta atualmente com 121 obras contempladas 

pelo Goiás na Frente. As iniciativas preveem construção e revitalização de estradas estaduais que 

cortam todas as regiões, além de duplicação de rodovias que partem da capital. Entre elas a GO-070, 

que liga Goiânia a Cidade de Goiás. Já foram concluídos 14 empreendimentos rodoviários. 

Atualmente equipes da Agetop atuam no trabalho de modernização de mais de 21 mil quilômetros 

da malha rodoviária estadual, com 20 trechos em fase final de reconstrução. Outros 150 quilômetros 

de pista foram renovados este ano e, pela previsão da Agência, mais 2030 quilômetros serão 

reconstruídos ao longo dos próximos dois anos. 

SANEAMENTO BÁSICO 
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No mundo todo saneamento básico é um poder do Estado, sendo que a atividade pode ser delegada 

a empresas através de concessões ou da criação de empresas públicas para sua realização. 

No Brasil, infelizmente, o saneamento básico não se tornou uma prioridade governamental, e a 

constatação dessa afirmativa vem dos grandes problemas de saúde, principalmente nas regiões mais 

carentes, onde pode-se ver esgoto escorrendo a céu aberto, falta de encanamento de água potável, 

além de ausência de recolhimento de lixo. 

As vítimas mais frequentes da falta de saneamento básico são as crianças que, por não estarem ainda 

completamente desenvolvidas, podem ser atacadas por agentes patogênicos que provocam 

inúmeras doenças que, em muitos casos, pode ser letal. 

Um dos fatos recorrentes para a necessidade de saneamento básico em qualquer cidade é a questão 

da prevenção na área da saúde. Já se sabe que para cada real investido para saneamento básico, pelo 

menos 4 reais podem ser economizados com tratamentos médicos. Doenças respiratórias e 

verminoses ainda são comuns em regiões onde o saneamento básico é deficiente. 

O Brasil apresentava, embora seja detentor de 12% da água potável disponível no mundo, ainda hoje 

possui 40 milhões de pessoas sem acesso direto a ela, sendo que pelo menos 85 milhões não têm 

instalações de esgoto sanitário em suas residências. 

Outro fator que deve alertar para a importância de um bom saneamento básico é sua propensão 

para gerar empregos. Para realizar as tarefas necessárias ao saneamento, em 2010 o Brasil tinha pelo 

menos 700 mil empregos na área, considerados os direta ou os indiretamente envolvidos. 

O governo brasileiro tem, na legislação, a Lei do Saneamento Básico, desde 2007, estabelecendo as 

diretrizes básicas para sua implantação, definindo-a como “um conjunto de serviços, infraestruturas 

e instalações operacionais” necessárias à população. Sua aplicação pode garantir a redução dos 

custos com saúde, criando condições dignas para nossa população. 

 Saneamento básico e saúde 

O saneamento básico nos dias atuais já possui um conceito mais amplo, aplicando-se ao meio 

ambiente da região e considerado como saneamento ambiental. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS)  estabelece que sua função principal deve ser  manter controle de tudo que envolve o meio 

físico da vida humana, e que possam exercer efeitos prejudiciais sobre o bem estar social, físico e 

mental da população. 

 As medidas apresentadas pela OMS para promover o saneamento básico são: 

 Instalação e manutenção de esgotos sanitários; 

 Drenar as águas pluviais; 

 Administração do nível de poluição do meio ambiente; 
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 Planejamento para ocupar os territórios levando em conta  Saneamento. 

 Suprir a população e a comunidade com água potável; 

 Administração da quantidade de insetos e animais nocivos à saúde humana; 

 Coleta de lixo e sua adequação; 

 Saneamento dos lares, locais de trabalho e de lazer. 

 
Saneamento melhora, mas metade dos brasileiros segue sem esgoto no país 
Lei do Saneamento Básico completa 10 anos em 2017. Acesso à coleta de esgoto passou de 42% 
para 50,3%; já o de abastecimento de água passou de 80,9% para 83,3%. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dez anos após a Lei do Saneamento Básico entrar em vigor no Brasil, metade da população do país 
continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Segundo os dados mais recentes do 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), divulgados em janeiro deste ano e 
referentes a 2015, apenas 50,3% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, o que significa que 
mais de 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos – seja 
através de uma fossa, seja jogando o esgoto diretamente em rios. 
  
Em 2007, quando a lei 11.445 foi sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 42% da 
população era atendida por redes de esgoto. Até 2015, o índice aumentou 8,3 pontos percentuais, 
o que corresponde a menos de um ponto percentual por ano. Quanto ao abastecimento de água, 
apesar de a abrangência ser bem superior à de esgoto, a evolução foi ainda mais lenta: passou de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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80,9% em 2007 para 83,3% em 2015, um aumento de apenas 2,4 pontos percentuais. Já o índice de 
esgoto tratado passou de 32,5% para 42,7%. 
  
Em algumas regiões do país, como a Norte, a situação é ainda mais grave: 49% da população é 
atendida por abastecimento de água, e apenas 7,4%, por esgoto. O pior estado – da região e do 
país – é o Amapá, com 34% e 3,8%, respectivamente. Já o melhor estado é São Paulo, com 95,6% de 
cobertura em água e 88,4% em esgoto. O Distrito Federal também tem taxas altas: 99% e 84,5%. 
Um mesmo estado, porém, pode ter cidades com índices muito elevados e muito baixos, algumas 
com serviços privatizados e outras, com públicos - por isso, é considerada a média de todos os 
municípios. 
  
Os dados do SNIS utilizados pelo G1 são: "Índice de atendimento total de água" e "Índice de 
atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água". Os indicadores são os 
mesmos utilizados pelo Instituto Trata Brasil e são os recomendados pelo Ministério da Cidades 
para fazer as análises (Veja abaixo o ranking completo dos estados baseado nos dados). 
 
Comparando a situação do saneamento básico no país entre 2007 e 2015: 
 

a) O total de brasileiros atendidos por abastecimento de água tratada passou de 80,9% para 83,3%. 

b) A população atendida por coleta de esgoto passou de 42% para 50,3%. 

c) O percentual de esgoto tratado foi de 32,5% para 42,7%. 

d) A região Norte segue com os indicadores mais baixos do país (56,9% para cobertura de água, 8,7% 

para esgoto e 16,4% para esgoto tratado). 

e) A Sudeste continua como a região com a melhor situação: 91,2% (água), 77,2% (esgoto) e 47,4% 

(tratamento de esgoto). 

f) “No geral, o avanço foi muito pequeno no país. Dez anos para conseguir passar da metade da 

população em esgoto é muito pouco. Não dá para continuar nesse ritmo. Estamos falando de uma 

agenda do século 19, de discussões de países desenvolvidos do século 19”, afirma Édison Carlos, 

presidente executivo do Instituto Trata Brasil.  

  
Segundo ele, a falta de saneamento adequado traz não apenas problemas sociais ao país, mas 
também ambientais, financeiros e de saúde, já que é um fator importante na disseminação de 
doenças. “O saneamento é a estrutura que mais benefícios traz para a população. O ‘básico’ do 
nome não está ali à toa, é a estrutura mais elementar e a mais relevante." Por isso, a questão da 
melhora dos índices e da própria universalização se torna tão urgente na pauta do país, afirma. 
  

O Ministério das Cidades diz que os grandes déficits históricos vêm sendo combatidos, e a 

complexidade de grande parte das obras e o seu tempo médio de duração ainda não permitem que 

todos os benefícios esperados sejam sentidos de imediato pela população, nem refletidos ainda de 

modo mais significativo pelos índices como os informados no SNIS. "Deve-se ressaltar que o 

saneamento básico é uma área que ainda tem grandes desafios a vencer, mas está recebendo uma 

grande priorização por parte do governo federal. Há um grande esforço para a continuidade dos 

investimentos no setor, apesar do momento de restrições orçamentárias pelo qual ainda passa o país 

e um empenho especial aos aprimoramentos necessários ao emprego eficiente dos recursos", afirma, 

em nota. 

http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2017/02/sem-investimentos-por-anos-ap-tem-pior-cobertura-de-esgoto-do-pais.html


 

 

Página 42 de 75 

 

  

Sobre a discrepância dos índices entre as regiões, o ministério diz que "um dos grandes desafios da 

política pública brasileira é exatamente vencer a barreira das desigualdades sociais, assegurando, no 

caso do setor saneamento, o direito humano fundamental à água e esgotos, preconizado em 

resolução da ONU, em que o Brasil é signatário".  

 

 
 

De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE, tem-se os seguintes dados referente a rede geral de 

abastecimento de água, rede coletora de esgoto e coleta de lixo: 
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O número de pessoas com acesso ao serviço de coleta de esgoto aumentou em 32,5 milhões entre 

2005 e 2015, indicando que houve queda de 12,3 milhões de pessoas em situação do déficit de acesso 

a esse serviço. Em termos relativos, houve redução de 10,8 pontos percentuais da parcela da 

população sem acesso ao serviço de coleta de esgoto. 

  

Vale observar que apenas nas regiões Sudeste e Sul houve redução de déficit absoluto de acessos ao 

serviço de coleta de esgoto. As regiões Norte e Nordeste foram as que apresentaram a maior 

expansão do déficit absoluto de 2,6 milhões e 2,0 milhões de pessoas, respectivamente. 
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Entre 2005 e 2015, as empresas brasileiras de saneamento e os governos estaduais e municipais 

desembolsaram R$ 9,264 bilhões por ano, em média, para a realização de obras de manutenção e 

expansão das redes de água e esgoto. Em onze anos, foram investidos R$ 101,9 bilhões na construção 

e renovação das redes de distribuição de água e de coleta de esgoto e nas estações de tratamento 

de água e de efluentes. 
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A universalização do saneamento num horizonte de longo prazo, com a expansão das redes, para 

servir água tratada a toda a população e coletar o esgoto gerado por ela, e com a ampliação da 

capacidade de tratamento de esgoto, para retornar em condições sanitárias adequadas 100% do 

volume de esgoto coletado, constitui um enorme desafio para a sociedade. 

 

 
  

As duas primeiras colunas trazem as parcelas esperadas das populações com acesso aos serviços de 

distribuição de água tratada e de coleta de esgoto em 2035. As duas colunas seguintes indicam o 

número de moradias que deve ser conectada a esses serviços entre 2015 e 2035 para que as metas 

de universalização sejam cumpridas.  Essas estimativas levam em consideração, também, a 

projeção da população até 2035 e a evolução do número de moradores por domicílio. 
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Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, as metas relativas a água atingem 00% da população. No 

Norte e Nordeste, em razão do estágio atual e de características geográficas e urbanas específicas 

dessas regiões, as metas são mais modestas. Ainda assim, espera-se que nesses 20 anos sejam ligadas 

à rede de distribuição de água 33,118 milhões de moradias. No caso dos serviços de coleta e 

tratamento de esgoto, esperam-se taxas de atendimentos entre 84% e 99% das populações. Em 

termos de novas ligações, os desafios são maiores visto que hoje esses serviços têm cobertura menor. 

  

Em vinte anos, deverão ser ligados à rede de coleta de esgoto 49,111 milhões de habitações em todo 

o país. 

 

 
 

 
Fonte: Instituto Trata Brasil 

 

SANEAMENTO ESTADO DE GOIAS 

A SANEAGO é uma das empresas líderes em captação de recursos. Isso, graças ao investimento na 

elaboração de projetos de grande impacto social. A área de expansão da empresa tem buscado, por 

meio dessas iniciativas, as soluções ideais para antigos problemas e novas realidades. 

 

A busca pela universalização do saneamento em Goiás é uma meta do Governo e um desafio a ser 

cumprido pela Saneago. Nos últimos 16 anos foram investidos mais de R$ 3,7 bilhões nos sistemas 

de abastecimento com água tratada e de esgotamento sanitário por todo o Estado. 

 
SISTEMA PRODUTOR MAURO BORGES 



 

 

Página 49 de 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A garantia de abastecimento para a Região Metropolitana de Goiânia. Uma obra grandiosa. Assim 

pode ser descrito o Sistema Produtor Mauro Borges, que compreende, além da Barragem Dr. 

Henrique Santillo, também conhecida como Barragem do Ribeirão João Leite, uma Estação Elevatória 

de Água Bruta, que é modelo de sustentabilidade, uma Estação de Tratamento de Água e milhares 

de metros de adutora, que irão garantir o abastecimento da população de Goiânia e de algumas 

cidades vizinhas. 

 

A Estação de Tratamento de Esgoto Dr. Hélio Seixo de Britto foi inaugurada no ano de 2003, com 

capacidade para tratar até 2.300 litros de esgoto por segundo. Hoje, a vazão média esgoto que chega 

à unidade é da ordem de 1.400 litros por segundo. Atualmente, 88,5% da população goianiense já é 

atendida com os serviços de esgotamento sanitário, índice bem acima da média nacional que é de 

37,5%. 

 

A ETE Goiânia foi projetada para trabalhar, inicialmente, com o que se convencionou como 

tratamento primário avançado ou quimicamente assistido. A expansão das redes de esgotamento 

sanitário no município colocará a capital do estado como uma das cidades com o melhor índice de 

atendimento no País. 

 

A SANEAGO segue com 62 ações que contam com recursos do Goiás na Frente. Chama a atenção o 

índice de execução dos projetos em saneamento e fornecimento de água tratada. Do total, 61 

projetos já estão em execução e um foi concluído. 

No início de outubro o governador Marconi Perillo entregou 351 máquinas e veículos novos para que 

a Saneago melhore ainda mais seu atendimento à população na capital e no interior. A aquisição dos 

equipamentos ocorreu após estudos técnicos identificarem redução de custos em longo prazo, 
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melhores condições de trabalho e otimização na prestação de serviços de saneamento básico à 

população. 
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Fonte: SANEAGO - Dados atualizados em setembro/2017. 

INVESTIMENTOS PREVISTOS PELA SANEAGO 

 

 

Mais de R$ 1 bi serão investidos em obras de saneamento nos 246 municípios goianos. Ampliar e 

democratizar o abastecimento de água e o esgotamento sanitário em Goiás, levando saúde, 

desenvolvimento e progresso à toda a população goiana. Essas metas do governo estadual devem 

http://www.goiasagora.go.gov.br/wp-content/uploads/2017/04/barragem5-1024x682.jpg
http://www.goiasagora.go.gov.br/wp-content/uploads/2017/04/barragem5-1024x682.jpg
http://www.goiasagora.go.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/sistema-produtor-de-%C3%A1gua-mauro-borges.jpg
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ser alcançadas por meio do Planejamento de Investimentos da Saneago para 2017/2018. Nele, estão 

enumeradas as obras que serão executadas e os municípios beneficiados. Recursos da ordem de R$ 

1,227 bilhão serão disponibilizados. Segundo a Saneago, esse montante agrega recursos próprios e 

recursos externos (OGU/PAC/FGTS-CEF). 

No Sistema de Abastecimento de Água devem ser investidos mais de R$ 684 milhões, sendo mais de 

R$ 519 milhões de recursos próprios e R$ 165 milhões de recursos externos. Com o Sistema de 

Esgotamento Sanitário, a previsão é que sejam gastos mais de R$ 542 milhões, sendo R$ 289 milhões 

de recursos próprios e mais de R$ 253 milhões de recursos externos. 

Entre as maiores obras a serem executadas estão a ampliação do sistema de água-Linhão 

Goiânia/Aparecida de Goiânia. A previsão é que sejam investidos R$ 178 milhões. Em Águas Lindas 

de Goiás será implantado o sistema de água, onde serão aplicados recursos da ordem de R$ 132 

milhões. 

Anápolis, onde será realizada a ampliação do sistema produtor, incluindo captação de água no Rio 

Capivari, adutora de água bruta, estação elevatória e ampliação da estação de tratamento, também 

está entre as cidades que terão um grande aporte de recursos. Esse sistema vai fornecer 100% de 

água para Anápolis e inclusive liberando Atestado de Viabilidade Técnico Operacional (AVTO’s) para 

novos empreendimentos. Para esses serviços, que devem resolver definitivamente os problemas da 

cidade, serão investidos R$ 118 milhões. Durante o lançamento do Programa Goiás na Frente, no 

último dia 30, o governador Marconi Perillo assinou a Ordem de Serviço para a execução de obras no 

município. 

Também de grande importância, no Sistema de Esgotamento Sanitário, obras de ampliação e 

implantação nos municípios de Goiânia, Anápolis, Novo Gama, Alexânia e Planaltina lideram o valores 

a serem investidos. A Saneago informa que, tanto no sistema de abastecimento quanto no de 

esgotamento, todas as obras em andamento serão concluídas. 

Importante lembrar que, só para a conclusão de obras estratégicas da Saneago, como o Sistema de 

Água de Anápolis e a extensão do Sistema Produtor Mauro Borges, serão 

disponibilizados investimentos que totalizam R$ 550 milhões. Desse montante, R$ 350 milhões são 

recursos próprios da Companhia, R$ 100 milhões oriundos da privatização da Celg D e R$ 100 milhões 

de operação de crédito (Tesouro). 

Presidente da SANEAGO, Jalles Fontoura ressalta que há muito trabalho pela frente. “É um programa 

ambicioso, ousado, em que a Saneago vai investir nos 246 municípios goianos. Os principais 

investimentos são: o Linhão Gyn Apa, no valor de R$ 178 milhões, que vai levar a água tratada na ETA 

Mauro Borges, em Goiânia, para Aparecida de Goiânia; a ampliação da Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE) Hélio de Brito, em Goiânia, no valor de 80 milhões; os R$ 118 milhões para Anápolis; 

mais de R$ 100 milhões para os sistemas de Corumbá e Águas Lindas, no Entorno de Brasília. Além 

de alguns investimentos menores, em mais de 100 municípios, que darão funcionalidade aos 
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sistemas, cujos investimentos já foram iniciados. A meta é completar 80% de cobertura de esgoto 

até 2018 e atingir os 100% de água também, nesse período”, ressalta Jalles Fontoura. 

Mais de 76% da população goiana é atendida pelo sistema de esgotamento sanitário em Goiás, seja 

com rede coletora de esgoto ou com fossa séptica/sumidouros, segundo dados do IBGE. Mas a meta 

do Governo do Estado é chegar a 80% até 2018. Para isso, o governador Marconi Perillo determinou 

a ampliação dos sistemas públicos de saneamento e o incentivo à implantação e adequação de fossas 

sépticas/sumidouros, conforme as normas técnicas em locais não atendidos por rede coletora. 

O presidente da Saneago, Jalles Fontoura, reconhece que, embora a Saneago tenha feito muitos 

avanços na expansão da rede de coleta, tratamento e distribuição de água potável, em todos os 

municípios, a questão do saneamento básico, especificamente o tratamento de esgotos, ainda é um 

desafio. “Mas vamos enfrentar esse problema e garantir um saneamento adequado em todo o 

Estado”, prometeu. 

Fonte: http://www.goiasagora.go.gov.br/mais-de-r-1-bi-serao-investidos-em-obras-de-saneamento-nos-246-

municipios-goianos/Data de publicação: 6 de abril de 2017 - 15:00 

 

O Estado de Goiás anunciou em novembro de 2017, R$ 331 milhões de investimentos em linhas de 

distribuição de água para a capital. 

O governador Marconi Perillo declarou, que tomou a decisão, junto com a área econômica do 

governo, de investir R$ 331 milhões, no próximo ano, em obras no sistema de distribuição de água 

na capital. O projeto é interligar o Sistema Mauro Borges ao Rio Meia Ponte, impedindo, desta 

maneira, que Goiânia volte a ter problema de desabastecimento como o registrado neste ano em 

decorrência da seca. 

A decisão foi tomada depois que o governador recebeu um completo levantamento das obras 

necessárias para garantir o abastecimento sem que o sistema distribuidor fique refém das condições 

climáticas. “Vamos complementar todas as obras que faltam para a interligação dos sistemas Mauro 

Borges e Meia Ponte para não sermos mais surpreendidos com o desabastecimento” comentou. 

Ele disse que, apesar de o Reservatório João Leite ter água que garanta o abastecimento de Goiânia, 

Aparecida, Goianira e Trindade, faltam os meios necessários para fazê-la chegar ao destino final. 

“Água nós temos demais, em abundância. O problema está na distribuição”, salientou. 

Disse ainda foi muito preocupante a falta de água registrada este ano, mesmo o governo tendo 

investido quase R$ 1 bilhão em toda a estruturação do complexo produtor Mauro Borges. “Faltavam 

algumas interligações, que estamos providenciando. Uma vez detectado o problema, nós tomamos 

as medidas necessárias e fizemos os projetos. Nós vamos ter um linhão que irá levar água até o Meia 

Ponte”. 
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Fonte: http://www.goiasagora.go.gov.br/goias-anuncia-r-331-milhoes-de-investimentos-em-linhas-de-distribuicao-

de-agua-para-a-capital/Data de publicação: 14 de novembro de 2017 - 10:22 

 

3. O Plano de recuperação judicial 

3.1. Motivos da crise 

 

As empresas vinham em pleno crescimento desde o ano de 2008, saltando de um faturamento 

naquela época de R$ 15.627.671,17, para R$ 169.477.085,28 em 2014. Foram inúmeros projetos e 

obras executadas nos últimos anos, que beneficiaram a população goiana. 

 

A partir do final de 2014, no entanto, seu ciclo de crescimento foi interrompido pela pior crise que já 

se abateu no país, como demonstrado neste PLANO, com forte queda na arrecadação do Governo 

Federal e, consequentemente, nos Estados e Municípios Brasileiros. 

 

Com a impossibilidade de fechar o exercício fiscal do ano de 2014, com as consequências legais 

decorrentes para o recém reeleito governador, o Governo do Estado de Goiás, no mês de novembro 

daquele ano, publicou decreto cancelando os empenhos de todos os contratos e obras em execução. 

 

Como é de conhecimento geral, sem empenho as empresas ficaram impossibilitadas de até mesmo 

cobrar os serviços já realizados e dar sequência as obras em andamento. Esta interrupção, abrupta e 

arbitraria, causou sérios prejuízos às RECUPERANDAS, pois o Estado só voltou a empenhar, 

novamente, os contratos em maio de 2015, ficando, então, 06 (seis) meses sem receber e sem 

executar serviços, acumulando apenas obrigações trabalhistas, tributárias e com fornecedores. Isso 

para não mencionar o custo com mobilização e desmobilização de obras, rescisão de contratos de 

trabalho e recontratações. 

 

Ainda sentindo a forte queda de arrecadação e com seu caixa comprometido, em novembro de 2015, 

o Governo do Estado repetiu a mesma situação e, novamente, cancelou os empenhos, voltando a 

empenhar os contratos somente em abril de 2016. 

 

Tais atitudes em sequência, 2014 e 2015, comprometeu, por completo, o fluxo de caixa das 

empresas, tendo como consequência o acumulo de dívidas, inclusive passivo tributário e trabalhista. 

O faturamento de 2015 caiu 45% reduzindo para R$ 93.975.029,71 e, no ano de 2016, para apenas 

R$ 20.095.194,22, mesmo tendo um elevado estoque de contratos. Sem alternativa e como última 

escolha a um pedido de falência, restou ao grupo societário requerente buscar o socorro legal 

oferecido pela recuperação judicial. 
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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$          3.822,924,57     

Classe II – Credores com Garantia Real Total de R$                          0,00 

Classe III – Credores Quirografários  Total de R$        20.882.794,49 

Classe IV – Credores ME e EPP  Total de R$          3.818.262,78 

                                                                 TOTAL GERAL R$ 28.523.981,84 

 

 

 

Gráfico de representatividade de cada classe perante o total das dívidas sujeitas a RJ 
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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 aderentes1, 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 pelas 

RECUPERANDAS, em especial: 

 

a) Meta de redução dos custos fixos em diversos setores da empresa, em referência aos que os 

mesmos representaram nos últimos exercícios, em especial, mas não se limitam a centros de 

custos como energia, água, telefone, material de escritório, limpeza e despesas financeiras. 

b) Redução de custos com mão de obra, visando um “enxugamento” e reenquadramento as 

novas necessidades da empresa frente ao processo de recuperação – sem perda da 

capacidade técnica e produtiva para as obras em andamento. 

c) Cancelamento do Software UAU, passando a utilizar somente o SAFE e SISPOLI.  

d) Sensível entrada em outros mercados, no que tange a outros estados e iniciativa privada, a 

fim de buscar em médio prazo uma maior pulverização de suas fontes de faturamento. 

e) Venda de ativos a fim de sanar as necessidades de capital de giro prevista para os próximos 

anos, visto a possível dificuldade de obtenção de crédito. 

f) Centralização de determinas operações em comum para as empresas Sanefer e Terra Forte, 

tais como: Compras, Manutenção, T.I, entre outras. 

g) Incorporação da empresa Eficiency, com atividade comercial paralisada, pela Sanefer. 

 

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: 

                                                 
1 Credor aderente, para os efeitos legais deste PLANO, são aqueles detentores de créditos 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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a) Preservar as RECUPERANDAS como conjunto de unidades econômicas geradoras 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 das 

empresas e de seus ativos; e 

 

c) Atender aos interesses de seus credores indicando as fontes dos recursos e o cronograma de 

pagamento, sem riscos adicionais às relações originalmente estabelecidas antes do pedido de 

recuperação judicial. 

 

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, as RECUPERANDAS se utilizarão 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. Venda parcial de ativos para recomposição do capital de giro; e 

4. Novação de dívidas. 

 

3.4.1.1. Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações 

vencidas e vincendas  

 

CLASSE I 

 

Aos credores inscritos na Classe I o pagamento ocorrerá, após aplicação de um desconto de 70% 

(setenta por cento) sobre o valor inscrito na recuperação judicial, no 360º (tricentésimo sexagésimo) 

dia, ou no dia útil subsequente, caso caia em dia sem expediente bancário, contado da data de 

publicação da decisão da homologação do PLANO.   

 

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. 

 

Art. 54, Lei 11.101/2005. “O plano de recuperação judicial não 

poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos 
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créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação 

judicial”. 

 

Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 

30 (trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-

mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente 

salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de 

recuperação judicial.” (grifo nosso). 

 

Em face da capacidade de pagamento aqui apresentada e com fulcro no art. 47 da LRF, a aprovação 

do presente PLANO resulta ainda no desconto, 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. 

 

Eventuais credores posteriormente habilitados estarão sujeitos às condições de pagamento 

estabelecidas neste PLANO. 

 

CLASSE III 

 

Aos credores inscritos na Classe III o pagamento dos valores atualizados, nos termos do item 

3.4.1.2.”b”, após aplicação de um desconto de 60% (sessenta por cento) sobre o valor habilitado na 

recuperação judicial, ocorrerá em 39 (trinta e nove) parcelas mensais, vincendas entre os meses de 

abril e setembro de cada ano, vencendo-se a primeira no 18º (décimo oitavo) mês posterior a data 

de publicação da decisão de homologação do PLANO. Caso o 18º (décimo oitavo) mês caia entre os 

meses de outubro a março, a primeira parcela fica prorroga para o primeiro dia útil do mês de abril 

seguinte, vencendo-se as demais nos meses subsequentes, observado anualmente o intervalo entre 

outubro e março.  

 

Criação de subclasses: 

 

Considerando que a atividade das RECUPERNADAS exige o relacionamento comercial com 

fornecedores estratégicos, principalmente em face de seu ciclo operacional, poderá ocorrer ao longo 

do processo de negociação a criação de uma subclasse de “fornecedores parceiros”. Serão 

considerados nesta subclasse todos os credores fornecedores com créditos sujeitos aos efeitos da RJ 

ou com créditos aderentes que mantiverem condições comerciais competitivas com as 

RECUPERANDAS. As condições de pagamento dessa suposta subclasse, se criada, serão apresentadas 

em aditivo ao presente PLANO na Assembleia de Credores. 
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A criação de subclasse, aceita pela Lei de Recuperação e Falência desde que não ocorra, na classe em 

que for criada, rejeição do PLANO de recuperação, será 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). 

 

CLASSE IV 

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.”c”, após aplicação de deságio de 30% (trinta por cento), ocorrerá em 48 (quarenta e oito) 

parcelas mensais de principal e juros, 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  

 

Em face da necessidade de equalização dos encargos financeiros, as dívidas sujeitas ao presente 

PLANO ou mesmo em caso de eventual crédito aderente ou posteriormente habilitado, estarão 

sujeitas a seguinte política de juros prefixados: 

 

a) Credores Classe I: 

I. Correção monetária: Os valores sofrerão reajuste a partir da data da 

aprovação do Plano pela TR.  

II. Inadimplemento: Até 30 (trinta) dias de atraso incidirá multa diária de 0,015% 

(quinze milésimos por cento) sobre o valor não pago, além dos encargos 

previstos no item II. Acima deste prazo a não liquidação da obrigação 

caracterizará o não cumprimento do presente Plano, ensejando todas as 

consequências previstas na LRF. 

b) Credores Classe III: 

I. Correção monetária: Os valores sofrerão reajuste a partir da data da 

aprovação do PLANO pela TR.  

II. Juros: Os valores sofrerão reajuste a partir da data da aprovação do PLANO, 

após corrigidos monetariamente, por juro anual de 4% (quatro por cento) e 

serão devidos, assim como a correção monetária, a partir do primeiro mês 

após a data de publicação da homologação do PLANO, não ocorrendo a 

capitalização dos mesmos. 

III. Inadimplemento: Até 30 (trinta) dias de atraso incidirá multa diária de 0,015% 

(quinze milésimos por cento) sobre o valor não pago, além dos encargos 

previstos no item II. Acima deste prazo a não liquidação da obrigação 
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caracterizará o não cumprimento do presente PLANO, ensejando todas as 

consequências previstas na LRF. 

c) Credores Classe IV: 

I. Correção monetária: Os valores sofrerão reajuste a partir da data da 

aprovação do PLANO pela TR. 

II. Inadimplemento: Até 30 (trinta) 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. 
 

Valores a serem desembolsados anualmente com pagamento de dívidas e juros 

PERÍODO R$ 

Primeiro Ano 2.324.579,56 

Segundo Ano 2.559.108,89 

Terceiro ao Quarta ano 3.124.151,74 

Quinta ao Oitavo ano 2.178.236,92 

3.4.1.3. Venda de ativos para recomposição do capital de giro 

 

A aprovação deste PLANO autoriza as RECUPERANDAS a procederem à alienação ou permuta de 

ativos permanentes móveis, contabilizados e relacionados na avaliação de ativos juntada nesta data, 

individualmente, de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para recomposição de seu fluxo 

de caixa ou atualização/modernização dos ativos, atendendo o disposto no art. 66, da LRF. 

 

Art. 66 Lei 11.101/2005. “Após a distribuição do pedido de 

recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens 

ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade 

reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção 

daqueles previamente relacionados no plano de recuperação 

judicial.” (grifo nosso) 

 

A venda de bens móveis até o valor acima estabelecido, corriqueiro no meio empresarial, 

principalmente no que se refere à renovação de móveis e equipamentos, vem atender importante 

demanda operacional das RECUPERANDAS, que poderia colocar em risco o bom desenvolvimento de 

suas atividades se dependesse sempre de prévia autorização do juízo do processo para tais 

movimentações. 

 



 

 

Página 67 de 75 

 

Durante o período em Recuperação Judicial toda e qualquer venda de ativo será previamente 

comunicada ao Sr. Administrador Judicial, que poderá acompanhar todo o processo de alienação e 

internalização dos respectivos recursos financeiros. 

 

3.4.1.7. Novação de dívidas 

 

Este PLANO, consoante a Lei 11.101/2005, implica em novação objetiva e real dos créditos 

concursais, obrigando as RECUPERANDAS e todos os Credores a ele sujeitos, bem como os seus 

respectivos cessionários e sucessores a qualquer título. 

 

Ao aprovar o PLANO, na forma da lei, o credor expressa sua concordância com a automática, 

irretratável e irrevogável liberação e desoneração de todos os coobrigados, garantidores solidários e 

subsidiários, inclusive de obrigações de natureza trabalhista, por qualquer responsabilidade derivada 

de garantia fidejussória de qualquer espécie, inclusive, mas não somente, por força de aval e fiança, 

salvo quanto ao montante dos créditos novados no presente processo recuperacional. 

 

Os credores, por consequência, não poderão ajuizar ou prosseguir com ações ou execuções judiciais 

contra as RECUPERANDAS 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 

as RECUPERANDAS 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 as RECUPERANDAS, 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 das RECUPERANDAS. 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 as RECUPERANDAS 

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 de Recuperação Judicial 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 
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descontos obtidos com este PLANO. Efetivada a quitação, esses credores não mais poderão reclamá-

los contra as RECUPERANDAS e seus coobrigados. 

 

4. Laudo econômico-financeiro e demonstração da viabilidade econômica (art. 53, II 

e III, LRF) 

 

O Laudo técnico integrado ao presente Plano de Recuperação Judicial das RECUPERANDAS (Doc. 01), 

demonstra sua viabilidade econômica e financeira, 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 documentos e informações 

fornecidos pelas RECUPERANDAS, são apresentadas como fatos certos, seguros e reais devidamente 

fundamentados no dia a dia operacional das empresas 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 das RECUPERADAS. 

 

Apresenta-se nas planilhas anexas (Doc. 01): 

 

1. Demonstração do fluxo de caixa projetado sem a Recuperação Judicial; 

2. Histórico de receitas e desempenho das RECUPERANDAS nos 03 (três) últimos anos – 

Individual e Consolidado; 

3. Estruturação e Projeção das receitas por linha de serviços e por empresas, 

considerando seu histórico de faturamento, perspectivas de cenário econômico e de 

demandas de investimentos em infraestrutura, nível competividade em relação à 

concorrência e metas de retomada do grupo em sinergia com a capacidade de capital 

de giro necessário a suportar as operações em questão; 

4. Estruturação e Projeção dos Custos fixos e variáveis, considerando as medidas de 

reestruturação e em sinergia com o cenário econômico, bem como a abertura das 

despesas administrativas; 

5. Tributos;  

6. Análise e necessidade de capital de giro para as operações dos próximos anos; e 

7. Projeção de fluxo de caixa para os próximos 8 (oito) anos, viabilidade e capacidade de 

pagamento com a devida indicação de geração de recursos necessários à quitação de 

todos os débitos da empresa. 
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Os pilares básicos da projeção de Fluxo de Caixa são os seguintes: 

 

I. O ano I corresponde aos doze primeiros meses posteriores a aprovação do Plano de 

Recuperação judicial; 

 

II. Fundamentação no histórico de faturamento obtido junto as RECUPERANDAS.  Para o 

ano I foi considerado faturamento de R$ 48.000.000,00. Este montante está dentro de 

uma previsão que o Grupo estima faturar, considerando principalmente as possíveis 

demandas já existentes, bem como sua capacidade levantar o capital de giro necessário 

para fomentar as operações em questão.  

 

III. Para os anos subsequentes, ou seja, do ano II ao ano V, está sendo previsto um 

crescimento médio de 5,0% ao ano, conforme quadro de projeção de receitas. Para os 

anos subsequentes, estima-se o ponto de nivelamento do negócio frente as perspectivas 

de retomada e necessidades de capital de giro necessário a sustentação das operações.  

 

IV. Não se prevê aumento gradativo dos custos fixos ao longo dos próximos anos, uma vez 

que há uma compensação na trava dos preços médios de contratos de prestação de 

serviços a serem celebrados 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). 

 

V. As projeções de custos variáveis e fixos são fundamentadas a partir da média histórica 

do grupo, considerando os ajustes operacionais realizados nos últimos meses em prol da 

reestruturação financeira necessária.  

 

VI. 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 este custo não consiste 

diretamente em saída de caixa da empresa, corretamente retornamos o valor para 

análise de desempenho efetivo de caixa. 

 

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 

do grupo e pagamento de suas obrigações dentro das hipóteses apresentadas no PLANO 

de forma líquida e certa. 
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VIII. Como é praxe no segmento de construção civil de infraestrutura foi provisionado CAPEX 

ao longo do período, porém de forma diluída entre os anos IV e VIII, otimizando o 

máximo possível a vida útil do ativo hoje existente. 

 

IX. O Fluxo de Caixa prevê opções estruturadas por classe para o pagamento dos credores. 

As mesmas foram definidas, considerando as necessidades mínimas de sobras 

financeiras em cada exercício para que a empresa retome a viabilidade do negócio ao 

longo dos próximos anos.  

5. Considerações finais  

 

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. 

 

O PLANO poderá ser alterado a qualquer tempo após sua homologação judicial e antes de seu integral 

cumprimento, por iniciativa das RECUPERANDAS, mediante a convocação de Assembleia Geral de 

Credores. Tais alterações dependerão da aprovação das RECUPERANDAS e da maioria dos créditos 

presentes na Assembleia Geral de Credores, mediante a obtenção do quórum segundo art. 45 c/c o 

art.58, caput e § 1º, da Lei 11.101/2005. 

 

Compete aos credores indicarem seus dados bancários às RECUPERANDAS, de modo a viabilizar os 

pagamentos, não sendo estas consideradas em mora, acaso os credores não indiquem os meios de 

pagamento. 

 

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, estando a cessão 

condicionada, contudo, à notificação de sua ocorrência as RECUPERANDAS e ao Juízo da Recuperação 

Judicial.  

 

Este PLANO será considerado como descumprido na hipótese de o atraso no pagamento de quaisquer 

parcelas previstas não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação das 

RECUPERANDAS pelo respectivo credor. 
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Decorridos dois anos da homologação judicial de presente PLANO sem que haja o descumprimento 

de quaisquer disposições vencidas até então ou, antecipadamente, desde que as RECUPERANDAS 

antecipem os compromissos previstos para este período, caso venha a ocorrer cenário econômico 

mais otimista do que o projetado, poderá as RECUPERANDAS requererem ao juízo 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 Goiânia. 

 

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 pelas 

RECUPERANDAS, mantidas as projeções econômicas e financeiras, certifica que a aprovação do 

PLANO representa a continuidade corporativa do Grupo SANEFER 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. 

 

Goiânia (GO), 04 de dezembro de 2017. 

 

 

“Grupo SANEFER” 

 

 

Argumento Assessoria e Projetos Ltda. 

CRA/GO 01450-PJ 
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DOC 01 Laudo econômico-financeiro (planilhas técnicas) 
 

1. Demonstração do fluxo de caixa sem a Recuperação Judicial 
 

 
Fica evidenciado de forma técnica a necessidade do remédio judicial para evitar a falência da 

empresa e possibilitar um cenário de soerguimento. 

 

2. Histórico de receitas e resultados 
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3. Estruturação das receitas por segmento 
 

 
 

4. Projeção de receitas 
 

 
 

5. Custos fixos e variáveis 
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6. Abertura das despesas administrativas 
 

 
 

7. Tributos  
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8. Projeção de fluxo de caixa e capacidade de pagamento com a devida indicação 

de geração de recursos necessários à quitação de todos os débitos da empresa. 

 

 


