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1. Nota de Abertura 

  

O Grupo Califórnia, através das empresas Califórnia Combustíveis e Lubrificantes Ltda inscrita no 

CNPJ 09.087.967/0001-27, Auto Posto Derivados de Petróleo Califórnia inscrita no CNPJ 

05.344.951/0001-00, Auto Posto Mozarlândia Ltda inscrita no CNPJ 03.476.258/0001-57 e, 

Sacramento Combustíveis e Lubrificantes Ltda inscrita no CNPJ 11.620.489/0001-10, pessoas 

jurídicas de direito privado, denominada doravante RECUPERANDAS, pelos motivos apresentados 

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

proteção legal da Recuperação Judicial em 02/08/2019, teve seu processamento deferido pelo 

Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itauçu (GO), Dr. Natanael Reinaldo Mendes, 

processo n° 5273077-82.2020.8.09.0086, no dia 07/07/2020, publicada no dia DJe GO 3.027 de 

13/07/2020. 

 

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

doravante denominada “LRF”, a RECUPERANDA apresenta seu PLANO com medidas de caráter 

administrativo, operacional, econômico-financeiro e jurídico, necessárias à superação da situação 

de crise econômico-financeira.  

 

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

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

credores e as devidas demonstrações de viabilidade econômico-financeira, mantidas as premissas 

econômicas consideradas. 

 

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

laudo de avaliação dos bens e ativos. 

 

1.1 Da tempestividade 
 

Art. 53, Lei 11.101/2005. “O PLANO de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no 

prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento 

da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência”. (grifo nosso) 

 

Data de publicação da decisão: 13/07/2020 (DJe/GO nº 3.027, seção III, supl., pág. 7391/14905) 

Prazo 60 dias corridos:  11/09/2020 (sexta-Feira) 

 

2. Aspectos Organizacionais do Recuperando 

 

2.1. Definição da Atividade Empresarial das RECUPERANDAS 
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2.1.1 – Código e descrição da atividade econômica principal 
 

- CALIFÓRNIA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 

47.31-8-00 – Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

 

- AUTO POSTO DERIVADOS DE PETRÓLEO CALIFÓRNIA 

47.31-8-00 – Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

 

- AUTO POSTO MOZARLÂNDIA LTDA 

47.31-8-00 – Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

 

- SACRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 

47.31-8-00 – Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

 

2.1.2 – Código e descrição das atividades econômicas secundárias 
 

- CALIFÓRNIA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 

47.32-6-00 – Comércio varejista de lubrificantes 

47.84-9-00 – Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 

45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

56.11-2-03 – Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 

47.29-6-99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 

alimentícios não especificados anteriormente 

 

- AUTO POSTO DERIVADOS DE PETRÓLEO CALIFÓRNIA 

47.32-6-00 – Comércio varejista de lubrificantes 

45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 

alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 

47.84-9-00 – Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 

49.30-2-03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos 

 

- AUTO POSTO MOZARLÂNDIA LTDA 

47.32-6-00 – Comércio varejista de lubrificantes 

47.29-6-02 – Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 

45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

45.20-0-05 – Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 

45.20-0-06 – Serviços de borracharia para veículos automotores 

49.30-2-03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos 
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- SACRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 

47.32-6-00 – Comércio varejista de lubrificantes 

47.84-9-00 – Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 

45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

45.20-0-05 – Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 

45.20-0-06 – Serviços de borracharia para veículos automotores 

49.30-2-03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos 

 

2.2. Dados Constitutivos das Unidades & Principais Gestores 
 

O quadro societário das empresas denominadas RECUPERANDAS, apresentam as seguintes 

composições societárias: 

 

- CALIFÓRNIA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

a) Endereço: Avenida Eurípedes Ferreira de Assis, nº 842, Rodovia GO- 070, Centro, Itauçu 

(GO). 

 

b)  Capital Social:  

Sócio/Cotista % Nº de Quotas Valor Quota (R$) Total (R$) 

Céldison Antônio Duarte da Silva 50 100 1.000,00 100.000,00 

Delcirene Rodrigues da Silva 50 100 1.000,00 100.000,00 

                                         Total→ 100 200   200.000,00 
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- AUTO POSTO DERIVADOS DE PETRÓLEO CALIFÓRNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Endereço: Avenida Paraná, S/N, Qd. 01, Lt. 07/08, Vila Três Poderes, Itaguari (GO), CEP: 

76650-000. 

 

b)  Capital Social:  

Sócio/Cotista % Nº de Quotas Valor Quota (R$) Total (R$) 

João Paulo Rodrigues Duarte 90 180.000 1,00 180.000,00 

Matheus Duarte da Silva 10 20.000 1,00 20.000,00 

                                         Total→ 100 200.000   200.000,00 

 

- AUTO POSTO MOZARLÂNDIA LTDA 
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a) Endereço: à Rodovia GO-164, Km 165, S/N, Zona Rural, Mozarlândia (GO),   CEP:   76700-

000. 

b)  Capital Social:  

Sócio/Cotista % Nº de Quotas Valor Quota (R$) Total (R$) 

João Paulo Rodrigues Duarte 90 270.000 1,00 270.000,00 

Matheus Duarte da Silva 10 30.000 1,00 30.000,00 

                                         Total→ 100 300.000   300.000,00 

 

 

- SACRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Endereço: Rodovia GO-070, Km 14, margem direita, S/N, Vila Adilair, Goianira (GO), CEP: 

75370-000. 

b)  Capital Social:  

Sócio/Cotista % Nº de Quotas Valor Quota (R$) Total (R$) 

Céldison Antônio Duarte da Silva 50 1.000 100,00 100.000,00 

Delcirene Rodrigues da Silva 50 1.000 100,00 100.000,00 

                                         Total→ 100 200   200.000,00 

 

2.3. Modelo de Gestão do Negócio 
 

As empresas estão estruturadas seguindo o conceito de “Grupo Econômico”. A formação dos 

denominados Grupos Empresariais ou Econômicos, conjunto de sociedades empresariais que, de 

algum modo, coordenam sua atuação para maximizar o lucro e a produtividade, diminuir os custos 
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e, assim, garantir posição no mercado, é tendência dentro do cenário econômico brasileiro e 

mundial. Elas estão ligadas por laços familiares e com evidente interligação no que tange a gestão. 

 

Por questões estratégicas e de posicionamento de mercado, o grupo mantém a operação de três 

empresas, todas localizadas no estado de Goiás e dentro de uma rota logística que permite uma 

melhor eficiência em seus processos, principalmente a distribuição/aquisição de combustíveis.  

 

As RECUPERANDAS são administradas em conjunto, de forma unificada naquilo que a natureza da 

departamentalização exige, visto que atuam nos mesmos segmentos e com os mesmos propósitos.  

Desta forma, os três principais sócios / gestores do grupo, possuem responsabilidades gerenciais 

definidas sobre as três unidades em operação atualmente, bem como ficam lotados 

presencialmente um em cada unidade, a fim de garantir melhor controle e tempo/resposta as 

demandas diárias do negócio. 

 

O grupo tem como principais gestores, atuando no nível estratégico, os diretores Céldison Antônio 

(responsável pela Unidade de Mozarlândia), Matheus Duarte (compras das unidades) e João Paulo 

Rodrigues (financeiro das unidades). Trata-se de gestão familiar, porém todos devidamente 

qualificados e com significativa experiência para o exercício de suas responsabilidades. As decisões 

estratégicas mais relevantes são tomadas em conjunto pelos três gestores, em um formato 

informal de conselho diretor decisório. Cada empresa conta ainda, atuando no nível tático, com a 

figura de um gerente geral e um gerente de pista, também devidamente qualificados para as 

respectivas atribuições.   

 

No quadro resumo abaixo, pode-se identificar de forma objetiva a responsabilidade estratégica de 

cada gestor e em qual unidade o mesmo atual presencialmente.  

  

Sócio / Gestor Responsabilidade de Gestão s/ o 

grupo de empresas 

Empresa / Cidade lotado 

Céldison Antônio Diretor Geral e Comercial 

(Clientes, Fornecedores e Novos 

Negócios) 

Auto Posto Mozarlândia Ltda. 

Município de Mozarlândia.  

Matheus Duarte Diretor Operacional (compras, 

logística e pátios) 

Sacramento Combustíveis e Lub. 

Ltda. Município de Goianira 

João Paulo Rodrigues Diretor Administrativo / 

Financeiro 

Auto Posto Derivados de Petróleo 

Califórnia Ltda. Município de Itaguari 

(GO). 

 

Nota: A empresa Califórnia Combustíveis e Lubrificantes Ltda, situada no município de Itauçu, foi 

desativada e seu passivo será incorporado pela Sacramento Combustíveis. 
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O grupo, por meio de suas três empresas, está departamentalizado por funções e atividades afins, 

previamente definidas e estruturadas por atividades. Ressalta-se ainda que em função de existir 

processos ou tarefas que não exigem dedicação exclusiva de um profissional, em razão de baixa 

complexibilidade ou volume de atribuições, algumas funções correlatas mencionadas no 

organograma estão agrupadas em um mesmo colaborador. 

 

 



2.3.1 – Organograma (Pós Reestruturação) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Diretoria Geral 

 

Adm / Financ. 
 

Operacional 
 
 

Compras 

Assessoria Jurídica 

Pessoal 
 

Financeiro 
 

Serviços Gerais 
 
 
 Serviços Administrativos 

 
 

Pátio 
 
 
 
 
 

T.I 
(Terceirizado) 

Gerente Geral 

Contabilidade 
(Terceirizado) 

Gerente de Pista 

Frentistas 

Operador de Caixa 

Serviços Gerais 

Comercial 

Clientes 

Neg. Grandes Contas 

Neg. Novos Fornecedores 

Manutenções 

Logística 



2.3.2. Missão 

 

Ofertar produtos e serviços de postos com confiabilidade e qualidade a nossos clientes, garantindo 

a rentabilidade dos negócios, investindo e valorizando nossos colaboradores, respeitando e 

contribuindo com o meio ambiente e a sociedade.  
 

2.3.3. Visão 

 

Ser reconhecida como uma rede de postos ofertante de produtos e serviços de alta qualidade. 

 

2.3.4. Valores 

 
Somos um grupo de postos comprometidos com a qualidade dos produtos e satisfação de nossos 
clientes. Preço justo. Respeito aos nossos fornecedores, parceiros, colaboradores e meio ambiente. 
Responsabilidade social. 
 

2.3.5. Controles Gerenciais 
 

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

 

1. TECSHOP NET – Software dedicado a gestão e controle de dados e informações – 

especializado em postos de combustíveis; 

2. Planilhas em Excel para controles específicos de resultados. 

 

2.3.6. Políticas sociais e ambientais 
 

Social: O Grupo realiza doações esporádicas a instituições de caridade, doações de cestas básicas a 
colaboradores no final do ano e ainda, disponibiliza mecanismos de crescimento profissional 
quando oportuno.  

 

Ambiental: O Grupo segue rigorosamente a legislação ambiental vigente, no que se refere a 
armazenagem de produtos, coleta e descarte de lixo e resíduos.  
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2.3.6. TIME LINE 

 

 Agosto de 2003 - Celdíson e Delcirene adquiriram o primeiro posto de combustível, 

localizado no município de Itaguari (GO) (AUTO POSTO DERIVADOS DE PETRÓLEO 

CALIFÓRNIA LTDA).  

 2004 e 2006 – Período de aprendizado, melhoria nos processos e consolidação da 

empresa como negócio viável. 

 Em 2007 surgiu a oportunidade de expansão, com a implementação de mais um posto, 

este localizado no município de Itauçu (GO) (CALIFÓRNIA COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA), em um imóvel arrendado.  

 Em 2008, com negócios indo bem tanto comercialmente, quando administrativamente, 

os sócios tomaram a decisão de entrar em uma nova fase de expansão através da 

implementação do terceiro posto, sendo este situado na cidade de Nova Crixas. (*Hoje 

já não tem mais esta operação). 

 Em 2010, com os negócios caminhando de forma viável e próspera, foi adquirido e 

implementado o 4º posto, situado na cidade de Goianira (GO) (SACRAMENTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA), também em um imóvel arrendado. 

 Em 2011 com grande aumento na demanda para vendas de Diesel para fazendas, surgiu 

a ideia de implantar uma unidade de Transportador Revendedor Retalhista (TRR), que 

consiste numa operação de distribuidora de Diesel. A cidade escolhida para sediar esta 

unidade foi Goianira (GO), devido a proximidade da base do Senador Canedo e por 

oferecer melhores condições logísticas para o grupo no que tange a distribuição de 

entregas. Foram realizados investimentos de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (Um 

milhão de reais) na época destinado a aquisição de terreno, equipamentos, tanque, 

alvenaria, galpão, entre outros). Infelizmente a liberação do alvará de funcionamento da 

ANP, o qual era muito burocrático, não ocorreu, tendo o pleito indeferido após anos em 

análise.   

 No final de 2011, foi adquirido mais um posto na cidade de Mozarlândia (GO). A 

aquisição desse posto ocorreu com forma de pagamentos parcelados, sendo R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) de entrada, R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil 

reais) com prazo para 1 (um) ano e, mais R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil 

reais) com 2 anos para pagamento.   

 Em 2012/2013 o grupo experimenta uma primeira forte crise financeira, com prejuízos 

decorrentes da tentativa frustrada do TRR (Transportador Revendedor Retalhista), 

adicionando aos prejuízos que os postos acumulavam, principalmente decorrentes de 

expressivas quedas em vendas, gerando assim grandes dificuldades de pagar 

fornecedores. Como consequência dos atrasos, bancos e fornecedores cortaram créditos 

de uma vez só, além de onerar os custos financeiros das operações.  
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 Em junho de 2013 tomou-se a decisão de “bandeirar” os postos com a distribuidora 

ZEMA PETRÓLEO LTDA, com a intenção de salvar os negócios, visto que era oferecido 

uma bonificação em troca dos contratos de fidelidade.  Ocorre que a medida não surtiu 

efeito no caixa, pois na prática, a Zema vendia produtos com preços acima dos demais 

fornecedores, retirando a competitividade comercial do Grupo, agravando ainda mais 

sua situação financeira. As renegociações com os fornecedores se iniciam neste ponto, 

inclusive com a própria Zema. 

 2013 a 2016 - período em que os sócios dedicaram a realizar muitos acordos / 

negociações de dívidas e com fracos resultados financeiros em seus postos.  

 Em 2016, na tentativa de capitalização, foi tomado a decisão e realizado a venda do 

posto de Nova Crixas (GO). 

 Em 2018 ocorreu uma grande crise econômico no país, com destaque a greve dos 

caminhoneiros.  Este fato impactou na redução das vendas e deterioração do fluxo de 

caixa no que tange as condições de pagamentos das dívidas e fornecedores. Como 

consequência, precisou recorrer a mais empréstimos a bancos, o que oneraria ainda 

mais o custo financeiro das operações.  

 Em 2019 compromissos dos acordos, mais pagamentos de novos empréstimos com 

incidência de juros significativos, mais aumento de custos operacionais dos postos – 

começaram a deixar o grupo em sua situação financeira bastante prejudicada e delicada. 

Ainda em 2019 o grupo se viu necessário adquirir 02 (dois) novos caminhões através da 

linha de crédito Finame, pois os caminhões que a empresa tinha estavam velhos, 

gerando maiores custos com reparos, manutenções e paralizações.  

 Em 2020 o grupo inicia o ano com grandes dificuldades financeiras. As RECUPERANDAS 

optaram em março de 2020 encerrar o modelo de bandeiramento (exclusividade) com a 

empresa TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA. Com a ocorrência da pandemia causada pelo 

covid-19 e a consequente desestabilização da economia brasileira, reduzindo o consumo 

e circulação de pessoas, foi a gota d’água para o cenário falimentar. Desistir foi 

imediatamente descartado, pois ainda se acredita nas viabilidades econômicas das 

pleiteantes, que geram empregos e renda para várias famílias e ajudam a movimentar a 

economia. Frente a este cenário, como todas as armas que as empresas dispunham para 

esse embate já foram utilizadas, restou o pedido de recuperação judicial em junho deste 

corrente ano, buscando no Poder Judiciário amparo e socorro para amparar a 

reestruturação de suas dívidas e consequente adequação as projeções de geração de 

caixa. 

 

2.4. Mercado  
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2.4.1. Principais produtos e serviços 
 

 O grupo atua no segmento de postos em sistema de “bandeira branca” (desde março de 2020), 

através da venda de combustíveis para veículos automotores, além da comercialização de 

lubrificantes, aditivos e demais produtos correlatos ao segmento em questão.  

 

Para melhor entendimento, os produtos e serviços das RECUPERANDAS estão estruturados em 03 

(três) linhas, conforme descritos a seguir.  

 

 1 – Combustíveis: Esta linha representa 97,86% (noventa e sete vírgula oitenta e seis por 

cento) do faturamento do grupo e corresponde aos seguintes produtos: 

 

a) Etanol Hidratado  

b) Gasolina Aditivada 

c) Gasolina Comum  

d) Óleo Diesel  S500 e S10 

 

 2 – Lubrificantes e correlatos: Esta linha representa 1,98% (um vírgula noventa e oito por 

cento) do faturamento do grupo. Destaca-se que esta linha refere-se a prestação de serviços de 

substituições de produtos, além da comercialização de aditivos, filtros, fluído de freios, lubrificantes 

(com maior predominância), entre outros.  

 

 3 – Outros: Esta linha representa 0,16% (zero vírgla dezesseis por cento) do faturamento do 

grupo e corresponde aos aluguéis das lojas de conveniência dos postos do município de 

Mozarlândia (GO), Itaguari (GO) e Goianira (GO).  

 

2.4.1.1 – Preços Médios dos Principais Produtos 

 

Linha de Produtos 
Posto Califórnia 
(Mozarlândia) 

Auto Posto Califórnia 
(Itaguari) 

Posto Califórnia 
(Goianira) 

Combustíveis Preços médios (R$) Preços médios (R$) Preços médios (R$) 

   - Etanol Hidratado 2,89 2,499 2,499 

   - Gasolina Aditivada --- 4,199 --- 

   - Gasolina Comum 4,39 4,99 3,899 

   - Diesel S500 3,39 3,249 3,199 

   - Diesel s10 3,49 3,349 3,299 

Lubrificantes  

319,00 o balde com 20 litros. 
(Posto com perfil de venda 

com maior predominância 
para linha de veículos 

pesados). 

319,00 o balde com 20 litros.  
27,00 o litro. (Este item possui 

maior volume de venda em 
função do perfil do posto, o qual 
atende maior fluxo de veículos 

linha leve. 

319,00 o balde com 20 litros.  
27,00 o litro.  

Posto com perfil de venda diluído 
para os dois perfis de venda (leve 

e pesada). 

Aditivos 15,00 15,00 15,00 

Outros (Aluguéis) 4.000,00 3.000,00 2.000,00 
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2.4.1.2 – Outros percentuais de representatividades 
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2.4.2. Clientes 
 

Para cada empresa do grupo, as quais estão localizadas em municípios distintos, a predominância 

no perfil de clientes também se modifica, seguindo as características econômicas, vocações e 

pujanças de cada região. Desta forma, o tipo de demanda por produtos e volumes de 

comercializações também possuem representatividades dessemelhantes. 

 

Para a empresa situada no município de Mozarlândia (GO), AUTO POSTO MOZARLÂNDIA LTDA, a 

maior demanda de produtos refere-se a linha de diesel, em função do expressivo fluxo de veículos 

pesados, provenientes principalmente da vocação da região pelo agronegócio. Desta forma, em 

média, 40% do faturamento total desta Recuperanda são compostos por produtores rurais e 

pecuaristas que fazem uso para atender as necessidades de suas máquinas, tratores, caminhões e 

outros. Outros 40% são provenientes de transportadoras e caminhoneiros autônomos, os quais 

circulam pela região com destaque para o transporte de gado gerado principalmente pela operação 

do Frigorífico JBS S/A. Os demais 20% correspondem ao público pessoa física local e que trafegam 

pela rota do Araguaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a empresa situada no município de Itaguari (GO), AUTO POSTO DERIVADOS DE PETRÓLEO 

CALIFÓRNIA, a demanda de produtos ocorre de forma mais pulverizada, porém com um destaque 

maior ao etanol. Desta forma, em média, 45% do faturamento total desta Recuperanda é composto 

por pessoas físicas, contemplando residentes da região e viajantes que trafegam na cidade por 

passagem; 25% por agropecuaristas e os demais 30% correspondem ao setor público (prefeitura) e 

empresas diversas.  
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Para a empresa situada no município de Goianira (GO), SACRAMENTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, a demanda de produtos também é mais pulverizada, com uma carteira de 

clientes também heterogênea. Desta forma, em  média 25% do faturamento desta empresa é 

proveniente do público viajante que trafega pela GO-070, 20% proveniente da Prefeitura Municipal 

desta cidade, 30% de residentes locais – com destaque aos que fazem uso de veículos para 

trabalhar na capital Goiânia e os demais 25% compostos por empresas locais.  
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2.4.3. Principais fornecedores 
 

Por razões competitivas e de sobrevivência no mercado, as RECUPERANDAS optaram neste 

corrente ano, mais precisamente em março de 2020, encerrar o modelo de bandeiramento 

(exclusividade) com a empresa TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA, modelagem que teve início no ano 

de 2013 e que vinha inviabilizado sua atuação frente a concorrência em função dos altos preços de 

venda impostos pela Bandeira.  

 

O plano de soerguimento prevê atuar durante todo o período recuperacional no modelo de 

negócios “bandeira branca”, ou seja, atuação sem exclusividade com um determinado fornecedor, 

podendo assim comprar de acordo com as melhores ofertas de produtos e preços de compra mais 

competitivos no mercado, observando sempre a cotação do dia.  

 

Dentre as principais categorias de fornecedores estão as distribuidoras de combustíveis situadas no 

Polo Petroquímico de Senador Canedo (GO), distribuidoras de auto peças e de lubrificantes situados 

com maior predominância na Capital Goiânia, além de lojas, supermercados e distribuidoras 

diversas para fornecimento de insumos para escritório e limpeza, também situados em Goiânia 

(GO) e nas respectivas cidades nas quais estão localizadas as RECUPERANDAS. São empresas de 

pequeno a grande porte. 

 

As RECUPERANDAS possuem atualmente uma carteira ativa de aproximadamente 15 (quinze) 

fornecedores cadastrados nas mais diversas categorias. O estado de Goiás possui expressiva 

disponibilidade de insumos e produtos de revenda para este setor, com excelente qualidade e 

logística adequada. No caso dos combustíveis, que representam maior volume de compras junto a 

fornecedores, como mencionado anteriormente, são oriundos  do Polo Petroquímico de Senador 

Canedo, que está situado a 18 km da capital Goiânia (GO), sendo o maior polo da região Centro – 

Oeste do país, abrigando dezenas de distribuidoras e indústrias deste segmento.  O Polo 

Petroquímico está situado ainda a 53 km de Goianira (GO), a 128 km de Itaguari (GO) e 326 km de 

Mozarlândia (GO). 

 

O “Grupo Califórnia” vem utilizando uma política de compras denominada de “fornecedores 

preferenciais”, ou seja, mantendo um relacionamento comercial com predileção aos seus principais 

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

disponibilidade de produtos. Com o início do processo de Recuperação Judicial está havendo 

necessidade de revisão/substituição de alguns fornecedores, em função de bloqueio de 

fornecimento por parte de fornecedores que passaram a ser “credores” no processo. Para estes 
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analisamos a criação de subclasse de fornecedores parceiros, porém desde que a relação comercial 

seja reestabelecida. 

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

preço, qualidade dos produtos, disponibilidade, parceria frente ao processo de RJ e condições de 

pagamento.  

Atualmente, os principais fornecedores do grupo são: 

FORNECEDOR CIDADE 

ARAGUAIA DISTRIBUIDORA SENADOR CANEDO (GO) 

MAX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO SENADOR CANEDO (GO) 

FEDERAL PETRÓLEO - DISTRIBUDIORA SENADOR CANEDO (GO) 

PETRO GOIÁS DISTRIBUIDORA SENADOR CANEDO (GO) 

COMANDO DISTRIBUIDORA GOIÂNIA (GO) 

LUBRIPEÇAS COM. LUBRIFICANTES GOIÂNIA (GO) 

MATRIX LUBRIFICADNTES GOIÂNIA (GO) 

MONACO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM. GOIÂNIA (GO) 

 

2.4.4. Principais Concorrentes 
 

Os principais concorrentes das RECUPERANDAS são formados por empresas que atuam na 

comercialização de combustíveis e correlatos, nas respectivas regiões, sendo bastante expressiva e 

competitiva. 

 

É importante ressaltar ainda a expressiva instalação de novos postos de combustíveis nos últimos 

anos, gerando desequilíbrio entre a relação oferta versus demanda em algumas localidades. Tais 

postos buscam, cada qual, seu diferencial como: modelagem de bandeiramento, porte, estrutura 

física, localização (cidade ou rodovia), serviços agregados, composição de preços, entre outros.  

 

Quanto as RECUPERANDAS o maior problema quanto a concorrência, identificado nos últimos anos, 

foi de fato o preço de venda dos produtos. Perderam bastante competitividade quando decidiram 

adotar o modelo de bandeiramento, pois tornou seus produtos mais caros que os concorrentes, 

principalmente aos de “bandeira branca”, provocando assim redução de vendas e 

consequentemente de margens. 

 

Na empresa situada no município de Mozarlândia (GO), AUTO POSTO MOZARLÂNDIA LTDA, os 

principais concorrentes atualmente são: 

 

 Posto Saturno – Bandeira Shell - R. Altíno Tomé, 562-648, Mozarlândia - GO, 76700-000 

 Posto Roda Bem - Mozarlândia - GO, 76700-000 
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Na empresa situada no município de Itaguari (GO), AUTO POSTO DERIVADOS DE PETRÓLEO 

CALIFÓRNIA, os principais concorrentes atualmente são: 

 Posto Itaguari – GO-154, km 26, Itaguari (GO) 

 Posto Santo Expedito – Rodovia GO 154, km 10, Taquaral de Goiás (GO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na empresa situada no município de Goianira (GO), SACRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, os principais concorrentes atualmente são: 

 Posto Paineiras – GO-070, Km 10, Goianira (GO); 

 Auto Posto Coralina – GO-070, Goianira (GO); 

 Posto RM 4 – GO 070, Goianira (GO); 

 Posto Xodó - GO 070, Goianira (GO); 
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2.4.5. Parâmetros de comercialização atual 
  

2.4.5.1. Políticas de compras 
 

Considerando a atual situação vivenciada pelas RECUPERANDAS, 90% das compras estão sendo 

realizadas à vista, sistemática que deve ocorrer até a homologação do PLANO.  Com sua aprovação 

projeta-se uma sensível e limitada retomada do crédito. No entanto, mesmo atingindo o volume de 

comercialização estimado ao longo dos próximos anos, manterá maior parte das compras com 

predominância a vista - 85% à vista e 15% a prazo (prazos médios de pagamentos de 10 dias). Isto 

se dará em razão de se obter melhores condições negociais e por questões pertinentes a concessão 

de crédito durante e pós recuperação judicial. Antes do período de crise, a empresa atuava com 

uma política de compras com concentrada no prazo, chegando a 97% nesta modalidade, com 

prazos médios de até 21 dias. O departamento de compras está subordinado a Diretoria de 

Operações. 

 

2.4.5.2. Políticas de vendas 
 

As RECUPERANDAS vêm atuando com uma política de vendas estruturada, em média, em 20% a 

vista e 80% a prazo, com prazo médio de recebimento de 30 dias.  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 ocorrendo as compras com maior predominância à vista (85%), em 

função de melhores condições negociais e principalmente pela condição da recuperação judicial, 

acrescido de vendas com recebimento a prazo (80%), gera-se uma significativa necessidade de 

capital de giro para a operação. Este montante, o qual será demonstrado a seguir nas planilhas 

financeiras, passa a ser um dos fatores essenciais para viabilizar a recuperação das empresas e será 

sempre um fator de análise para crescimento e expansões futuras. Este fato justifica a necessidade 

de carência para início dos pagamentos das dívidas reperfiladas. 

 

2.4.5.4. Comissões & Força de Vendas 
 
As RECUPERANDAS remuneram a título de comissões para os profissionais dedicados aos frentistas 
o percentual de 3,0% sobre o valor das vendas para a linha de lubrificantes. Para as demais linhas 
não há remuneração por comissões. Vale a pena ressaltar que os frentistas e demais colaboradores 
recebem salários fixos em regime de CLT.  
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2.4.5.5. Cadeia Produtiva do Segmento 

 

 
 

2.4.5.6. Logística & Compras 
 
O grupo das RECUPERANDAS possuem uma frota de 02 (dois) caminhões de grande porte para 
busca dos combustíveis no Polo Petroquímico de Senador Canedo e 01 (um) caminhão de pequeno 
porte para aquisição de demais produtos de revenda tais como lubrificantes e aditivos.  Os custos 
com fretes representam em média 1,03% do faturamento do grupo. 
 
O transporte próprio para busca dos combustíveis é essencial para formação da margem do 
negócio, uma vez que possibilita uma reposição de estoque mais eficiente, pontualidade e custos 
mais reduzidos. A terceirização representaria um acréscimo nos custos com logística superior a 
20%, inviabilizando o soerguimento do negócio, que apresenta margem final não superior a 3% do 
faturamento bruto.   
 
Diariamente os gerentes dos postos enviam as medidas dos estoques e o Diretor de Operações, 
também responsável pelas compras, faz a programação de compras, cotação do dia e as respectivas 
compras. Com a compra efetiva, os caminhões são acionados para a busca e distribuição entre as 
RECUPERANDAS. Vale a pena ressaltar que a localização das 03 (três) empresas possuem 
localizações que geram uma rota logística eficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Página 23 de 68 

 

2.4.5.7. Estratégias de marketing 
 

As RECUPERANDAS utilizam como ações de divulgação as seguintes estratégias: 
 

 O uso de redes sociais para divulgação das empresas; 
 

 Visitas de prospecção por parte do sócio Sr. Celdíson a empresas e agropecuaristas para 
oferta dos produtos; e 

 

 Investimentos em identidade visual das empresas, com o propósito de mantê-las com 
estrutura moderna e visual atrativo.  A seguir fotos das respectivas empresas: 

 
 

- AUTO POSTO MOZARLÂNDIA LTDA 
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- AUTO POSTO DERIVADOS DE PETRÓLEO CALIFÓRNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SACRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 
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2.5. Diferenciais Competitivos 
 

Os principais diferenciais competitivos das RECUPERANDAS são: 

  - Dedicação, experiência e presença constante dos sócios no dia a dia operacional; 

 - Gestão eficiente e adequada da atividade; 

 - Empresas “enxutas” quanto a custos diversos, devidamente mapeados e controlados; 

 - Localização estratégica de cada unidade frente aos seus concorrentes; 

 - Logística adequada, tanto no que se refere a distribuição em função da rota geográfica das 

três empresas, quanto em relação a busca dos combustíveis em frota própria e nova;  

 - Padronização da identidade visual das três empresas, permitindo uma maior robustez de 

grupo e estrutura visual moderna e atrativa. 

 

 

2.6. Análise econômica do setor  

Nos dias atuais é possível afirmar que o mercado de combustível é uns dos mais importantes para 

todos os setores da economia e consequentemente para a sociedade. Hoje não mais nos 

imaginamos sem nosso carro ou sem os meios de transporte de mercadorias, sejam elas 

alimentícias, cosméticos, eletrônicos e outros. Hoje, na verdade, próximo a 30% da energia 

consumida no Brasil vem de Usinas Termelétricas, movidas em boa parte por diesel. 

Consiste, ainda, em um dos setores da economia que mais gera empregos, sejam eles diretos ou 

indiretos. Estatisticamente um posto de combustível que vende entre 100 a 150 mil litros de 

combustível mês, emprega no mínimo 6 a 8 empregados de forma direta e mais 10 a 15 pessoas 

indiretamente.  

O setor está diretamente relacionado ao desempenho e crescimento de outros setores da 

economia, tais como: Agronegócio, Automotivo, Industrial, Auto Peças, Transporte Rodoviário, 

Construção Civil, entre outros. Apesar de se tratar de um segmento com comercialização de 

produtos essenciais ao dia a dia, as anteriores e atuais crises econômicas que impactaram e 

impactam até o presente momento de forma generalizada a todos os setores da economia, 

também vem influenciando a performance dos postos de combustíveis em geral. Com a retração do 

emprego e renda, além das paralizações, existe automaticamente uma desaceleração nas vendas e 

aumento de inadimplência.  

2.6.1- Panorama  

 Setor de Postos de Combustíveis no Brasil: 

o Aproximadamente 42 mil postos revendedores de combustíveis; 

o Entre julho de 2018 a junho de 2019 ao setor gerou R$430 bilhões em receitas; 

o Foram arrecadados R$ 128,6 bilhões com tributos federais e estaduais em 2019;  

o Cerca 1,5 milhões de pessoas empregadas ao redor do país; 
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o Estima-se que o consumidor médio gastou 11% de sua renda mensal com gasolina; 

o Em 2019, 140 bilhões de litros de combustíveis foram vendidos no mercado brasileiro. 

 

 Impactos das Crises no Setor de Combustíveis  

Greve dos Caminhoneiros 

o A greve dos caminhoneiros ocorrida em 2018, influenciou o desempenho do mercado de 

combustíveis sobretudo naquele ano. O setor ficou praticamente estável (alta de apenas 

0,3%) em relação ao ano de 2017, totalizando 125,1 bilhões de litros comercializados; 

o O combustível com maior queda na venda em litros foi o diesel, com -18% em comparação a 

abril do ano anterior. O Sul foi a região com maior queda, de 27% no mês. 

 

Pandemia de Covid -19 e Oferta Mundial de Petróleo 

o Estimativas preliminares da Agência Internacional de Energia (IEA) indicam uma redução 

expressiva de 8,6 milhões b/d na demanda global de petróleo em 2020; 

o No começo de março/2020, houve queda no o custo do barril de petróleo para perto de US$ 

30 -, sendo a maior queda desde a Guerra do Golfo, no início da década de 1990; 

o Pela primeira vez na história, no dia 20 de abril, o preço do barril no mercado futuro (para 

maio) chegou ao patamar negativo, valendo inacreditáveis US$ -37,63 (WTI – referência 

para o mercado norte-americano); 

o A BR Distribuidora reportou lucro líquido de 188 milhões de reais no segundo trimestre, 

queda de 37,7% na comparação com o resultado do mesmo período do ano anterior. 

A receita líquida recuou 38,1%, para 14,9 bilhões de reais, na esteira de um recuo do volume 

de vendas de 21,7% ante o segundo trimestre do ano passado, para 7,8 bilhões de litros; 

o A Agência Internacional de Energia indica uma redução da atividade de transporte 

rodoviário em regiões que adotaram medidas de restrição à circulação da ordem de 50% a 

75%. No mundo, no período de janeiro a março de 2020, esta atividade representou, em 

média, 50% do nível estimado em 2019; 

o Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) indicam queda 

nas vendas de QAV (-85%), gasolina C (-29%), e óleo diesel B (-14%) realizadas no mês de 

abril de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019; 

o Em maio, as vendas de gasolina caíram 20%, enquanto para o etanol a baixa foi de 30% em 

relação ao ano anterior, segundo estatísticas da Bioagência com base em dados da ANP; 

o Em julho deste ano, as vendas caíram de 4,18 bilhões para 3,66 bilhões de litros – uma 

diminuição de 500 milhões de litros; 

o O faturamento dos postos de combustíveis em Goiás teve redução de até 60% desde o início 

das medidas restritivas para frear o avanço do coronavirus no estado. Os postos situados em 

região urbana perderam 60% das receitas. A queda na venda nas estradas foi um pouco 

mais amena (40%), mas também bastante significativa. (Sindiposto); 

o A Archer Consulting – Assessoria em Mercados de Futuros prevê uma queda de 9.35% no 

Ciclo Otto em relação ao ano passado. Segundo relatório divulgado pela consultoria, em 

2019, o Brasil consumiu 60.7 bilhões de litros de combustíveis total (gasolina A, anidro e 

https://exame.com/noticias-sobre/br-distribuidora/
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hidratado) que correspondem a 53.95 bilhões de litros gasolina equivalente. Para este ano, 

a previsão baixou para 48.9 bilhões de litros. A consultoria destacou ainda que, além da 

perda de receita em valores correntes de mais de R$ 10 bilhões, só com o etanol; 

o Segundo levantamento da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) em junho, a 

comercialização de hidratado caiu 19,64% ante igual mês de 2019. Traduzindo em números, 

as distribuidoras compraram 1,47 bilhão de litros de hidratado em junho, ou seja, 360 

milhões de litros a menos do volume comprado no mesmo período de 2019; 

o Uma das mais impactadas pela COVID-19, a indústria automobilística também foi uma das 

que menos demandou transporte, com queda de 56,1%. Por outro lado, o transporte que 

atende o agronegócio viu uma redução menor: de 32,3%, assim como o da indústria 

de alimentos refrigerados (-24,6%) e não refrigerados (-30,4%).  

 

 Recuperação 

 

o Em julho deste ano houve uma queda na demanda por combustíveis do Ciclo Otto de 

12,25%. Porém, comparando com o mês de maio – quando a retração anual foi de 23,9% –, 

a situação indica certa recuperação. Em abril, a diminuição anual foi de 30,2%; 

o Para os próximos meses, as expectativas são de que os volumes continuem melhorando. 

Uma tendência é que o etanol ganhe participação de mercado da gasolina, devido aos 

repasses de preços da Petrobrás e a sazonalidade favorável da cana de açúcar; 

o Segundo dados do secretário do Ministério de Minas e Energia (MME) a demanda por diesel 

em julho de 2020 era de 4% superior ao observado em igual período do ano passado. No 

momento mais agudo da crise econômica causada pela pandemia do conoravírus, em abril, 

o consumo do combustível chegou a recuar 18%. 

 

2.6.2- Setor de Combustíveis 

 

O setor de combustíveis no Brasil envolve a cadeia produtiva de derivados do petróleo e gás 

(exploração e produção, refino, transporte, distribuição e revenda varejista), a cadeia do etanol 

(cultivo da cana-de-açúcar, refino, distribuição e revenda varejista) e a cadeia de biodiesel 

(produção de óleo vegetal, coleta de gorduras animais, modificação química dos óleos e 

distribuição). O preço do petróleo bruto é o principal determinante do preço de venda dos 

combustíveis derivados de petróleo. O reflexo das mudanças de preço do petróleo nos seus 

derivados pode não ser imediato, havendo defasagem entre o repasse das alterações no preço do 

petróleo ao preço dos combustíveis. 

 

Há ainda outros fatores que afetam os preços de venda dos combustíveis, tais como custos de 

refino, margens de comercialização praticadas por refinarias, distribuidores e varejistas, e tributos 

incidentes (CIDE, PIS/PASEP, COFINS e ICMS), que representam cerca de 44% do preço final da 

gasolina. Em relação à gasolina e ao diesel, também se deve considerar o impacto dos preços dos 

biocombustíveis (etanol anidro e biodiesel) e seu percentual de mistura obrigatória. 

http://unicadata.com.br/listagem.php?idMn=63
https://unica.com.br/
https://www.novacana.com/n/etanol/mercado/consumo-etanol-hidratado-registra-queda-anual-32-maio-020720


 

 

Página 28 de 68 

 

 

Ao contrário da exploração, da produção e do refino, a distribuição e a revenda varejista de 

derivados de petróleo e etanol nunca estiveram sujeitas ao monopólio estatal. Porém, até 1997, 

dependiam de regulamentação do Departamento Nacional de Combustíveis (DNC). 

 

Com o objetivo de transformar o setor que era estritamente regulado (o governo determinava os 

preços de compra e venda) em um setor competitivo, essa regulamentação começou a ser 

flexibilizada a partir de 1992. Em 1997, o governo autorizou os postos de combustíveis a se 

manterem vinculados a uma distribuidora ou atuarem com bandeira branca. Isto permitiu a entrada 

de pequenas redes de postos, abrindo espaço para a criação de pequenas distribuidoras e 

ampliando a concorrência. Em dezembro de 2001, a última etapa da liberalização foi 

implementada. Nesse novo modelo, continua vedado aos distribuidores o exercício da atividade de 

revenda varejista (exceto postos-escola). 

 

Com o processo de liberalização, a estrutura do mercado sofreu profundas modificações, 

especialmente com a entrada de novos participantes. No entanto, no segmento de distribuição, os 

principais players mantiveram um poder de mercado elevado (em torno de 65%), com o número de 

distribuidoras tendo se reduzido levemente entre 2000 e 2017. 

 

Já no mercado de revenda varejista, verificou-se o aumento da rivalidade com (i) o aumento do 

número de postos de revenda e (ii) o crescimento da participação de mercado dos postos de 

bandeira branca e de bandeiras de pequenas distribuidoras. O número de postos aumentou quase 

45% entre 2000 e 2017. Já o número de postos com as bandeiras das principais distribuidoras caiu 

quase 10%. Houve uma redução na participação dessas empresas no mercado varejista, de 76,3% 

em 2000 para 47,7% em 2017, enquanto a participação de postos bandeira branca passou de 8,2% 

para 42,8% 

 

2.6.2.1- A estrutura de mercado da distribuição e da revenda 

 

Historicamente, o setor de distribuição no Brasil foi dominado pelas grandes empresas 

internacionais de petróleo. No entanto, nos últimos anos, três grandes distribuidoras nacionais – 

BR, Ipiranga e Raízen – têm dominado cerca de 65% do mercado de distribuição e respondido por 

47,7% dos estabelecimentos de revenda de combustível. 

 

A distribuição de combustíveis encaixa-se no modelo econômico de concorrência oligopolista, em 

que há um número pequeno de competidores. A concorrência no segmento de revenda varejista de 

combustíveis é, de forma geral, melhor descrita pelo modelo de concorrência monopolística, com 

um grande número de empresas concorrendo com um conjunto específico de serviços associados a 

produtos homogêneos, podendo ocorrer, em mercados geográficos específicos ou em função da 

vinculação dos postos com as distribuidoras, uma dinâmica concorrencial oligopolista. 
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Como a formação dos preços de combustíveis ocorre principalmente nos elos a montante dos 

postos de revenda, o comportamento a ser esperado nesse segmento deve ser uma diferenciação 

de preços pequena em cada região e com oscilações paralelas em resposta às variações do preço 

praticado pelas distribuidoras. 

 

Os postos de bandeira branca desempenham um importante papel na promoção da concorrência, 

tanto na revenda varejista como na distribuição: (i) facilitam a entrada de novas distribuidoras no 

mercado atacadista; (ii) ajudam a acirrar a concorrência no mercado varejista; (iii) são estratégicos 

para combater o conluio. Análises econométricas com dados da ANP indicaram que quanto maior a 

participação de postos de bandeira branca em um município, menores tendem a ser o preço médio 

de venda das distribuidoras e as margens dos postos. E quanto maior a participação de postos de 

bandeira das grandes distribuidoras, maiores tendem a ser os preços ao consumidor e as margens 

dos postos. 

 

2.6.2.2 - Produtos 

  

O setor de abastecimento de combustíveis no Brasil envolve a cadeia produtiva de derivados do 

petróleo, a cadeia do álcool e a cadeia de biodiesel. Os combustíveis comercializados nos postos de 

revenda são, basicamente, gasolina, óleo diesel e etanol e, em alguns postos, pode-se encontrar 

também o gás natural veicular (GNV). 

 

Três classes de gasolina são oferecidas no varejo no Brasil: comum, premium e aditivada. A gasolina 

produzida nas refinarias ou importada é designada como “gasolina A”. A gasolina vendida nos 

postos ao consumidor final é chamada de gasolina comum, ou “gasolina C”, e resulta da adição do 

etanol anidro à gasolina A. 

 

As refinarias produzem também a gasolina A premium, que é uma gasolina padronizada de alto 

desempenho por sua elevada octanagem. O equivalente no varejo é a gasolina C premium, que 

igualmente tem etanol anidro adicionado como no caso da gasolina comum. 

 

A gasolina aditivada é composta pela gasolina comum C e por aditivos detergentes dispersantes, 

mas não é padronizada. Cada distribuidora produz os seus próprios aditivos. 

 

Dois tipos de etanol são comercializados nos postos de revenda: o etanol comum, ou etanol 

hidratado carburante, e o etanol aditivado que, assim como o seu correspondente da gasolina, 

contém aditivos detergentes dispersantes produzidos pela distribuidora. 

 

Existem três tipos de óleo diesel: o óleo diesel comum B, o óleo diesel aditivado e os óleos diesel 

metropolitanos C e D. A distinção do óleo diesel aditivado é específica a cada distribuidora. O óleo 

diesel metropolitano é um combustível padronizado com propriedades semelhantes ao óleo diesel 

comum, mas que poluem menos. Em certas regiões metropolitanas, somente o óleo diesel 
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metropolitano pode ser comercializado. Desde 2008, o óleo diesel recebe um percentual 

obrigatório de biodiesel na mistura, que hoje é de 10%. 

 

Por fim, o GNV é uma mistura combustível gasosa, proveniente do gás natural ou do biometano, 

destinada ao uso veicular e cujo componente principal é o metano. Do ponto de vista ambiental, 

esse combustível emite uma quantidade menor de gases de efeito estufa e pode ser utilizado por 

praticamente todos os tipos de veículos, desde que seja feita a conversão do motor para uso do 

GNV. 

 

2.6.2.3 - Estrutura do mercado de combustíveis 

 

A estrutura do mercado de combustíveis deriva da própria estrutura da indústria do petróleo, tendo 

em vista que os derivados de petróleo respondem pela maior parte da demanda por combustíveis. 

 

A cadeia do petróleo abrange as atividades de exploração e produção de petróleo e gás (mercados 

upstream), refino do óleo cru, transporte, distribuição e revenda varejista dos derivados e do gás 

natural (mercados downstream). A cadeia do etanol, por sua vez, é composta pelo cultivo da cana-

de-açúcar, pelo refino do caldo de cana, transformando o produto bruto em álcool e açúcar, e pela 

distribuição e revenda varejista. A cadeia do biodiesel, por fim, envolve diversos agentes, uma vez 

que o biodiesel pode ser produzido tanto a partir de óleos vegetais, o que inclui o cultivo e 

processamento de diferentes culturas, quanto a partir de gorduras animais.  

 

CADEIA DE PRODUÇÃO DO PETRÓLEO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS DERIVADOS 

 

 

 

2. 6.3 - Crises que influenciaram o desempenho do setor de Postos de Combustíveis 

 

O Brasil viveu nos últimos anos uma crise política sem precedentes. No entanto,  em maio de 2018, 

quando a crise deixou as instituições e atingiu diretamente o bolso do brasileiro que o país, enfim, 

sentiu o peso de ter de parar por conta da greve dos caminhoneiros e ter mais uma vez a economia 

debilitada. 
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A crise política foi agravada com a atual situação econômica e social brasileira em razão dos impactos 

da pandemia do coronavírus no país. O setor de combustíveis, dado seu impacto na economia foi um 

dos grandes afetado. 

 

2.6.3.1 – Crise Econômica que afetou os anos de 2014 a 2016 

 

Entre abril de 2014 e dezembro de 2016 foram onze trimestres de quedas praticamente contínuas do 

Produto Interno Bruto na mais longa recessão no Brasil desde 1992.  

 

Recessão é a contração da atividade econômica. Segundo a definição oficial do Codace, é uma "fase 

cíclica marcada pelo declínio na atividade econômica disseminada entre diferentes setores 

econômicos". 

 

As empresas investem e produzem menos, o desemprego aumenta, o consumo das famílias diminui, 

um processo de interação entre causas e consequências. Assim o PIB chegou a cair 8,1% acumulados 

até o pior momento da crise. 

 

No Brasil de 2014 a 2016, a queda foi disseminada entre os setores da economia. Do lado da 

produção, só a agropecuária não sofreu. O setor tem sua produção voltada para o mercado externo e 

por isso é menos dependente da demanda nacional - mas representa apenas cerca de 10% do PIB pelo 

chamado lado da oferta. 

 

O setor de serviços, que representa mais da metade do produto, caiu. Mas quem mais sofreu mesmo 

foi a indústria, que chegou a encolher 12,9%. 

 

 

2.6.3.2- Greve dos Caminhoneiros 

 

A greve dos caminhoneiros iniciou no dia 21 de maio de 2018, e durante 10 dias interrompeu rodovias 

em pelo menos 24 estados impactando o país com a falta de insumos por conta da logística de 

transporte terrestre. 

 

A greve aconteceu principalmente pela insatisfação com o aumento do valor do combustível, cobrança 

de pedágios e com a redução do valor do frete. Essa greve teve alto impacto no cotidiano da 

população brasileira, pois, segundo dados da Confederação Nacional de Transporte (CNT), 60% do 

transporte de cargas e 90% do transporte de passageiros são realizados por rodovias. Além disso, os 

fechamentos de rodovias foram feitos em áreas estratégicas como refinarias da Petrobras e o Porto de 

Santos, dificultando ainda mais o fluxo de mercadorias. 
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A greve gerou desabastecimento de produtos nos mercados, principalmente, de alimentos perecíveis 

como frutas e legumes. Esse desabastecimento influenciou o índice inflacionário do mês de maio de 

2018 que registrou aumento de 0,40%, o dobro em relação ao mês de maio do ano anterior. O 

aumento da inflação incidiu, preponderantemente, sobre os alimentos perecíveis e a energia elétrica e 

afetou, sobretudo, as classes mais pauperizadas da população que gastam maior parcela do salário 

com gastos nesses produtos. 

 

Alguns fatores contribuíram para o cenário de insatisfação dos caminhoneiros que ocasionaram a 

greve. Devido à recessão econômica pela qual passava o país, houve redução no volume de cargas, 

especialmente, da indústria e do comércio. Os caminhões passaram a circular com cerca de 60% da 

capacidade total e ainda 39% dos percursos eram realizados por caminhões vazios, segundo pesquisa 

de 2014 feita pela Empresa de Planejamento e Logística. Ademais, a frota de caminhões circulando 

pelo país havia aumentado por conta de financiamentos e incentivos para a compra desses 

transportes, causando a redução do valor do frete por haver muita oferta de caminhões em relação 

à demanda. 

 

Esses fatores somaram-se aos constantes aumentos do combustível dos caminhões, o óleo diesel, 

aumentando os gastos dos caminhoneiros e, consequentemente, reduzindo o valor arrecadado com as 

viagens. O controle do valor do óleo diesel estava entre as principais reivindicações dos 

caminhoneiros, e atendendo a essa exigência foi criada a Medida Provisória 838 (de 30 de maio de 

2018), convertida na Lei nº 13.723 (de 04 de outubro de 2018), que dispuseram sobre a subvenção 

econômica do óleo diesel de uso rodoviário no país. Inicialmente a subvenção foi estabelecida em R$ 

0,07 por litro até o dia 7 de junho de 2018, sendo ampliada para R$ 0,30 por litro entre 8 de junho e 31 

de dezembro de 2018. A subvenção ao óleo diesel e a redução de impostos federais como PIS e Cofins 

foram as principais medidas implementadas pelo governo presidencial de Michel Temer para refrear 

a greve dos caminhoneiros. 

 

Após a garantia de subvenção do óleo diesel, o estabelecimento de um piso para o valor do frete e a 

redução de impostos, os caminhoneiros terminaram a greve ocorrida entre 21 de maio e 1º de junho 

de 2018. A alta do dólar, em setembro de 2018, provocou novo aumento no valor do óleo diesel, e 

novamente os caminhoneiros ameaçaram fazer paralisações. Além do acréscimo ao valor do 

combustível, os caminhoneiros denunciavam também que o valor estabelecido para o piso do frete 

não estava sendo cumprido. Outras ameaças de paralisações dos caminhoneiros ocorreram em 2019, 

no entanto, as lideranças da categoria declinaram da proposta de nova greve após conversações com 

o governo de Jair Bolsonaro, que prometeu cumprir com a fiscalização da cobrança dos fretes. 

 

Para a economia, a paralisação teve grande impacto nos resultados anuais. O Produto Interno Bruto 

(PIB), que é a soma de todos os bens produzidos no País em dado período, chegou a ter crescimento 

projetado de até 3%, mas acabou recalculado para 1,3%.  

 

2.6.3.2.1- Impactos Gerados pela Crise dos Caminhoneiros no Setor de Combustíveis  

https://www.infoescola.com/economia/inflacao/
https://www.infoescola.com/economia/recessao-economica/
https://www.infoescola.com/economia/demanda/
https://www.infoescola.com/direito/medida-provisoria/
https://www.infoescola.com/quimica/diesel/
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A greve dos caminhoneiros ocorrida em 2018, influenciou o desempenho do mercado de combustíveis 

sobretudo naquele ano. O setor ficou praticamente estável (alta de apenas 0,3%) em relação ao ano 

de 2017, totalizando 125,1 bilhões de litros. Sozinho, porém, o mercado de gasolina – um dos 

produtos com maior grau de desabastecimento durante a greve – sofreu fortemente o efeito da 

paralisação e recuou 13,1%, na mesma comparação, para 38,4 bilhões de litros. 

 

A venda de combustíveis – gasolina, álcool, diesel e GLP- teve queda de 10% em comparação ao mês 

anterior. Segundo relatório da Agência Nacional de Petróleo (ANP), no mês da greve nacional, apenas 

o álcool teve aumento da venda, de 2% em todo o país. 

 
 

O índice foi positivo no volume de venda do combustível em todas as regiões, com destaque para o 

Nordeste, que teve aumento de 12% no período. Nos cinco primeiros meses deste ano, o aumento da 

venda do álcool no país foi de 37%. 

 

Na outra ponta, o combustível com maior queda na venda em litros foi o diesel, de -18% em 

comparação a abril deste ano e de 18% nos últimos doze meses. O Sul foi a região com maior queda, de 

27% no mês e de 20% nos últimos doze meses. 

 

2.6.3.3 – Impactos da Pandemia de Covid -19 e da Oferta Mundial de Petróleo. 

 

Em todo o mundo, bilhões de pessoas estão sendo afetadas pela pior crise de saúde desde a Gripe 

Espanhola, em 1918. Somente na Grande Depressão de 1929, a economia global esteve sob tamanha 

pressão, com países e empresas em dificuldades econômico-financeiras, e crescimento do desemprego. 

Medidas de isolamento e distanciamento social visando à redução da circulação de pessoas têm sido 

amplamente adotadas em grande parte do mundo e, embora variem em espectro, tais ações têm 

impactado severamente a mobilidade de pessoas, com consequências sobre consumo, serviços e 

atividade industrial, reduzindo as expectativas para o crescimento econômico mundial e trazendo 

impactos para a demanda global de combustíveis e biocombustíveis, em especial, de gasolina, óleo 

diesel e querosene de aviação. Estimativas preliminares da Agência Internacional de Energia (IEA) 

indicam uma redução expressiva de 8,6 milhões b/d na demanda global de petróleo em 2020. 
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Ao final de 2019, as condicionantes da oferta e demanda mundial de petróleo indicavam uma 

continuidade da dinâmica até então vigente. Isso pode ser exemplificado pela relativa estabilidade do 

preço do petróleo Brent no 2º semestre de 2019, que foi o de menor variabilidade (menos volátil) dos 

últimos cinco anos. Contudo, o início de 2020 foi marcado por relevantes eventos geopolíticos (em 

especial, o acirramento de tensões entre EUA e Irã), além dos crescentes impactos advindos das ações 

de prevenção à pandemia de Covid-19.  

 

O petróleo, seus derivados e os biocombustíveis têm um importante papel na atividade econômica 

mundial. Em particular, o setor de transportes é responsável por grande parcela do consumo de 

derivados de petróleo e biocombustíveis. A queda na circulação de pessoas, ainda que da forma 

emergencialmente posta, tem proporcionado mudanças de hábitos e de costumes na sociedade, 

incluindo uma rápida ampliação e disseminação do trabalho remoto.  

 

Agência Internacional de Energia indica uma redução da atividade de transporte rodoviário em regiões 

que adotaram medidas de restrição à circulação da ordem de 50% a 75%. No mundo, no período de 

janeiro a março de 2020, esta atividade representou, em média, 50% do nível estimado em 2019. 

Adiciona-se, ainda, a ampla parcela de produtos e serviços que estão sendo disponibilizados em 

plataformas online, diminuindo o deslocamento do consumidor e alterando a logística necessária para 

acessá-los. Estes são exemplos de ações que possuem potencial de destruição de uma parcela 

significativa da demanda pré-existente de petróleo. As mudanças de comportamento também têm 

proporcionado alterações nos preços relativos entre diferentes fontes energéticas e, dessa forma, os 

distintos mercados apresentarão um novo dinâmica concorrencial. 

 

Adicionalmente, ao mesmo tempo em que a demanda foi reduzida, a indústria do petróleo observou 

alterações na dinâmica da oferta mundial. O acordo para limitar a produção de petróleo entre os países-

membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e outros grandes produtores, em 

especial, a Rússia, não foi renovado no início de março de 2020. Na sequência, a Arábia Saudita 

anunciou o aumento da sua produção de petróleo em abril para mais de 12 milhões b/d, retomando a 

política de disputa de mercado. Dessa forma, a indústria mundial do petróleo enfrentou dois choques 

concomitantes, sendo um de oferta e outro de demanda. Nesse contexto, houve a intensificação da 

guerra de preços do petróleo, em que a cotação spot do petróleo Brent reduziu de US$ 67/b no início de 

janeiro para US$ 19/b ao final de março (EIA, 2020). 

 

Os dados da Agência Internacional de Energia (AIE) ainda não contemplam os efeitos mais recentes, mas 

já demonstram como os preços de combustíveis dos países da OCDE replicam a dinâmica do preço do 

petróleo com alguma defasagem, conforme abaixo. 

 

ALTERAÇÕES MENSAIS DO PREÇO DO PETRÓLEO E DERIVADOS DOS PAIS DA AIE. 
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Em abril, a Opep, Rússia e outros países produtores chegaram a um acordo para reduzir a oferta global 

de petróleo em 9,7 milhões b/d a partir do mês de maio. Ademais, são esperados cortes adicionais de 

produção de outros países, como EUA e Canadá, responsáveis pelas maiores reduções (IEA, 2020a). 

Apesar dos cortes expressivos anunciados, os preços do petróleo Brent se mantiveram, em média, no 

patamar de US$ 20/b ao longo do mês de abril. Contudo, com a efetivação de grande parte dos cortes 

anunciados e com uma expectativa de recuperação econômica, verificou-se uma melhora dos preços do 

Brent ao longo do mês de maio (EIA, 2020; IEA, 2020a). 

 

Adicionalmente, a contração na demanda no setor de transporte em função da diminuição dos 

deslocamentos e atividades econômicas, afetou diretamente o consumo de etanol e biodiesel. Assim, 

estima-se que haverá redução da produção total de biocombustíveis de cerca de 13°% em 2020, com 

redução de 15°% na produção do etanol e de 6°% na de biodiesel base éster e HVO (óleo vegetal 

hidrotratado). 

 

Uma vez que haja recuperação das demandas de gasolina e diesel, espera-se que ocorra uma resposta 

análoga dos biocombustíveis. Contudo, o retorno aos volumes praticados em 2019, irá depender de 

inúmeros fatores, tais como retorno e intensidade das atividades econômicas e da mobilidade. 

Mundialmente, pode haver alteração nas medidas governamentais de suporte aos biocombustíveis. Nos 

EUA, os volumes requeridos para atendimento a Renewable Fuel Standard (RFS) devem ser revistos, 

uma vez que se baseiam em projeções de demanda elaboradas em período pré-Covid-19. Ressalta-se, 

ainda, que 2020 é o ano no qual os países-membros da União Europeia devem demonstrar seu 

compromisso com a participação de 10% de renováveis no setor de transporte, conforme Diretiva 

2009/28/EC1. 

 

2.6.4- Perspectiva para o Mercado de Combustíveis no Brasil Pós-Covid 19 
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2.6.4.1- Impactos da Pandemia de Covid-19 e Trajetórias para Retomada do Setor Combustíveis no 

Brasil  

 

No que tange à variação da demanda brasileira de combustíveis durante o período de distanciamento e 

isolamento social, dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) indicam 

queda nas vendas de QAV (-85%), gasolina C (-29%), e óleo diesel B (-14%) realizadas no mês de abril de 

2020, em comparação com o mesmo período de 2019. Por outro lado, as vendas de GLP aumentaram 

4% no mesmo mês. Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) apontam que 

a comercialização de etanol hidratado diminuiu 37% em abril. No entanto, ainda há incertezas quanto à 

variação da demanda desses combustíveis nos próximos meses, a depender dos desdobramentos do 

quadro do novo coronavírus no Brasil. 

 

Para analisar os impactos da pandemia de Covid-19 no mercado brasileiro de combustíveis entre 2020 e 

2022, adotou-se uma metodologia baseada na elaboração de trajetórias, cujas principais variáveis são: 

 

I. Duração do período de isolamento e distanciamento social; 

II. Variação da demanda do combustível durante esse período, comparativamente ao 

mesmo mês de 2019; e 

III. Comportamento do consumo doméstico de combustíveis após o encerramento do 

período de distanciamento social. 

 

As trajetórias desenvolvidas neste estudo para a demanda brasileira de combustíveis entre 2020 e 2022 

são denominadas: Atlas, Cronos e Prometeu, sendo aplicadas à gasolina C, ao etanol hidratado, ao óleo 

diesel B, ao querosene de aviação (QAV), e ao gás liquefeito de petróleo (GLP). 

 

Os cenários elaborados para cada trajetória consideram os impactos dos diferentes níveis de isolamento 

social e da atividade econômica, bem como a adoção de novas práticas de proteção e higiene da 

população. 

 

A trajetória Atlas considera um retorno da sociedade às atividades produtivas ao longo de 2020. A 

duração do período de distanciamento social será menor (3 meses), com os seus efeitos sendo 

mitigados em um período relativamente curto, não ocasionando intensa mudança de hábitos da 

população. Nesse sentido, estimam-se comportamentos distintos para cada um dos combustíveis 

elencados, em que os volumes mensais comercializados destes produtos retornarão gradualmente ao 

longo de 2020 e 2021 aos valores realizados em 2019, à exceção da gasolina C. Destaca-se que, no caso 

do óleo diesel B e etanol hidratado, a retomada ocorre ainda em 2020. 

 

A trajetória Cronos assume um período de distanciamento social mais longo, de 4 meses, considerando 

uma dinâmica mais lenta na diminuição dos casos de Covid-19 no Brasil em comparação ao observado 

em outros países. Estima-se um aumento progressivo da circulação de pessoas no segundo semestre de 

2020, com o regresso às atividades laborais e o retorno do comércio mundial. Além disso, consideram-
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se mudanças parciais de comportamento na sociedade brasileira após o fim das medidas de 

distanciamento social, em função das experiências da população nesse período, como uma maior 

relevância do trabalho remoto e crescente influência do comércio digital e das entregas domiciliares. 

Essas mudanças têm potencial de afetar de forma mais significativa as demandas de QAV, gasolina C e 

etanol hidratado, cujo consumo está mais diretamente associado ao transporte de passageiros. Por 

outro lado, a menor retração na demanda por óleo diesel, em comparação ao QAV e aos combustíveis 

do ciclo Otto, pode ser explicada pela contínua necessidade de movimentação de bens e mercadorias 

por caminhões, em especial a safra de grãos e o abastecimento de produtos essenciais à população.  

 

Na trajetória Prometeu, os desdobramentos da pandemia do novo coronavírus são ainda mais 

impactantes na população brasileira, havendo a necessidade de afastamento social por um período de 7 

meses. Nesse caso, o fator comportamental influenciará significativamente o consumo de combustíveis, 

com a diminuição dos deslocamentos para trabalho, redução do consumo das famílias, e aumento da 

participação do comércio digital e de entregas domiciliares. Durante o isolamento, uma acentuada 

queda na demanda de combustíveis será observada. Ao fim deste período, a retomada das atividades 

ocorrerá de forma lenta e gradativa, ainda sob elevado grau de incerteza, o que refletirá em 

dificuldades de recuperação do consumo até o final de 2022. Nesta trajetória, somente a 

comercialização de óleo diesel B conseguirá retomar aos volumes realizados em 2019. 

 

As trajetórias de demanda consideradas neste estudo para gasolina C, etanol hidratado, óleo diesel B, 

QAV e GLP na duração do período de adoção das medidas de distanciamento social e em dezembro de 

2022, em relação ao mesmo período de 2019, são apresentadas na figura abaixo. 

 

TRAJETÓRIAS DE DEMANDA DO CICLO OTTO (GASOLINA C E ETANOL HIDRATADO), ÓLEO 

DIESEL B, QAV E GLP 
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Nota: Os valores apresentados para os períodos de distanciamento social refletem a média ponderada do consumo doméstico em relação aos mesmos 

períodos de 2019. 

2.6.4.1.1- Óleo diesel B  

Os resultados das trajetórias de demanda indicam que as vendas de óleo diesel B pelas distribuidoras 

podem variar de 52,9 a 55,9 bilhões de litros em 2020. Ou seja, uma retração de 8% em relação ao 

registrado em 2019 na trajetória inferior (Prometeu) e uma redução de 2% na trajetória superior (Atlas). 

A figura abaixo exibe as estimativas para as vendas anuais e mensais de óleo diesel B entre 2020 e 2022. 

VENDAS DE ÓLEO DIESEL B 

 

Fonte: ANP (2020A) (Histórico), EPE (Projeções) 

Os montantes comercializados de óleo diesel B, destinados ao transporte coletivo e, em grande parte, 

para movimentação de mercadorias e bens, devem aumentar gradativamente na medida em que o 

cenário nacional e mundial apresentam melhores condições. Nesse sentido, a recuperação das vendas 

anuais de óleo diesel B ao patamar de 2019 é observada na trajetória Atlas a partir de 2021 e na 

trajetória Cronos a partir de 2022. Por sua vez, na trajetória Prometeu, somente ao final de 2022 a 

demanda nacional deste combustível retorna ao volume comercializado no mesmo período de 2019. 
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Ressalta-se que o percentual de adição obrigatória do biodiesel à mistura com o diesel fóssil foi elevado 

de 11% para 12% em março de 2020 e seguirá um cronograma de aumento de mistura que atingirá 15% 

em 2023, conforme previsto na Lei 13.263/2016 (BRASIL, 2016) e disposto através da Resolução CNPE 

nº16/2018 (CNPE, 2018). Como resultado das trajetórias para óleo diesel B, obtêm-se as estimativas 

para as vendas de óleo diesel A e de biodiesel, conforme exibido na figura abaixo. 

 

VENDAS DE ÓLEO DIESEL A E BIODIESEL 

 
Nota: Considera as alterações realizadas e previstas para a composição do óleo diesel B. Fonte: ANP (2020A) (histórico), EPE (projeções) 

 

2.6.4.1.3 - Ciclo Otto: gasolina C e etanol hidratado  

O consumo de gasolina C e etanol hidratado é realizado majoritariamente por veículos leves com 

motores ciclo Otto para transporte individual de passageiros, cuja atividade está mais fortemente 

sujeita aos efeitos da pandemia de Covid-19. Os resultados obtidos para as trajetórias indicam que a 

demanda anual do ciclo Otto pode recuar entre 8% a 17% em 2020. Para 2022, as estimativas variam 

de 47,6 a 54,7 bilhões de litros de gasolina equivalente, o que representa uma variação de -13% a 0% 

em relação a 2019. A Figura abaixo exibe as estimativas para a demanda anual e mensal do ciclo Otto 

entre 2020 e 2022. 

DEMANDA DE COMBUSTÍVEIS DO CICLO OTTO (GASOLINA C E ETANOL HIDRATADO) 
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Em relação ao consumo doméstico de etanol hidratado, observou-se uma considerável queda da 

comercialização nos postos de revenda nos meses de abril e maio de 2020. Tal fato intensificou a 

competição pelo mercado de combustíveis do ciclo Otto, com a diminuição do preço de gasolina e 

etanol. 

 

Projeta-se que a demanda nacional de etanol hidratado deverá ser menos impactada que a da gasolina 

C até 2022. Apenas na trajetória Prometeu, o volume comercializado de etanol hidratado não deve 

superar o patamar de 2019 em 2022. Apesar das perspectivas de reorientação do processamento de 

cana-de-açúcar, a oferta de etanol em 2022 será superior à de 2019 somente na trajetória Atlas, 

conforme será discutido no Capítulo 4. Por outro lado, os montantes de gasolina C consumidos em 2019 

não serão retomados entre 2020 e 2022, em nenhuma das três trajetórias. Os resultados obtidos 

indicam que as vendas anuais de gasolina C em 2022 podem recuar de 4% a 16% em relação ao 

realizado em 2019. A figura abaixo exibe as estimativas para gasolina C e etanol hidratado no país. 

 

VENDAS DE GASOLINA C E ETANOL HIDRATADO 

 
Fonte: ANP (2020A), EPE (2020B) e MAPA (2020) (histórico), EPE (projeções) 

 

Como resultado das trajetórias para gasolina C, obtêm-se as estimativas para as vendas de gasolina A e 

de etanol anidro entre 2020 e 2022, além das vendas totais de etanol (anidro e hidratado), conforme 

exibido na figura abaixo. 

 

 

 



 

 

Página 41 de 68 

 

VENDAS DE GASOLINA A E ETANOL TOTAL (ANIDRO E HIDRATADO) 

 
Fonte: ANP (2020A), EPE (2020B) e MAPA (2020) (histórico), EPE (projeções). 

 

 

2.6.4.1.4 - Querosene de Aviação (QAV)  

 

O QAV é um dos combustíveis mais afetados pela pandemia de Covid-19, em função das restrições de 

movimentação de pessoas e a consequente redução expressiva da quantidade de voos nacionais e 

internacionais. Os resultados obtidos para as trajetórias de demanda indicam que as vendas de QAV em 

2020 podem retrair de 34% a 60%, enquanto, em 2022, as estimativas variam de -21% a 3%, em relação 

à 2019. A figura abaixo exibe as estimativas de comercialização de QAV no Brasil até 2022. 

VENDAS DE QAV 

 
Fonte: ANP (2020A) (histórico), EPE (projeções) 
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A recuperação da demanda de QAV aos patamares de 2019 é observada na trajetória Atlas, em bases 

anuais, em 2022 e na trajetória Cronos, em dezembro de 2022. Por sua vez, na trajetória Prometeu, 

destaca-se que o consumo de QAV é significativamente inferior aos volumes de 2019 ao longo de todo 

intervalo considerado, cuja demanda em 2022 corresponderá a cerca de 80% do observado em 2019. 

 

2.6.4.1.5- Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)  

 

Em relação ao GLP, observou-se um aumento do seu consumo doméstico nas primeiras semanas de 

adoção do distanciamento social, diferentemente dos demais combustíveis, uma vez que essas medidas 

têm mantido as pessoas em casa e ampliado o seu uso por meio da cocção de alimentos. Ademais, o 

temor provocado pela pandemia nos primeiros dias levou parte da população a antecipar as suas 

compras e a estocar botijões de GLP, aumentando ainda mais as vendas do produto.  

 

As estimativas obtidas nas trajetórias de demanda indicam que as vendas de GLP devem crescer de 2% 

a 3% em 2020. Ou seja, o aumento da comercialização é observado em todas as três trajetórias. A 

Figura 8 exibe as estimativas para as vendas de GLP no Brasil até 2022. 

VENDAS DE GLP 

 
Fonte: ANP (2020A) (histórico), EPE (projeções) 

 

A evolução do consumo doméstico de GLP em 2021 e 2022 varia de acordo com as trajetórias. Na 

estimativa intermediária (Cronos), estima-se uma estagnação das vendas ao longo de 2021 e 2022, em 

patamar similar ao registrado nos últimos anos. A trajetória inferior, por sua vez, prevê um 

deslocamento da demanda de GLP para outros combustíveis substitutos, o que reduziria em 2% em 

2022 em relação aos volumes comercializados em 2019. 
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2.6.5- Retomada do Setor de Combustíveis 

 

A demanda global por combustíveis recuou em 25% no auge dos "lockdowns", quando mais de 4 

bilhões de pessoas em todo o mundo tiveram de se isolar em suas casas. O declínio sem precedentes 

na demanda forçou produtores a promover cortes recordes de bombeamento e estocar centenas de 

milhões de barris de petróleo. 

 

O consumo de combustíveis recuperou parte do terreno perdido à medida que governos flexibilizaram 

as restrições de circulação e os cortes de produção colocaram um freio no excesso de demanda. 

 

A Petrobras já registra boa recuperação na demanda brasileira por diesel e gasolina, ante a forte 

retração observada no início de abril por impactos do novo coronavírus, o que deverá reduzir as 

exportações de petróleo cru neste mês. 

 

Atualmente, a retração da demanda de diesel está em cerca de 30%, contra 50% no início de abril, 

enquanto a gasolina apresenta recuo de 40% a 45% nas vendas, versus 65% anteriormente. 

  

Para os próximos meses, as expectativas são de que os volumes continuem melhorando. Uma 

tendência é que o etanol ganhe participação de mercado da gasolina, devido aos repasses de preços 

da Petrobrás e a sazonalidade favorável da cana de açúcar. 

        

Segundo dados do secretário do Ministério de Minas e Energia (MME) a demanda por diesel em julho 

de 2020 era de 4% superior ao observado em igual período do ano passo. No momento mais agudo da 

crise econômica causada pela pandemia do conoravírus, em abril, o consumo do combustível chegou a 

recuar 18%. 

         

Apesar das restrições para o funcionamento da maioria das atividades comerciais, o transporte de 

cargas foi mantido no país como um serviço essencial, o que fez com que o diesel fosse menos afetado 

que os demais combustíveis, o que tem ajudado na recomposição da demanda pelo produto. 

       

Além disso, durante o isolamento social, as vendas online cresceram e criaram uma necessidade maior 

de transporte urbano de cargas. Por conta deste cenário, o diesel já recuperou a demanda pré-crise, 

segundo o presidente da BR Distribuidora. 

          

O diesel é um importante antecedente do crescimento econômico, do Produto Interno Bruto (PIB), o 

que dá um bom indicador sobre o dinamismo da economia brasileira, mostra que ela está se 

movimentando. 

        

Portanto, o aumento no consumo do diesel indica uma retomada na economia, o que está muito 

relacionado ao agronegócio, com a grande safra que o setor tem experimentado. 
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2.4.7 - Potencial das Cidades onde estão localizados os Postos de Combustíveis da Rede  

 

2.4.7.1- Mozarlândia 

O Município de Mozarlândia fica a uma distância de 300 km da capital do Estado de Goiás, em média 

3h30min de percurso de automóvel. Possui como municípios Limítrofes: ao Norte: Nova Crixás, ao Sul: 

Araguapaz, ao Leste: Crixás e ao Oeste: Aruanã. 

 

A respeito da formação populacional do município de Mozarlândia tem-se, de acordo com o IBGE 

(2010) 13.404 habitantes e uma população estimada para 2019 de 15.659 habitantes. Sua constituição 

um contingente de 50% (cinquenta por cento) de pessoas dos estados nordestinos, 10% (dez por 

cento) de mineiros, 30% (trinta por cento) de goianos e 10% (dez por cento) de outros estados 

brasileiros, e somente 10%, nascituros da região mozarlandense. Sua densidade demográfica é de 

7,73hab/km². 

 

O aumento da população urbana da cidade se deve a seu processo de industrialização, enquanto o 

declínio da população rural se deve à adoção da atividade pastoril em substituição a agricultura, já que 

o número de pessoas necessárias para a criação de gado é bastante inferior ao número de pessoas 

necessárias para a agricultura. Uma vez que os fazendeiros da região optam por adotarem a pecuária 

como principal atividade produtiva em suas terras, a quantidade de funcionários tem tendência a 

diminuir. 

 

A economia do município de Mozarlândia se assenta basicamente, na agricultura e na pecuária de 

corte e de leite. Desse mesmo modo, os rebanhos bovinos, suínos e equinos, são consideráveis tanto 

em número quanto em qualidade. 

 

A economia da cidade também tem por base o comércio de secos e molhados, confecções e lojas em 

geral. Relacionados aos serviços, predominam-se os serviços bancários, auto mecânica, posto de 

abastecimento de combustíveis, hospitalares e diversos outros serviços autônomos. 

 

Na área industrial, a cidade conta com pequenas mercearias, selarias, cerâmicas, e com o frigorífico 

JBS, maior indústria instalada no município de Mozarlândia. 

 

A pecuária é a responsável pela maior porcentagem de renda do município. Desde os primeiros 

momentos do povoamento de Mozarlândia, ela se fez presente, embora logo atrás da agricultura, aos 

poucos as plantações foram substituídas pelas práticas pastoris, confirmando a pecuária como 

principal atividade econômica do município. Nessa substituição de processos econômicos também 

desencadeou o êxodo rural no Município de Mozarlândia.  

 

Os muitos agricultores que antes trabalhavam nas lavouras foram sendo substituídos por poucos 

peões, esse fato comprova o declínio da população rural na cidade de Mozarlândia, que em parte se 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-mozarlandia.html
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volta para a cidade em busca de outros tipos trabalho, já que o campo não mais oferece tanta mão-de-

obra. 

 

Até momentos antes da instalação de uma unidade frigorífica do Grupo Bertin, agora JBS, no 

município de Mozarlândia, a cidade vivia de uma economia sem grandes expectativas, mas de 

estabilidade razoável, baseada no comércio, pequenas indústrias, pecuária e agricultura, tudo em 

pequena escala, porém suficiente para a sobrevivência de toda a comunidade local. 

 

Atualmente o município de Mozarlândia faz parte de um grande centro produtor e abatedor de 

bovinos do Estado de Goiás: A Microrregião de São Miguel do Araguaia. Nessa microrregião 

encontram-se duas cidades que se destacam na engorda de bovinos e no abate e industrialização de 

carne bovina: Aruanã e Mozarlândia.  

 

 

2.4.7.1.1- Produção Agrícola do Município de Mozarlândia 

Lavoura Temporária 

 

Milho / Grão / Quantidade produzida (Unidade: t) 

 

 
 

Soja / Grão / Quantidade produzida (Unidade: t) 
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Pecuária 

 

Bovino / Efetivo do rebanho (Unidade: cabeças) 

 
 

 

 

Bubalino / Efetivo do rebanho (Unidade: cabeças) 

 

 
 

Caprino / Efetivo do rebanho (Unidade: cabeças) 
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Equino / Efetivo do rebanho (Unidade: cabeças) 

 
 

Ovino / Efetivo do rebanho (Unidade: cabeças) 

 
 

Suíno / Efetivo do rebanho / Matriz (Unidade: cabeças) 

 
 

Em 2018, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em 

relação à população total era de 22.3%. Na comparação com os outros municípios do estado, 

ocupava as posições 116 de 246 e 38 de 246, respectivamente. Considerando domicílios com 
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rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 32.5% da população nessas 

condições, o que o colocava na posição 183 de 246 dentre as cidades do estado. 

 

2.4.7.2- Goianira 

Considerada entre as cidades que mais cresceram nos últimos anos no estado goiano, o município 

de Goianira, está localizada bem próxima da capital, apenas 22 quilômetros. Com essa proximidade, 

a cidade viveu por muito tempo em estado de dependência. Entretanto, nos últimos anos este 

cenário tem mudado.  

 

A origem de Goianira está ligada a religiosidade, pois foi a partir da construção de uma capela, ao 

homenagear São Geraldo naquela localidade, que o povoado passou a existir, sendo chamado 

primeiramente pelo nome do próprio santo, até se tornar a encantadora Goianira de hoje. 

 

Em meados da década de 20, antes da construção de Goiânia, o povo goianirense vivia basicamente 

da agricultura de subsistência. Os poucos comércios que existiam se davam a beira das estradas 

entre a famosa Campininha das Flores e Cidade de Goiás. Somente na década de 30, que o distrito 

de São Geraldo viu a oportunidade batendo-lhe na porta, com a construção da nova capital. Então o 

modesto povoado passou a fabricar madeiras contribuindo para a construção de grandiosos prédios 

de Goiânia. 

 

Com isso, a capital goianiense foi construída com o suor de muitos trabalhadores de Goianira. E por 

muitos anos a região servia de mão de obra para a mais nova capital. 

 

Hoje a população não precisa ir até a capital para encontrar produtos e serviços que precisa.  A 

cidade não é mais aquela menina tímida, se mostra corajosa e aberta para futuros desafios. 

Goianira se dedicou a construção da capital e com paciência e sabedoria esperou o 

desenvolvimento chegar. Agora respira novos ares, o comércio local se mostra em franca expansão 

e o polo industrial já conta com importantes empresas. No momento, tem aumentado as 

expectativas com a chegada da ferrovia norte sul ainda em construção. 

 

Goianira vem crescendo espantosamente. De acordo com o último censo, a população dobrou, já 

são mais de 30 mil habitantes. Vários setores têm contribuído para esse desenvolvimento. Muitas 

empresas que antes não encontravam atrativos para investir na cidade hoje, já enxergam o 

município com outros olhos. 

 

O impulso econômico da região agita todo o comércio. As famílias de trabalhadores começaram a 

investir e modernizar seus estabelecimentos. A cara da cidade é outra, dinâmica e desafiadora. 

 

O estabelecimento de novas empresas na região trouxe esperança de novos empregos para a 

população. Hoje, Goianira é respeitada, não é mais uma cidade dormitório. E mostra que tem muito 

a oferecer não só como polo industrial, mas na área da educação também. Aliás, um setor que é de 
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grande importância e tem feito a diferença para o crescimento do município é a educação. Na 

cidade, a população está muito bem amparada neste sentido. Além de professores capacitados, são 

utilizados equipamentos tecnológicos de primeiro mundo, como a losa digital. 

 

Mesmo com a ferrovia norte sul ainda em construção, o município já sente os reflexos de sua 

chegada. Várias empresas já se mostram interessadas em se instalarem na região. A procura por 

terras e salas comerciais tem aumentado consideravelmente, valorizando muito mais a cidade. Com 

este novo fato, a existência da ferrovia, certamente será um marco histórico na economia, não 

apenas no município de Goianira, mas também em várias outras cidades goianas. Sem dúvida, este 

será o caminho para a realização de um grande desenvolvimento. 

 

2.4.7.3 - Itaguari 

 

Itaguari é uma cidade de Estado do Goiás. O município se estende por 146,6 km². De acordo com o 

IBGE, em 2010, o município contava com 4. 513 habitantes e uma população estimada para 2019 de 

4.676 habitantes. A densidade demográfica é de 30,78 habitantes por km² no território do 

município. 

 

Itaguari fica no cruzamento das rodovias BR-070 e GO-154, a 104 quilômetros da capital, Goiânia, a 

121 de Anápolis e a 271 quilômetros de Brasília, a capital federal. Vizinho dos municípios 

de Taquaral de Goiás, Itaguaru e Santa Rosa de Goiás. Itaguari se situa a 23 km ao Norte-Leste 

de Itaberaí a maior cidade nos arredores. 

 

Itaguari sustenta sua economia na produção agropecuária. É grande produtor de milho, arroz e 

feijão e tem forte participação na produção de leite e gado de corte. AS indústrias de confecção são 

outro destaque de sua economia. 

 

É considerado pioneiro em confecções de lingerie. Itaguari se tornou um importante Polo de Moda 

Íntima do Estado de Goiás. Milhares de pessoas passam por Itaguari anualmente para comprar os 

produtos de moda íntima da cidade para depois revendê-los. 

 
 

3. Plano de Recuperação Judicial 

 

3.1. Os Motivos da Crise 
 

As Devedoras são empresas que, embora detenham personalidade jurídica autônoma, sempre 

atuaram de maneira coordenada, constituindo-se no Grupo Califórnia, sendo afetadas em conjunto 

pela crise econômica com semelhante intensidade. 

 

https://www.cidade-brasil.com.br/estado-goias.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-taquaral-de-goias.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-itaguaru.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-santa-rosa-de-goias.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-itaberai.html
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O Grupo Califórnia nasceu em 2003 com o casal Céldison e Delcirene, que abriram em Itaguari o 

AUTO POSTO DERIVADOS DE PETRÓLEO CALIFÓRNIA LTDA. Quatro anos depois surgiu a 

oportunidade de ter mais um posto, agora localizado na cidade de Itauçu, nascendo então o 

CALIFÓRNIA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA em um imóvel arrendado. 

Em 2008, com os negócios caminhando bem, adquiriram o terceiro posto, esse na cidade de Nova 

Crixás, seguido em 2010 pela aquisição do quarto posto, este na cidade de Goianira – 

SACRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, em imóvel também arrendado. 

Com o crescimento consistente, observando o tempo de maturação de cada negócio, o Grupo 

identificou, em 2011, nova oportunidade de negócio com o grande aumento na demanda de 

vendas de Diesel para produtores rurais. Desta constatação surge a ideia de implantar uma unidade 

de Transportador Revendedor Retalhista (TRR), que consiste em uma espécie de distribuidora de 

Diesel. 

Devido à proximidade do centro de distribuição de combustíveis de Senador Canedo, a cidade de 

Goianira é escolhida para sediar a nova empresa, que apresentava também facilidade logística 

para a distribuição do produto. 

Investimentos de aproximadamente um milhão e oitocentos mil reais (valores atualizados para 

hoje - terreno, equipamentos, tanque, galpão e etc.) foram feitos, porém a liberação do alvará de 

funcionamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP), extremamente burocrática para esse tipo 

de revenda, não saiu. O resultado de uma oportunidade de negócio foi um grande prejuízo para o 

Grupo e, definitivamente, o início dos problemas de fluxo de caixa. A busca por capital oneroso de 

terceiros teve início após esta operação. 

No final de 2011, antes da negativa da ANP, o Grupo adquiriu mais um posto na cidade de 

Mozarlândia, agora de forma parcelada em dois anos, exigindo mais de seu fluxo de caixa e 

consequentemente elevando a busca por empréstimos bancários. 

Dois anos depois, em meados de 2013, apesar do então governo federal negar, os sinais da crise 

econômica aparecem e a queda nas vendas tiveram início, levando ao fechamento do posto da 

cidade de Itauçu – CALIFÓRNIA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, após seis anos de 

operação. 

Queda nas vendas, o prejuízo da operação TRR, os custos de encerramento da operação de Itauçu 

e o crescente desembolso com juros de empréstimos resultaram em atrasos aos fornecedores e 

consequente corte nas linhas de créditos. A partir deste ponto o importante era a disponibilidade 

de capital, independente do custo mensal. 

Em meados de 2013, na tentativa de sanear financeiramente o Grupo, “bandeiraram” três postos 

com a ZEMA PETRÓLEO LTDA – eles ofereciam bonificação financeira em troca dos contratos de 

fidelidade. 

Ocorre que a medida não surtiu efeito no caixa, pois na prática, a Zema vendia produtos com 

preços acima dos demais fornecedores, retirando a competitividade comercial do Grupo, 
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agravando ainda mais sua situação financeira. As renegociações com os fornecedores se iniciam 

neste ponto, inclusive com a própria Zema. 

Em 2016, em nova tentativa de capitalização, vendem o posto de Nova Crixás, dando ao Grupo 

uma sobrevida financeira até a greve dos caminhoneiros em 2018, que impactou negativamente o 

combalido fluxo de caixa da empresa, resultando na busca por mais empréstimos bancários e 

consequentemente ao maior desembolso com juros. 

Ao longo do ano de 2019 a crise se agravou, porém os empresários tentaram resistir a um 

remédio mais amargo – renegociações foram revistas, alongamentos com os bancos foram 

propostos, com revisão nas taxas de juros, porém sem resultado concreto no soerguimento do 

Grupo. 

Iniciaram o ano de 2020 certos de que medidas mais firmes deveriam ser tomadas. Em março deste 

corrente ano decidiram encerrar o modelo de bandeiramento (exclusividade) com a empresa 

TOTAL BRASIL DISTRIBUIDORA. Neste mesmo mês, iniciaram um diagnóstico financeiro com 

empresa especializada, que apontou o instituto da recuperação judicial como medida apropriada 

para o soerguimento do Grupo, preservando empregos e renda. Os impactos da pandemia, que no 

momento da decisão ainda era uma história chinesa, agora são sentidos e apenas somam aos 

inúmeros fatores que levaram ao pedido de recuperação judicial. 
 

Contextualizando, a situação descrita nesta exordial ganha contornos mais graves quando inserida 

no contexto de crise vivenciado por nosso País. Crise econômica, crise na Petrobrás, crise no Setor 

de Obras Públicas pela operação Lava-jato e seus desdobramentos, crise da água, crise interna do 

Partido dos Trabalhadores, e crise de confiança no Brasil: o segundo mandato da Presidente Dilma 

Rousseff atingiu índices desastrosos de popularidade, com apenas 10% dos eleitores considerando 

o governo ótimo ou bom, e 65% considerando-o ruim ou péssimo, consoante pesquisa realizada 

pela Datafolha entre 18 a 21 de junho de 2015, tendo sido a Presidente afastada do Poder, 

assumindo a Presidência Michel Temer. Atualmente, após conturbadas eleições gerais, assumiu o 

Presidente da República Jair Bolsonaro que enfrenta imensos desafios no seu governo. 

A crise econômica em especial tornou-se manchete dos principais jornais do País, e o cenário se 

mostra cada vez mais pessimista. Segundo dados do IBGE, o País apresentou crescimento de 

apenas 0,1% em 2014, o pior resultado desde 2009, ano da crise internacional, quando a 

economia recuou 0,2%. 

Não se discute mais a existência da crise, é fato notório e incontroverso. Os especialistas debatem 

a origem da crise e em sua maior parte consideram que decorreu da soma da influência do 

ambiente internacional com equívocos na condução da política doméstica. 

O momento de turbulência econômica, financeira e política, enfrentado pelo país, sobretudo nos 

cinco últimos anos, vem fazendo com que as requerentes, assim como milhares de empresas 

brasileiras, enfrentem dificuldades para o regular desenvolvimento dos negócios sociais.  

Neste ano de 2020, o mercado financeiro prevê nova queda do PIB e analistas afirmam que a taxa 

básica de juros (Selic) deve chegar ao importe de 3% (três por cento) ao ano. 
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Com efeito, o momento em que vivemos dispensa maiores comentários, na medida em que a 

saúde pública passa por uma de suas maiores crises e a extensão dos prejuízos por ela gerado até 

o momento, infelizmente, são incertos. 

Em realidade, a única certeza que temos é que precisaremos de mais consciência, resiliência e 

tolerância. De fato, não há como prosseguir com as práticas antigas e, por isso, as mudanças são 

necessárias. 

Indesejavelmente, a pandemia do COVID-19 tem gerado, dia após dia, inúmeros percalços aos 

empresários e trabalhadores brasileiros, de modo que a situação atual das requerentes não difere 

dos demais. 

Inclusive, dada a gravidade da situação, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei nº 1.179 de 

2020, de autoria do Senador Antônio Anastasia (PSD/MG), conhecido como o Regime Jurídico 

Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia 

do Coronavírus (COVID-19). 

Assim sendo, todo esse cenário impõe duas conhecidas opções que desafiam constantemente 

todo empresário neste País: enfrentar a situação esgotando todas as possibilidades ou então 

desistir. 

Desistir foi imediatamente descartado, pois ainda se acredita nas viabilidades econômicas das 

pleiteantes, que geram empregos e renda para várias famílias e ajudam a movimentar a 

economia. Frente a este cenário, como todas as armas que as empresas dispunham para esse 

embate já foram utilizadas, restou a recuperação judicial, que hoje busca no Poder Judiciário 

amparo e socorro, haja vista que precisam realizar a reestruturação de suas dívidas e consequente 

adequação de projeções de geração de caixa. 

 

3.2. Primeira relação de credores 
 

A relação de credores encontra-se assim dividida: 

 

 

 

Classe I – Credores Trabalhistas  Total de R$  0,00      

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

Classe III – Credores Quirografários  Total de R$  9.659.745,12 

Classe IV – Credores ME e EPP  Total de R$   74.808,79 

 

    TOTAL GERAL R$ 9.734.553,91 
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Gráfico de representatividade de cada classe perante o total das dívidas sujeitas a RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Ocorrendo em qualquer momento a criação de classe de credores não prevista neste plano, através 

de decisão judicial, o credor desta nova classe, estará sujeito: 

a) Sendo credor classe I (credores derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de 

acidentes de trabalho) ao disposto no art. 54 da Lei 11.101/2005; e 

b) Sendo credor classe II (credores com garantia real) as condições gerais de pagamento 

previstas para os credores da classe III (credores quirografários). 

 

 

3.3. Plano de Reestruturação Operacional 
  

Conciliantemente a este PLANO medidas de ajustes severas foram, estão e serão tomadas 

pelas RECUPERANDAS, em especial: 

 

a) Encerramento da empresa Califórnia Combustíveis e Lubrificantes Ltda, sendo seu passivo 

incorporado pela empresa Sacramento Combustíveis. 

b) Desenvolvimento de plano de contingência para futuras situações de redução da margem 

bruta. 

c) Mudanças na gestão de compras, concentrando maior parte do volume de aquisições com 

pagamento à vista, primeiramente em função de busca de melhores preços e pela própria 
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imposição do mercado e setor de crédito para empresas que se encontram em Recuperação 

Judicial.  

d) Manter o formato e conceito de grupo, centralizando a gestão das duas empresas a fim de 

manter custos mais enxutos para suas operações.  

e) As empresas estão passando por minuciosa revisão em seus processos buscando redução de 

custos fixos e variáveis, em possíveis margens existentes, em especial nos centros de custos 

energia, manutenções, material de escritório e limpeza, operações financeiras, assessorias, 

entre outros. Esta ação também visa contribuir com a margem do negócio a fim de permitir 

melhor viabilidade das operações; 

f) Prospecção de novos fornecedores parceiros, a fim de atender demandas específicas deste 

PLANO. 

 

 

3.4. Plano de Reestruturação Financeira 
 

3.4.1 Proposta de Pagamento aos Credores Sujeitos a Recuperação Judicial e 

Aderentes1 
 

O PLANO tem como escopo: 

 

a) Preservar as RECUPERANDAS como unidade econômica geradora de empregos, tributos e 

riqueza, assegurando assim o exercício de sua função social e sustentável; 

 

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, as RECUPERANDAS se utilizarão em especial, mas não exclusivamente, dos 

seguintes meios de recuperação: 

 

- Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações vencidas e vincendas; 

- Equalização de encargos financeiros;  

- Alteração do controle societário; e 

                                               
1 Credores Aderentes são aqueles não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial que voluntariamente aderem aos 
termos deste PLANO. 
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- Novação de dívidas. 

 

3.4.1.1. Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das 

obrigações vencidas e vincendas  
 

 

C LA 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 168 (cento e sessenta e oito) 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. 

 

a) Ocorrendo o pagamento da parcela na respectiva data de vencimento as 

RECUPERANDAS farão jus, a título de bônus de adimplência, de desconto de 60% 

(sessenta 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 das RECUPERANDAS exige, para seu perfeito 

funcionamento, o financiamento de suas necessidades de giro e b) que a interrupção em todas as 

suas linhas de crédito representará sua inviabilidade operacional, criamos esta subclasse 

observando a similitude entre os credores e seus créditos. A proposta está aberta a todos os 

credores financiadores, como Bancos, Fundos de Investimento, Investidores pessoas jurídicas ou 

físicas, factorings, Agências de Fomento, Cooperativas de Crédito, Gestoras Financeiras, entre 

outras, desde que consolide sua posição como parceiro comercial reabrindo crédito durante todo o 

período de cumprimento deste PLANO.  

  

A adesão a subclasse deverá ocorrer até a data da Assembleia Geral de Credores, podendo ocorrer 

durante o evento através de registro em ata. Ocorrendo a aprovação do PLANO nos termos da 

primeira parte do caput do art. 58 da LRF, o credor deverá apresentar sua adesão a subclasse 

diretamente no processo até a data da homologação do plano ou ficará sujeito as condições gerais 

de pagamento. 
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Condições de pagamento para a subclasse de Financiadores Parceiros: 

 

Liquidação da dívida através do pagamento de 10% (dez por cento) do montante sujeito aos efeitos 

do processo recuperacional, em até 30 dias úteis contados da data de publicação de homologação 

deste PLANO, observado eventuais alterações por decisão judicial transitada em julgado, em conta 

corrente a ser informada diretamente no processo de recuperação judicial. Não havendo a 

informação no processo da conta para depósito, o pagamento não será efetuado e o PLANO não 

poderá ser considerado descumprido em face de eventual inação por parte do credor.   

 

Subclasse de Fornecedores de Bens e Serviços Parceiros:  

 

Considerando a) que o ciclo operacional das RECUPERANDAS exige, para seu perfeito 

funcionamento, o financiamento de suas necessidades de giro e b) que a interrupção do crédito por 

parte de seus fornecedores de bens e serviços, também representará sua inviabilidade operacional, 

criamos esta subclasse observando a similitude entre os credores e seus créditos. A proposta está 

aberta a todos os fornecedores, desde que consolide sua posição como parceiro comercial 

reabrindo crédito durante todo o período de cumprimento deste PLANO.  

  

A adesão a subclasse deverá ocorrer até a data da Assembleia Geral de Credores, podendo ocorrer 

durante o evento através de registro na ata. Ocorrendo a aprovação do PLANO nos termos da 

primeira parte do caput do art. 58 da LRF, o credor deverá apresentar sua adesão a subclasse 

diretamente no processo até a data da homologação do plano ou ficará sujeito as condições gerais 

de pagamento. 

 

Condições de pagamento para a subclasse de Fornecedores Parceiros: 

 

Saldo da dívida atualizado a partir da data de publicação da homologação do PLANO pela taxa de 

3% (três por cento) ao ano, o que representa nesta data, a título de ilustração, 150% da Taxa Selic 

divulgada pelo Banco Central do Brasil, em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, vencendo-se a 

primeira no 13º (décimo terceiro) mês posterior à data de publicação da decisão de homologação 

do PLANO, observado o cronograma abaixo de amortização e a aplicação de deságio de 30% (trinta 

por cento) no pagamento de cada  parcela, conforme estabelecido nas alíneas das condições gerais 

de pagamento da classe. 

 

O pagamento das parcelas ocorrerá em conta corrente a ser informada diretamente no processo de 

recuperação judicial. Não havendo a informação no processo da conta para depósito, o pagamento 

não será efetuado e o PLANO não poderá ser considerado descumprido em face de eventual inação 

por parte do credor.   

 

A criação de subclasses é pacífica no entendimento do STJ: 
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. DECISÃO DA 

PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DIVISÃO EM SUBCLASSES. POSSIBILIDADE. 

CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. TRIBUNAL ESTADUAL 

CONCLUIU QUE A DIVISÃO EM SUBCONJUNTOS ATENDEU A CRITÉRIOS OBJETIVOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR ESSA CONCLUSÃO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. 

SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL A QUO TAMBÉM DESTACOU QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO 

NÃO CONTÉM NULIDADES E ATENDE À VONTADE DE GRANDE PARTE DOS CREDORES. 

REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 

DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e 

Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma 

constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com 

isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. "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 em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores 

isolados ou minoritários" (REsp 1.700.487/MT, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 26/04/2019). 3. O eg. Tribunal 

estadual, mediante análise soberana das provas existentes nos autos, concluiu que o 

plano de recuperação judicial foi devidamente aprovado e atende às peculiaridades dos 

créditos a ele submetidos. A pretensão de alterar esse entendimento demandaria 

revolvimento fático e probatório dos autos e das cláusulas contratuais, providência 

incompatível com o recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A incidência da 

Súmula 7/STJ impede também o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que 

falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão 

recorrido. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo 

exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. 

 

(STJ - AgInt no AREsp: 1510244 RJ 2019/0148626-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 

Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/02/2020) 

 

Eventuais credores posteriormente habilitados ou que não se manifestem no tempo hábil quanto a 

adesão a subclasse de parceiros ou aqueles que posteriormente não cumprirem a reciprocidade 

esperada para delas participar, estarão sujeitos às condições de pagamento estabelecidas nas 

condições gerais de pagamento da classe III.  
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C LA S S E  I V  

 

Condições gerais de pagamento: aos credores inscritos na Classe IV o pagamento ocorrerá em até 

30 dias úteis contados da data de publicação da decisão de homologação do PLANO, com deságio 

de 20% (vinte por cento). 

 

O pagamento ocorrerá em conta corrente a ser informada diretamente no processo de recuperação 

judicial. Não havendo a informação no processo da conta para depósito, o pagamento não será 

efetuado e o PLANO não poderá ser considerado descumprido em face de eventual inação por 

parte do credor.   

 

Eventuais credores posteriormente habilitados na classe IV estarão sujeitos às condições de 

pagamento estabelecidas nesta cláusula. Nesta hipótese o pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) 

dias úteis contados da notificação/intimação das RECUPERANDAS quanto ao direito inconteste do 

novo credor. 

 

3.4.1.2. Equalização de encargos financeiros  
 

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

presente Plano de Recuperação ou mesmo em caso de eventual crédito aderente ou 

posteriormente habilitado, estarão sujeitas a seguinte política de juros prefixados, salvo aos 

aderentes as subclasses de credores criadas na classe III: 

 

a) Credores Classe III – condições gerais de pagamento: 

I. Juros: Os valores sofrerão reajuste a partir da data da publicação da 

homologação do PLANO por 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 



 

 

Página 59 de 68 

 

prevê inclusive a 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 as RECUPERANDAS a proceder a alteração de seu controle 

societário, até a totalidade de suas ações, desde que seja observado: 

 

a) Realização da avaliação das RECUPERANDAS subscrita por empresa ou profissional 

especializado; 

b) O comprador demonstre formalmente patrimônio compatível com a transação; 

c) 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 e o valor 

oferecido não seja inferior a avaliação prevista na alínea “a”.   

 

3.4.1.4. Novação de dívidas 
 

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

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

respectivos cessionários e sucessores a qualquer título. 

 

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 as RECUPERANDAS 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. Todas as ações e execuções judiciais em curso contra 

as RECUPERANDAS e seus garantidores, relativas aos créditos sujeitos ao presente processo de 

recuperação judicial ou aderentes, serão extintas com o pleno cumprimento deste PLANO, 

implicando ainda na automática, irretratável e irrevogável liberação e desoneração de todas as 

garantias, 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 as RECUPERANDAS, a cancelarem os protestos 

porventura efetuados pelo fato de não mais existir dívida mercantil ou de serviços não pagos, 

enquanto o PLANO estiver sendo cumprido. A manutenção dos protestos, além de colidir com a 
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novação decorrente da aprovação do PLANO, causa indevida restrição ao crédito das 

RECUPERANDAS.  

 

Na ausência de providências dos credores, nos 60 (sessenta) dias subsequentes à homologação do 

PLANO de recuperação judicial, os credores reconhecem que o PLANO aprovado, acompanhado da 

decisão concessiva da recuperação judicial, será instrumento hábil para providenciar a baixa de 

todos os títulos de crédito e documentos de dívida, cujos fatos geradores sejam anteriores ao 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial, podendo as RECUPERANDAS procederem 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 as RECUPERANDAS e seus coobrigados. 

 

3.5. Na remota hipótese de um cenário falimentar 
 

Art. 73, Lei 11.101/2005. “O juiz decretará a falência durante o 

processo de recuperação judicial:” 

I. Por deliberação da assembleia geral de credores, na forma do 

art. 42 desta Lei; 

II. (...) 

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 das RECUPERANDAS, estas serão desativadas e seus 

proprietários afastados de suas atividades, salvo se o juiz se pronunciar quanto a continuação 

provisória das atividades das empresas, sob a gestão do administrador judicial (art. 99, inciso XI, 

LRF). 

Independentemente de sua continuidade operacional, no entanto, o pagamento das dívidas 

existentes, após realização do ativo, ocorrerá na seguinte ordem conforme disposto na Lei 

11.101/2005: 

 

1º. Despesas indispensáveis à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação 

provisória da operação (art. 150); 

2º. Créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores à 

decretação da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador (art. 151); 
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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 as RECUPERANDAS 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 das RECUPERANDAS foram avaliados em R$ 2.161.512,50 (dois milhões, 
cento e sessenta e um mil e quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), equivalentes a 22% 
(vinte e dois por cento) do total dos créditos sujeitos a RJ, não considerando portanto rescisões 
trabalhistas consequentes de uma possível quebra. Desta forma, considerando as prioridades 
estabelecidas pela LRF resumidamente apresentadas acima, 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.  
 

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 e de responsabilidade dos sócios das RECUPERANDAS, 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-
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se o resultado financeiro da empresa e respectivo fluxo de caixa para os próximos anos, com a 

identificação dos volumes disponíveis de recursos para liquidação das dívidas das RECUPERANDAS. 

 

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: a primeira questão que buscamos responder, até mesmo antes do 

pedido de recuperação judicial, quando possível, é se o processo recuperacional é o remédio 

adequado. Apresentamos abaixo fluxo de caixa projetado alongando as dívidas de curto prazo 

existentes em um cenário positivo de negociação administrativa (prazo de 48 meses e taxa de 1,5% 

am), aplicamos as medidas de ajuste operacional e gestão com efeito caixa, não provisionamos 

nenhum recurso para CAPEX e trabalhamos com as projeções de faturamento consideradas para a 

modelagem do PLANO: as RECUPERANDAS não apresentam capacidade de pagamento. Se lançadas 

as dívidas na forma originalmente contratadas o fluxo apresenta números ainda piores.  
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II. Faturamento: iniciando a construção técnica da demonstração do fluxo de caixa projetado, 
partimos da projeção de faturamento consolidado das três empresas2. Considerado para as 
projeções o histórico dos últimos três anos e as perspectivas dos próximos anos em um cenário de 
recuperação econômica, além das RECUPERANDAS operarem sem bandeiramento. Partimos com 
adequação do ano I ao atual cenário de faturamento, com crescimento de 2% ao ano a partir do 
ano III e mantendo este percentual até o ano V, onde se dá o ponto de nivelamento.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
2 De fato todas as projeções foram consolidadas. 
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III. Custos: seguindo com nossas projeções, abrimos os custos variáveis e fixos, que são 

fundamentados a partir da média histórica das empresas, identificados e analisados a partir dos 

controles gerencias e demonstrações contábeis (balanços e DRE´s), já considerando os ajustes 

operacionais realizados e aqueles já aprovados pela Diretoria em prol da reestruturação financeira 

necessária. Não se prevê aumento gradativo dos custos fixos ao longo dos próximos anos, uma vez 

que há uma compensação na trava das receitas (preço de venda) para os referidos anos. Frente ao 

caráter de publicidade deste PLANO, a composição detalhada dos insumos 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. 

 

 
 

 
 

Impostos, abaixo demonstrados, calculados conforme as normas tributárias vigentes nesta data. 
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IV. Fluxo de Caixa com cronograma de pagamento previsto no item 3.4.1: projetadas as receitas e 
os custos, inclusive com o cálculo e incidência dos impostos devidos, alcançamos o fluxo de caixa 
projetado, ao qual 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 e não consiste diretamente em saída de caixa da empresa, sendo fundamental 
seu retorno 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.  
 
O período de carência, possibilita, de forma segura, sustentar a operação comercial para os anos 
subsequentes através de uma política de aquisição de insumos e comercialização adequada para o 
negócio 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.  
 
Uma vez que não há como prever a exata data de realização da Assembleia Geral de Credores, 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 um informar previamente os dados bancários 

para depósito. Se até o levantamento da recuperação judicial o credor não informar os dados para 

depósito, as RECUPERANDAS procederão depósito judicial da quantia devida durante o período, 

dando por cumprido o plano até aquela data. 

 

O PLANO poderá ser alterado a qualquer tempo após sua homologação judicial e antes de seu 

integral cumprimento, por iniciativa das RECUPERANDAS, mediante a convocação de Assembleia 

Geral de Credores. Tais alterações dependerão da aprovação das RECUPERANDAS e da maioria dos 

créditos presentes na Assembleia Geral de Credores, mediante a obtenção do quórum segundo art. 

45 c/c o art.58, caput e § 1º, da Lei 11.101/2005. 

 

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.  
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A aprovação desde PLANO autoriza a venda dos bens relacionados no laudo de avaliação de ativos 

juntado também nesta data, quando a razão for a necessária troca dos mesmos em face de sua 

obsolescência tecnológica, operacional ou funcional.  

 

Este PLANO será considerado como descumprido na hipótese de o atraso no pagamento de 

quaisquer parcelas previstas não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação das 

RECUPERANDAS pelo respectivo credor. 

 

Decorridos dois anos da homologação judicial de presente PLANO sem que haja o descumprimento 

de quaisquer disposições vencidas até então ou, antecipadamente, desde que as RECUPERANDAS 

antecipem os compromissos previstos para este período, 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 Itauçu (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 pelas 

RECUPERANDAS, mantidas as projeções econômicas e financeiras, certifica que a aprovação do 

PLANO representa a continuidade corporativa das RECUPERANDAS 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, 11 de setembro de 2020. 

CALIFÓRNIA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. 

AUTO POSTO MOZARLÂNDIA LTDA. 

AUTO POSTO DERIVADOS DE PETRÓLEO CALIFÓRNIA. 

SACRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. 

Argumento Assessoria e Projetos Ltda. 
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