


 

 

REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS – Em Recuperação Judicial 

CNPJ 83.054.395/0001-32 

 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Senhoras e Senhores Acionistas, 

 

A Diretoria do Grupo Reunidas, composto pelas empresas Reunidas S/A Transportes Coletivos – em 

recuperação judicial, Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S/A – em recuperação judicial, 

Real Transporte e Turismo S/A – em recuperação Judicial, Reunidas Transportes S/A e Reunidas 

Industria e Comércio S/A, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, apresenta o 

relatório das principais atividades realizadas no exercício de 2020, em conjunto com as respectivas 

demonstrações financeiras e patrimoniais, parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, 

objetivando divulgar o desempenho da companhia. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Em 02 de maio de 2016 foi protocolada junto a Comarca de Caçador – SC, a ação de Recuperação 

Judicial das empresas Reunidas S.A. Transportes Coletivos – em recuperação judicial, Real 

Transporte e Turismo S.A. – em recuperação judicial e Reunidas Transportadora Rodoviária 

de Cargas S.A. – em recuperação judicial, tendo sido deferido o pedido de Recuperação Judicial 

pela 2ª Vara Cível da Comarca de Caçador – SC no dia 09 de maio do mesmo ano.  

O Plano de Recuperação Judicial das empresas foi elaborado visando à recuperação e continuidade 

do negócio, sempre prezando pela transparência e clareza junto aos credores. A credibilidade na 

condução dos trabalhos de restruturação e do Plano de Recuperação Judicial, foi corroborada pela 

Assembleia Geral de Credores (AGC), que ocorreu no dia 05 de dezembro de 2017 na cidade de 

Caçador – SC, ocasião em que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado por mais de 98% 

(noventa e oito por cento) dos Credores presentes ou representados na Assembleia, tendo sido 

homologado pelo MM. Juiz no dia 18 de dezembro de 2017. 



 

 

As empresas Reunidas Transportes S/A e Reunidas Indústria e Comércio S/A não foram incluídas no 

processo de de Recuperação Judicial. 

Durante o exercício as seguintes ações da Recuperação Judicial foram realizadas: 

1- Venda de Imóveis: Ocorreu em 12/08/2020 a venda de imóveis no valor de R$ 44.628.919,81 

(quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte oito mil, novecentos e dezenove reais e oitenta 

e um centavos), sendo que tanto os valores recebidos a vista como os parcelados  foram 

depositados em conta vinculado ao Processo de recuperação Judicial. 

2-  Do valor total obtido com a venda dos imóveis, já foram liberados pelo Juízo e utilizado pelas 

Recuperandas  o valor de R$ 11.058.654,50 (onze milhões, cinquenta e oito mil, seiscentos e 

cinquenta quatro reais e cinquenta centavos) com as seguintes destinações gerenciadas pelo 

Administrador Judicial: 

2.1  R$ 5.058.654,50 (cinco milhões, cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais 

e cinquenta quatro centavos) foram utilizados para a aceleração do pagamento de credores, 

impactando em uma redução significativa do número de credores, que inicialmente era 

960 e, após a aceleração do pagamento passou a ser de 76 credores.  

2.2 R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) estão sendo investidos na divisão de transporte 

rodoviário de cargas, em readequações de instalações (hub e barracões), obtenção de licenças 

para novas unidades, identidade visual (marketing), aquisição e recuperação de frota, 

aquisição de plataforma hidráulicas, aquisição de software e hardware para aumento na 

eficiência, dentre outros. 

Ainda não foi utilizado a totalidade do valor destinado ao investimento na divisão de transporte 

rodoviário de cargas, estando o recurso não utilizado, depositado em conta corrente de 

titularidade do Administrador Judicial, conforme determinação judicial. 

 

CENÁRIO E DESEMPENHO 

 

 A gestão de transporte de passageiros na atualidade, além de enfrentar com uma concorrência 

agressiva nos últimos anos, no ano de 2020, em especial, precisou se reinventar para garantir a 

continuidade das empresas diante da Pandemia do COVID 

 



 

 

Aliado a este fato, houve uma liberação de mercado em relação as linhas interestaduais, fato que 

culminou na entrada de novas empresas em mercados que eram explorados pela Reunidas, 

aumentando a concorrência já existente. 

 

Durante o ano de 2020, as severas restrições de circulação de pessoas impactaram diretamente no 

setor de transporte coletivo de passageiros, o qual, mesmo com todas as medidas tomadas, teve uma 

redução de 54% (cinquenta quatro por cento) na sua receita em relação a receita do ano de 2019, o 

representou, em valores reais, uma  perda de faturamento da ordem R$ 87.696.541,69 (oitenta sete 

milhões, seiscentos noventa seis mil, quinhentos e quarenta um reais e sessenta e nove centavos) em 

comparação com o exercício anterior, dentre os fatos que deram acusa a este fato, destacamos: 

 

 Paralização de todo o transporte de passageiros a partir de 18 de março de 2020, situação que 

perdurou por mais de 5 (cinco) meses; 

 O estado de Santa Catarina foi o único estado da federação que proibiu o transporte rodoviário 

de passageiros municipal, intermunicipal e interestadual; 

 A paralização no transporte de passageiros ocorreu inúmeras vezes, havendo a prorrogação 

da paralização, o que impossibilitou a empresa de realizar um planejamento; 

 Após a liberação do transporte de passageiros, por parte do Governo Estadual, ocorreu a 

transferência de competência para os prefeitos municipais, fato que deu autonomia a cada 

governante municipal decidir sobre a circulação de transporte de passageiros; 

 Após a liberação do transporte rodoviário de passageiros, ocorreu a limitação de utilização de 

poltronas, à 50% (cinquenta por cento) da capacidade do veículo; 

 Ausência de auxílio governamental para a manutenção da empresa frente à imposição de 

paralização imposta; 

 

 

Mesmo diante deste cenário, o Grupo Reunidas tomou várias iniciativas para superar as adversidades, 

dentre as quais destacamos: 

 Utilização da Medida Provisória 936 do Governo Federal, utilizando a suspensão do contrato 

de trabalho e a redução de jornada e salarial, por todo o período autorizado, visando a 

manutenção dos do emprego de seus colaboradores; 



 

 

 Mesmo sem receita operacional da divisão de transporte rodoviário de passageiros, continuou 

honrando a folha de pagamento de seus colaboradores, utilizando da MP acima mencionada; 

 Reorganização operacional da divisão de transporte rodoviário de passageiros, visando a 

otimização de linhas, com reflexos direto nos custos. 

 

Em contrapartida às medidas restritivas de circulação de pessoas, o e-commerce foi o influenciador 

para a área de transporte de cargas manter suas atividades, tendo tal segmento uma redução de 

2%(dois por cento) na sua receita em relação ao ano anterior, o que representou. em valores reais, 

uma perda da ordem de R$ 1.236.767,69(Hum milhão, duzentos e trinta seis mil, setecentos e sessenta 

sete reais e sessenta nove centavos). Andrea, segundo informação da apresentação do Paulo, teria 

ocorrido um acréscimo de receita de 6,34% de 2019 para 2020. 

 

 

 

PERSPECTIVAS 

 

Para o ano de 2021, diante dos reflexos que ainda vem sendo sentidos em decorrência da pandemia, 

o objetivo traçado pela administração consiste em: 

 Novo aporte de capital não operacional na divisão de transporte rodoviário de cargas, com 

valores obtidos com a venda de imóveis e que estão sob a tutela do Juízo da Recuperação 

Judicial; 

 Expansão da área de atuação da divisão de transporte rodoviário de cargas; 

 Atuação em outro nicho de mercado no transporte rodoviário de cargas; 

 Incremento de receita na divisão de transporte rodoviário de cargas; 

 Redução de custos na divisão de transporte rodoviário de passageiros; 

 Otimização de rotas no transporte rodoviário de passageiros; 

 Reestruturação dos departamentos administrativos, com a otimização de processos; 

 Análise do mercado de transporte coletivo de passageiros, após a liberação das restrições 

decorrente da pandemia; 

 Melhoria contínua nos processos administrativos, operacionais e comerciais das duas divisões 

de transporte. 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nestes 70 (setenta) anos de existência da Reunidas, sempre contamos com o apoio e união de esforços 

de nossos colaboradores, clientes, acionistas, representantes, instituições financeiras, órgãos 

governamentais e a comunidade. Em 2021 manteremos a empresa focada em seus objetivos, visando 

atingir os resultados desejados. 

Caçador, 05 de março  de 2021.  

 

 

Sandoval Caramori 

 

 

Selvino Caramori Filho 

Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente 

 
































































		2021-05-17T11:26:21-0300
	SELVINO CARAMORI FILHO:58286012968


		2021-05-17T11:26:58-0300
	SANDOVAL CARAMORI:52819906915




