
Segmento de autopeças busca 
alternativas para superar a crise 
e atrai investimentos internacionais

Um estudo do setor desenvolvido 
pela TCP Latam, com mais de 100 
empresas de 25 subsetores envolvi-
dos na produção de autopeças, expõe 
caminhos para a captação de recursos 
referentes a esse segmento. A análise 
indica ainda potenciais parcerias 
estratégicas e oportunidades de 
investimentos.

Apresentado pela TCP durante a 
conferência da TMA – Turnaround 
Management Association – realizada 
em fevereiro de 2016 em Las Vegas 
(EUA), e direcionada a investimento 
em empresas e setores em dificuldade, 
o estudo destaca que, apesar do mo-
mento de baixa demanda do mercado 
de autopeças nos últimos anos, há 
oportunidades de investimento direto 
e fusões / aquisições (M&A’s).

No Brasil, em 2015, o faturamento 
do setor de autopeças foi de R$ 63 
bilhões, o que representa queda 

de 31% na comparação com 2011, 
considerado o melhor ano dessa 
indústria. No mesmo período de 
comparação, o investimento anual 
caiu de US$1,9 bilhões para US$ 600 
milhões, segundo dados divulgados 
pelo Sindicato Nacional da Indústria 
de Componentes para Veículos Auto-
motores (Sindipeças).

Fernando Nogueira, diretor associado 
da TCP Latam e especialista com 27 
anos de experiência no setor auto-
motivo, ressalta que, apesar da forte 
queda de demanda e da redução dos 
investimentos, iniciativas de incen-
tivo, como o Programa Inovar-Auto, 
e a depreciação do real aumentam a 
competitividade do setor. Estes fatores 
possibilitam uma substituição dos 
componentes importados pelas mon-
tadoras por peças fabricadas no Brasil 
e ainda estimulam as exportações.

O diretor da TCP Latam explica ainda 

O setor de autopeças é um dos mais afetados pela crise econômica 
brasileira.  A forte redução da produção de veículos e as sucessivas 
quedas das vendas domésticas refletiram em mesma proporção 
no faturamento dos fabricantes de peças. Diante desse cenário, as 
empresas de autopeças estão se reinventando e buscando alterna-
tivas para superarem este momento. Este posicionamento chama a 
atenção dos investidores estrangeiros que procuram oportunidades 
de negócios no mercado brasileiro.

que, apesar da balança comercial de 
autopeças ser negativa, existe clara 
tendência de aumento das exporta-
ções contra a redução de importações.

Nogueira ressalta que a expectativa 
das montadoras é ter fornecedores no 
Brasil, mas com alcance e presença 
global. Isto permite atender as exigên-
cias de conteúdo local de veículos, 
suporte a clientes em diferentes paí-
ses e flexibiliza o fornecimento com 
as variações cambiais.

“ Esta necessidade fomenta ainda 
mais os investimentos estrangeiros 
no setor, bem como as possibilidades 
de fusões e aquisições. Alguns desses 
investidores vêm fazendo contato 
conosco nos últimos meses com 
propostas concretas, sobretudo, para 
empresas ligadas à área de exporta-
ção e segmento de autopeças ” afirma 
Nogueira.
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Reestruturação tornou-se um tema“quente” 
desde o início de 2016. 

Muitos empresários e administradores, de 
diversos segmentos, sobretudo o varejista, 
aguardavam uma salvação vinda com o trenó 
do Papai Noel no fim do ano – mas ela não 
chegou.  E quem optou por operações de venda 
teve que lidar com preços muito depreciados, 
matando a margem. 

Agora, que o Natal ainda está longe, e ainda 
vivemos no Brasil uma situação política tra-
gicômica, todos nós, empresas e empresários, 
temos uma mesma pergunta – O que fazer?

Talvez, como o matemático Carl Gustav Jakob 
Jacobi já anunciava no século 19, inverter o pro-
blema e ver tudo sob outro ângulo seja a solução. 
Ver o problema a partir de um novo ângulo.

Nós, integrantes do time da TCP, que 
mantemos contato com empresas dos mais 
diversos portes e setores, firmamos um com-
promisso de compartilhar nossa experiência 
com você. 

O canal dessa comunicação é a nossa newsle-
tter mensal,  A Inversão, que estreia este mês.  

Não se trata apenas de compartilhar nosso 
conhecimento e de outros players de mercado, 
queremos ajudar nos processos decisórios. 
Simplificar o que realmente não é tão compli-
cado como se pensa.

Esta é a nossa primeira edição e convidamos 
você a opinar e criticar, para que possamos fazer 
mudanças pertinentes ao longo do caminho. 

Obrigado pela sua atenção. 
Aguardamos seus comentários 
e suas contribuições.
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Deixando a emoção do lado: Sangue 
frio, técnica apurada e visão de longo prazo 
temperam reestruturações bem-sucedidas

Este é o momento em que se 
percebe claramente a capacidade 
de empresários em driblar com-
portamentos que só aumentam o 
volume de dívidas:

“O mercado vai mudar”. Sim, ele 
vai mudar, mas muito mais tarde do 
que se imagina.

“Vou conseguir dinheiro para 
resolver o problema”. A raiz do 
problema é outro. Chega o mo-
mento em que os bancos cortam os 
limites, reduzindo a capacidade de 
financiamento.

“O preço pelo imóvel está muito 
baixo, vamos esperar melhorar”. 
O preço só vai se tornar favorável 
quando a economia melhorar. E 
isso pode demorar. 

Para fugir desses padrões de 
comportamento, o caminho é um 
diagnóstico rigoroso. Desta forma, 

o empresário terá uma noção ampla 
e, ao mesmo tempo, detalhada da-
capacidade de empresa em honrar 
compromissos. Quanto mais preci-
sa for esta análise, mais curto será o 
caminho para solucionar a crise. 

Uma análise sofisticada da empresa 
e de seus credores, feita por profis-
sionais experientes, permitirá aos 
empresários enxergarem melhor a 
realidade, de forma transparente e 
objetiva. Esta postura será crucial no 
processo de tomada de decisões di-
fíceis e importantes, em momentos 
críticos. Este conjunto de medidas 
caracteriza-se como pré-condição 
para a recuperação de qualquer 
negócio

Em termos operacionais, o mais 
adequado é perseguir os melhores 
resultados na geração de caixa, seja 
pela redução de custos ou reade-
quação do porte da empresa. Em 
cenários adversos, é preciso avaliar 

Os planos de reestruturação empresarial de maior sucesso estão diretamente ligados a diagnós-
ticos precisos referentes a cenários operacionais e financeiros. E ainda realizados concomitante-
mente aos primeiros sinais de problemas. 

estratégias como venda ou fecha-
mento de unidades ou extinção de 
linhas que apresentam resultados 
aquém do esperado. A preservação 
do caixa é a questão mais crítica. O 
“war room” é a controladoria. 

Sob a ótica financeira, a renego-
ciação de passivos exige cuidados 
mais apurados, além de um equilí-
brio entre doses de emoção e muita 
técnica. Um desequilíbrio pode sig-
nificar o fim. Para manter o prumo, 
o empresário precisa se livrar do 
pavor do estigma de mau pagador, 
que o leva a postergar decisões cru-
ciais e o aproxima da falência. 

Além de fazer uma projeção ade-
quada dos passivos da empresa e 
qualificar o quadro geral dos cre-
dores, o diagnóstico bem-sucedido 
indica os melhores caminhos a 
trilhar rumo à reestruturação.

A preservação do 
caixa é a questão mais 
crítica. O “war room” 
é a controladoria. 
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• Negociação direta e in-
dividual com cada credor 

Indicada para empresas com geração 
de caixa positiva e endividamento 
que não exceda cinco vezes o mon-
tante da geração de caixa projetada, 
considerando redução de até 20%, 
como antecipação a um possível 
agravamento da crise. E ainda para 
empresas cujos credores sejam 
principalmente financeiros e pouco 
numerosos, possibilitando uma mu-
dança rápida e ágil do perfil da dívida. 

Em negociações diretas, invariavel-
mente a discussão fica ainda a cargo 
da área comercial dos bancos. Por-
tanto, credores vão pedir incremento 
de garantias (muitas vezes alienações 
fiduciárias). É importante evitar ao 
máximo a entrega de garantias sem 
uma correta contrapartida. Isso só 
deve ser feito quando há extrema 
segurança com relação à resolução 
do problema no longo prazo. Aqui, a 
correta visão da capacidade de paga-
mento da empresa é crucial.

• Negociação direta e 
organizada com credores

Menos praticada no Brasil, mas muito 
eficiente, é indicada para empresas 
que tenham geração de caixa positiva 
e endividamento que não ultrapas-
se sete vezes a geração projetada, já 
incluindo redução de até 20% diante 
de um possível agravamento da crise.  
É necessário ainda ter um grupo de 
credores em menor número e ainda 
primariamente financeiros, propi-
ciando uma renegociação com um 
pequeno bloco de credores adminis-
trável (se houver muitos credores, o 
melhor caminho será na direção de 
RecuperaçãoExtrajudicialou Recupe-
ração Judicial).

Esse tipo de negociação pode envol-

5 caminhos para sanar dívidas.
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ver acordos como “stand still”, ou seja, 
um período sem cobrança de juros, 
sobretudo, enquanto novos termos 
são negociados. Também é possível 
que o acordo seja feito em conjunto 
com outro (s) credor (es) dentro de um 
mesmo pacote, desde que se tenha o 
consentimento dos credores.

• Recuperação 
extrajudicial (EJ)

Indicada pera empresas com geração 
de caixa positiva ou negativa, mas 
recuperável no curto prazo. Também 
é adequada a empresas cujo endivi-
damento seja materialmente supe-
rior a cinco vezes a geração de caixa 
projetada. 

E ainda com um quadro geral de cre-
dores que admita essa possiblidade, 
pois sua homologação requer aprova-
ção dos credores conforme critérios 
definidos em lei, sendo possível forçar 
credores dissidentes a aderirem ao 
plano.

Esse tipo de negociação é uma forma 
híbrida, em que parte da negocia-
ção ocorre fora da corte, porém seu 
registro e sua validade só ocorrem 
mediante pedido judicial. Trata-se de 
uma forma muito interessante, pois 
permite resultados relevantes com 
pouco impacto em termos de ima-
gem ou operacional.

• Recuperação judicial 
- RJ

Pode ser bem aplicada a empresas 
cuja geração de caixa operacional 
seja positiva ou, ainda que negativa, 
tenha capacidade de recuperação 
no curtíssimo prazo(importante fri-
sar que uma empresa sem geração 
de caixa tem mais chances de ter 
sua RJ convolada em falência, daí a 

importância do diagnóstico correto 
nos primeiros sinais de que algo 
não caminha bem). 

Recomendada para empresas cujo 
endividamento seja materialmente 
superior a cinco vezes a geração 
de caixa projetada, e cujos credores 
sejam numerosos, de diferentes 
naturezas (bancos, FIDCs, fornece-
dores, etc) e com interesses diver-
sos de acordo com os direitos que 
possuem.

A RJ permite negociar de forma 
organizada com diversos credores 
simultaneamente, mas é importante 
que se tenha um caminho palpável 
para a recuperação. Bons planos de 
RJ são os que permitem uma rápida 
retomada da empresa. Geralmente, 
esses planos são os que impõem 
aos credores perdas apenas inevitá-
veis (valor que não existe mais), sem 
impor perdas maiores. 

• Liquidação (também 
via lei de Recuperação 
e Falência)

Este cenário se aplica a empresas 
com geração de caixa negativa, em 
um setor sem horizonte de recupera-
ção (importante excluir empresas de 
commodities desse parâmetro, pois a 
volatilidade de preços de mercado é 
comum). Também é válida para em-
presas cujo endividamento seja impa-
gável, mesmo que envolva outros 
tipos de ativos, como imóveis. 

Nesse contexto, a ideia é fazer uma 
revisão geral do negócio de forma 
organizada, conferindo celeridade aos 
credores no que for passível de nego-
ciação. Além de permitir ao empre-
sário recomeçar dentro de um futuro 
próximo, sem postergar uma situação 
inevitável. 
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Recuperação Judicial bem feita, 
ganha-ganha para todos 
(credores, sócios e administradores)

Na visão de especialistas da área 
jurídica, os administradores, de um 
modo geral, demoram a perceber 
os cenários de depreciação em um 
longo prazo. Ao optarem pela RJ, 
muitas vezes já não há recursos 
para quitar as custas judiciais, por-
que a empresa não tem mais condi-
ções de operar.

“É preciso quebrar paradigmas 
com relação à decisão de buscar 
a recuperação judicial. No Brasil, 
este cenário está intrinsecamente 
ligado a uma questão de gover-
nança. Estar atento aos sinais 
de uma crise e à deterioração do 
fluxo de caixa é fundamental”, diz 
Antonio Mazzuco, sócio fundador 
do escritório MHM Advogados e es-
pecialista em recuperação judicial.
Em muitos casos, a recuperação ju-
dicial será a maneira mais adequada 
de preservar algum valor para todos 
os envolvidos, o que inclui gestores, 
sócios e credores.

Ele explica que um dos maiores 
erros cometidos pelos empresários 
brasileiros é ceder às pressões de 
credores e usar do capital de giro 
para pagamento de dívidas pregres-
sas. “Esta postura pode comprome-
ter de forma drástica a operação”, 
ressalta. É perfeitamente com-
preensível que os credores exerçam 
seus direitos, no entanto, a pressão 
excessiva e contínua sobre a admi-
nistração de uma companhia, cuja 
geração de caixa já está comprome-
tida, vai prejudicar muito a operação. 

Embora ofereça um arsenal de recursos para empresas enfrentarem um cenário de crise e ainda 
terem capacidade real de recuperar sua produtividade, a recuperação judicial (RJ) ainda é pouco 
explorada pelos empresários no Brasil e entra em cena tardiamente.

4

Isso em especial após o ingresso de 
um gestor que dê a transparência 
necessária às operações.

Para Mazzuco, o arsenal de recur-
sos que uma RJ oferece é pouco 
explorado no Brasil porque, além 
das questões ligadas à governança, 
há ainda um desconhecimento por 
parte dos credores e das áreas de 
concessão de crédito no mercado 
financeiro. O advogado diz que a 
maioria dos credores não está acos-
tumada à sofisticação de algumas 
operações e, por isso, desconhecem 
estratégicas que o mercado oferece 
para a recuperação efetiva do crédito.

“O administrador, por sua vez, pre-
cisa ter a consciência ampla de que 
não pode prejudicar a operação e 
aniquilar o capital de giro para ceder 
à pressão dos credores. Muitos 
clientes nos procuram quando a 
empresa já conta com uma cen-
tena de protestos e está em uma 
situação muito delicada”, comenta.

Na visão do especialista, a maioria 
dos administradores e executivos 
precisa se preparar melhor para 
lidar com um cenário de crise. É 
imprescindível estar atento a sinais 
de inadimplência e momentos de 
crédito escasso.

“Não basta olhar a operação, deve-
se ir além e analisar o setor em que 
está inserido. Se o mercado está de-
primido, a atenção na performan-
ce dos concorrentes deve dobrar. 

Tudo isso está ligado a uma boa 
governança, capaz de identificar o 
momento exato de tomar atitudes, 
como venda de ativos e corte de 
custos, em prol da preservação da 
produtividade”.

Mazzuco comenta que é preciso 
“pensar fora da caixa”, quando o 
tema está ligado à concessão de 
crédito, no Brasil.  Para o espe-
cialista em recuperação judicial, a 
mudança de paradigma é neces-
sária porque as garantias às quais o 
mercado se acostumou, na maior 
parte dos casos, em ambientes de 
liquidação, valem muito pouco.

“Um ativo de uma empresa que 
parou de produzir perde valor”, 
reforça Mazzuco. “Os controladores 
se apegam à empresa e resistem a 
mudanças de governança. Uma so-
lução negociada depende, portanto, 
de uma alteração de paradigmas 
sob o ponto de vista de credores e 
devedores”, conclui.

Mazzuco comenta que é 
preciso “pensar fora da 
caixa”, quando o tema 
está ligado à concessão 
de crédito, no Brasil.

| Antonio Mazzuco | MHM Advogados
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