


 

 

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 2019, em conjunto com as respectivas 

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

objetivando divulgar o desempenho da companhia para a sociedade, parceiros, investidores e 

usuários. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Após discussão interna e com as assessorias contratadas, no dia 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 acima nominadas foi elaborado visando à recuperação 

e continuidade do negócio, sempre presando 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. 

Após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, o Poder Judiciário homologou o Plano aprovado 

na Assembleia no dia 18 de dezembro de 2017. 

As empresas Reunidas Transportes S/A e Reunidas Indústria e Comércio S/A não foram incluídas na 

Ação de Recuperação Judicial. 

Ações da Recuperação Judicial em andamento e concluídas em 2019: 

 Venda de Imóveis: O despacho de liberação para venda dos Imóveis ocorreu em 16/12/2019, 

avaliação no valor de R$ 83.398.331,71(Oitenta três milhões, trezentos e noventa e oito mil, 

trezentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) 

 Liberação em 2019 de parte dos recursos da venda de Chapecó para pagamento de FGTS, no 

montante de R$ 1.336.862,11(Hum milhão, trezentos e trinta seis mil, oitocentos e sessenta e 

dois reais e onze centavos). 

 Aguardando liberação para 2020, de processo de adjudicação de terreno de Dionísio Cerqueira 

por parte da PGFN, para amortização do FGTS. 

 Liquidação dos credores da classe I(trabalhistas) no montante de R$ 1.981.665,67(Hum 

milhão, novecentos e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta cinco reais e sessenta e sete 

centavos),  classe III (quirografário) no montante de R$ 287.795,04(Duzentos e oitenta sete 

mil, setecentos e noventa cinco reais e quatro centavos) e classe IV no montante de R$ 

1.043.138,39(Hum  milhão, quarenta e três mil, cento e trinta oito reais e trinta e nove 

centavos) cumprindo desta forma integralmente com os credores propostos para o exercício 

de 2019. 

 

1 - CENÁRIO 

 A gestão de transporte na atualidade exige que os seus administradores lidem cada vez mais com o 

aumento do número de concorrentes, mais agressivos e dispostos a ganhar o mercado. A área de 

transporte rodoviário de passageiros vem atravessando um período de crise nos últimos anos, 

decorrente de diversos fatores, o que culmina na queda do número de passageiros transportados, 

merecendo destaque os seguintes: 

a) A concorrência com empresas aéreas;  



 

 

b) Facilidades econômicas para aquisição de veículos, fator que vem contribuindo para a redução do 

número de passageiros; 

c) Passageiros sendo transportados através de novas formas de “transporte – carona” através de 

aplicativos(Buser, 4Bus) e redes sociais, e; 

d) O uso do transporte rodoviário de passageiros como meio para a concessão de benefícios sociais 

de viagens para idosos, estudantes, professores, jovem carente, funcionários do ensino público, dentre 

outros, tendo tais concessões representando elevado valor no decorrer do exercício de 2019, senão 

vejamos: 

Gratuidades no Transporte Rodoviário de Passageiros 

 2019 2018 

 Quantidade 
Valor 

Quantidade 
Valor 

R$ R$    Var. % 

Passe livre 26.776 3.068.453 25.758 2.629.780 3.95% 

Idosos 100 % 69.768     5.894.926 70.563 5.721.660 -1,13% 

Idosos 50 % 62.398 3.540.422 71.361 3.745.623 -12,56% 

Jovem 8.487 834.783 7.823 757.844 8,48% 

Totais 167.429 13.338.584 175.505 12.854.907 -4,60% 

Necessário ressaltar, que o percentual de passageiros transportados que gozaram do beneficio da 

gratuidade ou desconto reduziu no exercício de 2019, comparado com o ano anterior.  

2 - DESEMPENHO  FINANCEIRO 

Apesar das adversidades das altas taxas praticadas no mercado financeiro, e das dificuldades 

enfrentadas em sua principal atividade, a Companhia vem procurando administrar suas necessidades 

de empréstimos de terceiros, adotando uma politica de alongamento de prazos. Durante o último 

exercício, verificamos uma redução de 44%(quarenta e quatro por cento) nas operações com capital 

de giro apresentadas, o que correspondeu a um saldo atual de R$ 6.672.250,03( Seis milhões e 

seiscentos e setenta dois mil, duzentos e cinquenta reais e três centavos), inferior ao exercício de 

2018, que foi de R$ 12.000.423,00 (Doze milhões e quatrocentos e vinte três reais).  Do saldo de 

2019 mencionado, 60% (sessenta por cento) são decorrentes de captação de recursos novos com os 



 

 

Bancos Daycoval S.A.  e Caruana S.A. Sociedade de Crédito, bem como, houve ganho líquido da 

renegociação da Recuperação Judicial com o Banco Mercantil, no montante de R$ 7.753.114,74.  

Nas operações de financiamento de imobilizado, no exercício de 2019, seu saldo é de R$ 

9.047.161,54(Nove milhões, quarenta sete mil, cento e sessenta um reais e cinquenta e quatro 

centavos), o qual representa uma redução de 21%(vinte e um por cento) em relação ao exercício 

anterior, que foi de 11.477.119,93(Onze milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, cento e dezenove 

reais e noventa e três centavos). 

 

3 – ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

A Área de Desenvolvimento de Pessoas do Grupo Reunidas tem como principal objetivo o 

alinhamento de suas políticas com a estratégia da organização, promovendo o autodesenvolvimento 

e engajamento das pessoas para o cumprimento efetivo das atividades e alcance dos objetivos e metas 

individuais e organizacionais.  

Para o ano de 2019 foram estabelecidos objetivos específicos para a área de Recursos Humanos no 

que tange a definir e implementar normas e procedimentos, bem como as suas políticas, 

proporcionando um ambiente de trabalho cada vez mais humanizado, atraindo, retendo pessoas, bem 

como desenvolvendo suas habilidades e competências.  

Citamos as ações realizadas a seguir: 

 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO:   A empresa capacitou 70% (setenta por 

cento) do seu quadro de colaboradores, atingindo a meta estabelecida para o ano de 2019, 

nas mais diversas áreas (tráfegos, manutenção, comerciais, Recursos Humanos). 

 PALESTRAS: Foram realizadas diversas palestras com o objetivo de desenvolver a 
interação das equipes , com foco no relacionamento, desenvolvimento e qualide de vida no 
trabalho. bem como seu desenvolvimento profissional. 

 PROGRAMAS E PROJETOS: TEMPO DE CASA, PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL 

E DROGAS,  Crescendo e Aprendendo com o Trânsito, Melhoria Contínua da Cargas – 

PMC, Programa de Desenvolvimento de Dirigentes – PDD,  Programa de monitoria de 

Processos, Programa Aprendiz. 

 GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL: Foi realizada a PCO – Pesquisa de Clima 

Organizacional  que tem como objetivo identificar como as políticas, padrões, práticas e 



 

 

procedimentos da empresa são percebidos pelos seus profissionais para subsidiar melhorias 

necessárias na organização.  

 

 SGQ- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE:  A política do Sistema de Gestão da 

Qualidade busca realizar um trabalho com foco na melhoria contínua, seja na padronização 

de processos, no aperfeiçoando dos sistemas de gestão e também na disseminação da cultura 

de excelência.  

4 – COMERCIAL 

A principal atividade da Companhia é a exploração do transporte rodoviário de passageiros, 

responsável no exercício de 2019, por aproximadamente, 57% (cinquenta e sete por cento) do 

faturamento do Grupo. Já o setor de transporte rodoviário de cargas correspondeu à, 

aproximadamente, 43% (quarenta e três por cento) do faturamento. 

A Companhia teve um aumento de 4% (Quatro por cento) na sua receita bruta consolidada, 

representando R$ 10.972.000,00(Dez milhões e novecentos e setenta dois mil). 

4.1. Transporte de Passageiros 

 

A queda no número de passageiros transportados é fator predominante, responsável pelas dificuldades 

enfrentadas pelo Grupo nos últimos anos,  conforme demonstramos no quadro abaixo: 

Ano 2019 2018 Variação % 

Passageiros 

Transportados 

3.590.817 3.663.676 - 1,98% 

Tendo em vista este cenário, foram tomadas medidas com a finalidade de superar os fatores adversos 

que prejudicam a sua principal atividade, adaptando-a às novas circunstâncias de mercado. 

 - Principais ações adotadas: 

Foram adotadas medidas para compensar a queda de passageiros das quais destacamos abaixo:  

 Continuidade das Reduções do número de viagens diárias, com a anuência dos Poderes 

Concedentes, para proporcionar melhoria de margem, principalmente em trechos e dias com baixa 

ocupação; 



 

 

 Estabelecida rotina de estudos e avaliação da margem de contribuição e rentabilidade das 

linhas rodoviárias; 

 Cadastramento no sistema de venda de passagens, de conexões entre dois ou mais trechos 

como forma de disponibilizar mais opções de saídas aos clientes; 

 Agregamos novos sites parceiros de venda de passagens, onde hoje as vendas online 

superaram a marca de 10% (dez por cento) do total da receita com passagens do Grupo; 

 Implantação do novo site de vendas para potencializar as vendas pelos canais digitais;  

 Utilização de veículos tipo “DD-Double Deck”, que permite oferecer dois serviços (leito e 

convencional) no mesmo veículo, visando otimizar custos; 

 Locação de veículos classificado como LD, alocados em linhas de média e longa distancias 

proporcionando, aos passageiros, uma viagem mais confortável; 

 Aquisição de novos veículos para melhoria da idade média da frota, trazendo reflexos diretos 

nos custos de operação, segurança dos passageiros e imagem da empresa; 

Com os resultados das ações acima descritas, se obteve uma melhora na margem de rentabilidade da 

divisão de transporte rodoviário de passageiros.  

 

4.2. Transporte de Cargas 

Mesmo diante das adversidades do mercado, a Reunidas tomou uma série de iniciativas, visando 

aumentar a sua competitividade no mercado, bem como melhorar sua rentabilidade e mercado de 

atuação, estando as principais listadas abaixo:  

 Aquisição de 4 veículos de cargas, no montante de R$ 807.297,13(Oitocentos e sete mil, 

duzentos e noventa e sete reais e treze centavos), sendo 1 destes caminhão MB Atego 

2430/54 ganho em sorteiro da concessionária no montante de R$ 327.297,13(Trezentos e 

vinte sete mil, duzentos e noventa e sete reais e treze centavos).  

 Reestruturação tarifária, com o objetivo de melhorar sua performance de rentabilidade; 

 Estruturação de novas unidades operacionais, através de parcerias estratégicas para fortalecer 

e amplicar o atendimento em regiões com baixa expressão, bem como reorganizar o 

atendimento das principais cidades, através da inclusão de novas ferramentas, garantindo 

assim a gestão por resultados. 



 

 

 Reestruturação dá área Comercial, através da implantação de novas metodologias, que 

proporcionaram uma mudança de cultura, direcionando os esforços para um modelo com foco em 

resultados sólidos e sustentáveis. 

 Implantação de software logístico para rastreamento da frota de veículos, buscando otimizar 

a produtividade dos mesmos, reduzindo as rupturas dos processos e índice de ocorrências, o 

que por sua vez elevou o nivel de serviço e aumento na confiança do cliente. 

 Readequação das linhas de transferências, com objetivo de assegurar o cumprimento dos 

prazos estabelecidos e diretrizes da política comercial, racionalizando os custos fixos e 

variáveis da companhia, na busca de aumento da rentabilidade. 

 Em consequência das ações mencionadas acima, neste ano de 2019, houve um incremento na 

receita 4%(quatro por centro), representando de aumento R$ 4.647.603,18(Quatro milhões, 

seiscentos e quarenta sete mil, seiscentos e três reais e dezoito centavos). 

Consolidado 

Consolidou-se as práticas de acompanhamento dos resultados, com reuniões mensais, onde são 

debatidos os resultados e traçadas ações para a melhoria da performance da empresa. Cada gestor de 

área, tem acesso diário para acompanhar as movimentações de despesas e receitas de suas unidades, 

a fim de se verificar se estão dentro dos valores orçados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reconhecemos que nestes 69 (sessenta e nove) anos de existência da Reunidas, sempre pudemos 

contar com o apoio e união de esforços de nossos colaboradores, clientes, acionistas, representantes, 

instituições financeiras, órgãos governamentais e a comunidade, e esperamos que em 2020, 

consigamos atingir os resultados desejados. 

 

Caçador, 09 de Abril de 2020.  

 

Sandoval Caramori 

 

Selvino Caramori Filho 

Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente 

 

 
































































