


A SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DA SADEFEM 

 A Sadefem, desde 2005, é controlada pela Ibrafem 

(empresa do Paraná), coligada da INEPAR, grande 

grupo brasileiro, que atua na área de construção 

pesada, montagens elétricas e outras áreas.  

 

 Na revista Exame 2010, o grupo INEPAR aparece 

como um dos 200 maiores grupos brasileiros, com 

vendas de 1,6 bilhões de reais. 

 

 A empresa pretende se desfazer da Inepar Energia 

visando abater parte da dívida de cerca de R$ 620 

milhões que possui com o BNDES. 



 A INEPAR SEMPRE FOI TESTA DE 

FERRO DE MULTINACIONAIS 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

A INEPAR sempre atuou coligada com alguma multinacional e 

ganhou os leilões de privatizações das companhias de energia 

elétrica do Brasil (13 das 15 companhias foram arrematadas 

pela INEPAR).  

 

Os grandes fundos de pensão do Brasil tinham 30% do capital 

da empresa (Previ, Petros, etc.). 

  

Atuou em sociedade com a GE americana, a Siemens alemã e 

agora, atua é sócia da Andritz Hydro, poderosa multinacional 

austríaca, que faturou 3,6 bilhões de euros em 2009. A Andritz 

Hydro INEPAR faz parte do Consórcio que fabricará as 

turbinas para a hidrelétrica de Belo Monte. 

  

A INEPAR sempre atuou como testa de ferro de 

multinacionais porque tinha acordos com os governos para 

realização de grandes obras.  



INEPAR QUASE VAI À 

FALÊNCIA EM 2000 

 Logo depois das privatizações,  a empresa começou a ter 

problemas porque cresceu mais do que suportava sua 

estrutura. 

 

 Começou a ter prejuízos bilionários e uma dívida 

gigantesca. 

 

 A Inepar ficou à beira da falência no começo dos anos 

2000. Nessa época, recorreu a diversos empréstimos do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). 

 

 



INEPAR VENDE A SADEFEM PARA 

UMA COLIGADA, A IBRAFEM 

 Nos últimos quatro anos, a INEPAR passou a ter 

lucros, vendendo produtos para o setor petrolífero e 

Petrobras. 

 

 Em 2005, começou a vender empresas do grupo para 

se concentrar no fundamental.  A partir daí, quando se 

fechou o acordo com a Andritz Hydro, que se 

descartou a SadeFem e o grupo passou a assumir a 

fabricação e os serviços que eram de 

responsabilidade da Sadefem.  

 

 A INEPAR manteve acordo comercial com a SadeFem 

para atender os pedidos do mercado. 



A INEPAR SE TRANSFERE 

PARA ARARAQUARA 

 “Está desfeito o vínculo com a Sadefem, empresa que 

tinha participação da Inepar na época da GE e se 

encarregava dos serviços de montagem e dos 

sistemas auxiliares nos empreendimentos. Essas 

tarefas foram trazidas para dentro da Andritz Hydro 

Inepar, e a Sadefem vai prosseguir no mercado, 

dedicada ao segmento de transmissão.”   

texto do Balanço da INEPAR 

 

 A INEPAR transferiu sua produção para Araraquara, 

inclusive passou a realizar aí as operações que fazia 

com a Sadefem em Jacareí. 

 

 

 

 



GRANDES PREJUÍZOS DA 

SADEFEM DESDE 2005 

 A partir daí começou a crise da Sadefem, como se evidencia no 

gráfico de vendas e lucros que segue abaixo: 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009

vendas e serviços 109.268 262.281 336.361 141.749 133.405

lucros-prejuízos 438 -3.029 -12.263 -83.432 -109.44
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Vendas e lucros da SadeFem – 2005-2009 –

em milhões de reais

Balanços da SadeFem – disponíveis no Diário Oficial do Estado de São Paulo – a empresa não apresentou balanço em 2010 - elaboração ILAESE 



TRABALHADOR DA SADEFEM 

É MUITO PRODUTIVO 

  

Desde 2005 que a empresa dá prejuízo, porém, é a 

partir de 2008 onde caem abruptamente as vendas 

e aumenta o prejuízo da empresa, chegando a mais 

de R$ 100 milhões de reais em 2009, último balanço 

apresentado. 

 

Em 2009, a SadeFem faturou R$ 133 milhões, 

enquanto a folha de pagamento foi apenas R$ 16 

milhões. 

 

Isto demonstra que não são os salários que 

derrubam a empresa e sim sua dívida enorme de, 

aproximadamente, R$ 200 milhões em 2009. 



A SITUAÇÃO DA EMPRESA 

É CRÍTICA 
 

 Três grandes problemas aparecem no balanço da SadeFem:  

 

1. A empresa está pagando os prejuízos com 

empréstimos e financiamentos de longo prazo. A 

dívida da empresa acumulada já estava em R$ 206 

milhões em 2009.  

2. A produção e venda dos serviços não está pagando os 

custos. Em 2009 a receita operacional foi de R$ 97 

milhões enquanto o custo da produção foi de R$ 122 

milhões. 

3. A SadeFem informa no balanço de 2008 que no ano 

de 2011 terá que pagar boa parte da dívida (25% do 

total). 

4. Portanto, a situação está bastante complicada e a 

empresa começa a não pagar seus compromissos. 

 

  



CONCLUSÃO 1 

O Grupo INEPAR (dono indireto da 

SadeFem) sempre dependeu do 

governo, inclusive atualmente boa 

parte do lucro vem das vendas para 

a Petrobras e hoje tem uma dívida 

de R$ 620 milhões de reais com o 

BNDES (Governo Federal). Além 

disso, consta que a SadeFem tem 

dívidas com o Município de Jacareí. 

 



CONCLUSÃO 2 

A INEPAR está querendo vender seu 

setor de energia para o BNDES. 

 

Caso a empresa ameace fechar, o 

movimento dos trabalhadores pode entrar 

na luta para recuperar a SadeFem, 

transformando estas dívidas em 

propriedade do governo e passando o 

controle da empresa para os 

trabalhadores, o Estado e o Município. 

 



CONCLUSÃO 3 

Se os empresários privados não 

são capazes de tocar a fábrica, 

os trabalhadores, junto com a 

população de Jacareí, serão! 
 

 


