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1. Nota de abertura 

 

A empresa CONSTRUTORA ARTEC S/A, pessoa jurídica de direito privado regularmente 

inscrita no CNPJ/MF 00.086.165/0011-08, denominada doravante “RECUPERANDA”, 

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

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

02/08/2019, teve seu processamento deferido pelo Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível da Comarca de Goiânia (GO), Dr. Jonas Nunes Resende, processo n° 

5462603.13.2019.8.09.0051, no dia 12/08/2019, que foi publicada no dia 14/08/2019. 

 

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

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

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

necessárias à superação da situação de crise econômico-financeira.  

 

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

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

pagamento dos credores e as devidas demonstrações de viabilidade econômico-

financeira, mantidas as premissas econômicas consideradas. 

 

Em outubro de 2019, no prazo legal, foi protocolado plano de recuperação judicial pela 

RECUPERANDA, que a partir da juntada do presente fica integralmente revogado.  

 

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

juntada, em outubro de 2019, de laudo de avaliação dos bens e ativos. 

 

2. Aspectos Organizacionais da RECUPERANDA 

2.1. Definição da atividade empresarial 
 

2.1.1 – Código e descrição da atividade econômica principal 
 

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 

construções correlatas, exceto obras de irrigação. 

 

2.1.2 – Código e descrição das atividades econômicas secundárias 
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
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42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

42.22-7-02 - Obras de irrigação 

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 

43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas 

anteriormente 

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 

elevação de cargas e pessoas para uso em obras 

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 

38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos 

 

2.2. Dados Constitutivos das Unidades & Principais Gestores 

 

O quadro societário da empresa “CONSTRUTORA ARTEC” apresenta as seguintes 

composições societárias: 

 

 

 



 

 

 

Nome CNPJ 
Capital Social-

R$ Principal Objeto Social Acionistas/quotistas - participação em % 

Construtora Artec S/A 
00.086.165/0001-
28 

23.169.000,00 
Serviços de engenharia em 
geral 

Gama Consultoria Financeira e Participações S/A - 80% 

RCC Empreendimentos e Participações S/A - 20% 

Gama Consultoria 
Financeira e Participações 
S/A 

02.180.034/0001-
30 

24.952.880,00 
Participação em outras 
empresas 

Mauro César Alves Lacerda - 50% 

Eugênio César Alves Lacerda - 50% 

RCC Empreendimentos e 
Participações S/A 

10.445.595/0001-
42 

4.638.800,00 
Participação em outras 
empresas 

Paulo César Nogueira Lacerda -99,999% 

Ana Beatriz de Castro Lacerda - 0,001% 

 

 
  CNPJ: 00.086.165/0011-08 

a) Endereço: Av. E, Nº 1470, Qd. B29A, Sala 916, Edifício JK New Concept Business, CEP. 74810-030, Goiânia – GO. 

b) Objetivo Social:  

c) 1- Serviços de engenharia em geral e da indústria de construção civil, incluindo saneamento, terraplanagem, pavimentação, obras viárias, 

de artes especiais e de contenção, urbanização, edificações, estruturas metálicas e de concreto, instalações elétricas, eletrônicas, 

mecânicas, hidráulicas e hidro sanitárias, instalações domiciliares, comerciais e  industriais, instalações especiais e serviços correlatos de 

manutenção e operação, com fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais e equipamentos. 2 - Serviços de manutenção e 

operação de sistemas em geral, incluindo sistemas completos de esgotos sanitários, agua potável,  drenagem pluvial, iluminação pública, 

predial, limpeza pública, viário e de  urbanização, que abrangem, dentre outras instalações, estações de tratamento e elevatórias de 

esgotos e agua potável, reservatórios, redes e ligações, redes e lagoas de detenção de aguas pluviais. Redes e linhas de distribuição de 

energia, edificações residenciais, comerciais e industriais, aterros sanitários, usinas de compostagem, de reciclagem e de incineração de 

lixo, vias locais, especiais, rodovias e estradas, e outras unidades  operacionais públicas ou privadas. 3 - Serviços técnicos de engenharia, 

com  planejamento, projeto, especificação, orçamento, condução, supervisão, fiscalização e avaliação técnica, comercial e pericial. 4 - 

Projetos, implantação, conservação, manutenção e recuperação de áreas verdes, nascentes e cursos d água. 5 - Serviços de tecnologia da 
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informação, tratamento de dados, hospedagem na internet, serviços de telecomunicação, instalações de telefonia e redes de dados, 

segurança eletrônica residencial, comercial, industrial e veicular, com monitoramento de dados e imagens, consultoria, suporte técnico, 

manutenção e locação de equipamentos e periféricos, e outras atividades  correlatas a serviços em tecnologia da informação. 6 - Serviços 

relativos à administração, incorporação, locação e compra e venda de imóveis. 7 -  Fabricação de artefatos de cimento. 8 - Serviço de 

limpeza urbana, reciclagem de material transformado ou reaproveitado. 9 - Serviços de limpeza e conservação predial, copa e serviços 

auxiliares de escritório, com  fornecimento de mão-de-obra, máquinas, equipamentos e materiais. 10 -  Serviços de brigada de incêndio 

e operação de sistema detecção de incêndio. 11 - Locação de veículos, máquinas e equipamentos, leves e pesados. 12 -  Serviços de 

manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos, leves e pesados, com fornecimento de materiais, peças e 

ferramentas. 13 - Locação de mão-de-obra. 14 - Participação em outras sociedades. 15 - Implantação, operação e manutenção da 

infraestrutura  e complexos prisionais e/ou presídios. 16 - Desenvolvimento de projetos, implantação, manutenção, gestão e exploração 

de estacionamentos públicos ou privados, subterrâneos ou de superfícies, com fornecimento e instalação de equipamentos para locação 

ou prestação de serviços, de controle de acesso, de transmissão de dados, de armazenamento e disponibilização de créditos de 

estacionamento, incluindo parquímetros, sistemas de identificação, sistemas de detecção, sistemas de visualização, monitoramento de 

imagens, sistemas de sinalização fixa ou variável, entre outros vinculados. 17 - Serviços de montagem de equipamentos e  componentes 

elétricos. 

 
 
 



 

 

2.3. Modelo de Gestão do Negócio 
 

A gestão da empresa está estruturada por meio de um Conselho de Acionistas (Sr. 

Eugênio Lacerda, Sr. Mauro Lacerda e Sr. Paulo Lacerda) e diretorias, os quais compõem 

o núcleo estratégico da empresa. Os gerentes e coordenadores de departamentos 

compõem o núcleo tático, tendo ainda os supervisores e colaboradores que perfazem o 

núcleo operacional.  

 

Os diretores Eugênio e Mauro acumulam ainda, em conjunto, a função de Diretoria 

Executiva. Os demais Diretores, Sr. Edvando Dionísio, Sr. Juracy Dionísio, Sra. Rose Cleide 

e Sr. Renê Antônio são executivos da empresa, em regime de prestação de serviços (PJ). 

Cada diretoria tem a sua independência e autonomia decisória na condução de seus 

departamentos, observadas as diretrizes gerais de rentabilidade e parâmetros 

decisórios do conselho. 

 

Todos os departamentos que envolvem atividades fim são administrados por gestores e 

coordenadores, devidamente qualificados para as respectivas áreas de atuação.  

  

Existe processo de sucessão já iniciado, o qual vem sendo planejado e trabalhado com 

o devido amadurecimento requerido entre os 5 (cinco) possíveis sucessores. 

 

Segue breve currículo profissional do corpo diretivo e principais executivos da empresa: 

 

 

Mauro Lacerda – Diretor Comercial  

 

Identificação 

Mauro César Alves Lacerda, brasileiro, casado, nascido em Pires do Rio-GO em 

11/12/1955, filho de César Trajano de Lacerda e Hermione Alves Nogueira Lacerda. 

 

Educação Formal 

Graduação em Administração de Empresas, com especialização em Administração de 

Vendas, pela Universidade Católica de Brasília.  

Principais Experiências Profissionais 

✓ 1976: ingressou na ARTEC. 

✓ 1981: assumiu a Diretoria Comercial da ARTEC, o qual atua até a presente data 

no referido cargo. 

✓ 1987: foi Diretor da área de saneamento da ASBRACO – Associação Brasiliense 

de Construtores. 
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✓ 1991: iniciou as operações do POSTO CEM, da bandeira SHELL. 

✓ 1995: foi sócio das concessionárias DAWEOO e CITROËN no Distrito Federal. 

✓ 1996: foi sócio da concessionária HONDA no Distrito Federal. 

✓ 1997: foi sócio da concessionária CHRYSLER, DOODGE e JEEP no Distrito Federal. 

 

Eugênio Lacerda – Diretoria Administrativa 
 

 

Identificação 

Eugênio César Alves Lacerda, brasileiro, casado, nascido em Brasília-DF em 25/02/1962, 

filho de César Trajano de Lacerda e Hermione Alves Nogueira Lacerda. 

 

Educação Formal 

Graduação em Direito, pelo Centro Universitário UDF, em Brasília.  

 

Principais Experiências Profissionais 

✓ 1986: ingressou na ARTEC. 

✓ 1988: assumiu a Diretoria Administrativa-Financeira.  

✓ 1991: iniciou as operações do POSTO CEM, da bandeira SHELL. 

✓ 1994: foi Diretor Tesoureiro do SINDUSCON/DF – Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Distrito Federal e iniciou as atividades no segmento de 

segurança privada. 

✓ 1995: foi sócio das concessionárias DAWEOO e CITROËN no Distrito Federal. 

✓ 1996: foi sócio da concessionária HONDA no Distrito Federal. 

✓ 1997: foi sócio da concessionária CHRYSLER, DOODGE e JEEP no Distrito Federal. 

 

Paulo Lacerda – Conselho de acionistas  

 

Identificação 

Paulo César Nogueira Lacerda, brasileiro, casado, nascido em Pires do Rio-GO em 

29/10/1956, filho de César Trajano de Lacerda e Hermione Alves Nogueira Lacerda. 

 

Educação Formal 

Graduação em Ciências Econômicas, pela Universidade Católica de Brasília.  
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Principais Experiências Profissionais 

✓ 1975: ingressou na ARTEC. 

✓ 1980: assumiu a Diretoria de Controle Interno e Produção, posteriormente 

intitulada Diretoria de Produção. 

✓ 2003: ingressou na sociedade da LEMA SEGURANÇA LTDA. 

✓ 2008: constituiu a RCC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. 

✓ 2011: assumiu a Diretoria de Incorporações da ARTEC. 

 

René Antônio Fernandes – Diretor de Obras 

 

Educação Formal 

Graduação em Engenharia Civil, pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU. 

MBA em Gerenciamento de Projetos – Fundação Getúlio Vargas – FGV. 

 

Principais Experiências Profissionais / Obras 

 

✓ Construção da Unidade Industrial Mitsubishi Motors : Mitsubishi Motors 

Construção da Unidade Industrial Mitsubishi Motors. Catalão-GO. 

Cliente: Mitsubishi Motors. 

Modalidade do contrato: era funcionário da Mitsubishi, gerenciava e fiscalizava os 

contratos das construtoras.  

Área de Implantação: 600.000 m². Período: 03/2002 a 04/2006 > Já concluído. 

Volume de Terraplenagem: 2.200.000 m³. 

Área Pavimentação em CBUQ: 480.000,00 m². 

Área Industrial Coberta : 92.000,00 m². 

 

✓ Construção do Centro de Distribuição Mundial Atacadista : R.A. Construtora. 

Construção do novo Centro de Distribuição. Brasília-DF. 

Cliente: Mundial Atacadista. 

Modalidade do contrato: Administração (PMG). 

Área de Implantação: 166.000 m². Período: 10/2006 > 12/2007. 

Volume de Terraplenagem: 1.000.000 m³. 

Área de Pavimentação em intertravado: 35.000,00 m². 

Área Centro de Distribuição Coberta: 20.000,00 m². 

 

✓ Execução de Obras de Infraestrutura: Construtora Artec S/A. 

Diversas desde 2010. 
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Rose Cleide Fonseca Teles – Diretora Financeira 

 

Educação Formal 

Graduação em Administração de Empresas pela instituição de ensino superior FIPLAC. 

MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas – 

FGV. 

 

Principais Experiências Profissionais 

Gestora financeira da Construtora Artec – 31 anos de experiencia. Ocupou diversos 

cargos na área administrativa e financeira, até chegar a Diretoria Financeira.  

 

Juraci Dionísio Neri – Diretor Administrativo 

 

Educação Formal 

Graduação em Administração de Empresas pela instituição de ensino superior UNIEURO. 

 

Principais Experiências Profissionais 

Gestor administrativo da Construtora Artec – 20 anos de experiencia. Ocupou diversos 

cargos na área administrativa e financeira, até chegar a Diretoria Administrativa.  

 

Edvando Dionísio Neri – Diretor de Controladoria 

 

Educação Formal 

Graduação em Ciências Contábeis pela instituição de ensino superior UniDF. 

MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas – 

FGV. 

 

Principais Experiências Profissionais 

Construtora Artec – Diretor de Controladoria. Construção civil. Jun/1996 a Mar/98, 

Out/1999 a Out/2001 e ininterruptamente de Abr/2005 a presente data.   

 

Organizações Paulo Octávio - Construção civil, hotelaria, comércio de veículos, 

shoppings centers, rádio e televisão. Mai/1995 a Mai/1996, Abr a Dez/1998 e Nov/2001 

a Abr/2005.  

 

CAENGE – Construção, Adm. E Engenharia Ltda - Construção civil. 07 anos e 8 meses– 

Mai/1987 a Jan/1995. 
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2.3. Estrutura Organizacional da RECUPERANDA – Organograma Funcional 
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2.3.1. Time Line / Breve Histórico da RECUPERANDA 
 
1969 
A Artec é fundada como produtora de artefatos de concreto para atender ao mercado 

de infraestrutura urbana do Centro-Oeste, com a razão social de Artec – Artefatos de 

Concreto Ltda. 

 

1973 
Passou a executar suas próprias obras, implantando sistemas de drenagem pluvial e de 

esgotos sanitários para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 

(NOVACAP), dentre outros empreendimentos para clientes públicos e particulares. 

 

1977 
Executou a sua primeira obra fora do Distrito Federal, em Goiânia, com a então 

Superintendência das Obras de Pavimentação Asfáltica da Capital – PAVICAP. Na época, 

as obras de drenagem executadas foram consideradas um grande avanço na 

infraestrutura urbana de Goiânia e região, com ampla cobertura da mídia. 

 

1986 
A empresa rompeu novamente o limite territorial do Distrito Federal, desta vez firmando 

contrato com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), 

tendo executado obras no sistema de esgotamento sanitário da região metropolitana 

da capital paulista. 

 

1990 
Foi pioneira na prestação de serviços manutenção e operação de sistemas de água e 

esgotos no Distrito Federal e em São Paulo, com uso de tecnologia de televisionamento 

de tubulações e de métodos não destrutivos de construção. 

 

1997 
Ampliou o sistema de esgotamento sanitário da cidade de Natal/RN, construindo redes, 

interceptores, emissários, ligações domiciliares, estações elevatórias, estação de 

tratamento e lagoas de estabilização. 

 

2003 
A empresa passou a ser certificada pelos sistemas de qualidade PBQP-h, nível “A”, e pela 

NBR ISO 9001:2000. 

 

2008 
Construiu em processo de PPP a nova Rodoviária Interestadual de Brasília. 

 

2012 
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Construiu o parque fabril da Stemac S/A Grupos Geradores, em Itumbiara/GO. 

 

2013 
Implementou a maior reforma e ampliação da história do autódromo de Goiânia/GO, 

com a construção de uma nova pista em CBUQ com polímero e Geogrelha (padrão 

internacional), paddock, boxes, arquibancadas, oficina, parque multiuso, 

estacionamentos, pista de concreto armado de alta resistência, sistema de drenagem, 

urbanização, pista de skate (padrão internacional), bem como implantação de um 

moderno sistema de monitoramento e segurança. Neste mesmo ano iniciou a 

construção do maior centro de convenções da região Centro-Oeste em Anápolis/GO. 

 

2014 
Iniciou as obras de implantação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário de 

São Luís/MA. 

  

2015 
É a empresa líder em dois consórcios para implantação e expansão da estrutura de 

infraestrutura urbana do município de Águas Lindas de Goiás, GO, beneficiando mais de 

240 mil habitantes. 

 

2017 
Iniciou a elaboração de projetos e execução das obras de construção do BRT (Bus Rapid 

Transit) em Campinas, SP, bem como as obras de construção das ETE´s Toledos II, em 

Santa Bárbara D´Oeste, SP, e ETE Itapecerica, em Divinópolis, MG. 

 

2018 
A empresa atinge um recorde de captação de negócios, expandindo sua carteira de 

contratos e as regiões atuantes, com obras no interior de São Paulo, Sergipe e Mato 

Grosso Sul. 

 

2019 
Pedido de Recuperação Judicial em função da grave crise financeira que a empresa 

enfrenta. Apesar das grandes dificuldades, mantem foco na qualidade das obras 

executadas, com busca de novos negócios para soerguimento do negócio.  

 

Com quase 50 (cinquenta) anos de existência, a serem completados neste corrente ano, 

a empresa está vivendo a maior crise financeira de sua história. Fatores internos e 

diversas variáveis externas afetaram substancialmente a saúde financeira do negócio, 

conforme serão detalhados ao longo deste plano. Desta forma, não se viu outra 

alternativa a não ser ingressar com o pedido de Recuperação Judicial, peça fundamental 

que irá proporcionar condições de soerguimento a médio prazo.  
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2.3.2. Missão 

Crescer com excelência, entregando obras e serviços de engenharia e garantindo 
resultados sustentáveis e permanentes. 
 

2.3.3. Visão 

Ser reconhecida pelo mercado e pela sociedade como um dos principais players no setor 
de engenharia de construção pesada. 

 

2.3.4. Valores 

A empresa adota a obediência aos critérios técnicos, o dinamismo e a versatilidade 
como forma de integração de serviços e pessoas, utilizando-se da competência e do 
talento criativo para o constante desenvolvimento. 

 

2.3.5. Controles Gerenciais 
 

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

1. RM TOTVS – Sistema de gestão completo aplicado a Construção Civil; 

2. Planilhas em Excel para controles específicos e principalmente para controle de 

custos de obras. 

 

2.3.6. Compliance 
 

A Construtora Artec está em fase de implantação do Sistema de Compliance, com 
previsão de lançamento, até o final deste corrente ano, de seu Manual de Integridade e 
Ética. 

O lançamento dá continuidade às medidas de gestão e controle da empresa, que 
desenvolve ações de eficiência e qualidade, para a manutenção das Certificações ISO, 
internacionalmente reconhecida, e PBQP-h (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade no Habitat). 

 

2.3.7. Certificações 
 

• NBR ISO 9001:2000 

• PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat) 

 

http://www.arteclp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL_ARTEC_06062019.pdf
http://www.arteclp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL_ARTEC_06062019.pdf
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2.4. Mercado  

2.4.1. Principais produtos e serviços 

 

Os principais serviços ofertados pela “CONSTRUTORA ARTEC” correspondem a 

prestação de serviços na gestão (incluindo gestão de facilities) e execução de contratos 

de construção, montagens e implementação de projetos estruturados basicamente em 

duas linhas: 

 

✓ Saneamento Básico 

✓ Infraestrutura 

 

Atualmente 97% de seus serviços prestados e consequentemente de seu faturamento 

são oriundos de demandas públicas, sendo os demais 3,0% provenientes de demandas 

privadas. 70% são obras de saneamento básico e 30% de infraestrutura. Estima-se que 

mesmo durante e após o período recuperacional, o mix de serviços e suas respectivas 

participações por linha continuarão nos mesmos patamares que os atuais. Entretanto, 

quanto ao perfil de clientes, projeta-se estrategicamente aumentar a participação do 

mercado privado para até 15% do volume de negócios.  

 

• 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. Vale ressaltar o histórico de mais de 500 (quinhentos) mil 

metros lineares de redes de saneamento já executadas. 

o Em relação a esta linha de serviços 100% dos mesmos são demandados 

pelo poder público. 

o Os contratos, por empreita, são orçados em diversas unidades de 

medidas, tais como: verba, m², m³, metro linear, entre outros.  
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o Os preços/valores dos contratos são formatados com base no tipo, 

tamanho e característica da obra. Existe uma ampla variação dos valores 

de contratos, sendo que em geral os contratos classificados como 

“médios” variam em torno de R$ 15.000.000,00 a R$ 20.000.000,00, 

enquanto os denominados “grandes” em torno de R$ 50.000.000,00; 

 

• Obras de Infraestrutura:  

o Entre as diversas obras que abrangem o segmento de infraestrutura, 

menciona-se principalmente as obras pesadas, urbana, edificações e 

obras industriais. 

▪ Infraestrutura pesada: Implantação, conservação e reparo de 

rodovias, obras de terraplanagem em geral, construção de canais, 

barragens, pontes, túneis, ferrovias, entre outros. 

▪ Infraestrutura urbana e edificações: Pavimentação urbana, redes 

de distribuição de energia, terraplanagem, terminais rodoviários, 

unidades habitacionais, complexos esportivos, de convenções e 

similares, entre outros. 

▪ Obras industriais: Projetos e construções de médio e grande porte 

para o mercado corporativo, abrangendo a construção de galpões 

industriais, coberturas metálicas e edificações específicas para 

fabricação, armazenagem e operações logísticas. 

o Em relação a esta linha de serviços, que representa 30% de todas as 

demandas da Recuperanda, 90% dos mesmos são contratados pelo 

poder público. 

o Os contratos, também por empreita, assim como os de saneamento 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.  

 

A seguir, histórico de recentes obras relevantes executadas pela Construtora Artec: 

1. Construção do novo Parque Fabril da STEMAC em Itumbiara-GO, área de 

implantação do terreno 1.200.000m2, área impermeável 300.000m2, área 

coberta 80.000m2, no valor hoje de R$ 215.000.000,00 

2. Implantação do sistema de esgotamento sanitário, abrangendo redes coletoras 

públicas, interceptores e ramais condominiais de esgotos Bacia do Lago 

Descoberto Norte da Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, no valor de R$ 

11.398.803,52 
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3. Implantação do sistema de esgotamento sanitário, abrangendo redes coletoras 

públicas, interceptores e ramais condominiais de esgotos bacia do lago 

descoberto central da cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, no valor de R$ 

12.776.786,86 

4. Serviços de reconstrução de rodovias estaduais - trecho entre Jataí GO e 

Itumirim MG, no valor de R$ 18.315.418,18. 

5. Serviços de reconstrução de rodovias estaduais - compreendendo a Rodovia GO-

330, Trecho Vianópolis - Pires do Rio-GO, no valor de R$ 20.885.503,97. 

6. Serviços de terraplenagem e construção de rede de drenagem água pluvial e 

rede de esgoto para tratamento na fábrica da SVB Automotores do Brasil em 

Itumbiara-GO, no valor de R$ 480.000,00. 

7. Construção de duas estruturas de contenção tipo “gabião” nos córregos João 

Cesário e córrego das Antas na cidade de Anápolis-GO, no valor de R$ 

985.577,92. 

8. Execução das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do 

município de Rio Quente-GO, no valor de R$ 5.998.998,70. 

9. Pavimentação Asfáltica do terminal rodoviário em Jataí-GO, no valor de R$ 

363.000,00. 

10. Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário, em Guaxupé-MG, no valor de R$ 

14.486.663,68.  

11. Execução dos serviços de implantação e ampliação do sistema de esgotamento 

sanitário, São Luís-MA, no valor de R$ 94.660.673,64. 

 

12. Implantação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia Rio 

Itapecerica, em  Divinópolis-MG, no valor de R$ 85.122.001,10. 

 

13. Execução de pavimento rígido do Corredor Itavuvu (BRT) em Sorocaba-SP, no 

valor de R$ 21.449.208,35. 

 

14. Construção de conjuntos unifamiliares na Vila Varjão – Programa HABITAR 

BRASIL/BID, Brasília-DF, no valor de R$ 11.053.038,65. 

 

15. Construção e Manutenção do Novo Terminal Rodoviário de Brasília-DF, no valor 

de R$ 11.493.874,42. 
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16. Execução de obras da Estação de Tratamento de Esgoto Toledos II, em São Paulo-

SP, no valor de R$ 37.052.942,99. 

17. Conservação da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada em Mineiros-

GO, no valor de R$ 14.496.133,54. 

18. Execução de obras de engenharia civil - equipamentos públicos e serviços de 

infraestrutura, localizado no Setor Jardim Curitiba III em Goiânia-GO, no valor de 

R$ 24.308.250,37. 

19. Construção do Centro de Convenções de Anápolis-GO, no valor de R$ 

133.475.589,62. 

20. Execução dos serviços de terraplanagem e base de sua nova unidade da 

Tramontina a ser implantada em Goiânia-GO, no valor de R$ 1.233.509,05. 

21. Obra de infraestrutura da unidade industrial da Geociclo Fertilizantes em 

Goianésia-GO, no valor de R$ 1.500.000,00. 

22. Execução dos serviços de reforma e adequação do Autódromo de Goiânia: 

recuperação da pista, recapeamento anel/padock, implantação área de escape 

e torre, em Goiânia-GO, no valor de R$ 17.005.702,73 

23. Execução dos serviços de reforma e adequação do autódromo de Goiânia: ar 

condicionado, arquibancada coberta, arquibancada descoberta, boxes, espelhos 

d’água, implantação do parque incêndio, paisagismo, pista, em Goiânia-GO, no 

valor de R$ 22.562.652,02. 

24. Terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia GO-347, no trecho Nova 

Iguaçu e Santa Terezinha-GO, no valor de R$ 40.870,896,48. 

25. Complementação da reforma e adequação do autódromo internacional de 

Goiânia-GO, no valor de R$ 33.745.393,62. 

26. Obras de rede coletora de esgoto, interceptor, estação elevatória de esgoto, 

linha de recalque de esgoto, ligações domiciliares, drenagem (galeria de águas 

pluviais) e pavimentação asfáltica urbana, nos setores da região Morada da Serra 

em Águas Lindas de Goiás-GO, no valor de R$ 66.095.363,75. 

27. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de ARACAJÚ-SE, no valor de 

R$ 32.123.173,17. 

28. Obras de rede coletora de esgoto, interceptor, estação elevatória de esgoto, 

linha de recalque de esgoto, ligações domiciliares, drenagem (galeria de águas 



 

 

Página 20 de 104 

 

 

pluviais) e pavimentação asfáltica urbana, nos setores da região Camping Club 

em Águas Lindas de Goiás-GO, no valor de R$ 45.089.388,34. 

29. Elaboração dos projetos de engenharia, construção, manutenção, conservação e 

execução dos serviços de coleta de dados de veículos pesados através de postos 

integrados automatizados de fiscalização - PIAF, no âmbito do plano nacional de 

pesagem, BR 020, km 120,35, sentido: Alvorada do Norte/GO – entroncamento 

GO-114, no valor de R$ 7.774.887,52. 

30. Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Senador 

Canedo-GO, no valor de R$ 37.780.000,00. 

31. Execução da adequação do sistema de abastecimento de águas em Águas Lindas 

de Goiás-GO, no valor de R$ 14.436.528,18. 

32. Projeto de construção de 1.200 casas do programa Minha Casa Minha Vida em 

Valparaíso de Goiás-GO, no valor de R$ 120.000.000,00. 

33. Projeto de construção de 1.400 casas do programa Minha Casa Minha Vida em 
Trindade-GO, no valor de R$ 140.000.000,00. 

 

34. Concessão da outorga e a construção da Pequena Central Hidrelétrica Tabocas, 
no rio Meia Ponte, no trecho entre sua nascente e o remanso da UH São Simão, 
no estado de Goiás. 
 

35. Execução das obras dos corredores de transporte coletivo de passageiros 

Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral no padrão BRT, Campinas-SP, no valor 

de R$ 104.806.917,62. 
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2.4.2. Principais Clientes 
 

Os principais clientes da Construtora Artec são os governos federal, estadual e municipal, onde a captação ocorre por meio de processos 

licitatórios e os mesmos correspondem a 97% dos negócios da empresa. Os demais 3,0% referem-se a clientes da iniciativa privada, normalmente 

empresas de médio e grande porte. 

 

A empresa já esteve presente em 12 estados da federação, com destaque para o Estado de Goiás.  

 

Dentre toda esta ampla diversidade de perfil de clientes dentro do setor público, destaca-se em especial as Companhias de Saneamento, 

Autarquias direcionadas a gestão de obras e as Prefeituras.  

 

A natureza do negócio em questão não condiciona a empresa criar em sua carteira de clientes, um laço de fidelização e constância de negócios 

para com os respectivos clientes. Como se trata de demandas de obras, principalmente por parte de órgãos públicos, os clientes são captados 

através de processos públicos licitatórios. Neste segmento o cartão de visita em processos licitatórios é o acervo técnico de obras já realizadas, 

o que ao longo dos últimos 50 (cinquenta) anos de operações, a RECUPERANDA conquistou com retidão e qualidade. 

 

Consideramos atualmente como principais clientes as instituições com contratos que se encontram em andamento, conforme quadro abaixo: 
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MERCADO SEGMENTO CONTRATANTE OBJETO CIDADE UF 

PÚBLICO SANEAMENTO 
CIA. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO 
(CAEMA) 

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 
DE ESGOTO SANITÁRIO 

SÃO LUÍS MA 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ÁSFALTICA, INFRAESTRUTURA DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO DE 
MORADA DA SERRA 

ÁGUAS LINDAS GO 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ÁSFALTICA, INFRAESTRUTURA DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO DO 
CAMPING CLUB 

ÁGUAS LINDAS GO 

PÚBLICO SANEAMENTO PREFEITURA DE SENADOR CANEDO 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

SENADOR CANEDO GO 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVÇOS 
PÚBLICOS (SINESP) 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ÁSFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS EM VICENTE PIRES 

BRASÍLIA DF 

PÚBLICO OBRAS VIÁRIAS PREFEITURA CAMPINAS 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 
CONSTRUÇÃO DO BRT - BUS RAPID 
TRANSIT - LOTE 4 

CAMPINAS SP 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA 
EXECUÇÃO DA NOVA CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
BRUTA NO RIO PIRACICABA 

AMERICANA SP 

PÚBLICO SANEAMENTO CIA. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) 
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA 
RIO ITAPECERICA, EM DIVINÓPOLIS/MG 

DIVINÓPOLIS MG 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
CIA. DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 
(CAESB) 

IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS EM ÁGUAS LINDAS 

ÁGUAS LINDAS GO 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBA 
D'OESTE 

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE 
BARROCÃO 

SANTA B. D'OESTE SP 
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PÚBLICO SANEAMENTO 
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 
MARANHÃO (CAEMA) 

IMPL. E AMPL. DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO LUIS-
COMPL. DO SISTEMA SÃO FRANCISCO - 
ETAPA I 

MARANHÃO MA 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA CIA. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) 
IMPLANTAÇÃO DE NOVA FONTE DE 
PRODUÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA  

SANTO ANTÔNIO DO 
MONTE 

MG 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTOS 
SANITÁRIOS 

ARACAJÚ SE 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA CIA. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) 
IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
DE ESGOTO - COPANOR 15 

SALINAS MG 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA CIA. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA) 
IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
DE ESGOTO - COPANOR 16 

SALINAS MG 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA P.M. DE LIMEIRA 
MELHORIA NA VIA PREFEITO JURANDIR 
PAIXÃO 

LIMEIRA SP 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA P.M.BETIM (ECOS) 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
CITROLÂNDIA DO MUNICIPIO DE 
BETIM/MG 

BETIM MG 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL 
(SANESUL) 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

PARANAÍBA MS 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL 
(SANESUL) 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

MARACAJU MS 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL 
(SANESUL) 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

CHAPADÃO DO SUL MS 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL 
(SANESUL) 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

JARDIM MS 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL 
(SANESUL) 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AMAMBAI MS 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL 
(SANESUL) 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

NAVIRAI MS 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL 
(SANESUL) 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

NOVA ANDRADINA MS 
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PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL 
(SANESUL) 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

PONTA PORÃ MS 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL 
(SANESUL) 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

GUIA LOPES DA LAGUNA MS 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL 
(SANESUL) 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

AGUIDAUANA MS 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL 
(SANESUL) 

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

SIDROLÂNDIA MS 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA A 
CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA 
CIDADE DE SÃO CRISTOVÃO/SE 

SÃO CRISTOVÃO SE 

PÚBLICO INFRAESTRUTURA 
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBA 
D'OESTE 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DOS 
CENTROS DE RESERVAÇÃO EM PALMEIRAS, 
SANTA ROSA e CIDADE NOVA 

SANTA B. D'OESTE SP 

PRIVADO INFRAESTRUTURA BRT SOROCABA 
EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO 
CORREDOR DE ITAVUVU 

SOROCABA SP 

 

 

 



 

 

2.4.3. Principais fornecedores 

 

A RECUPERANDA possui cerca de 700 (setecentos) fornecedores, entre ativos e inativos, cadastrados 

nas mais diversas categorias. São empresas de pequeno a grande porte, pertencentes aos mais 

diversos segmentos e situados em todo país. 

 

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 da RECUPERANDA são empresas que fabricam ou comercializam produtos 

destinados à construção civil, com ênfase em saneamento básico e obras de infraestrutura. 

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. 

 

A RECUPERANDA utiliza uma política de compras denominada de “fornecedores preferenciais”, ou 

seja, mantém um relacionamento comercial com predileção com seus principais fornecedores a fim 

de estabelecer melhores condições de preço, prazo de pagamento e entrega. Com o processo de 

Recuperação Judicial, haverá necessidade de revisão/substituição de diversos fornecedores, 

buscando estruturar uma relação com atuais e novos fornecedores. 

 

Os principais critérios de compras junto aos fornecedores durante o período recuperacional serão: 

parceria frente ao processo de RJ, condições de pagamento, qualidade, disponibilidade de entrega, 

preço e logística. A partir de uma criteriosa análise e planejamento dos setores comercial, obras, 

administrativo e financeiro, se definirão os fornecedores. É importante mencionar a expressiva 

disponibilidade de fornecedores em todo país para o ramo de atuação da RECUPERANDA. 

 

2.4.4. Principais Concorrentes  
 

Os principais concorrentes são empresas que atuam no setor da construção civil, situados em todos 

os estados da federação e com ênfase nas demandas de infraestrutura e saneamento básico – 

classificadas como construtoras, engenharias, empreiteiras e correlatos.   

 

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: 



 

 

Página 28 de 104 

 

 

 

- CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA (CAMEL EMPREENDIMENTOS); 

Rua Mato Grosso, n. 185, Siqueira Campos, Aracaju - SE, CEP 49075-380, Contato: (79) 3217-

4732. 

 Suas áreas de atuação incluem obras de: infraestrutura, abastecimento de água / 

reservatórios, esgotamento sanitário, arte especiais e restauros, terraplenagem, urbanização, 

pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e canal, obras hospitalares, obras de prédios comerciais, 

pontes, departamentos universitários, edificações públicas. 

 

- CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL Ltda (CCB) - Goiás; 

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 ELEVAÇÃO LTDA (CONSTRUTORA ELEVAÇÃO); 

Avenida Munhoz da Rocha, nº 251, Juvevê, Curitiba – Paraná, CEP 80030-475, Contato: (41) 
2106-9900 

Atua na área de Serviços especializados para construção civil, saneamento, telefonia e obras 
de porte em gasodutos, oleodutos e etanoldutos. 
 

- EHL - ELETRO HIDRO LTDA (EHL - ELETRO HIDRO); 

712 Sul, Alameda 2 – Plano Diretor Sul, Palmas – Tocantins, CEP 77022-426,  Contato: (63) 
32287700. 

Atua na área de Serviços especializados para construção, obras de engenharia civil, 
terraplanagem, drenagem, pavimentação, restauração e recuperação de rodovias, e aluguel de 
máquinas e equipamentos. 
 

- GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA (GAE CONSTRUÇÃO) - Goiás; 

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. 

 

 

- GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES); 
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Lotes 01 e 02, Qd. 11, Scia Conjunto 1/1, Conjunto 1, Cidade do Automóvel, Distrito Federal, 
CEP 71250-510, Contato: (61) 3363-8600. 

Atua na área de Serviços especializados para construção de infraestrutura,  terraplanagem, 
pavimentação, restauração e recuperação de rodovias e locação de máquinas e equipamentos. 
 

- HECA CONSTRUTORA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA (HECA CONSTRUTORA); 

Rua Filemon Franco Freire, n. 270, Ponto Novo, Aracaju - SE, CEP 49047-180, Contato: (79) 

3251-9900. 

Atua na área de Serviços especializados para construção civil, infraestrutura,  saneamento, 
telefonia e obras de porte em gasodutos, oleodutos e etanoldutos. 
 

- INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (INFRACON ENGENHARIA ); 

Rua 94, n. 673, Setor Sul, Goiânia - Goiás CEP 74083-105; Contato: (62)3224-8571. 

 Suas principais atividades são obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem, 

pontes, obras aeroportuárias, edificações, fresagem, topografia, jateamento de concreto, grooving, 

entre outros.  

 

- JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (JM TERRAPLENAGEM); 

SH Ponte de Terra – Pte., Alta Norte (Gama), Brasília – Distrito Federal, CEP 72400-000, 

Contato: (61) 3404-0666. 

 Suas principais atividades são obras de infraestrutura, saneamento básico e construção civil 

em geral.  

 

- SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA (SOBRADO CONSTRUÇÃO) - Goiás. 

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. 

 

2.4.5. Parâmetros de Comercialização no cenário Recuperacional 

 

2.4.5.1- Aspectos de Compras: Considerando a atual situação vivenciada pela RECUPERANDA, 

100% das compras serão realizadas à vista, até a homologação do PLANO.  Com a 

aprovação do plano projeta-se uma sensível retomada do crédito. No entanto, mesmo 

a empresa retomando o volume de comercialização desejado, manterá maior parte 

das compras com predominância a vista, estimando condições de pagamentos em 

80% a vista e 20% a prazo, com prazos médios de pagamentos de 30 dias. Isto se dará 

em razão de se obter melhores condições negociais e por questões pertinentes a 
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concessão de crédito durante e pós recuperação judicial. Antes do período de crise, a 

empresa atuava com percentuais de compras de forma quase inversa, ou seja, 10% a 

vista e 90% a prazo, com prazos médios de até 45 dias. O departamento de compras 

está alocado formalmente na estrutura organizacional da RECUPERANDA e 

subordinada a Diretoria Administrativa.  

 

2.4.5.2- Aspectos de Vendas: A empresa vem atuando com uma política de vendas estruturada 

em 100% a prazo 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.  Em função da prática 

do mercado, esta política tende a se manter durante e pós o processo recuperacional 

do negócio. 

 

2.4.5.3- NCG: É importante ressaltar que a necessidade de compras estruturadas em 

aproximadamente 80% a vista em função de melhores condições negociais e 

principalmente pela situação do processo de recuperação judicial, acrescido de 

vendas com recebimento a prazo, gera expressiva necessidade de capital de giro para 

a viabilidade da operação. Este montante, o qual será demonstrado a seguir nas 

planilhas financeiras, passa a ser um dos fatores essenciais para viabilizar a 

recuperação da empresa. Sendo assim, a necessidade de capital de giro para 

recuperação da empresa será criteriosamente apresentada e seguida neste plano. 

 

2.4.5.4- Comissões: Não há comissões para o setor em razão da natureza do negócio, que são 

captados através de licitação pública. Com relação a obras privadas, o próprio 

departamento comercial, através de seus colaboradores, está à frente das captações 

de negócios.  

 

2.4.5.5- Sazonalidades: Em função da natureza do negócio não há sazonalidades quanto a 

demandas, visto que as ofertas públicas são geradas durante todos os períodos do 

ano.  No entanto, há sazonalidades para execução das obras, onde no período chuvoso 

a empresa fica limitada a realizar determinados serviços.  

  

2.4.5.6- Força de Vendas:  Nas contratações de serviços públicos a RECUPERANDA 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 pelo núcleo comercial da empresa, com 

participação ativa de seus diretores e acionistas, em especial, a diretoria comercial. 
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2.4.5.7- 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. 

2.4.5.8- Sistemática de Marketing: As principais estratégias de marketing estão estruturadas 

em três 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 

seus quase 50 (cinquenta) anos a adquirir um expressivo acervo técnico por meio de 

aproximadamente 500 (quinhentas) obras executadas, um significativo diferencial 

competitivo para participar das licitações. 

 

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 15% 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 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 (e sim por cotação). 

 

c) Distribuição: A empresa já esteve presente em 12 estados da Federação, e apta a atender 

todo o país. Possui uma estrutura própria de veículos, máquinas e equipamentos, com 

processos flexíveis a atuar em locais provenientes de demandas viáveis. Possui um vasto 

cadastro de fornecedores localizados em todas as unidades da federação, que também 

permite uma logística eficiente de abastecimento de insumos. Mesmo durante o período de 

soerguimento, a Recuperanda estima manter uma estrutura adequada de fornecedores 

parceiros, que atenderão a empresa nesta etapa cíclica de recuperação.  

 

2.5. Diferenciais Competitivos 

 

Os principais diferenciais competitivos da RECUPERANDA são: 

 

a) Acervo Técnico. A empresa possui um acervo técnico com aproximadamente 500 

(quinhentas) obras, muitas com expressivo destaque e importância para o pais, 

executadas ao longo de seus quase 50 (cinquenta) anos de operações. Este fator é 

expressivamente concorrencial, permitindo o acesso e atendimento a pré-

requisitos de diversas modalidades de demandas de obras públicas.  
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b) Dedicação e presença constante no negócio por parte de seus acionistas e 

diretores, que apresentam expressiva experiência na cadeia produtiva da 

construção civil.  

c) Mão de obra qualificada. A maior parte dos responsáveis técnicos da Recuperanda 

trabalha há anos na empresa. Com baixo turnover/rotatividade de empregados, a 

empresa consegue manter uma equipe qualificada e integrada aos seus 

propósitos. Investe constantemente em qualificação e satisfação de seus 

colaboradores, proporcionando assim uma equipe atualizada e motivada. 

d) Marca: Possui uma marca expressivamente bem posicionada no setor, 

normalmente associada a preceitos de quantidade, além do reconhecido volume 

de obras entregues. 

e) Possui certificações de qualidade, fator primordial a eficiência de seus processos: 

ISO 9001 e PBQP H – Nível A. Encontra-se ainda em fase de implantação de 

Compliance.  

 

2.6. Breve análise econômica do setor 
 

2.6.1 Panorama do Setor da Construção Civil no Brasil: 
 

o Responsável por movimentar mais de 70 setores da economia; 

o A indústria da construção engloba três setores que, em 2017, contribuíram, respectivamente, 

com os seguintes montantes em valor de incorporações, obras e serviços da construção: 

construção de edifícios (R$ 128,1 bilhões), obras de infraestrutura (R$ 90,3 bilhões) e serviços 

especializados da construção (R$ 61,6 bilhões); 

o As empresas da construção empregavam 1.909.293 pessoas no fim de 2017, assim 

distribuídas: 37,1% em construção de edifícios, 35,0% em serviços especializados da 

construção e 27,9% em obras de infraestrutura; 

o A cada milhão produzido na construção civil, o setor gera cerca de 20 postos de trabalho 

diretos e indiretos por ano; 

o Em 2017, as obras em infraestrutura responderam por 32,2%, enquanto as construções de 

edifícios representaram 45,8% das atividades do setor;  

 

➢ Crise 

o Entre 2014 a 2018 o segmento da construção civil encolheu 20,5%;  

o Desde 2014 o setor apresentou 27 quedas consecutivas, sustentada basicamente por 03 

fatores: queda no número de obras públicas, impacto da Operação Lava Jato e escândalos 

com as construtoras e pela queda na compra de imóveis no país; 

o Entre 2015 e 2018 a estimativa de investimentos com o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), a maior fonte de investimentos do País, era R$ 1,04 trilhão. Devido à 
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queda de arrecadação, o governo federal reduziu o repasse em 2016. Cerca de duas mil obras 

tiveram sua construção interrompida; 

o Entre janeiro e outubro de 2017, as verbas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

destinadas à mobilidade foram reduzidas em 41%. O corte teve impacto em 23 estados e no 

Distrito Federal. Somente em São Paulo, a diminuição dos repasses foi de R$ 54,9 milhões, em 

prejuízo de projetos como a reforma e a modernização de estações de trem e a ampliação de 

corredores de ônibus; 

o A crise, somada à alta da inflação e ao aumento dos juros, levou a um aumento no número 

de imóveis disponíveis no mercado. O principal problema tem sido a desistência da compra 

do imóvel. Segundo a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (Abrainc), em 2016, foram 

devolvidos 44.200 imóveis (42,8% das unidades vendidas no mesmo período). Foi uma queda 

de 7,1% em comparação com 2015 e 2,5% inferior à de 2014; 

o A indústria da construção deixou de movimentar R$ 55,3 bilhões em 2016, quando fechou 

quatro mil empresas e eliminou 428.603 postos de trabalho em todo o País (PAIC); 

o De acordo com a PAIC, em 2016 o setor totalizou R$ 318,7 bilhões em incorporações, obras e 

serviços, uma queda de 14,8% em relação a 2015, quando já tinha encolhido 15,9%; 

o O segmento de obras de infraestrutura registrou queda de 22,1% em 2016 em relação a 2015; 

o Entre 2008 e 2017, a média de pessoas ocupadas nas empresas da construção civil caiu de 32 

para 15 pessoas. Já o salário mensal passou de 2,7 para 2,3 salários mínimos. Todos os 

segmentos tiveram queda na média de ocupações. Porém, o segmento que mais perdeu 

participação no período foi o de obras de infraestrutura. A média de 93 pessoas por empresa 

caiu para 42, com a média salarial indo de 3,5 salários mínimos para 2,9; 

o Entre 2008 e 2017, em função da queda no volume de obras de infraestrutura, a PAIC 

constatou que o setor público deixou de ser o principal cliente da construção civil. O volume 

de obras públicas contratadas passou de 42,7% para 31,7%. O setor público também passou 

a demandar menos construções de edifícios (recuou de 27,2% para 20,7%) e de serviços 

especializados em construção (diminuição de 23,4% para 21,7%); 

o A operação Lava Jato deixou um rastro de mais de R$ 90 bilhões em obras paradas de Norte 

a Sul do Brasil. 

 

➢ Infraestrutura 

Segundo a Global Competitiveness Report, de 2018, da World Economic Fórum, que mapeia o 

panorama de competitividade de 140 países por meio de 98 variáveis, agrupadas em 12 pilares, o 

Brasil ocupa a 81º posição no pilar. Este pilar se divide em dois subfatores: Infraestrutura de 

transporte e utilidades públicas. Destaca-se que o Brasil ainda se caracteriza pela ineficiência 

portuária (105º Lugar) e pela falta de qualidade das rodovias (112º lugar).  

A precária infraestrutura nacional não deixa dúvidas de quanto o País precisa urgentemente 

reativar a Indústria da Construção Civil para solidificar as bases do seu desenvolvimento. 

 

➢ Rodovias  
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o O País conta com 1,7 milhão de quilômetros de estradas, porém, apenas 13%, ou 221.820 

quilômetro, estão pavimentadas. O restante - 87% das rodovias – não tem, qualquer tipo de 

pavimentação; 

o A frota de veículos cresceu 82,4% entre 2008-2018 passando de 54,5 milhões para 99,4 

milhões de automóveis; 

o Devido às deficiências do pavimento das rodovias, em 2018, houve um consumo 

desnecessário de 876.78 milhões de litros de diesel. Financeiramente corresponde a um 

prejuízo de R$ 3,02 bilhões, com esse dinheiro seria possível comprar 6.708 caminhões novos; 

o Para compensar as emissões de poluentes decorrentes do desperdício do diesel, seria 

necessário plantar 14,2 milhões de árvores; 

o 89.396 acidentes ocorreram nas rodovias federais em 2017 e custaram R$ 10,77 bilhões. Valor 

35% superior ao que foi investido em infraestrutura de transporte rodoviário pelo governo 

federal. 

 

➢ Saneamento 

o Em um todo o mundo, um total de 2,1 bilhões cerca de três em cada dez pessoas – não tem 

acesso a água potável em casa e 4,5 bilhões – seis em cada dez pessoas – carecem de 

saneamento seguro (OMS 2017); 

o Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2016, 

mostram que 35 milhões de brasileiros não tem acesso à água tratada e mais de 100 milhões 

não são comtemplados com coleta de esgoto; 

o 62% dos municípios brasileiros ainda não contam com uma política de saneamento básico. São 

mais de 3 mil municípios que não possuem nenhum tipo de planejamento; (IBGE 2017); 

o 35% dos municípios brasileiros enfrentam algum tipo de epidemia ou endemia associada ao 

saneamento básico; 

o Somente 45% do esgoto produzido no Brasil é tratado; 

o De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), mais de 110 mil quilômetros de rios do país 

estão poluídos; 

o O Sistema Único de Saúde (SUS) gastou mais de R$ 100 milhões com internações de doenças 

ligadas à falta de saneamento; 

o Segundo a OMS, de cada US$ 1 investido em saneamento, são economizados US$ 4,3 em custos 

com saúde; 

o Cerca de 60% das obras paralisadas no Brasil são de saneamento básico (CNI 2019); 

 

➢ Habitacional 

o O déficit de moradias cresceu 7% em apenas dez anos, de 2007 a 2017, tendo atingido 7,78 

milhões de unidades habitacionais em 2017 (FGV); 

o O déficit habitacional no Brasil, aumentou em mais de 220 mil imóveis entre 2015 e 2017; 

o Segundo dados pelo Ministério das Cidades, o Brasil precisará construir cerca de 30 milhões de 

moradias para equacionar a demanda reprimida nos próximos anos: o equivalente a mais de 

um milhão de novos domicílios anualmente; 
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➢ Retomada 

o Segundo dados apresentados pela pesquisa Focus do Banco Central, espera-se que até o final de 

2019 o PIB do Brasil cresça em 2,8%, um valor expressivo em comparação com o crescimento de 

1,01% registrado em 2017; 
o O governo prepara várias concessões na área de infraestrutura. Nas contas do Ministério da 

Infraestrutura, R$ 208 bilhões serão repassados à iniciativa privada até 2022, sendo que as 

rodovias devem responder pela maior parte desse montante; 
o A nova linha de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal, atualizada pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), pode contribuir para o crescimento do setor. De acordo 

com a Caixa, a expectativa é que a mudança reduza o custo de crédito imobiliário e espera-se 

um valor adicional de R$ 10 bilhões em financiamento da casa própria com a nova modalidade 

de crédito; 

o Os lançamentos residenciais cresceram 30,1% no terceiro trimestre de 2018, em relação ao 

mesmo período de 2017, as vendas, por sua vez, registraram um aumento de 23,1%.  (CBIC); 

o Com relação as vendas, foram 118,4 mil unidades escoadas no acumulado em 12 meses 

encerrando em setembro de 2018. Isso contra 93,5 mil unidades nos 12 meses anteriores a esse 

período; 

o A produção da indústria de máquinas e equipamentos para a construção civil e mineração, a qual 

inclui a produção de tratores de esteira e retroescavadeiras, segue em expansão, com 

crescimento de 17,7% entre janeiro e maio de 2019, frente ao mesmo período de 2018. Após a 

retração observada de 50,5% entre 2014 e 2016, a produção desses equipamentos mostrou 

recuperação em 2017 e 2018, com alta de 8,7% e 23,8%, respectivamente; 

o O emprego na indústria de máquinas e equipamentos para a construção voltou a ter resultado 

positivo. No primeiro semestre de 2019, o número médio de empregados com carteira assinada 

cresceu 8,1% em relação a igual período de 2018. Com isso, a indústria retomou o nível 

registrado em 2015, com um estoque de pouco mais de 12 mil funcionários. O destaque 

continuou sendo o segmento de tratadores (não agrícolas), com crescimento de 10,7% no 

acumulado de 2019, enquanto o segmento de máquinas e equipamentos para terraplanagem, 

pavimentação e construção alta menor de 5,5%; 

o O desempenho das empresas da construção que prestam serviços de base, tais como aluguel de 

máquinas e equipamentos, demolição e preparação de canteiros, perfurações e sondagens e 

obras de terraplenagem, é marcadamente influenciado pelos setores de edificações e de obras 

de infraestrutura. O emprego no conjunto de segmentos de serviços de apoio à construção teve 

expansão de 1,8% no acumulado no primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período 

de 2018; 

o A produção física de materiais de construção teve expansão de 3,3% no acumulado entre janeiro 

de 2019, refletindo, em parte, o bom desempenho do comércio varejista desses produtos no 

mesmo período; 

o Após dois anos de crescimento, o comércio varejista de materiais de construção segue em 

expansão em 2019. Até maio de 2019, as vendas registraram em termos acumulados 
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crescimento de 5,3% com variação acumulada nos últimos 12 meses de 3,8% taxa superior à 

verificada em 2018, de 3,5% quando o comércio varejista teve o melhor desempenho entre os 

segmentos da cadeia produtiva da construção; 

o Existe um grande mercado a ser explorado: 

✓ Somente no Programa “Agora e Avançar”, do governo federal, são mais de 7.400 obras 

paralisadas, a um custo de R$ 76,7 bilhões para que sejam retomadas ou concluídas; 

✓ Estima-se que, se as obras em corredores viários da chamada saída Norte fossem concluídas 

e operassem em sua plenitude, os produtores de grãos do Centro-Oeste se beneficiariam 

com uma redução de 34% no custo do frete destinado à exportação que, sozinho, resultaria 

em ganhos de US$ 765 milhões por ano; 

✓ Obras paralisadas e não iniciadas de saneamento poderiam, apenas nos três municípios com 

as menores taxas de acesso a redes de água e esgoto do país, reduzir substancialmente os 

gastos em internações e afastamentos do trabalho por doenças associadas às condições 

sanitárias e ao mosquito Aedes Aegypti, que somaram em anos recentes (2007-15) nada 

menos do que R$ 300 milhões (sendo o custo das obras inferior à metade desse valor); 

✓ As interrupções em obras de creches estimadas por comissão do Senado retiram 

anualmente R$ 424 milhões da renda dos responsáveis (especialmente das mães) das 

crianças prejudicadas e subtraem R$ 273 milhões anuais em benefícios futuros pelo 

investimento não realizado na primeira infância e seus impactos em indicadores variados, 

como os relacionados a saúde, criminalidade e produtividade do país. 

 

2.6.2 – Caracterização da Indústria da Construção 
 

De acordo com a Classificação Nacional das Atividades Econômicas – CNAE 2.0, a Construção é um 

dos ramos da indústria. Conforme essa classificação, a Construção divide-se nos segmentos de: 

 a) Construção de Edifícios, também conhecida como Construção Civil Leve (construção de prédios 

residenciais e comerciais, condomínios, shopping centers, habitações em geral, complexos hoteleiros 

etc.); 

 b) Obras de Infraestrutura, também chamada de Construção Civil Pesada (obras de maior porte, 

como estradas, pontes, usinas, barragens, saneamento etc.), e; 

c) Serviços Especializados para Construção. 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, SEGUNDO O CNAE 2.0 
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O Setor da Construção é importante no processo de crescimento e desenvolvimento econômico do 

País, em razão de seu elevado efeito multiplicador, de sua baixa dependência de importações, da 

reduzida relação capital/ produto e principalmente por ser intensivo em mão de obra, sobretudo de 

baixa qualificação. Além disso, dadas as suas características intrínsecas, com forte encadeamento a 

montante, inúmeras outras atividades industriais e de serviços são aglutinadas à sua dinâmica, 

formando o Macrossetor da Construção. Neste contexto, indústrias ligadas à mineração, como a 

extração de agregados para a construção civil (areia, brita etc.) e ao setor de transformação, como a 

produção de cimento, tijolos, revestimentos, aço para construção etc., são fortemente dependentes 

do dinamismo da Construção. 

 

Na área de serviços, escritórios de projetos e empresas de serviços especializados de sondagem, 

topografia etc. integram a cadeia produtiva do Setor de Construção, formando um extenso e 

complexo sistema produtivo. Desta forma, a indústria da construção pode ser considerada um 

termômetro para a análise de uma série de atividades econômicas que dependem diretamente de 

seu desempenho. 

 

 

 

CADEIA PRODUTIVA DA CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA 
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2.6.3 Evolução e Situação Atual do Setor da Construção 
 

2.6.3.1 Nível de Atividade 
 

Nos últimos dez anos, a atividade da Construção no Brasil, mensurada pelo Valor Adicionado Bruto 

(VAB), alcançou elevado crescimento, obtendo desempenho sensivelmente superior ao do PIB e ao 

da Indústria Geral. 

 

Contudo, o crescimento não foi uniforme, podendo-se destacar duas fases distintas no período 

analisado. 

 

Até 2013, a atividade da Construção apresentou crescimento expressivo, superando o do PIB nacional 

e o da Indústria Geral. Por outro lado, a partir de 2013 até 2018 (2º. trimestre), a atividade de 

Construção no Brasil vem apresentando contínuo recuo, em patamar superior aos dois outros 

indicadores mencionados. 

 

COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DO PIB DO BRASIL E DO VAB DA CONSTRUÇÃO E DA INDÚSTRIA 

GERAL (NÚMERO-ÍNDICE:2008 = 100) 
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Fonte: IBGE (2018b). 

Elaboração: BNB/ETENE/Célula de Estudos e Pesquisas Setoriais. 

 

Indicadores divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) também refletem a crise que 

na atividade da Construção. De fato, a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) na Construção 

tem registrado os seus piores níveis nos últimos quatro anos desde 2012, ano inicial da série histórica, 

refletindo os efeitos da crise no setor. 

 

EVOLUÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (UCO)  

NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO BRASIL: (%) 

 
Fonte: CNI (2018). 

Elaboração: BNB/ETENE/Célula de Estudos e Pesquisas Setoriais. 

O pessimismo na Construção também é refletido por meio do índice do nível de atividade, divulgado 

pela CNI. Dados históricos mostram que este indicador tem estado abaixo de 50 pontos desde 2011, 

representando persistente queda na atividade. De acordo com esse indicador, em 2011 a atividade 

da Construção já apresentava sinais de crise. Particularmente nos meses de janeiro a setembro de 

2018, o nível de atividade da Indústria da Construção continua registrando queda em relação aos 

meses precedentes. 

 

BRASIL: ÍNDICE DO NÍVEL DE ATIVIDADE NA CONSTRUÇÃO 
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Fonte: CNI (2018). 

Elaboração: BNB/ETENE/Célula de Estudos e Pesquisas Setoriais. 

Nota: O índice de evolução do nível de atividade varia de 0 a 100 pontos. 

Valores abaixo de 50 indicam queda da atividade em relação ao mês anterior. 

Para os anos de 2010 a 2017, indicador corresponde à média dos 

meses do ano. 

O Índice de Insumos Típicos da Construção Civil (ICC), divulgado pelo IBGE, corrobora os indicadores 

já citados. De acordo com o ICC, a atividade da Construção vem apresentando queda desde 2014. Em 

2018, tendo por base a média de janeiro a setembro (72,1), a atividade continua em nível muito 

baixo. 

 

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO FÍSICA DE INSUMOS TÍPICOS DA CONSTRUÇÃO (BASE: MÉDIA 2012 = 

100) 

 

 
Fonte: IBGE (2018c). 

Elaboração: BNB/ETENE/Célula de Estudos e Pesquisas Setoriais. 

 

2.6.3.2 Empresas ativas 
 

Em 2017, o Brasil registrava 151,9 mil empresas no Setor da Construção com pelo menos um vínculo 

empregatício ativo. Considerando a série histórica a partir de 2007, a quantidade de empresas ativas 

de Construção cresceu ano a ano até 2014, caindo continuamente nos anos seguintes.  
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NÚMERO DE EMPRESAS ATIVAS NO SETOR DE CONSTRUÇÃO – BRASIL 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

89.361 

102.67

1 

112.15

3 

132.67

2 

150.38

8 160.803 172.240 

182.82

0 

175.90

8 160.425 151.916 

 

Fonte: MTE (2018). 

2.6.3.3 Emprego 
 

O comportamento do emprego na atividade da Construção também reflete a crise que o setor 

atravessa no País nos últimos anos. Com efeito, de crescimento vertiginoso de 2007 a 2013, o número 

de empregos na Construção do Brasil decresceu de 2014 a 2017. Em 2018 (dados até setembro), a 

atividade registrou leve crescimento no número de empregos.  

Em setembro de 2018, o Brasil detinha 2,0 milhões de postos formais na Construção, cerca de 34,4% 

menos (perda de 1.063,2 mil postos) do que o saldo recorde de dezembro de 2013. 

 

Nos três segmentos que compõem a Indústria da Construção, o comportamento da evolução do 

emprego nos últimos anos foi similar ao do total dessa atividade no País, com todos apresentando 

perdas expressivas. Sendo a Construção Civil uma importante fonte de empregos, sobretudo de baixa 

qualificação, variações expressivas nessa atividade impactam sobremaneira a disponibilidade de 

empregos no País. 

 

BRASIL: EVOLUÇÃO DO SALDO DE EMPREGOS FORMAIS NOS SEGMENTOS DA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO (MIL EMPREGOS) 

 
                                                     Fonte: MTE (2018). 

2.6.3.4 Financiamento 
 

2.6.3.4.1 Financiamento à Construção Civil Leve 

 

No Brasil, o FGTS e o SBPE representam as duas principais fontes de recursos utilizados para o 

financiamento imobiliário. De 2006 a 2015, o FGTS incrementou continuamente o volume de 

recursos destinados à construção e à aquisição de imóveis, mantendo-se estável desde então. 
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Em 2018, em dados até agosto, o FGTS havia aportado R$ 40,7 bilhões para o financiamento 

imobiliário. Já o financiamento com recursos do SBPE, embora tenha tido crescimento substancial 

até 2014, vem apresentando sensível redução desde então. Para 2018, considerando dados até 

agosto, foram alocados ao setor imobiliário o montante de R$ 35,4 bilhões por essa fonte. Ressalta-

se que, nos últimos anos, o desempenho do FGTS no financiamento imobiliário não foi suficiente para 

compensar a queda do SBPE, resultando numa diminuição expressiva dos recursos destinados ao 

setor da Construção no País. 

 

 

 

 

 

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO BRASIL: SBPE E FGTS (R$ BILHÕES CORRENTES) 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (2018) e Caixa Econômica Federal (2018). 

 

No segmento imobiliário (Construção Civil Leve), o financiamento com recursos do SBPE concentra-

se basicamente em quatro bancos. Do bolo dos financiamentos à construção e à aquisição de imóveis 

com recursos dessa fonte, correspondente a R$ 40,8 bilhões de janeiro a setembro de 2018, o 

Bradesco detém 26,7%, a Caixa Econômica Federal 21,2%, o Itaú-Unibanco 20,5% e o Santander 

19,0%. Em conjunto, esses quatro bancos somam 87,4% do total de financiamentos às atividades de 

construção e aquisição de imóveis no Brasil com recursos do SBPE. 

 

CRÉDITO IMOBILIÁRIO JAN-SET/2018: R$ 40,8 BILHÕES 

 
Fonte: ABECIP (2018). 

 

2.6.3.4.2 Financiamento à Construção Civil Pesada 
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Referindo-se à Construção Civil Pesada, um dos parâmetros importantes de análise são os 

desembolsos efetuados pelo BNDES em Infraestrutura, que somaram R$ 17,8 bilhões de janeiro a 

setembro de 2018. De trajetória ascendente de 2007 até 2014, os desembolsos desse banco tiveram 

queda expressiva nos anos seguintes, contribuindo para acentuar a crise na atividade. 

 

DESEMBOLSOS DO BNDES PARA INFRAESTRUTURA (R$ BILHÕES CONSTANTES DE SET/2018)

 
Fonte: BNDES (2018). 

 

O FGTS também aloca recursos para a Construção Civil Pesada. Os financiamentos ocorrem de forma 

muito irregular, com variações bruscas entre os anos. De janeiro a agosto de 2018, foram aplicados 

em obras de saneamento básico e de infraestrutura urbana o montante de R$ 770 milhões no País, 

cifra substancialmente inferior à do recorde do ano de 2014 (R$ 6,46 bilhões).  

 

2.6.3.5 Confiança dos Empresários 

 

A confiança dos empresários tem melhorado nos últimos anos. Desde o início do governo de Michel 

Temer, os indicadores da Sondagem da Construção Civil, medidos pelo Ibre/FGV (Instituto Brasileiro 

de Economia da Fundação Getúlio Vargas) têm subido. 

  

O Ibre pergunta a empresários do setor sobre a avaliação que ele faz do momento atual e sobre as 

expectativas para o futuro. Uma mescla desses dois resultados forma a confiança.  
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2.6.4 Crise na Construção Civil 
 

2.6.4.1 Razões e Condições da Crise da Construção Civil 
 

A importância do setor da construção para a indústria e para a economia como um todo é expressiva. 

Entre os setores da economia, é um dos mais intensivo em mão de obra: o segundo setor que mais 

emprega, perdendo apenas para o comércio por atacado e varejo.  

 

O setor da indústria da construção enfrenta, há quatro anos, um processo intenso de estagnação. Os 

indicadores de produção mostram que, desde o início da crise econômica que se instalou no País, os 

níveis de atividade, emprego e utilização da capacidade operacional caíram bruscamente e o setor 

ainda não apresenta recuperação robusta. 

 

2.6.4.2 Os Fatos 
 

A indústria da construção apresenta algumas peculiaridades que explicam os graves efeitos da crise 

econômica e a dificuldade de recuperação: 

 

• O bem produzido pelo setor demora a ter retorno financeiro: estima-se que um 

empreendimento imobiliário demore cerca de 9 meses para ter valor de mercado após o início 

da execução do projeto. 

• O custo fixo inicial da produção é elevado; 

• Alta dependência da economia doméstica: os produtos da indústria da construção não têm 

mobilidade de mercado, ou seja, não são comercializadas em mercados diferentes. Por isso, a 

crise do setor industrial iniciada por volta de 2014 abalou fortemente o setor da construção. 

 

O auge do setor ocorreu em 2010, quando o PIB da construção cresceu 13,1% (IBGE). As obras do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

lançado em 2009, impulsionaram o setor nos anos seguintes. O PAC contava com investimentos 

públicos em obras de infraestrutura, que têm grande importância para o setor como um todo.  

 

O PMCMV conta com financiamento de longo prazo e baixo custo do capital, uma vez que utiliza 

parte do FGTS e subsídios do Orçamento Geral da União (OGU) como principais fontes do recurso, 

ou seja, o FGTS e os subsídios do OGU compõem em funding do crédito imobiliário no atendimento 

das famílias. A baixa remuneração do funding possibilitou o agente financeiro e a concessão de 

crédito com taxas de juros abaixo das taxas praticadas no mercado. O menor custo do crédito e o 

complemento da renda das famílias proporcionaram condições para que a população de baixa renda 

fosse inserida à demanda do setor de construção, impulsionando simultaneamente, o consumo e o 

investimento na produção de moradia para baixa renda, onde se concentra a maior parcela do déficit 

habitacional brasileiro. 
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Reuniram-se então fatores determinantes para o bom desempenho do setor nos dois anos 

subsequentes: 

• financiamento de longo prazo a custo acessível; 

• investimento público em infraestrutura; 

• bom desempenho da economia interna. 

 

Esse cenário aumentou a previsibilidade das construções e diminuiu o risco inerente à atividade. No 

entanto, o crescimento da economia não acompanhou o aumento dos incentivos e da oferta de 

crédito. A renda real não cresceu na mesma proporção e, a partir de 2012, as famílias já começaram 

a apresentar um elevado grau de endividamento que aumentou até 2015, chegando 46% da renda 

segundo dados do Banco Central. 

 

As irregularidades apontadas na Operação Lava Jato, com o envolvimento das maiores empreiteiras 

do País e do Governo Federal, interrompem os investimentos nas obras do PAC, causando grandes 

prejuízos ao setor como um todo. As obras de grande porte incluíam reformas em aeroportos, 

construção de estádios, refinarias, ferrovias, rodovias etc. Após a comprovação dos atos de 

corrupção, os investimentos em infraestrutura ficaram dependentes do setor privado. 

 

A crise trouxe grandes restrições para o OGU e impôs medidas de austeridades fiscal. Os subsídios 

mantidos pelo OGU ao crédito habitacional foram comprometidos, restringindo de forma expressiva 

os financiamentos das faixas 1 e 1,5 do PMCMV – financiamentos que atendiam pessoas com renda 

familiar de até R$ 2.600,00 e contavam com um percentual maior do subsídio. 

 

2.6.4.4 As Implicações 
 

Os fatores determinantes para o crescimento do setor de construção começaram a minar com a crise 

econômica e política que se aprofundou no país a partir de 2014, causando inadimplência, aumento 

das taxas de juros e contração da oferta de crédito.  

  

No fim de 2016, o PIB da economia havia encolhido 8% em relação ao primeiro  trimestre  de 2014. 

Ainda no ano de 2016, enquanto o PIB do Brasil recuou 3,3%, o PIB da construção civil caiu 10% 

(IBGE). 

  

A atividade e o emprego no setor da indústria da construção refletem clara e intensamente esse 

movimento da economia. A partir do segundo trimestre de 2014, os indicadores  caíram rapidamente 

e , entre abril de 2014 e dezembro de 2015, o emprego e o nivel de atividade recuaram 13,3 e 12,1 

pontos respectivamente. Os índices já estavam abaixo da linha divisória de 50 pontos, indicando que 

atividade e o emprego estavam piores que o registrado no mês anterior. A queda brusca no período 
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2013-2016 sinaliza piora contínua, muito abaixo do esperado quando comparado ao período 

anterior. 

 

Após dezembro de 2016, atividade e emprego continuaram a apresentar quedas em relação ao 

período anterior, porém a taxas menores. 

Numa tentativa de aquecer a economia e o setor de construção, o governo federal alterou, em 2017, 

os critérios de elegibilidade na concessão de crédito habitacional com  recursos da populança  (SBPE). 

A resolução 4.555, de 16/2/2017, permitiu a utilização de recursos da poupança para a compra ou 

construção de novas residências com valor de até R$ 1,5 milhão. Até então, o limite para o crédito 

direcionado às residências era de R$ 800 mil em algumas capitais. 

 

A utilização  da capacidade operacional (UCO) chegou a 72% em 2012, à epoca do bom desempenho 

do setor. No auge da crise, em fevereiro de 2017, caiu para 53%. Após este período a UCO se manteve 

entre 60 e 56%. 

 

A partir de 2017, o setor começou apresentar um desempenho melhor. O nível de atividade em 

relação ao usual sinaliza para uma recuperação mais promissora, mas ainda insuficiente  para cobrir 

o déficit da atividade no triênio 2014-2016. 

 

ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE E DO EMPREGO 

ÍNDICE DE DIFUSÃO (0 A 100 PONTOS)* 

 
Fonte: Sondagem Indústria da Construção/CNI  

 

Para 2019, apresenta-se condicionantes favoráveis ao bom desempenho do setor. As taxas de juros 

em patamares baixos tendem a contribuir para a oferta e a demanda de crédito de longo prazo. A 

inflação sob controle aumenta o poder de compra da população e a previsibilidade dos custos das 

construções.  

  

A concessão de crédito para financiamento de imóveis de maior valor, inclusive com o uso do FGTS, 

deve estimular a construção civil. Espera-se também que as obras de infraestrutura que foram 

embargadas sejam retomadas por meio de privatizações e concessões. Apesar do compromisso 
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público do governo federal com medidas de austeridade fiscal, que limitam o investimento público, 

as concessões podem gerar um novo fôlego para o investimento em infraestrutura. 

 

 

NÍVEL DE ATIVIDADE EM RELAÇÃO AO USUAL E UTILIZAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL 

 
Fonte: Sondagem Indústria da Construção/CNI  

 

2.6.5 Principais Deficiências de Infraestrutura no Brasil  
 

2.6.5.1 Saneamento  
 

O saneamento básico é fundamental para a saúde da população e para o meio ambiente. Em 2010, 

a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o acesso à água limpa e ao 

saneamento básico como um direito humano fundamental. 

 

Apesar disso, um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef), divulgado em 2017, mostrou que, em todo o mundo, um total de 2,1 bilhões 

– cerca de três em cada dez pessoas – não têm acesso à água potável em casa. O mesmo documento 

revela que 4,5 bilhões – seis em cada dez pessoas – carecem de saneamento seguro. 

 

Muitas pessoas ainda não têm acesso ao saneamento básico, sobretudo em áreas rurais, e em 90 

países, o avanço rumo ao saneamento básico é muito lento. Os habitantes desses países, 

provavelmente, não alcançarão a cobertura universal até 2030, como prevê os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODS). 

 

No Brasil, a realidade não é diferente. Nas últimas duas décadas, ocorreram alguns avanços jurídicos 

em relação ao saneamento básico. Porém, o País caminha a passos lentos nesse setor e o acesso 

universal aos serviços de saneamento ainda parece longe de ser alcançado. 

 

A situação é preocupante. Os dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), em 2016, mostram que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada 

e mais de 100 milhões não são contemplados com coleta de esgoto. Além disso, somente 45% dos 
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esgotos recebem tratamento. Com relação à água, as empresas de saneamento básico perdem, em 

média, 37% da água produzida, em função de vazamentos na tubulação, furtos, erros de medição e 

outros problemas. 

 

O saneamento básico é todo o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações relativas ao 

abastecimento de água potável, limpeza urbana, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, 

drenagem e manejo de águas pluviais, nos centros urbanos e rurais. A falta de acesso a esses serviços 

tem afetado diretamente a saúde da população, com impactos de diversas endemias e epidemias. 

 

2.6.5.1.1 Radiografia do Saneamento Básico nos Municípios Brasileiros 

 

            
Fonte: IBGE. 

 

Em pesquisa realizada em 2017, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou 

um panorama importante do saneamento básico no Brasil. Mais da metade dos municípios 

brasileiros (62%) ainda não conta com uma política de saneamento básico. 

 

São mais de 3 mil municípios que não possuem nenhum tipo de planejamento para atender as 

dimensões mais fundamentais do saneamento básico, como abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana, manejo de águas pluviais urbanas e manejo de resíduos sólidos. 

 

Nos últimos anos, ocorreram importantes mudanças institucionais no País, em relação ao 

saneamento básico. Foi o caso da Lei Federal do Saneamento Básico (Lei no 11.445/2007), 

regulamentada pelo Decreto no 7.217/2010, considerada um avanço para o saneamento no 

Brasil.             

 

Porém, apesar de a recente legislação obrigar todos os municípios a elaborar seus planos de 

saneamento básico, menos da metade o fez. Em 2011, o percentual de municípios com Política de 
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Saneamento Básico era de 28%, segundo o mesmo levantamento feito pelo IBGE naquele ano. Em 

2017, esse percentual atingiu 38% dos municípios, enquanto 24% declararam estar elaborando sua 

política municipal de saneamento, conforme mostrado no gráfico acima.  

 

Segundo o IBGE, em 2017, somente 42% dos municípios brasileiros (totalizando 2.313 municípios) 

possuíam Plano Municipal de Saneamento Básico, regulamentado ou não. 

 

Os Planos Municipais de Saneamento Básico são estudos elaborados, contendo diagnóstico da 

situação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, objetivos e metas de 

universalização dos serviços. 

 

A partir de 2020, a existência do Plano será condição necessária para o acesso a recursos 

orçamentários ou financiamentos do governo federal, quando destinados a serviços de saneamento 

básico. Essa medida está prevista no Decreto no 7.217 /2010, que regulamentou a Lei Federal de 

Saneamento. 

 

A legislação de saneamento básico é um instrumento importante à promoção de melhorias na gestão 

institucional dos municípios, em relação aos serviços do setor. Apesar disso, os municípios não têm 

avançado no ritmo necessário à rápida universalização dos serviços de saneamento básico, havendo 

grandes diferenças entre as regiões. 

 

2.6.5.1.2 Condição do Saneamento Básico por Região  

 

As desigualdades regionais quanto à disponibilidade de infraestruturas e serviços de saneamento 

básico é um problema marcante no Brasil. De acordo com a pesquisa do IBGE, em 2017, a proporção 

de municípios com política de saneamento básico estava distribuída da seguinte forma, segundo as 

grandes regiões: Sul (64%), Sudeste (45%), Centro-Oeste (35%), Norte (31%) e Nordeste (19%). 

 

Enquanto 64% dos municípios do Sul informaram a existência da Política de Saneamento 

Básico, apenas 19% dos municípios do Nordeste o fizeram. Nos últimos anos, os maiores avanços 

foram observados no Sul e Sudeste, onde o número de municípios que a possuíam cresceu 90% e 

45%, respectivamente, no período. 

 

No mapa do saneamento básico do País, feito pelo IBGE, o Nordeste apresenta os piores indicadores 

institucionais. Enquanto 73% dos municípios da região Sul possuem planos e sistemas de saneamento 

básico, eles só existem em menos de 16% dos municípios do Nordeste. Essa disparidade situa o 

Nordeste com um grande gargalo, em termos de saneamento básico. 

 

Os estados com maiores proporções de municípios com Plano Municipal de Saneamento Básico 

foram Santa Catarina (87%) e Rio Grande do Sul (76%), enquanto as menores proporções foram 

verificadas na Paraíba (13%), Pernambuco (14%) e Bahia (15%). 
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Para os indicadores de tratamento de esgotos, os problemas são ainda mais dramáticos. Um total de 

15 capitais brasileiras tratam valores próximos ou inferiores a 50% dos esgotos gerados. Maceió, 

apesar de figurar como a capital que trata 92% do esgoto gerado, coleta apenas 42% dos seus 

esgotos. É importante considerar que o índice de tratamento de esgoto é baseado no volume de 

esgoto coletado.  

 

O Instituto Trata Brasil mostrou a precariedade das condições de saneamento no Norte, região a 

apresentar maior déficit no índice da situação do esgotamento sanitário. Apenas 10% da população 

possuem coleta de esgotos e somente 18% desses esgotos são tratados. É o caso do município de 

Ananindeua (PA), onde foi registrado o mínimo da população atendida no País com serviço de coleta 

de esgoto (0,75%).  

 

Lá também há capitais com indicadores de atendimento em coleta de esgotos próximos ou inferiores 

a 10%, como é o caso de Belém (12,62%), Manaus (10,18%), Macapá (8,91%) e Porto Velho (3,39%). 

Com relação ao tratamento de esgotos na região Norte, há situações extremamente dramáticas. 

Porto Velho, por exemplo, trata somente 1,54% do esgoto gerado, enquanto Belém, somente 2,67%. 

 

Na região Norte, há ainda indicadores de atendimento em abastecimento de água próximos ou 

abaixo de 50%, como é o caso de Porto Velho (33,05%), Macapá (39,11%) e Rio Branco (54,63%).  

 

Outro problema relacionado ao saneamento básico é a desigualdade intra urbana (ou seja, dentro 

das cidades), afetando principalmente a população que vive em áreas de risco e/ou 

irregulares. Nesses locais, os serviços públicos de saneamento não existem ou são precários, como 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos para a população das 

periferias. 

 

2.6.5.1.3 Ranking do saneamento no Brasil 

 

O estudo recentemente divulgado pelo IBGE também mostra que, em geral, a existência de Política 

Municipal de Saneamento Básico tende a ser mais comum nos municípios mais populosos. 

 

O Instituto Trata Brasil realizou uma pesquisa para definir o ranking do saneamento básico no Brasil, 

em 2018, considerando os 100 maiores municípios do País, em termos de população. O documento, 

publicado anualmente, desde 2007, tem sido referência para mostrar a lentidão com que avançam 

os serviços de água, coleta e tratamento de esgotos no Brasil. 

 

Na radiografia da cobertura dos serviços de saneamento básico nos maiores municípios brasileiros, 

concluiu-se: 
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1) Abastecimento de água: a maioria dos municípios (90) possui atendimento total de água maior 

que 80%, incluindo as áreas urbanas e rurais. Dessa maneira, a maior parte dos municípios 

considerados no estudo se encontra próximo da universalização desse serviço; 

 

2) Coleta de Esgoto: os serviços de coleta de esgoto estão longe de serem universalizados. O 

indicador médio de coleta dos municípios é 72%, avanço tímido frente os 71% verificados em 2015. 

No geral, os municípios considerados possuem coleta de esgoto bastante superior à média total do 

Brasil, reportada no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 2016, em 51%; 

 

3) Tratamento de esgoto: dentre os indicadores do nível de cobertura, é o tratamento de esgoto que 

está mais longe da universalização nos municípios estudados, mostrando-se o principal gargalo a ser 

superado. Em média, 54% dos municípios considerados na amostra realizam tratamento de esgoto, 

em oposição a 51% obtidos em 2015. O dado indica alguns avanços atingidos nesse indicador, mesmo 

que o número absoluto ainda seja bastante preocupante. Segundo o SNIS 2016, a média nacional 

para tratamento dos esgotos gerados é 45%; 

 

4) Perdas de água: corresponde ao volume de água produzida e perdida, deixando de ser faturada. A 

pesquisa indicou um volume médio de perdas de 42%, um retrocesso frente os 41% observados no 

mesmo levantamento em 2015. Os dados mostram que quase 70% da amostra têm perdas de 

faturamento superior a 30%. Portanto, há um grande potencial de redução de perdas de água nesses 

municípios, e, consequentemente, de aumento da disponibilidade hídrica para os usuários e de 

ganhos financeiros para os operadores. Dos 100 municípios considerados, 51 não apresentaram 

melhoras ou até aumentaram as suas perdas entre 2015 e 2016. 

 

Endemias ou epidemias associadas ao saneamento básico 

 

2.6.5.1.4 Prevalência de Doenças Associadas ao Saneamento 

 

A pesquisa do IBGE sobre saneamento básico nos municípios, realizada em 2017, investigou, junto às 

prefeituras, a ocorrência de endemias ou epidemias associadas ao saneamento básico, nos últimos 

12 meses anteriores à data da entrevista. 

 

O estudo levantou a prevalência de doenças associadas ao saneamento, como verminoses e diarreia, 

havendo total correlação. A situação da saúde é agravada pelas doenças provocadas por mosquitos, 

como o Aedes aegypti, que encontram o mundo ideal em ambientes quentes com água parada. 

 

Segundo o levantamento, 35% dos municípios brasileiros enfrentaram algum tipo de epidemia ou 

endemia, associada ao saneamento básico. Endemia corresponde a uma doença que existe, 

constantemente, em determinado lugar, independentemente do número de indivíduos por ela 

atacados. Já epidemia, por sua vez, é uma doença que surge, rapidamente, em um lugar, e acomete 

grande número de pessoas. 
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A doença mais citada pelos municípios foi a dengue. Em 2017, um total de 1.501 municípios do Brasil 

reportaram ocorrência de endemias ou epidemias de dengue. A dengue, assim como a zika e a 

chikungunya, são transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em água 

parada. Tais doenças estão, portanto, fortemente associadas aos serviços de saneamento. 

 

A oferta irregular de água, por exemplo, leva a necessidade de as pessoas estocá-la em reservatórios, 

os quais, muitas vezes, servem de local de reprodução dos mosquitos. O acúmulo de lixo nos 

domicílios e nas ruas, decorrente da coleta irregular, favorece, por sua vez, o acúmulo das águas das 

chuvas, sendo outro fator de risco. 

 

A proporção de municípios que declararam ter sofrido endemias ou epidemias de dengue, zika e 

chikungunya, nos últimos 12 meses anteriores à data da pesquisa, foi maior nas regiões Nordeste e 

Norte, com destaque para o Nordeste, onde 30% dos municípios informaram a ocorrência de 

endemias ou epidemias de zika, e 37%, de chikungunya. 

 

Essas doenças se tornaram uma ameaça à saúde pública brasileira. Vale lembrar que, em novembro 

de 2015, uma epidemia de zika no Brasil provocou o nascimento de bebês com microcefalia e outras 

alterações congênitas. O governo brasileiro declarou emergência nacional em saúde pública, quando 

foi notado um aumento incomum dos casos de microcefalia no Nordeste. Pesquisas científicas já 

comprovaram a malformação relacionada à infecção pelo vírus da zika. 

 

O Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que somente em 2018, até o mês de 

agosto, foram confirmados 120 mil casos de dengue no Brasil, mais de 50 mil casos de chikungunya 

e quase 3 mil casos de doença pelo vírus Zika. 

 

Depois da dengue, a lista de doenças citadas com maior frequência pelos municípios foram diarreia 

e verminoses. Suas causas são diversas e, normalmente, associadas à ingestão ou contato com água 

e alimentos contaminados. Elas estão, portanto, fortemente vinculadas às condições de saneamento 

básico. A lista é bastante extensa, havendo ainda a chikungunya, zika, doença do aparelho 

respiratório, dermatite, hepatite, leptospirose, malária, difteria, febre amarela, cólera e tifo. 

 

2.6.5.1.5 Saneamento: Caminho para Preservar Solos, Rios e Mares 

 

Somente 45% do esgoto produzido no Brasil é tratado. Isso significa que 55% do esgoto coletado é 

jogado na natureza. As informações são do Instituto Trata Brasil, divulgadas este ano, com base no 

SNIS 2016. 

 

O esgotamento sanitário é um direito dos brasileiros, previsto na Lei do Saneamento Básico. 

Compreende a coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada de todo o esgoto. É o 

caminho e tratamento que o esgoto recebe desde a saída das residências, comércios e indústrias, até 

o lançamento final no meio ambiente. 
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De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), mais de 110 mil quilômetros de rios do País estão 

poluídos. A falta de coleta e tratamento de esgotos agrava a crise hídrica, um problema a afetar as 

diversas regiões brasileiras. Quando os esgotos não são coletados e tratados, são lançados nos rios. 

Isso impede o uso da água das bacias hidrográficas para abastecimento humano. 

 

O tratamento de esgotos tem impacto sobre a saúde pública, mas também sobre aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. O tratamento do esgoto reduz a quantidade de organismos que 

provocam doenças. Assim, eles voltam ao ambiente sem o risco de proliferação de microrganismos 

nocivos à saúde, que podem ser transmitidos pela água. 

 

O tratamento dos esgotos reduz os prejuízos ambientais e as consequências para a flora e a fauna. 

Esgotos lançados nos rios e mares, sem o devido cuidado, afetam a sobrevivência de milhares de 

espécies aquáticas. 

 

2.6.5.1.6 Investimentos e Gestão Eficiente Reduzem Drama do Saneamento 

 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) foi instituído pelo governo brasileiro, em 2013, 

com o objetivo de mudar a situação desse setor no País, em 20 anos. Os investimentos previstos para 

o período 2014-2033 foram estimados em R$ 508,4 bilhões, necessários para atender às 

necessidades estruturais até o término do prazo. Os recursos devem ter como fontes agentes federais 

(60%) e governos estaduais e municipais, prestadores de serviços de saneamento, iniciativa privada, 

organismos internacionais, entre outros (40%). 

 

O plano prevê alcançar, nos próximos 20 anos, 99% de cobertura no abastecimento de água potável. 

Em resíduos sólidos, o Plansab prevê a universalização da coleta na área urbana e a ausência de lixões 

ou vazadouros a céu aberto em todo o País. Para águas pluviais, outra meta é a redução da 

quantidade de municípios em que ocorrem inundações ou alagamentos. 

 

Todavia, a meta estipulada de atingir a universalização das estruturas de saneamento básico em todo 

o País nesse prazo, segundo estimativas do Instituto Trata Brasil, demanda um investimento de pelo 

menos R$ 15 bilhões por ano, enquanto o Estado vem investindo, em média, somente R$ 9 

bilhões. Os investimentos são insuficientes para resolver os enormes problemas brasileiros no setor. 

 

De acordo com o Ranking do Saneamento no Brasil 2018, realizado pelo Instituto Trata Brasil, há uma 

correlação direta entre o volume de investimentos e os avanços nos indicadores de saneamento. O 

investimento total dos últimos cinco anos é quase 60% maior nos municípios mais bem posicionados. 

Esse dado chama atenção porque a maior necessidade de investimentos está justamente nos 

municípios com piores índices de atendimento. A pesquisa mostrou que o maior volume de 

investimentos em saneamento proporciona melhoras significativas nos indicadores do setor. 
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Além disso, a melhoria do saneamento básico previne doenças e reduz sobremaneira os gastos com 

saúde curativa. Uma reportagem da Folha de São Paulo afirma que o Sistema Único de Saúde (SUS) 

gastou mais de R$ 100 milhões com internações de doenças ligadas à falta de saneamento e de 

acesso à água potável. A reportagem também cita o alerta da OMS, de que a cada US$ 1 investido 

em saneamento, são economizados US$ 4,3 em custos de saneamento. 

 

Recentes propostas de transformação do setor de saneamento enfrentaram sérios problemas em 

sua execução e não alcançaram resultados positivos no tempo esperado. Foi o caso da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/10, com a finalidade de organizar 

a forma como o País gerencia a destinação dos seus resíduos sólidos, evitando a contaminação do 

ambiente. 

 

Uma das principais metas da PNRS era a substituição dos lixões a céu aberto por aterros sanitários, 

mas os municípios não conseguiram cumprir essa meta até o prazo previsto de 2014. Um Projeto de 

Lei Complementar está sendo analisado para uma prorrogação no prazo até 2024. 

 

Assim, além da disponibilidade de investimentos, também é necessário eficiência na gestão, visando 

melhorar o saneamento. 

 

2.6.5.2 Rodovias  
 

Segundo pesquisa realizada pela A CNT (Confederação Nacional do Transportes, traz números que 

não condizem com o potencial do transporte rodoviário, seja de cargas ou de passageiros, quando o 

assunto é estrada. 

 

Para se ter como parâmetro, 90% dos passageiros se deslocam pelo país através das vias rodoviárias 

e 60% das cargas e mercadorias também utilizam as estradas para o abastecimento das cidades. 

 

Também é importante lembrar que o Brasil é a 9ª economia do mundo e sua população é 

aproximadamente 210 milhões de habitantes. 

 

São muitas pessoas e muita mercadoria circulando de norte a sul do Brasil, num país em que a 

distância rodoviária entre o Oiapoque (extremo norte) e Chuí (extremo sul) ultrapassam 4 mil 

quilômetros de distância.  

 

Mesmo com toda potencialidade do Brasil, um dos maiores causadores de prejuízos em termos 

econômicos e de vidas são as estradas. 

 

A falta de manutenção e as dificuldades enfrentadas pelos motoristas, fazem com que os custos de 

transportes se elevem, impactando o preço das mercadorias junto ao consumidor final. Isto se dá em 

https://blog.cargobr.com/conheca-todos-os-tipos-de-transporte-de-carga/
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função dos valores que são gastos para a manutenção dos veículos e também em virtude dos 

prejuízos causados pelas péssimas condições das estradas brasileiras. 

 

A CNT informa que apenas 13% da extensão de toda a malha rodoviária federal é pavimentada. Estes 

números colocam o Brasil na 112ª posição do ranking de competitividade global do Fórum Econômico 

Mundial, no quesito qualidade de rodovias. 

 

No ano de 2008 a frota brasileira de veículos possuía 54,5 milhões de automóveis. Passados dez anos, 

esse número sofreu um aumento de 82,4%, passando a circular pelas rodovias brasileiras 99,4 

milhões de automóveis. 

 

A combinação dos números envolvendo o crescimento da frota e a qualidade das rodovias não 

combinam, e estatísticas oficiais apresentadas, apontam 89.396 acidentes somente nas rodovias 

federais. Estes números causaram gastos na ordem de R$ 10,77 bilhões, um prejuízo aos cofres 35% 

maior do que os valores destinados a investimentos na infraestrutura rodoviária pelo Governo 

Federal. 

 

O baixo investimento em infraestrutura mostra que a atual situação das rodovias precisa ser revista. 

Acidentes podem ser evitados a partir de uma manutenção condizente com a nova realidade da frota 

brasileira. 

 

2.6.5.2.1 Condições das Rodovias 

 

Segundo Pesquisa CNT de Rodovias realizada em 2018, identificou que, dos 107.161 km analisados, 

57,0% apresentam algum tipo de problema no estado geral, cuja avaliação considera as condições do 

pavimento, da sinalização e da geometria da via. Em 2017, esse percentual era de 61,8%. 

 

O estudo da CNT e do SEST SENAT abrange toda a extensão da malha pavimentada federal e as 

principais rodovias estaduais pavimentadas. 

 

Em relação ao pavimento, 50,9% dos trechos avaliados receberam classificação regular, ruim ou 

péssima. Na sinalização, 44,7% da extensão das rodovias apresentaram algum tipo de deficiência. 

Quando o aspecto é a geometria da via, 75,7% da extensão das rodovias brasileiras foram 

classificadas com regular, ruim ou péssima. 

 

De 2017 para 2018, o número de pontos críticos subiu de 363 para 454, um aumento de 25,1%. São 

assim consideradas aquelas situações críticas que ocorrem ao longo da via e que podem trazer graves 

riscos à segurança dos usuários. 

 

https://blog.cargobr.com/wp-content/uploads/2019/01/somente-12-da-malha-rodoviaria-brasileira-pavimentada
https://blog.cargobr.com/wp-content/uploads/2019/01/www.atlasacidentesnotransporte.com.br
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De acordo com a pesquisa, somente os problemas no pavimento geram um aumento médio de 26,7% 

no custo operacional do transporte. Rodovias deficientes reduzem a segurança viária, aumentam o 

custo de manutenção dos veículos, além do consumo de combustível, lubrificantes, pneus e freios. 

  

A falta de investimentos é a principal causa das péssimas condições das rodovias brasileiras. Para 

corrigir os problemas mais urgentes, reconstrução, restauração e readequação das vias desgastadas, 

são necessários R$ 48,08 bilhões. Isso é sete vezes mais do que o orçado pelo governo federal para 

todas obras em transporte rodoviário em 2018. O orçamento 2018 para infraestrutura rodoviária foi 

de R$ 6,92 bilhões. 

 

AVALIAÇÃO DAS RODOVIAS PESQUISADAS 

 
EXTENSÃO PESQUISADA POR REGIÃO (KM) 

 
EXTENSÃO PESQUISADA POR TIPO DE GESTÃO (KM) 

 
EXTENSÃO PESQUISADA POR TIPO DE JURISDIÇÃO (KM) de

 
 

EXTENSÃO TOTAL (PÚBLICAS E CONCEDIDAS) 

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO GERAL EM (%) - POR REGIÃO E UF 
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2.6.5.2.2 Investimentos em Infraestrutura Rodoviária 

 

Os investimentos em rodovias no Brasil são historicamente baixos, aquém dos necessários para 

atender às demandas presentes e impulsionar o crescimento econômico. 
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COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES AUTORIZADOS E O TOTAL PAGO. INVESTIMENTO PÚBLICO 

FEDERAL, INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – BRASIL, 2011 – 2017 

 

 
 

2.6.5.2.3 Resultados por Tipo De Gestão 

 

No ano de 2018, foram avaliados 87.563 km (81,7%) de rodovias sob gestão pública e 19.598 km 

(18,3%) de rodovias concedidas. As rodovias sob gestão concedida apresentam 16.071 km avaliados 

classificados como ótimo ou Bom no Estado Geral (81,9%). 

 

Essa situação é bem diferente quando consideradas as rodovias sob gestão pública, onde o 

percentual de rodovias classificadas como Ótimo ou Bom no Estado Geral é de apenas 34,2% (30.010 

km). 

 

Em 65,8% (57.553 km) das rodovias sob gestão pública avaliadas, foram identificados problemas, 

sendo classificadas como Regular, Ruim ou Péssimo no Estado Geral. Nas rodovias sob gestão 

concedida, o percentual é de 18,1% (3.527 km). 

 

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO GERAL – GESTÕES CONCEDIDA E PÚBLICA 
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2.6.5.2.4 Sinalização Explica Ligeira Melhora no Estado Geral 

 

Apesar da tendência de redução dos aportes nos últimos anos, entre 2017 e 2018, houve uma ligeira 

melhora no Estado Geral das rodovias brasileiras avaliadas pela CNT, explicado principalmente pelo 

avanço nas condições de Sinalização da infraestrutura. 

 

Em 2017, no quesito Sinalização a Pesquisa registrou 40,8% de ótimo ou bom. Já neste ano, esse 

número subiu para 55,3%. O percentual de ruim, regular e péssimo em 2017 era de 59,2% e agora 

caiu para 44,7%. 

 

2.6.5.2.5 Aumento do Custo Operacional 

 

O custo operacional dos veículos é impactado pelas condições do pavimento. O acréscimo médio 

estimado do custo operacional devido às condições das rodovias brasileiras é de 26,7%. Rodovias 

deficientes reduzem a segurança viária, aumentam o custo de manutenção dos veículos, além do 

consumo de combustível, lubrificantes, pneus e freios. 

 

AUMENTO DO CUSTO OPERACIONAL CONFORME O ESTADO DO PAVIMENTO DAS RODOVIAS – 

BRASIL (%) 

 
 

AUMENTO DO CUSTO OPERACIONAL CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DAS 

RODOVIAS, BRASIL – 2018 (VALORES EM %) 
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2.6.5.2.6 Pontos Críticos 

 

Foram identificados 454 trechos com pontos críticos na Pesquisa CNT de Rodovias 2018. Em 2017, 

tinham sido registrados 363. Pontos críticos são situações que ocorrem ao longo da via que podem 

trazer graves riscos à segurança dos usuários, além de custos adicionais de operação, devido à 

possibilidade de dano severo aos veículos, aumento do tempo de viagem ou elevação da despesa 

com combustíveis. 

 

Exemplos de pontos críticos: queda de barreira sobre a pista, ponte caída, erosões na pista, buracos 

grandes. 

 

PONTOS CRÍTICOS - EXTENSÃO TOTAL PESQUISADA 

 
 

 

2.6.5.2.7 Acidentes Rodoviários 

 

Os 89.396 acidentes ocorridos em rodovias federais em 2017 geraram um prejuízo aproximado de 

R$ 10,77 bilhões (mais que os recursos previstos pela União para investimento nas rodovias federais 

este ano). As más condições das rodovias também geram perdas inestimáveis para o país, como 6.243 

vidas e, ainda, 84.075 pessoas feridas no ano passado. 
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CUSTO TOTAL E MÉDIO POR GRAVIDADE DE ACIDENTE NAS RODOVIAS FEDERAIS POLICIADAS DO 

BRASIL (2017) 

 
 

2.6.5.2.8 Meio Ambiente 

 

Devido às inadequações do pavimento estima-se que, em 2018, haja um consumo desnecessário de 

876,78 milhões de litros de diesel nas rodovias brasileiras. Isso representa um adicional de 2,32 

MtCO2eq emitidos pela combustão de diesel - um desperdício que custará R$ 3,02 bilhões aos 

transportadores até o final do ano. 

 

 

2.6.5.2.9 Investimento Mínimo Necessário para Readequar a Malha Avaliada 

 

Apenas para as ações de reconstrução, restauração e readequação das vias desgastadas, com a 

implementação de sinalização, estima-se que são necessários R$ 48,08 bilhões, ou seja, cerca de 7 

vezes o montante autorizado para todas as Intervenções de infraestrutura de transporte rodoviário 

pelo governo federal em 2018 (R$ 6,92 bilhões). 

 

2.6.5.3 Déficit Habitacional no Brasil 
 

Como déficit habitacional entende-se a noção mais imediata e intuitiva de necessidade de construção 

de novas moradias para a solução de problemas de habitação detectados em certo momento. O 

déficit absoluto é calculado a partir da soma de quatro componentes: domicílios precários, 

coabitação familiar ônus excessivo com aluguel urbano e adensamento excessivo de domicílios 

alugados. 

 

O Brasil bateu o recorde de déficit habitacional, segundo pesquisa da Associação Brasileira de 

Incorporadoras imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo 

com dados, o número cresceu 7% entre 2007 e 2017, e agora é de 7,78 milhões de moradias. 

 

A maior parte do déficit é formada por famílias que ganham até três salários-mínimos por mês, mas 

a demanda por moradias também atinge consumidores de rendas intermediárias, que viram o 

mercado de trabalho ficar instável nos últimos anos e o crédito imobiliário mais escasso. 
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Além disso, o medo do desemprego ronda milhões de famílias brasileiras onde ainda há membros 

trabalhando no mercado formal. 

 

Mas, há cerca de 12 milhões sem ter um emprego regular e, consequentemente, não se arriscam, há 

dois ou mais anos, em tomar empréstimo habitacional, pois não teriam como honrar as prestações. 

 

RANKING DOS ESTADOS -2015 

 
 

 

DÉFICIT HABITACIONAL RELATIVO 

 
 

Segundo estudo publicado pelo Instituto Mauro Borges, existem cerca de 159 mil famílias, em 

situação de déficit habitacional em Goiás, correspondendo a 450 mil pessoas, aproximadamente. 

Esse número de pessoas representa 6,65% da população do estado de Goiás. 

 

Entre os componentes do déficit habitacional, o ônus excessivo com aluguel urbano é o principal 

fator, correspondendo a 71,33% das famílias em situação de déficit habitacional, em seguida aparece 

a habitação precária com 26,83% do total de famílias em déficit.  

 

PROJEÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL RELATIVO (%) – GOIÁS 
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META DE HABITAÇÕES A SEREM CONSTRUÍDAS 

 

 
 

2.6.5.3.1 Perspectivas  

 

Enquanto a construção civil apresenta queda em suas atividades desde 2014, o mercado imobiliário 

registrou aumento de lançamentos e incremento das vendas em 2018. 

 

Os indicadores nacionais da CBIC são positivos. Eles mostram que os lançamentos residenciais 

cresceram 30,1% no terceiro trimestre de 2018, em relação ao mesmo período de 2017. As vendas 

por sua vez, registraram aumento de 23,1%. 

 

Com relação às vendas, foram 118,4 mil unidades escoadas no acumulado em 12 meses encerrando 

em setembro de 2018. Isso contra 93,5 mil unidades nos 12 meses anteriores a esse período. Se 

mantido o ritmo atual de vendas, o estoque será zerado em 14 meses. 

 

A expectativa das construtoras e incorporadoras é de que, o mercado de trabalho mantenha uma 

trajetória de recuperação em 2019 e a busca por imóveis volte a crescer.  

 

O levantamento da ABRAINC em parceria com a FGV também aponta que, para atender à demanda 

por moradia no País nos próximos dez anos, haveria necessidade de construir 1,2 milhão de imóveis 

por ano. O que é uma excelente oportunidade para o mercado, são poucos os países do mundo que 

têm uma demanda tão expressiva. 

 

Com a retomada da economia, os próximos dois anos podem ser de retorno a um momento melhor 

do mercado imobiliário. não só dos consumidores de baixa renda. A demanda é grande entre os que 

dependem de financiamento com recursos da poupança também planeja dar um novo uso para os 

recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), importantes para financiar o setor 

imobiliário, e sobre o futuro do programa “Minha Casa, Minha Vida”. 

 

2.6.6 INFRAESTRUTURA - PERSPECTIVAS DO MERCADO 2019-2024  
 

A Neoway monitora as construtoras e obras, com abrangência nacional, através de fontes primárias 

e secundárias. 
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Para a captação das informações são utilizadas diversas fontes, entre elas, diário oficial da união, 

diário da imprensa oficial (estadual), Portal da Transparência, Caixa Econômica Federal, PAC, Instituto 

Trata Brasil, ANEEL, MME, ABEEOLICA, EPE, PINI, ConLicitação, Petrobrás, Portal Exame, G1, 

prefeituras, governos estaduais, donos de obras e construtoras.  

 

O relatório é o resultado do monitoramento que permite o acompanhamento da evolução de cada 

obra, em suas diferentes fases, considerando, inclusive, projetos e licitações. Os valores de 

investimentos são apresentados de forma consolidada, por setor e região, proporcionando uma visão 

geral da distribuição e comportamento do mercado de infraestrutura no Brasil.  

 

Devido à abrangência do estudo, os investimentos monitorados foram segmentados em seis setores 

principais que, por sua vez, tem suas informações subdivididas, conforme descrito a seguir: 

 
 

2.6.6.1 Infraestrutura em Números 
 

Segundo o monitoramento dos investimentos em infraestrutura e indústria realizado pela Neoway, 

as obras em andamento e paralisadas totalizam R$ 55 bilhões no período de 2019 a 2024. Comparado 

ao período de 2018 a 2023 a queda foi de 40%, mantendo, portanto, o movimento de retração 

verificado nos anos anteriores. Por outro lado, houve ampliação dos investimentos alocados entre 

2019 e 2024 nas fases de projeto e intenção, que somam R$ 704,6 bilhões, representando 
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crescimento de 12,3% comparado ao período anterior. Esse crescimento foi constatado tanto em 

projetos e intenções sem previsão de início das obras quanto com previsão divulgada. 

 

 
 

Analisando as obras em projeto e intenção é possível observar que, do total de R$ 704,6 bilhões de 

investimentos no período analisado, 14,5% possuem previsão de início de obra, percentual 

levemente superior aos 10% apresentado entre 2018 a 2023 e ainda distante dos 32,6%, de 2017 a 

2022. 

 
 

A divulgação de previsão de início da obra indica (mesmo que de forma imprecisa) que está consta 

no planejamento governamental, tendo, assim, maior probabilidade de ser executada. Por esse 

parâmetro, é possível identificar que a maioria esmagadora das obras de infraestrutura pelo país 

carecem de inclusão em programas governamentais consistentes, com cronogramas de execução 

sérios.  

 

Entre 2019 a 2024, 14,7% do total de investimentos em obras classificadas como andamento estão 

paralisados. Apesar deste percentual estar próximo à análise precedente (17,4%), o valor absoluto 

decresceu. Isso ocorre, em partes, devido à falta de perspectiva de retomada dessas obras, fazendo 

com que R$ 93,4 bilhões em investimentos não entrasse na análise atual. No tocante ao número de 

obras paralisadas, no período de 2018 a 2023 havia 367 obras paralisadas, contra 337 na análise 

atual, queda de apenas 8%. 
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2.6.6.1.1 Obras em Andamento 

 

Entre março e novembro de 2018 foram concluídos R$ 12,4 bilhões de investimentos, sendo que, 

deste total, 33% correspondem ao setor de energia e 27% à indústria. Houve contração do valor das 

obras em andamento em R$ 30,8 bilhões, referente a parcela de investimentos já realizados e, R$ 8 

bilhões em investimentos foram paralisados. Assim, do total de R$ 75,7 bilhões em andamento no 

período entre 2018 e 2023, apenas R$ 24,5 permanecem em andamento.  

 

Em contrapartida, R$ 34,4 bilhões em investimentos de obras em projeto e intenção foram iniciadas, 

sendo que, desse total, R$ 18,1 bilhões estão alocados entre 2019 a 2024. Os setores em destaque 

são energia e transportes e vias urbanas com 35,4% e 32,7%, respectivamente. 

 

 

 
2.6.6.1.2 Comparativo por Setor 
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O valor de investimento das obras em andamento e paralisadas no período de 2019 a 2024 totaliza 

R$ 55 bilhões. O setor de transporte e vias urbanas permanece proeminente (49,2%), seguido pelo 

setor de energia, 32,2% e saneamento (11,8%). 

 

Nota-se uma queda considerável em investimentos no setor de transporte e vias urbanas e industrial. 

 

 
 

2.6.6.1.3 Ranking por Setor  

 

O setor de transportes e vias urbanas concentra a maior parte de investimentos tanto em obras em 

andamento quanto em obras paralisadas, totalizando, em ambas as fases, 49,2%, percentual bem 

próximo do apresentado no período de análise entre 2018 e 2023 (49,9%). Dentre as obras 

paralisadas no setor de transporte e vias urbanas o destaque continua sendo as obras de metrô em 

São Paulo. 

 
 

2.6.6.1.4 Ranking por Tipologia  

 

Em relação à tipologia, Geração (26%), Rodovia (25,1%) e Metrô (9,3%) concentram os maiores 

investimentos em obras em andamento e paralisadas no período analisado. Nota-se, porém, que 

metrô representa 59,5% das obras paralisadas e rodovias 18%. 



 

 

Página 68 de 104 

 

 

 
  

2.6.6.1.5 Distribuição Regional  

 

Em termos regionais, a região Sudeste permanece com a maior concentração dos investimentos em 

obras em andamento, 32,7% do total, seguido da região Nordeste com 26,1%. 

 
Várias Regiões R$ 7,7 (13,9%) - Os investimentos que atingem várias regiões são rodovias (69,5%) e 

transmissão (20,5%) 

 

Considerando obras que ocorrem somente em um estado, seis estados representam cerca de 55% 

das obras em andamento e paralisadas, sendo que São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia possuem os 

maiores volumes de investimentos. 
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2.6.6.2.6 Análise de Setores  

 

2.6.6.2.6.1 Transporte  

 

Do total de investimentos destinados ao setor de transporte, há previsão de R$ 20,2 bilhões em obras 

em andamento, R$ 6,9 bilhões paralisadas e R$ 350,6 bilhões em projeto e intenção, sendo 15,2% 

possui previsão de início definida.  

 

As ferrovias concentram a maior parte dos investimentos destinados ao setor de transporte. Os 

destaques são a Ferrovia Uruaçu/Corinto/ Campos, a Ferrovia Paraense, a Ferrogrão e extensão da 

Ferronorte, todas em fase de projeto. 
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2.6.6.2.6.2 Energia 

 

No setor de energia, as obras em andamento somam R$ 17 bilhões, as paralisadas R$ 0,7 bilhões. 

Enquanto as obras em projeto e intenção totalizam R$ 172,3 bilhões, sendo 12,7% com previsão de 

início.  

 

O projeto da Usina Termonuclear em Pernambuco permanece como destaque. Considerando 

projetos com possibilidade de execução mais concreta, vale destacar as usinas termelétricas dentre 

elas as do Porto de Açu e a ressureição, no Porto de Suape. 
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2.6.6.2.6.3 Indústria 

 

Quanto ao setor industrial, as obras em andamento somam R$ 2,5 bilhões, as paralisadas R$ 0,5 

bilhão, enquanto às obras em projetos e intenção totalizam R$ 147 bilhões, sendo 15,9% com 

previsão de início.  

 

O maior volume de investimento em obras industriais destina-se a obras de metalurgia e siderurgia 

(29,3%). Nesse segmento, são exemplos o projeto da Fábrica da CBSteel em Bacabeira/MA, com 

previsão de início, e o da Companhia Siderúrgica de Ubu (CSU), no Espírito Santo, ainda em fase de 

licenciamento e sem previsão de início. 
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2.6.6.2.6.4 Saneamento  

 

O valor de investimento no setor de saneamento em andamento é de R$ 6,5 bilhões. Já as obras em 

projeto e intenção totalizam R$ 11,9 bilhão, sendo 18,4% com previsão de início de obra.  

 

O volume relativamente baixo de investimento em saneamento, somado a inexistência de obras 

paralisadas indicam que não há obras de grande vulto em perspectiva, mas somente obras pontuais 

com cronograma curto e de baixo custo. 

 

Em geral, as obras no setor estão abaixo de R$ 1 bilhão. As obras de adutoras, esgoto e abastecimento 

concentram cerca de 60% dos investimentos em saneamento. 
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2.6.6.2.6.5 Óleo e Gás  

 

O setor de óleo e gás está enfrentando uma paralisia, com somente R$ 0,7 bilhão em andamento e 

R$ 18,2 bilhões em fase de projeto e intenção, sendo somente 5,5% com previsão de início.  

 

Por se tratar de um setor no qual os valores de investimentos são exorbitantes, os investimentos 

apresentados para os próximos anos são irrisórios. As obras de Refino representam 48,5% do valor 

de investimento. 

 

 
 

   

    
 

Não houve grandes movimentações no setor de infraestrutura no ano de 2018. As obras previstas 

para o período de 2019 a 2024 somam R$ 759,6 bilhões em investimentos, representando um 

crescimento de 5,6% em relação ao período de 2018 a 2023. No entanto, o crescimento verificado 

concentra-se em obras em projeto e intenção. Considerando somente as obras em andamento (sem 

paralisadas), que totalizam R$ 46,9 bilhões, a retração nos investimentos é de 38%, em comparação 

com a análise anterior. 

 

Manteve-se a tendência de crescimento no volume de investimento destinado às obras em projeto 

e intenção, que saltou de R$ 627,6 bilhões para R$ 704,6 bilhões no período de 2019 a 2024. Desse 

total, somente 14,5% possuem previsão de início de obra. O predomínio de obras em projeto e 

intenção sem previsão de início é reflexo da ausência de programas de investimentos em 

infraestrutura com diretrizes sólidas. 
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Em contrapartida, a gama de projetos existente é abrangente e complexa, contemplando 

principalmente os setores de transporte e vias urbanas, bem como o de energia, grandes gargalos ao 

crescimento econômico do país. A criação de uma agenda com os projetos prioritários e favorecendo 

a desburocratização é fundamental para criar um cenário favorável nos próximos anos. 

 

2.6.6.3 Principais Medidas que Poderão Influenciar a Retomada da Construção Civil 
no Brasil  
 

➢ Reforma da Previdência 

 

Foco de um debate que se tornou passional e pouco claro, a Reforma da Previdência, além de corrigir 

privilégios e distorções históricas do Brasil, é o sinal inequívoco esperado pelos investidores nacionais 

e estrangeiros de que o Brasil leva a sério o compromisso de equacionar as contas públicas. É uma 

medida que, combinada à aplicação do teto dos gastos públicos e à redução continuada das taxas de 

juros, criará um ambiente de negócios no país, restabelecendo a credibilidade necessária à retomada 

efetiva dos investimentos que farão a economia crescer, gerando empregos formais e renda para a 

população. 

 

Sem confiança, previsibilidade, segurança jurídica e compromissos claros não será possível retomar 

o investimento e, com isso, alavancar a economia de forma sustentada. A aprovação da reforma da 

Previdência é ingrediente decisivo nesse contexto e, por isso, a indústria da construção apoia sua 

aprovação. 

 

É preciso retomar o investimento, atribuindo protagonismo a iniciativa privada no desenvolvimento 

econômico do país. Porém, não se faz investimento sem confiança, por isso, a aprovação da Reforma 

da Previdência é essencial para que o país dê passos mais largos na direção da recuperação. 

 

Através da Reforma da Previdência agora cria-se condições para a aplicação de recursos na 

infraestrutura, no saneamento, na mobilidade urbana e outros setores, hoje prejudicados pela 

incapacidade do poder público de realizar projetos estruturantes para o país. 

 

Responsável por mais de 50% do investimento no país, a indústria da construção pode, se estimulada, 

ser a âncora da recuperação da economia. Porém, se esquecida, puxará a economia como um todo 

para baixo. Não é mais possível ignorar o papel estratégico que esse setor desempenhará para 

recolocar o Brasil na trilha do desenvolvimento. 

 

➢ Reforma Tributária 

 

A Reforma tributária é vista como uma mudança fundamental para o desenvolvimento da economia 

brasileira. A Indústria da Construção, que sofreu uma forte desaceleração decorrente da queda do 

volume de investimento e de um ambiente de negócios que apresenta muitos gargalos, tem 
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manifestado preocupação com a elevação da carga tributária no seu segmento, que tem sido um 

importante instrumento anticíclico para ajudar o país a superar as últimas crises econômicas. 

 

As peculiaridades da Indústria da Construção, que se encontra no final de uma complexa cadeia 

produtiva – “curta” (poucos elos de produção), mas “horizontal” (com vasta utilização de insumos de 

outras cadeias produtivas), e intensiva de mão-de-obra – pontos de atenção que precisam ser 

considerados na formulação desse novo modelo tributário. 

 

Vale lembrar, também, que o insumo mais oneroso – o terreno – não constitui crédito tributário. Nas 

obras públicas, há ainda o risco de aditamentos e pedidos de reequilíbrios de contratos da União, 

Estados e Municípios e incrementos das tarifas pagas pelos usuários de serviços públicos. 

 

➢ FGTS 

 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi instituído em 13 de setembro de 1966 pela Lei 

nº 5.107 (regulamentada pelo Decreto nº 59.820, de 20 de dezembro de 1996) com característica de 

multiplicidade, pois, além de servir de indenização proporcional ao tempo de serviço para os 

trabalhadores com vínculo empregatício, possui a finalidade de fomentar políticas públicas para 

garantir ao trabalhador pecúlio. 

 

Em 51 anos de existência, FGTS continua tendo papel relevante para a sociedade brasileira, investiu 

em torno de R$ 400 bilhões em valores nominais, financiando mais de 10 milhões de moradias, 

prioritariamente para famílias de menor renda, beneficiando diretamente 60 milhões de brasileiros, 

sendo gerados ou mantidos mais de 20 milhões de empregos formais na economia. 

 

Considerando que quase a integralidade do déficit habitacional do país é formado por famílias de 

menor renda o Fundo tornou-se essencial no seu combate e também às carências do saneamento e 

infraestrutura urbana, visto que outras áreas como saúde e educação possuem destinação 

obrigatória de recursos fiscais, diferentemente da habitação. Com as restrições nos orçamentos 

públicos, graças ao FGTS tem se mantido a atividade produtiva imobiliária, além de ser fonte 

determinante para a retomada do setor habitacional e do investimento nas cidades brasileiras. 

 

Diante da relevância do funding, medidas que possam ampliar os saques, e promover a saída de 

recursos do Fundo de Garantia, reduzem a estabilidade do seu fluxo e impõe restrições ao seu 

orçamento, restringindo a capacidade de investimento do FGTS e consequentemente do país. 

 

Por ser uma parcela da poupança popular (privada), num país com baixo patamar de poupança 

interna, os recursos do FGTS são preciosos e estratégicos, portanto, devem prioritariamente ser 

canalizados para investimentos que maximizem os retornos sociais e econômicos. 

 

➢ Lei de Licitações 
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Apesar de ser uma lei muito boa em seu conteúdo principiológico e ter positivado importantes 

preceitos constitucionais, como isonomia e impessoalidade, a Lei 8.666 engessou o sistema de 

licitações no país, principalmente em razão de equivocadas interpretações e aplicações da norma 

pelos órgãos de controle, além de obviamente não conseguir impedir transgressões. A reforma é 

necessária e deve ser feita com responsabilidade e de forma democrática. 

 

O aperfeiçoamento em tramitação na Câmara dos Deputados é prioritário para a indústria da 

construção. É uma oportunidade para resolver algumas questões que prejudicam a qualidade dos 

investimentos públicos, tais como: 

 

o Assimetria do regime de contratos atual, assegurando poderes extraordinários para a 

Administração; 

o Equilibrar os contratos é uma necessidade para modernização dos procedimentos de 

contratação de obras públicas; 

o  A legislação atual induz ao controle dos meios e não de resultados, incentivando à seleção 

de propostas desvantajosas ou inexequíveis; 

o Viabilizar a preponderância da qualidade técnica nas licitações, de forma a garantir a 

qualidade dos investimentos; 

o Adaptar os procedimentos exigidos para as obras de alta complexidade técnica ou alto valor 

(obras de grande vulto), em comparação com as obras ordinárias; 

o  Reduzir os elevados custos de transação dos procedimentos atuais, que oneram a 

Administração e os licitantes; 

o Valorizar o planejamento de Estado, com o intuito de garantir a continuidade das políticas 

públicas e dos investimentos planejados, sem as mudanças abruptas que têm ocorrido nas 

transições de governo; e 

o Reduzir os aditivos de prazos e de preços nas contratações de obras públicas, que deverão ser 

contratadas quando disponíveis projetos técnicos de qualidade e propriamente detalhados. 

 

➢ Licenciamento Ambiental 

 

Estima-se que mais de sete mil obras no Brasil que aguardam licenciamento ambiental estão sob 

judicialização. A solução para este problema pode estar na aprovação de uma Lei Geral de 

Licenciamento Ambiental, que propicie regras claras, critérios objetivos e segurança jurídica para o 

gestor público e para o empreendedor. 

 

O licenciamento ambiental tem sido instrumento de conflito há décadas. Espera-se muitas vezes até 

três anos por um licenciamento. Uma lei precisa prever prazos para a licença ser concedida e etapas 

para processos simplificados. 

 

O país sempre priorizou uma política de comando e controle, onde os governos obrigam, a sociedade 

cumpre e os empresários pagam a conta. A esquizofrenia jurídica em torno da legislação ambiental 
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do Brasil ocorre porque a legislação florestal sempre foi “o primo pobre” e, por isso, nunca houve um 

compromisso efetivo em executar a legislação federal.  

 

Sabe-se que o licenciamento ambiental é etapa decisiva na execução de quaisquer projetos com a 

participação da indústria da construção. Dessa forma, o marco regulatório em vigor exige 

aperfeiçoamentos, com vistas a garantir maior agilidade nesse procedimento. 

 

A proposta em discussão na Câmara dos Deputados contém importantes avanços na legislação 

ambiental. No entanto, ajustes estruturais precisam ser feitos, sob pena da nova Lei não trazer a 

segurança jurídica necessária para o procedimento de licenciamento ambiental, a saber: 

 

o Definição de Área diretamente afetada (ADA) e definição de área de influência estão com 

conceitos objetivos, ficando a critério da autoridade licenciadora a definição da abrangência 

da área afetada; 

o Participação do ICMBIO sem caráter vinculante, da mesma forma como está sendo definida 

para FUNAI, FCP e IPHAN; 

o Prestigiar a competência dos Estados e Municípios na autonomia administrativa para 

definição de critérios e emissão das licenças; 

o Adequação dos prazos das Licenças Ambientais com a Lei do Parcelamento do Solo (Lei 

6.766/79). 

 

É imprescindível que as distorções sejam corrigidas para que se tenha um procedimento 

administrativo eficaz, com vistas a conferir segurança jurídica e evitar a subjetividade do intérprete 

da norma ambiental. 

 

➢ Áreas Contaminadas 

 

A preocupação com áreas contaminadas por resíduos está presente em praticamente todo o mundo. 

É muito importante criar instrumentos que previnam que a contaminação de solo aconteça, e definir 

regras para a reutilização das áreas que no passado foram contaminadas. 

 

Atualmente, a responsabilidade por danos ambientais é OBJETIVA, INTEGRAL e SOLIDÁRIA, 

consoante a jurisprudência e a doutrina, de forma que a responsabilização independe de dolo ou 

culpa; não há excludentes de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros e é solidária entre 

todos os partícipes e/ou envolvidos no dano, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, de direito público 

ou privado, bem como do proprietário ou possuidor do terreno/imóvel. 

 

Visando bem proteger os empreendedores de futuras intervenções judiciais quanto ao tema da 

responsabilidade pelos danos ambientais, mas também para que o futuro adquirente do 

terreno/imóvel, que não teve nenhuma ingerência sobre a causação do dano, seja responsabilizado 

civil e administrativamente pela degradação ambiental (isto considerando que a responsabilidade 
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criminal sempre será subjetiva e dependente do dolo ou culpa), é que temos defendido adequações 

na legislação quanto as diretrizes para a prevenção, identificação e gerenciamento da contaminação 

do solo e da água subterrânea e gestão das áreas contaminadas. 

 

O mercado imobiliário é o verdadeiro promotor da reabilitação dessas áreas na zona urbana e o 

legislador precisa criar incentivos e mecanismos de estímulo para que a contaminação seja reparada 

e as áreas sejam ofertadas para o uso da população, seja para novas moradias, o comércio e para 

novos equipamentos públicos, como escolas, parques e postos de saúde. 

 

➢ Critérios para a paralisação de obras 

 

É inegável que a paralisação de obras é um dos principais problemas da gestão pública brasileira. Por 

conta desse problema, os custos de execução muitas vezes disparam, em razão de serviços que ficam, 

às vezes, paralisados por meses, ou até anos. Após a retomada, muitas estruturas se perderam, e 

mesmo o projeto pode se mostrar obsoleto – isso sem contar no custo de oportunidade de não se 

ter usufruído a obra em tempo muito menor.  

 

É de extrema necessidade instituir critérios claros para suspensão provisória de obras públicas. A 

definição de condições para o exercício desse poder, até mesmo por meio da técnica da ponderação 

entre os bens jurídicos envolvidos. Não se trata aqui de impedir, por exemplo, a concessão de 

cautelares judiciais ou administrativas que paralisem obras, mas apenas dar instrumentos às 

instâncias decisórias para que analisem outras possibilidades menos gravosas ao interesse público e, 

muitas vezes, mais efetivas. 

 

➢ Lei Geral das EPPs – Empate Ficto 

 

A Lei Complementar 123/06, ao instituir o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, prescreveu um regime jurídico específico para fomentar o acesso destas empresas 

ao mercado, particularmente ao mercado das contratações administrativas. Este regramento 

contemplou certos direitos às microempresas e empresas de pequeno porte, que lhe conferem 

tratamento especial e privilegiado no âmbito das licitações. 

 

Dentre esses privilégios, está o direito ao desempate de propostas nas licitações, regulado pelo artigo 

44 da LC 123/06. Bem utilizado, este direito poderia constituir-se numa importante ferramenta de 

fomento, favorecendo o desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte, com 

efeitos positivos para a economia do país. No entanto, a ausência de regulamentação mais específica 

acerca dos parâmetros para sua utilização tem propiciado o uso desvirtuado do direito. Logo, é 

necessário e urgente regulamentar o uso do direito ao desempate, com vistas a melhor assegurar o 

cumprimento da finalidade de interesse público que lhe é subjacente, evitando-se fraudes e desvios. 
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Empresas de pequeno porte (EPP’s) estão vencendo certames licitatórios, com os benefícios da LC 

123/06, cujos valores das correspondentes contratações excedem, em muito, o limite máximo de 

faturamento permitido pela lei para esse tipo de empresa. 

 

Com isso a finalidade do estatuto estaria sendo desvirtuada e comprometido o mercado das 

empresas que contratam esse porte de obras. A dificuldade para se coibir esse tipo de conduta reside 

na forma de comprovação da condição de EPP ou microempresa. Basta, nos termos da lei, que o 

interessado tenha declarado expressamente que se enquadra como EPP ou microempresa, conforme 

o caso, no momento do registro seu contrato social no Registro de Comércio. 

 

Assim, para se dar efetividade ao pretendido pelo estatuto, na parte que trata da participação desses 

tipos de empresas nas licitações públicas, é necessário estabelecer, na lei, mecanismos mais 

eficientes para que o licitante demonstre que está enquadrado como micro ou empresa de pequeno 

porte, e se ele mantém essa condição no momento da licitação. 

 

➢ Saneamento Básico 

 

O saneamento básico carrega, ao mesmo tempo, desafios e oportunidades. Com impacto decisivo na 

saúde pública, impõe o desafio da universalização em um país de dimensões continentais como o 

Brasil. A necessidade de retomar e ampliar os investimentos tornam o saneamento um setor 

estratégico, âncora de projetos com grande potencial de geração de novos empregos.  

 

No momento em que as três esferas de governo enfrentam barreiras financeiras para investir, a 

iniciativa privada pode assumir papel relevante nesse campo. Para isso, é preciso segurança jurídica 

e projetos bem estruturados. Propomos a modernização do marco regulatório do saneamento, com 

vistas a garantir a eficiência e os investimentos necessários a este setor. 

 

➢ Lei de Desapropriações 

 

A execução de obras e serviços de engenharia, especialmente de grande porte, demanda a realização 

de procedimentos de desapropriação de terrenos e imóveis, que é regulada pelo Decreto 

3.365/1941. Muitos contratos acabam tendo sua execução comprometida devido à prática de 

transferir para a iniciativa privada os riscos associados às desapropriações. 

 

Indefinições quanto aos custos de expropriação e a responsabilidade pela sua realização não podem 

comprometer a segurança jurídico-institucional dos contratos. Assim, faz necessária a reforma das 

normas aplicáveis às desapropriações, incluindo especialmente a previsão dos seguintes pontos: 

 

o Concessão de posse imediata sobre terrenos desapropriados e autorização para início das 

obras; 
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o  Obrigatoriedade de previsão, no edital, da alocação de responsabilidades específicas pelo 

pagamento das indenizações e da forma de cálculo; 

o Autorização para que o poder concedente seja responsável pelo pagamento das 

indenizações, ainda que as providências operacionais das desapropriações fiquem a cargo da 

concessionária; 

o Regulamentação do procedimento da desapropriação, especialmente com fixação de prazos 

para a imissão provisória na posse; e 

o Possibilitar que as desapropriações sejam promovidas em favor de particulares, de forma 

que os bens objeto da desapropriação sejam úteis à viabilidade econômica dos projetos de 

infraestrutura. 

 

➢ Securitização de Ativos 

 

O cenário de deterioração da condição fiscal do país tem sido paulatinamente alterado pelas medidas 

econômicas implementadas pelo Governo Federal.  

 

Não obstante na agenda econômica adotada, são escassos os recursos públicos, o que tem 

comprometido especialmente o nível de investimento em infraestrutura. 

 

Tal situação, obviamente, não poderá ser superada por meio da criação de novos tributos ou 

aumento da carga tributária. Isso motiva o desenvolvimento de fontes de receitas extras. 

 

Nesse contexto, contribuiria para a recomposição de caixa dos entes federativos a regulação da 

cessão de direitos creditórios pelo poder público. 

 

Atualmente, há um volume expressivo de créditos já confessados pelos devedores e que são objeto 

de parcelamentos. Os parcelamentos importam recebimento prolongado ao longo de muitos meses 

ou anos de dívidas. Esses créditos poderiam ser cedidos a instituições privadas, com retorno imediato 

aos entes federativos titulares. 

 

A regulamentação da cessão de direitos creditórios dos entes federativos poderá viabilizar a liquidez 

desses ativos e dar as condições para que os entes possam promover investimentos ou lastrear 

fundos garantidores, úteis à elevação dos investimentos em infraestrutura, a exemplo do Fundo 

Garantidor de Infraestrutura (FGIE) e/ou para o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP) 

em âmbito federal. Propomos que o governo federal envide o esforço necessário a aprovação de 

proposta já em tramitação no Congresso Nacional e recomendamos que os recursos obtidos por meio 

de operações de securitização de dívidas sejam vinculados aos investimentos em infraestrutura. 

 

➢ Garantia da Obra pelo Construtor (Solidez e Segurança das Edificações) 
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A legislação tem o dever de resguardar o lado mais frágil numa relação de consumo. Esse lado mais 

frágil, numa aquisição de imóvel, certamente é o das famílias que, não raro, investem os recursos de 

toda uma vida de trabalho no negócio, e não podem ficar desamparadas caso apareça algum vício 

construtivo depois de algum tempo. Entretanto, consideramos que não se pode responsabilizar o 

empreiteiro por todos os vícios ou defeitos de uma construção de forma equivalente. 

 

Legislações mais modernas, como a francesa e a espanhola, definem prazo de garantia apenas para 

os problemas que possam comprometer a solidez da obra. Essas legislações adotam prazos de 

garantia diferentes para vícios ou defeitos relacionados às instalações prediais, aos elementos 

dissociáveis da obra (basicamente máquinas e aparelhos diversos) e aos acabamentos. Dessa forma, 

entendemos ser aconselhável aproximar a legislação brasileira dessas normas mais avançadas. 

 

Para trazer maior segurança jurídica, a Legislação precisa deixar claro que solidez e segurança se 

referem apenas a estrutura e fundações do prédio ou a vícios que comprovadamente afetam a 

segurança do empreendimento. 

 

➢ Alienação Fiduciária 

 

A lei que introduziu a alienação fiduciária em garantia nos financiamentos imobiliários no Brasil, no 

final de 1997, trouxe incontestavelmente grandes avanços na economia do setor imobiliário do País, 

representado por números crescentes de contratos e forte elevação na venda de imóveis a partir da 

década seguinte. Entretanto, já passados mais de vinte anos de sua publicação, a despeito dos 

indiscutíveis avanços e da segurança jurídica que tal legislação trouxe para o mercado imobiliário 

brasileiro, a lei faz por exigir aperfeiçoamentos. 

 

A alienação fiduciária continua sendo um alicerce do crédito imobiliário saudável, porém, é preciso 

ter alguns ajustes na legislação vigente para dar mais segurança jurídica aos envolvidos no negócio. 

É necessário um aprimoramento na lei para diferenciar operações que são feitas para garantir um 

financiamento imobiliário ou uma operação comercial. 

 

O judiciário precisa tratar de forma distinta a operação feita por empresa da feita por pessoa física 

para aquisição de imóvel. Ainda existem muitos questionamentos na Justiça sobre a retomada do 

imóvel por falta de pagamento e, por isso, algumas regras poderiam ser rediscutidas e ajustadas. 

 

➢ Prorrogação do RET 

 

O Regime Especial Tributário especial para obras do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) foi 

criado em 2004, com o objetivo de reduzir os custos fiscais dessas obras, de forma a estimular a 

construção de moradias para a população de baixa renda. Acontece que o regime vence no final deste 

ano e caso o prazo não seja prorrogado, o setor terá um prejuízo de 5% nos contratos do programa 

em andamento. 
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Considerando a proximidade do término do prazo estipulado precisamos reunir esforços para que as 

normas sejam alteradas a fim de prorrogar o Regime Especial de Tributação no âmbito dos programas 

residenciais de interesse social para os próximos 4 anos. 

 

A concessão do benefício tributário em comento contribuiu sobremaneira para a maior proteção dos 

credores da incorporação imobiliária, diante da exigência do regime de afetação, bem como para a 

redução dos preços dos imóveis residenciais contemplados e para o absoluto sucesso do programa 

habitacional, que hoje alcança todos os Estados da Federação com a construção de mais de 2 milhões 

de unidades imobiliárias, beneficiando, por conseguinte, milhares de famílias brasileiras. 

 

Em face da efetividade desse benefício na consecução da política habitacional 

do país, tem-se que é de extrema relevância garantir sua vigência para além do prazo previsto de 

dezembro de 2018, justamente com a finalidade de sedimentar seus resultados de forma ampla e 

duradoura na sociedade brasileira. 

 

➢ APP em Área Urbana 

 

É necessária alteração no Código Florestal para corrigir distorções associadas à unificação das 

medidas de proteção entre as áreas rurais e urbanas, independentemente de suas peculiaridades e 

diferentes dinâmicas ambientais, históricas, sociais e econômicas. 

 

Quem melhor que o município conhece seu tipo de solo, seu regime de chuvas, seu grau de ocupação, 

suas tendências de crescimento e, por tudo isso, a distância mais adequada das áreas de preservação 

permanente associadas a cursos d’água? Estabelecer, de maneira uniforme, do Oiapoque ao Chuí, 

uma faixa de preservação permanente é usurpar do ente municipal a autonomia sobre a gestão de 

seu território. 

 

A Legislação precisa estar alinhada à disposição constitucional que estabelece como competência dos 

municípios a promoção, no que couber, do adequado ordenamento territorial e da ocupação do solo 

urbano. 

 

Visando não se descuidar da segurança ambiental, pode se obrigar que, para a determinação da 

largura das faixas de passagem de inundação, sejam ouvidos os Conselhos Estaduais e Municipais de 

Meio Ambiente, respeitando-se, no que couber, o plano de defesa civil. 

20 

➢ Redução da Burocracia e Custos Cartoriais 

 

A burocracia é um estorvo que afeta diversos setores do País, mas é especialmente nefasta para o 

setor da construção, com duras consequências para a sociedade brasileira. Para se ter uma ideia, 

estudo realizado pela CBIC constatou que 12% do custo dos imóveis é burocracia, sem contar a perda 
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com as receitas postergadas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 

 

Do empreendedor ao adquirente de imóvel pessoa física, uma das críticas mais comuns ao sistema 

registral e ao sistema jurídico brasileiro em geral sempre foi a carência de mecanismos aptos a 

conferir maior segurança jurídica e celeridade aos negócios imobiliários. Destaca-se o avanço da Lei 

Federal nº 13.097, de 19/01/2015, que representou um importante marco de inovação no 

ordenamento jurídico pátrio ao instituir o princípio da concentração na matrícula. Ocorre que 

diversas iniciativas no parlamento brasileiro propõem a alteração dessa Lei para restaurar a indústria 

das certidões, um retrocesso para o consumidor e para os empreendedores. 

 

É preciso, além da necessária redução dos emolumentos de registros e averbações de imóveis, 

garantir e fortalecer as legislações que tragam processos simplificados, de baixo custo e propiciem 

segurança jurídica. 

 

3. O PLANO de recuperação judicial 

3.1. Motivos da crise 
 

A RECUPERANDA vinha em pleno e sistêmico crescimento desde a sua fundação. Aumentou 

expressivamente ao longo dos anos seu mix e sua capacidade de prestação de serviços, além do 

número de fornecedores, os modelos de comercialização, acervo técnico, os investimentos em 

estrutura própria, além de se preocupar com constantes investimentos em sua equipe de 

colaboradores e melhoria de processos, por meio principalmente de suas certificações.   

 

Nesse ensejo, ganha especial ênfase a reforma e ampliação do Autódromo de Goiânia-GO, com a 

construção de uma nova pista em CBUQ com polímero e Geogrelha (padrão internacional), paddock, 

boxes, arquibancadas, oficina, parque multiuso, estacionamentos, pista de concreto armado de alta 

resistência, sistema de drenagem, urbanização, pista de skate (padrão internacional) e implantação 

de um moderno sistema de monitoramento e segurança, bem como a construção do maior Centro 

de Convenções do Centro-Oeste localizado na cidade de Anápolis-GO, a qual teve como o desafio a 

promoção da alteração de projetos no transcurso de execução da obra que ocasionaram o 

redimensionamento das fundações e contenções, o volume de obras de infraestrutura, as 

especificações da estrutura metálica, a implantação de sistema de esgotamento sanitário no 

município de Senador Canedo-GO e também de sistema rodoviário, pluvial e de esgotamento na 

cidade de Águas Lindas de Goiás-GO. 

 

Ao longo dos 50 anos de existência, a serem completados em outubro deste corrente ano, este é 

certamente o momento de maior dificuldade econômica suportado pela requerente. A maior parte 

desses problemas foi ocasionado pela grave e extraordinária crise política e econômica atual, a qual 

poderá ser definida como a “década com crescimento mais fraco em 120 anos”. Além disso, em 
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especial no principal segmento da requerente – prestação de serviços de engenharia em contratos 

de obras públicas, os constantes atrasos nos recebimentos dos créditos pelos serviços prestados (é 

normal serviços prestados, medidos e faturados levarem até 90 dias para serem pagos),   

ocasionaram um imenso descompasso no fluxo financeiro da RECUPERANDA, comprometendo o tão 

essencial capital de giro. 

 

Invariavelmente, ante esse quadro fático desfavorável, com a finalidade de honrar com os 

compromissos com todos os envolvidos na cadeia de produção, fornecedores, prestadores de 

serviços e especialmente os milhares de colaboradores, a requerente teve que buscar recursos 

financeiros juntos às instituições financeiras. 

 

O custo dos juros exigidos pelas instituições financeiras, diga-se de passagem, sempre foram exigidos 

em patamares muito elevados, sendo que os valores pagos por essas captações de recursos 

resultaram num aumento de despesa não considerada nos orçamentos originais das obras, o que 

obviamente comprometeu o resultado contábil/financeiro da empresa. 

 

Com a recente escassez de crédito decorrente das incertezas na aprovação de reformas 

macroeconômicas essenciais ao desenvolvimento nacional, a empresa passou a enfrentar também a 

falta de recursos provenientes das instituições financeiras, essencial para o desenvolvimento dos 

seus negócios, tendo ficado impossibilitada de manter em patamares normais seu fluxo de caixa, 

resultando no atraso de pagamentos de impostos, fornecedores, rescisões trabalhistas, etc.  

 

Mesmo com toda dificuldade vivenciada, na esperança de uma retomada imediata de diversas obras 

públicas suspensas e com a finalidade de evitar futuras alegações de não cumprimento das 

obrigações contratuais assinadas com o Poder Público, a RECUPERANDA manteve quadro de 

funcionários elevado para os trabalhos atualmente desenvolvidos, porém compatível para a 

execução de todas as obras para as quais foi contratada.  

 

A manutenção desse quadro de colaboradores, incompatível com os serviços em andamento, 

principalmente pela impossibilidade de aquisição de insumos necessários à concretização dos 

serviços, resultado do escasseamento dos recursos provenientes das instituições financeiras, 

complicou ainda mais sua capacidade de pagamento, resultando no cenário financeiro em que se 

encontra hoje. 

 

É importante reconhecer que além dos diversos fatores externos que impactaram ao mesmo tempo 

e em grandes proporções a rentabilidade do negócio, houve ainda equívocos internos de ordem 

estratégica que também contribuíram para acentuar a referida crise financeira. Erros involuntários e 

motivados pela necessidade de gerar caixa, é fato, mas que também somaram aos fatores externos 

que resultaram na situação de crise financeira. Tais erros foram estudados e hoje servem de base 

para alterações na gestão e tomadas de decisões.   
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As principais falhas internas foram: 

 

• Dimensionamento das obras do Mato Grosso do Sul, resultando em prejuízo 

superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), que impactou de forma 

considerável seu fluxo de caixa. 

o Considerando a robustez de 11 (onze) contratos, se aplicou um significativo 

redutor na precificação dos mesmos para ganhar a licitação, 33% contra 

10% ofertado pelo segundo colocado no certame. 

o A obra não era localizada em uma única região do Estado do Mato Grosso 

do Sul, mas em 11 (onze) municípios diferentes, com demandas específicas, 

pouca mão de obra disponível, logística complexa em face da distância e 

acessibilidade entre os mesmos (são quase dois mil quilômetros de 

estradas para percorrer os 11 canteiros), o que onerou expressivamente os 

custos da operação;  

o O processo licitatório, vencido no 2º semestre de 2018, teve as obras 

iniciadas no final daquele ano e sem equipamentos próprios suficientes 

para dar “start’ aos 11 contratos, foi necessário a locação de diversos ítens 

para execução dos serviços. Em razão de período chuvoso atípico na região, 

os referidos equipamentos ficaram os meses de novembro (2018), 

dezembro (2018), janeiro (2019) e fevereiro (2019) paralisados, gerando 

apenas custo de locação.  

o Neste referido período, a mão de obra também se tornou excessiva, porém 

mantida pela expectativa de retomada imediata, onerando também o 

custo da operação.  

• Gestão do fluxo de caixa sacrificado com altos juros e PMT´s. 

o Endividamento contraído junto ao Banco de Brasília, fruto da necessidade 

de expansão dos negócios há anos, com “PMT´s” agressivas ao fluxo de 

caixa da empresa. Pagava-se R$ 923.000,00 (Novecentos e vinte e três mil 

reais) por mês; 

o Endividamento do Banco Daycoval celebrado no final do ano de 2018, 

contraído para tentar saldar compromissos financeiros da empresa, com 

PMT mensal de R$ 165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais); 

o Endividamento do Banco Bradesco, celebrado neste corrente ano de 2019, 

a fim de destinar as necessidades de caixa para custeio das obras do estado 

de Mato Grosso do Sul, com PMT R$ 645.000,00 (Seiscentos e quarenta e 

cinco mil reais); 

o Parcelamento tributário, demandado pelas dificuldades financeiras da empresa, 

comprometendo R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) mensais; e por fim  

o Mútuo no valor de R$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais) com 

juros de 4,0% ao mês (!), firmado em abril deste corrente ano a fim de captar 

recursos para também custear parte das obras do estado de Mato Grosso do Sul.  
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Os números atestam o que aqui foi descrito: 
  

PERÍODO 
PASSIVO CIRCULANTE 

  
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

  

2016 R$ 40.376.325,17 R$ 25.947.748,71 

2017 R$ 31.589.639,96 R$ 56.815.020,32 

2018 R$ 46.054.794,36 R$ 38.529.463,69 

2019 (Jan a Junho) R$ 114.904.074,45 R$ 78.747.766,25 

 

PERÍODO 
EMPRÉSTIMOS, FINANC., 

E DÉBITOS C/ EMPRESAS LIG. 

2016 23.262.754,45 

2017 48.140.579,55 

2018 35.959.498,55 

2019 (Jan a Junho) 77.955.650,97 

 
O ajuste feito pela Argumento Assessoria no balanço da ARTEC: instruções normativas da receita 
federal possibilitam que empresas da construção civil com contratos de construção por empreitada 
ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens e serviços a serem produzidos, com prazo de 
execução física superior a doze meses, podem ter seu resultado apurado, em cada período-base, 
segundo o progresso dessa execução. Assim a RECUPERANDA, ao longo dos últimos anos, sempre 
considerou em sua DRE receita referente a serviços executados, porém não faturados. Considerando, 
no entanto, o atraso no pagamento das faturas por parte dos entes públicos, ultrapassando em várias 
oportunidades 120 (cento e vinte) dias, para apuração do fluxo de caixa e análise dos resultados 
anteriores (base série histórica), desconsideramos tais valores, o que resulta nos valores abaixo: 
 

PERÍODO 
RESULTADO AJUSTADO DA OPERAÇÃO 

(LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO) 

2016 -R$ 4.433.774,54 

2017 -R$ 6.505.831,58 

2018 -R$ 16.176.057,36 

2019 (Jan a Junho) -R$ 27.287.018,01 
 

3.2. Primeira relação de credores  

 

A relação de credores encontra-se assim dividida: 

 

Classe I – Credores Trabalhistas  Total de R$      R$      2.225.782,35   

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

Classe III – Credores Quirografários  Total de R$      R$    72.232.823,10 

Classe IV – Credores ME e EPP  Total de R$      R$      1.968.828,94 

                              TOTAL GERAL R$    76.427.434,39 
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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 aderentes, todos 

serão acomodados no fluxo de caixa projetado, mantidas as condições de pagamento estabelecidas, 

aprovadas pelos credores e homologadas pelo juízo do processo. 

 

3.3. Plano de reestruturação operacional 

  

Conciliantemente a este PLANO medidas de ajustes severas foram, estão e serão tomadas pela 

RECUPERANDA, em especial: 

 

a) A empresa está passando por minuciosa revisão em seus processos buscando redução de 

custos fixos e variáveis, em possíveis margens existentes, em especial nos centros de custos 

aluguéis, energia, telefone, material de escritório e limpeza, mão de obra, manutenções, 

operações financeiras, assessoria em tecnologia da informação, insumos, entre outros. Esta 

ação também visa contribuir com a margem do negócio a fim de permitir melhor viabilidade 

das operações; 

b) Estruturação de fornecedores denominados parceiros, a fim de atender demandas específicas 

deste PLANO; 

c) Ampliação dos preceitos da moderna governança corporativa, gerenciando e buscando novos 

modelos que possam atender expectativas e segurança das informações para as devidas 

tomadas de decisões de forma assertiva; 

d) A empresa irá implantar o uso de Planejamento Estratégico, buscando antecipar com maior 

eficiência possíveis ocorrências negativas, oriundas de variáveis internas e externas;  

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

alinhado com o real volume de obras a serem executadas frente ao processo de recuperação 

– sem perda da capacidade técnica e produtiva para as obras em andamento. A empresa já 

chegou a patamar de 1.300 (Um mil e trezentos) colaboradores. Atualmente possui cerca de 

700 (setecentos) e o planejamento é de reduzir para 600 (seiscentos) colaboradores; 

f) Realizar um redesenho na estrutura organizacional da empresa com o objetivo de reduzir 

níveis hierárquicos, que em determinados casos tem gerado custos inadequados e ainda 

prejudicado o tempo de resposta de decisões importantes; 

g) Foco em expandir negócios com iniciativa privada para até 15% do faturamento da empresa. 

Vale a pena ressaltar que atualmente este nicho representa em média apenas 3,0% de todo 

o faturamento do negócio. Esta estratégia visa reduzir parte da dependência de demandas 

públicas, bem como diversificar seu público alvo. 
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3.4. PLANO de reestruturação financeira 

 

Como apresentado na análise do setor/cadeia da construção civil trata-se de pilar fundamental de 

nosso país, com ramificações em mais de 70 (setenta) setores da economia e com a melhor relação 

“investimento x geração de empregos” da atualidade – para cada R$ 1 milhão investido temos a 

geração de 20 (vinte) postos de trabalho. Trate-se de empresa de interesse público em face de seu 

ramo de atuação, infraestrutura e saneamento básico, em um país onde mais de 100 (cem) milhões 

de brasileiros ainda não tem acesso a coleta de esgoto e quase 40 (quarenta) milhões a água tratada.  

 

Tais números, independente dos quase 50 (cinquenta) anos de história da ARTEC, já justificam a 

importância de sua preservação e soerguimento, razão pela qual entendemos que os ajustes 

necessários, apresentados a seguir, justificam o ônus proposto aos credores.   

 

3.4.1 Proposta de pagamento aos credores sujeitos à recuperação judicial e 

aderentes 

 

O PLANO tem como escopo: 

 

a) Preservar a RECUPERANDA como unidade econômica geradora de empregos, tributos e 

riqueza, assegurando assim o exercício de sua função social; 

 

b) Superar sua atual situação econômica e financeira, recuperando-se com isso o valor da 

empresa e de seus ativos; e 

 

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

pagamento. 

 

Após análise da situação econômica e financeira no cenário de retomada, com os devidos ajustes 

operacionais realizados ou em andamento, considerando as possibilidades trazidas pelo artigo 50 da 

Lei 11.101/2005, a RECUPERANDA se utilizará em especial, mas não exclusivamente, 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. Alteração do controle societário;  

4. Venda parcial dos bens; e 

5. Novação de dívidas. 

 



 

 

Página 89 de 104 

 

 

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

vencidas e vincendas  

 

CLASSE  I  

 

O pagamento aos credores inscritos na Classe I ocorrerá em até 12 (doze) meses contados da data 

de publicação da decisão da homologação do PLANO aprovado, após aplicação de deságio de 30% 

(trinta por cento). 

 

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

do presente PLANO resulta no desconto de 100% (cem por cento), para créditos derivados da relação 

de trabalho sujeitos a RJ, de eventuais multas trabalhistas impostas pela justiça especializada, em 

especial as multas por inadimplemento de acordo trabalhista, a prevista em norma coletiva (CCT ou 

ACT) e as que aludem os artigos 467 e 477 da CLT. 

 

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. 
 
Sobrevindo qualquer credor enquadrado como pertencente a esta classe, todos serão acomodados 
na proposta de pagamento prevista neste item, que atende a prerrogativa estabelecida pelo art. 54 
da Lei 11.101/2005, quanto ao prazo de pagamento aos credores classe 1 (prazo não superior a um 
ano). 
 

 

C L A S S E  I I  

 

De acordo com o entendimento do corpo jurídico da RECUPERANDA, não há credores que se 

enquadrem na classe II neste processo recuperacional. Se esse quadro for alterado após eventual 

decisão judicial criando a classe de credores com garantia real, eles serão sujeitos as condições gerais 

de pagamento para a CLASSE III. 

 

C L A S S E  I I I  

 

Condições gerais de pagamento: aos credores inscritos na Classe III, o pagamento dos valores 

atualizados, nos termos do item 3.4.1.2, ocorrerá em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira no 19º (décimo nono) mês posterior a data de publicação da decisão de 

homologação do Plano. Pagamentos pelo sistema price. 
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a) Ocorrendo o pagamento da parcela na respectiva data de vencimento a 

RECUPERANDA fará jus, a título de bônus de adimplência, de desconto de 70% (setenta 

por cento) sobre o total da parcela. 

b) Eventual inadimplência em um determinado mês, observado o disposto no item 

3.4.1.2.b.II, acarreta a perda de 50% (cinquenta por cento) do bônus de adimplência 

naquela parcela, além da incidência de encargos de inadimplência também previstos no 

item mencionado, não excluindo, entretanto, sua aplicação integral nos meses 

subsequentes. 

 

Subclasse de Financiadores Parceiros:  

 

Considerando a) que o ciclo operacional da RECUPERANDA exige, para seu perfeito funcionamento, 

o financiamento de suas necessidades de giro e b) que a interrupção em todas as suas linhas de 

crédito, seja por instituição financeira ou por fornecedor de bens ou serviços, representará a 

inviabilidade operacional da RECUPERANDA, criamos esta subclasse observando a similitude entre os 

credores e seus créditos. A proposta está aberta a todos os credores, limitado ao teto de R$ 

30.000.000,00 (trinta milhões) de créditos recuperacionais em face da capacidade de pagamento da 

RECUPERANDA, desde que consolide sua posição como parceiro comercial reabrindo crédito durante 

todo o período de cumprimento deste PLANO, nos seguintes termos:  

  

1. Mínimo de 60% (sessenta por cento) do valor apontado na segunda relação de credores 

(considerando eventuais alterações judiciais), com prazo compatível ao ciclo operacional 

da RECUPERANDA, garantido por recebíveis, observado a competitividade nos encargos 

praticados no mercado pelos concorrentes, observado as particularidades de cada 

segmento de credores – instituições financeiras, fornecedores de bens e fornecedores de 

serviços;  

2. A adesão a subclasse deverá ocorrer até a data da Assembleia Geral de Credores, 

podendo ocorrer durante o evento através de registro na ata; e 

2. Para maior segurança dos financiadores parceiros, além da extraconcursalidade de 

seus créditos garantida pela Lei 11.101/2005, ocorrendo atraso no pagamento dos novos 

créditos ao longo do prazo de cumprimento deste PLANO, o deságio obtido nos termos 

do item abaixo será revogado, ficando a RECUPERANDA obrigada a honrar o valor integral 

nas condições de prazo e juros estabelecidas nesta subclasse.   

  

Condições de pagamento para a subclasse: 

 

1. 50% (cinquenta por cento) do saldo da dívida atualizado a partir da data de publicação 

da homologação do PLANO por 100% (cem por cento) da Taxa Selic divulgada pelo Banco 

Central do Brasil, para a data do vencimento da parcela, em 144 (cento e quarenta e 

quatro) parcelas mensais, vencendo-se a primeira no 19º (décimo nono) mês posterior à 

data de publicação da Decisão de homologação do Plano. A aplicação do deságio ocorrerá 
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no pagamento da parcela, conforme estabelecido nas alíneas “a” e “b” das condições 

gerais de pagamento da classe, ressaltando que para a subclasse será de 50% (cinquenta 

por cento). 

 

Nestes termos a jurisprudência do STJ é pacífica como exemplificamos abaixo: 

 

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE. CREDORES. 

CRIAÇÃO SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 1. 

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil 

de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é 

possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de 

recuperação judicial. 3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, 

reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de 

demonstrativos e pareceres acerva da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela 

conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo 

com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do 

magistrado fica restrita ao controle da legalidade do ato jurídico. Precedentes. 4. A Lei de 

Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio norteador da falência, seus 

reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle da legalidade do plano 

de recuperação sob essa perspectiva. 5. A criação de subclasses entre os credores da 

recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado 

no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, 

ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos 

de eventuais credores isolados ou minoritários. 6. Na hipótese, ficou estabelecida uma 

distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de 

insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo 

e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores. 7. A aplicação do cram 

down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento 

diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, 

hipótese da qual não se cogita no presente caso. 8. Recurso especial não provido. (STJ – REsp: 

1634844 SP 2016/0095955-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data do 

Julgamento: 12/03/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019). 

Grifo Nosso. 

 

Eventuais credores posteriormente habilitados estarão sujeitos às condições de pagamento 

estabelecidas nas condições gerais de pagamento da classe III. 

 

C L A S S E  I V  

Condições gerais de pagamento: aos credores inscritos na Classe IV, o pagamento dos valores 

atualizados, nos termos do item 3.4.1.2, ocorrerá em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, vencendo-
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se a primeira no 13º (décimo terceiro) mês posterior a data de publicação da decisão de homologação 

do Plano. Pagamentos pelo sistema price. 

 

a) Ocorrendo o pagamento da parcela na respectiva data de vencimento a 

RECUPERANDA fará jus, a título de bônus de adimplência, de desconto de 50% (cinquenta 

por cento) sobre o total da parcela. 

b) Eventual inadimplência em um determinado mês, observado o disposto no item 

3.4.1.2.b.II, acarreta a perda de 50% (cinquenta por cento) do bônus de adimplência 

naquela parcela, além da incidência de encargos de inadimplência também previstos no 

item mencionado, não excluindo, entretanto, sua aplicação integral nos meses 

subsequentes. 

 

Eventuais credores posteriormente habilitados estarão sujeitos às condições de pagamento 

estabelecidas nesta cláusula. 

 

3.4.1.2. Equalização de encargos financeiros  

 

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

PLANO de Recuperação ou mesmo em caso de eventual crédito aderente ou posteriormente 

habilitado, estarão sujeitas a seguinte política de juros: 

 

a) Credores Classe I: 

I. Juros: Considerando o curto prazo de pagamento os valores sofrerão reajuste, 

a partir da data da aprovação do PLANO, pela TR. 

b) Credores Classe III e IV: 

I. Juros: Os valores sofrerão reajuste a partir da data da publicação da 

homologação do PLANO por TR + 2% (dois por cento) ao ano e serão devidos 

juntamente com as parcelas de principal.  

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. 

 

O prazo de 30 (trinta) dias estabelecido acima visa evitar que eventual atraso no pagamento de uma 

parcela se constitua em motivo draconiano para decretação de falência da RECUPERANDA. Referido 

zelo se justifica para que, no caso de um mero atraso, que pode ser causado por equívoco ou 

esquecimento, possa ser sanado, sem maiores consequências, permitindo a manutenção da 

sociedade empresária, na forma do art. 47 da LRF. Em face da necessidade de busca de razoabilidade 

e de proporcionalidade, o modelo trazido nas referidas disposições do PLANO, que prevê inclusive a 
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perda de parte do bônus de adimplência na parcela atrasada, permite que seja sanada eventual 

situação, com solução que permita, ao mesmo tempo, a sobrevivência da empresa, a satisfação do 

crédito sujeito ao processo recuperacional, assim como a manutenção da fonte geradora de renda, 

empregos e tributos.  

 

3.4.1.3. Alteração do controle societário  

 

A aprovação deste PLANO autoriza a RECUPERANDA a proceder a alteração de seu controle 

societário, até a totalidade de suas ações, desde que seja observado: 

 

a) Realização da avaliação da RECUPERANDA subscrita por empresa ou profissional 

especializado; 

b) O comprador demonstre formalmente patrimônio compatível com a transação; 

c) O novo controlador ou controladores demonstrem capacidade técnica para gerir a operação; 

e 

d) A proposta seja juntada ao processo recuperacional com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias e não envolva redução de direitos dos credores, alteração do Plano aprovado 

judicialmente (se já ocorrido) e o valor oferecido não seja inferior a avaliação prevista na 

alínea “a”.   

 

3.4.1.4. Venda parcial de bens  

 

A aprovação deste PLANO autoriza a RECUPERANDA a proceder à alienação de ativos, observada a 

publicidade do ato estabelecida pela LRF e através de propostas fechadas, para recomposição de seu 

fluxo de caixa e antecipação de pagamento aos credores, na proporção respectiva de 80/20.  

 

Os valores apurados serão direcionados inicialmente para antecipação do pagamento aos credores 

trabalhistas (classe I) e, se quitada, aos financiadores parceiros, amortizando e repactuando o saldo 

nas parcelas restantes, observada a manutenção da parcela final de 30% (trinta por cento).  

   

As vendas serão comunicadas previamente a administração judicial, para seu conhecimento e 

acompanhamento durante o período de supervisão legal.  
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3.4.1.5. Novação de dívidas 

 

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

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

respectivos cessionários e sucessores a qualquer título. 

 

A aprovação e homologação do PLANO, na forma da lei, implica que os credores, por consequência, 

não poderão ajuizar ou prosseguir com ações ou execuções judiciais contra a RECUPERANDA e/ou 

seus coobrigados e/ou garantidores em geral, tais como, mas não se limitando a, avalistas e fiadores, 

relativas a créditos sujeitos ao presente processo de recuperação judicial ou aderentes, enquanto o 

PLANO estiver sendo cumprindo. Ainda neste viés todas as ações e execuções judiciais em curso 

contra a RECUPERANDA e seus garantidores, relativas aos créditos anteriores ao seu pedido de 

recuperação judicial, serão extintas com o pleno cumprimento deste PLANO, implicando ainda na 

automática, irretratável e irrevogável liberação e desoneração de todas as garantias e coobrigados, 

garantidores solidários e subsidiários, por qualquer responsabilidade derivada de garantia 

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

 

Todos os credores concursais ou aderentes, por sua vez, com a novação ficam desde já obrigados, 

sob pena de responderem civilmente por prejuízos a RECUPERANDA, a cancelarem os protestos 

porventura efetuados pelo fato de não mais existir dívida mercantil ou de serviços não pagos, 

enquanto o PLANO estiver sendo cumprido. A manutenção dos protestos, além de colidir com a 

novação decorrente da aprovação do PLANO, causa indevida restrição ao crédito da RECUPERANDA.  

 

Na ausência de providências dos credores, nos 60 (sessenta) dias subsequentes à homologação do 

PLANO de recuperação judicial, os credores reconhecem que o PLANO aprovado, acompanhado da 

decisão concessiva da recuperação judicial, será instrumento hábil para providenciar a baixa de todos 

os títulos de crédito e documentos de dívida, cujos fatos geradores sejam anteriores ao ajuizamento 

do pedido de recuperação judicial, podendo a RECUPERANDA proceder à baixa dos protestos e 

compensar os custos a isso inerentes com créditos que tenham em face dos credores respectivos. 

 

Os pagamentos efetuados na forma prevista no presente PLANO implicam em quitação plena, 

irrevogável e irretratável de todos os créditos nele contemplados, aí se incluindo não só o valor 

principal, mas juros, correção monetária, penalidades, indenizações, abatimentos e descontos 

obtidos com aprovação deste PLANO. Efetivada a quitação, esses credores não mais poderão 

reclamá-los contra a RECUPERANDA e seus coobrigados. 

 

3.5. Consequências de um cenário falimentar 

 

Art. 73, Lei 11.101/2005. “O juiz decretará a falência durante o 

processo de recuperação judicial:” 
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I. Por deliberação da assembleia geral de credores, na forma do 

art. 42 desta Lei; 

II. (...) 

III. Quando houver sido rejeitado o PLANO de recuperação, nos 

termos do parágrafo 4º do art. 56 desta Lei; 

IV. (...) 

 

Na hipótese de decretação da falência da RECUPERANDA, esta será desativada e seus proprietários 

afastados de suas atividades, salvo se o juiz se pronunciar quanto a continuação provisória das 

atividades das empresas, sob a gestão do administrador judicial (art. 99, inciso XI, LRF). 

Independentemente de sua continuidade operacional, no entanto, o pagamento das dívidas 

existentes, após realização do ativo, ocorreria na seguinte ordem conforme disposto na Lei 

11.101/2005: 

 

1º. Despesas indispensáveis à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação 

provisória da operação (art. 150); 

2º. Créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores à 

decretação da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador (art. 151); 

3º. Restituições dos bens de terceiros em posse da empresa e créditos extraconcursais (arts. 84, 

85 e 149). Lembrando que são créditos extraconcursais as remunerações devidas ao 

administrador judicial e seus auxiliares, créditos derivados da legislação do trabalho ou 

decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da 

falência, quantias fornecidas a RECUPERANDA pelos credores, despesas com arrecadação, 

administração, realização do ativo e distribuição de seu produto e custas judiciais; 

4º. Créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor e 

os decorrentes de acidentes de trabalho; 

5º. Créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 

6º. Créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, 

excetuadas as multas tributárias; 

7º. Créditos com privilégio especial previsto no art. 964, da Lei 10.406 e 965, bem como os 

previstos no parágrafo único do art. 67 da Lei 11.101; e 

8º. Créditos quirografários. 

 

Os ativos permanentes da RECUPERANDA foram avaliados em R$ 35.850.667,00 (trinta e cinco 
milhões, oitocentos e cinquenta mil e seiscentos e sessenta e sete reais), pela empresa Perfectum 
Engenharia de Avaliações (parecer técnico das máquinas e equipamentos), em setembro de 2019 e 
os veículos leves e pesados pela Tabela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(norteadora de todos os negócios de seguridade do segmento automotivo no Brasil). Desta forma, 
considerando as prioridades estabelecidas pela LRF, fica claro que a convolação da recuperação em 
falência traz consigo toda uma carga de efeitos negativos a todos os envolvidos, em especial aos 
credores quirografários.  
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4. Demonstração da viabilidade econômica (art. 53, II e III, LRF) 

 

O estudo técnico elaborado por profissional habilitado desta assessoria (Leandro Reis Bernardes – 

CRA 4329/RD e equipe CORECON 152/D PJ) demonstra a viabilidade econômica e financeira da 

RECUPERANDA, promovendo a preservação de sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

4.1 Premissas 

 

As premissas assumidas na elaboração deste PLANO, fundamentadas nos balanços, documentos e 

informações fornecidos pela RECUPERANDA, são apresentadas como fatos certos, seguros e reais 

devidamente fundamentados no dia a dia operacional da empresa e na legislação pertinente. 

 

O PLANO foi elaborado levando em consideração que a forma de pagamento aos credores está 

diretamente relacionada à disponibilidade de recursos projetada ano a ano. Assim sendo, projetou-

se o resultado financeiro da empresa e respectivo fluxo de caixa para os próximos anos, com a 

identificação dos volumes disponíveis de recursos para liquidação das dívidas da RECUPERANDA. 

 

O racional da projeção econômica e financeira segue a seguinte ordem de apresentação - situação 

existente, projeções de receitas, projeções de custos e consolidação do Fluxo de Caixa: 

 

I. Cenário financeiro atual: em decorrência dos prejuízos observados e da considerável redução do 

capital de giro disponível, como apresentado no item 3.1, mesmo alongando as dívidas existentes em 

um cenário positivo de negociação administrativa (prazo de 48 meses e taxa de 1,5% am), feitas as 

medidas de ajuste, a captação de investidor estratégico e não provisionando nenhum recurso para 

CAPEX, a RECUPERANDA não apresentaria capacidade de pagamento. Se lançadas as dívidas na forma 

originalmente contratadas, mesmo com os ajustes, o fluxo apresentaria números ainda piores.  
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Obs.: Resultado ajustado conforme esclarecido no item 3.1 (pág. 86) 

 
II. Faturamento: considerado para as projeções o histórico dos últimos três anos e os contratos 
existentes em andamento para os anos I e II, já subtraídos aqueles que entendemos que serão 
distratados. Nivelado o faturamento no ano V em face da necessidade de capital de giro para 
sustentação das operações neste patamar.  
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III. Custos: as projeções de custos variáveis e fixos são fundamentadas a partir da média histórica da 

empresa, também retirada dos balanços, e considerando os ajustes operacionais realizados e aqueles 

já aprovados pela Diretoria em prol da reestruturação financeira necessária (inclusive ajuste de 

pessoal realizado nas primeiras semanas da RJ). Não se prevê aumento gradativo dos custos fixos ao 

longo dos próximos anos, uma vez que há uma compensação na trava das receitas para os referidos 

anos. Frente ao caráter de publicidade deste PLANO, a composição detalhada dos insumos 

(subdivididos entre obras de infraestrutura e de saneamento) foi ocultada por se tratar de 

informação estratégica da empresa, porém toda a memória de cálculo está disponível para 

apresentação aos credores interessados através do e-mail giselle@argumentoassessoria.com. 
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A empresa possui ainda centenas de outros empregados em regime de CLT destinados a execução 
de obras. Eles são classificados como “mão de obra variável” e estão alocados devidamente neste 
PLANO no centro de custos "insumos", contemplando seus respectivos salários, encargos, transporte 
e alimentação. Ao final de cada obra eles são desligados ou realocados em outras obras, caso tenha 
demanda e a logística justifique. 
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Impostos calculados dentro das normas tributárias vigentes. 
 
IV. Fluxo de Caixa com cronograma de pagamento previsto no item 3.4.1: 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 já está inserido no custo total da operação. 
Como não consiste diretamente em saída de caixa da empresa, retornamos o valor para análise de 
desempenho efetivo de caixa.  
 
Ao longo de todo o período projetado foi condição “sine qua non” que os saldos acumulados finais 
de caixa fossem positivos, confirmando a capacidade de recuperação da empresa e pagamento de 
suas obrigações dentro das hipóteses apresentadas no PLANO de forma líquida e certa.  
 
A captação de investidor estratégico para o Ano I, aliado ao período de carência, possibilita, de forma 
segura, sustentar a operação comercial para os anos subsequentes através de uma política de 
aquisição de insumos e prestação de serviços adequada para o negócio e coerente com as condições 
atuais de mercado. 
 
Os deságios, índice de correção monetária e taxa de juros foram estruturados por classe de credores 
e foram definidos considerando as necessidades mínimas de sobras financeiras em cada exercício 
para que a empresa retome a viabilidade do negócio ao longo dos próximos anos.  
 
O ano I corresponde aos doze primeiros meses posteriores a aprovação do PLANO.  
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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.  

 

Os respectivos pagamentos serão realizados diretamente a cada credor, através de depósito 

bancário, ficando sob a responsabilidade de cada credor em informar previamente os dados 

bancários para depósito. Se até o levantamento da recuperação judicial o credor não informar os 

dados para depósito, a RECUPERANDA procederá depósito judicial da quantia devida durante o 

período.  

 

O PLANO poderá ser alterado a qualquer tempo após sua homologação judicial e antes de seu integral 

cumprimento, por iniciativa da RECUPERANDA, mediante a convocação de Assembleia Geral de 

Credores. Tais alterações dependerão da aprovação da RECUPERANDA e da maioria dos créditos 

presentes na Assembleia Geral de Credores, mediante a obtenção do quórum segundo art. 45 c/c o 

art.58, caput e § 1º, da Lei 11.101/2005. 
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Os credores poderão ceder seus créditos a outros credores ou a terceiros, à expressa aceitação pelos 

cessionários de que o crédito cedido está sujeito às condições do presente PLANO.  

 

Este PLANO será considerado como descumprido na hipótese de o atraso no pagamento de quaisquer 

parcelas previstas não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação da 

RECUPERANDA pelo respectivo credor. 

 

Decorridos dois anos da homologação judicial de presente PLANO sem que haja o descumprimento 

de quaisquer disposições vencidas até então ou, antecipadamente, desde que a RECUPERANDA 

antecipe os compromissos previstos para este período, ocorrendo cenário econômico mais otimista 

do que o projetado, poderá ocorrer o requerimento ao juízo para o encerramento do processo de 

recuperação judicial.  

 

O juízo da Recuperação judicial será o foro competente para dirimir toda e qualquer controvérsia ou 

disputa oriunda deste PLANO, até o encerramento do processo de Recuperação Judicial. 

Posteriormente será, para dirimir toda e qualquer controvérsia ou disputa oriunda deste PLANO, o 

da Comarca de Goiânia (GO). 

 

6. Conclusão 

 

A Argumento Assessoria e Projetos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.347.265/0001-87 e 

CRA/GO 01450-PJ, contratada para elaboração do presente PLANO de Recuperação Judicial, 

alicerçada na análise setorial realizada, nos documentos, informações e premissas fornecidas pela 

RECUPERANDA, mantidas as projeções econômicas e financeiras, certifica que a aprovação do PLANO 

representa a continuidade corporativa da RECUPERANDA através da superação da crise financeira, 

retomada da rentabilidade e equalização de seu fluxo de caixa, garantindo ainda a manutenção dos 

empregos e o pagamento dos credores sem riscos adicionais às relações originalmente estabelecidas 

antes do pedido de recuperação judicial. O valor da empresa em funcionamento, assim, não só é 

superior ao que seria obtido em caso de liquidação, como apenas sua continuidade atende aos 

múltiplos interesses envolvidos. 

 

 

Goiânia (GO), 11 de março de 2020. 

 

 

Construtora Artec S/A 

 

Argumento Assessoria e Projetos Ltda. 

CRA/GO 01450-PJ 

 


