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50Vendas de caminhões / En mil unidades

Qual o tamanho do mercado brasileiro 
de caminhões?

Apesar de os números apontarem uma queda contínua na venda 
de caminhões, no Brasil desde 2011 (quando a indústria registrou 
172,9 mil unidades vendidas, enquanto, em 2015, o total somou 
71,7 mil unidades), as previsões para 2017 e 2018 indicam um 
cenário de recuperação gradual. Dados da Associação Nacional 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), publicados em 
setembro, apontam que houve aumento de 2,4% com relação ao 
número de caminhões licenciados entre julho (5.091 unidades) e 
agosto (5.211 unidades) de 2016. 

Em comparação aos resultados 
alcançados pela indústria de veícu-
los pesados em 2013 (melhor ano 
de produção, 187 mil unidades), as 
análises desenvolvidas pela TCP La-
tam preveem que a ociosidade média 
de 2016 das montadoras de cami-
nhões será de 70%. Os comparativos 
publicados pela Anfavea mostram 
que, entre janeiro e agosto de 2015, 
o número de caminhões licenciados 
no país chegou a 53.512 unidades. No 
primeiro semestre deste ano, porém, 
o número de caminhões licenciados 
totalizou 41.601, o que representa um 
decréscimo de 22,3% em relação aos 
números de 2015. 
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Apesar de ter sido um dos mais afetados pela 
crise econômica, nos últimos três anos, o 
segmento de varejo no Brasil tem novas opor-
tunidades de negócios. São práticas bem-suce-
didas e que já fazem parte da cultura de outros 
mercados. 

A terceira edição da Newsletter A Inversão traz 
uma análise para o varejista brasileiro com 
relação à dinâmica de liquidação de estoques. 
Há ainda uma radiografia das práticas de 
outros mercados onde o processo de fecha-
mento de lojas está inserido em uma dinâmica 
saudável para o segmento de varejo, indepen-
dentemente de um cenário depreciado por 
crises econômicas.

Confira também, nesta edição, as oportunida-
des, pouco exploradas no Brasil, para nego-
ciação no mercado secundário de máquinas e 
equipamentos. A equipe da TCP Latam aponta 
caminhos para que a indústria brasileira man-
tenha parcerias no exterior e possa negociar 
maquinário subutilizado.

Para os que atuam na indústria de veículos 
pesados no mercado brasileiro, são boas 
perspectivas em 2017 e 2018. Há indicadores 
de uma recuperação gradual nas vendas, que 
estavam em queda desde 2011. Entre os fatores 
que apontam para um futuro mais positivo, 
estão a flexibilidade para renegociar dívidas e 
as oportunidades de consolidação (M&A).

O time TCP Latam espera que o conteúdo de A 
Inversão inspire boas ideias para seus negócios 
e aguarda seus comentários. É muito impor-
tante que você dê suas sugestões sobre os 
temas abordados e novos conteúdos.
Boa leitura!

Time TCP Latam
E-mail: contato@tcp-latam.com

Carta do editor

Desafios e Oportunidades

Vendas de caminhões por categoria
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A queda acentuada que a indústria 
automotiva de veículos pesados 
vem assistindo desde 2011, se deve a 
diversos fatores econômicos, como a 
diminuição do PIB total, que ficou ne-
gativo em 2015 (-3,8%) e deverá per-
manecer nos mesmos patamares em 
2016 (-3,1%). No entanto, os primeiros 
sinais de recuperação começam a 
despontar no cenário econômico. 

A previsão de vendas de caminhões 
entre 2016 e 2017 indica um acrésci-
mo de 7%, isto é, 55,2 mil unidades. 
Em 2016, expectativa é de que sejam 
produzidos 51,6 mil caminhões, che-
gando a 60,7 mil unidades em 2018. 
De acordo com as projeções feitas 
pela TCP Latam, os fatores que vão in-
centivar a recuperação do setor são (i) 
PIB da Agricultura (2017 - 2,1% e 2018 
-  2,2%); (ii) PIB da Construção (2017 - 
1,5% e 2018 - 1,8%); (iii) PIB do Comér-
cio (2017 - 0,6% e 2018  - 1,5%) e PIB da 
Indústria (2017 - 1,5% e 2018 - 2,6%).
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Ainda que haja uma 
melhora em um cená-
rio que se apresentou 
depreciado nos últimos 
cinco anos, a indústria 
de caminhões precisa 
lidar com desafios pesa-
dos. Entre os principais, 
estão a redução de linhas 
de crédito (FINAME-BN-
DES); o endividamento 
bancário; a elevada capa-
cidade ociosa; as quedas 
recorrentes nas margens 
de lucro; ambiente de 
recuperação judicial e 
o mau desempenho de 
fornecedores. 

Em contrapartida, há um melhor 
entendimento para apoiar o enfrenta-
mento dos desafios da crise em curto 
prazo. O mercado está mais propen-
so à renegociação das dívidas e há 
oportunidades de compra e venda de 
máquinas, cuja origem está na capa-
cidade ociosa. 

Outro fator positivo para essa reto-
mada do crescimento da indústria 
automotiva pesada está na visão que 
o mercado internacional tem das 
oportunidades de consolidação (M&A) 
no Brasil. 

Neste horizonte vislumbra-
do pelos investidores, estão 
inseridos os segmentos de 
estamparia, amortecedores, 
sistemas de transmissão, fil-
tros, eletrônica, sistemas de 
motores e freios.  
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Previsão do PIB brasileiro 2016-17-18

   2014                 2015               2016p*              2017p*              2018p* 

 2,40%0,10%

 -3,80% -3,14%

1,48%

*p = projeção TCP

PIB Total 



Venda de máquinas e equipamentos usados  
no exterior é um caminho alternativo 
para empresas brasileiras

Roberto Profili, associado da TCP 
Latam, explica que o mercado para 
a revenda no Brasil de máquinas 
e equipamentos é historicamente 
pequeno. “Quando comparado ao 
mercado de maquinário e equi-
pamentos usados que existe em 
outros países, sobretudo, nos EUA 
e na Europa, o Brasil não apresenta 
muitas opções aos empresários. 
Nunca houve de fato um mercado 
organizado para isso no Brasil, onde 

a falta de liquidez representa um 
outro entrave ao desenvolvimento 
deste tipo de operação”, detalha.

Quando empresas brasileiras pre-
cisam negociar a venda de equi-
pamentos subutilizados, a solução 
mais comum é recorrer a leilões 
locais. Porém, o preço  muito pro-
vavelmente não será tão atraente.

Profili diz que, nos EUA, por exem-

Diferentemente do mercado brasileiro, nos EUA e na Europa existem mais opor-
tunidades de negociação no mercado secundário de máquinas e equipamentos 
industriais. Apesar de alguns setores terem sido mais afetados pela crise econô-
mica brasileira nos últimos três anos, como o de construção civil, por exemplo, a 
dificuldade de empresas estabelecidas no Brasil em negociar seus equipamentos 
subutilizados não está somente atrelada a um cenário depreciado.

plo, há empresas especializadas em 
negociar especificamente o ma-
quinário usado de determinados 
setores como o têxtil, o gráfico ou 
o de embalagens, dentre outros. 
 
Paralelamente existem empresas 
focadas em equipamentos próprios 
para a construção civil, como por 
exemplo guindastes, escavadeiras 
e retroescavadeiras, dentre outros. 
O executivo da TCP Latam destaca 
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EMPRESA

MAQUINARIA E
EQUIPAMENTOS 

TCP COMPRADORES
ESTRANGEIROS

com pouca liquidez 
de venda no Brasil

(”liquidators”)

O comprador formaliza uma 
carta de intenções de compra 
ao vendedor, descrevendo o 
ativo a ser comprado e suas 
condições de preço, sendo este 
processo intermediado pela TCP

A TCP estrutura a realização 
de due diligence e acompanha 
o processo junto ao comprador, 

-
te para a realização desta etapa.

· Eventuais negociações adicionais
· Acompanhamento da logística
· Acompanhamento da exportação
· Elaboração e assinatura de contratos

Liquidação de máquinas e equipamentos

ilustração: freepik.com
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ainda , a atuação global de grandes 
grupos com quem TCP Latam tem 
relacionamento como a Gordon 
Brothers e a Hilco, que têm  capital e 
“expertise” para negociar ativos diver-
sos, em diferentes regiões do mundo. 

Em geral, afirma Profili, os deten-
tores de máquinas e equipamentos 
têm opções distintas para poder 
vendê-los fora do Brasil. Uma delas 
é a venda por meio de grandes lei-
lões especializados em um deter-
minado tipo de equipamento por 
exemplo. Estes leilões são realizados 
de forma quase recorrente e atraem 
as empresas atuantes em um setor 
específico. Um dos maiores grupos 
americanos especializados nesta 
forma de venda é a Ritchie Bros., 
com quem TCP Latam trabalha para 
diferentes tipos de maquinário. 
Outra forma de venda recorren-
temente adotada por empresários 
fora do Brasil é a chamada “liquida-
ção organizada com um valor mí-
nimo garantido antecipadamente”. 
A venda direta dos ativos para estes 
grupos também é possível. Neste 
caso, os grupos podem adquirir o 
ativo em questão, com o objetivo 
de revendê-lo  em outra região do 
mundo. Sob este formato de ope-
ração, em geral paga-se à vista, ao 
empresário, um valor aquém de 
mercado do ativo, dado que o com-

prador arca com todos os custos de 
logística, desmontagem / armaze-
nagem e ainda assume o risco da 
sua posterior revenda, que obvia-
mente embute uma margem de 
lucro.  Mas a grande vantagem deste 
formato de operação é gerar liquidez 
mais rapidamente ao empresário.  

“A negociação desses equipamen-
tos, em operações sofisticadas no 
mercado exterior, pode ser bastante 
atraente sob o ponto de vista de em-
presas e instituições financeiras que 
concederam crédito para a aquisi-
ção dessas máquinas”, afirma Profili.

De acordo com o associado da TCP 
Latam, independentemente de 
cenários depreciados por uma crise 
financeira, a busca pelo melhor par-
ceiro para realizar uma operação no 
mercado secundário de máquinas e 
equipamentos da indústria deveria 
ser uma prática constante no dia a 
dia das empresas. 

Atualmente, Profili, que lidera uma área 
dentro da TCP Latam, tem a missão de 
apresentar aos empresários brasileiros 
uma nova alternativa de venda de suas 

máquinas e equipamentos. O asso-
ciado explica que o intuito é  tornar a 
TCP  referência  neste tipo de operação, 
por meio de  parcerias já firmadas com 
empresas globais especializadas na mo-
netização destes ativos.  

 “Ter em sua planta um maquinário 
que não está em uso não acontece 
apenas em momentos de crise. Isso 
faz parte do cotidiano da indústria 
e é preciso buscar soluções para 
negociar esse equipamento da 
melhor forma possível. Se o merca-
do secundário brasileiro para venda 
de máquinas e equipamentos ainda 
é incipiente, o mesmo não acontece 
nos EUA e na Europa, onde é pos-
sível buscar parceiros para realizar 
estas operações”, explica. 

Profili ressalta ainda que a desvalo-
rização do real favorece a negocia-
ção com grupos estrangeiros. “Ain-
da que o preço acordado não seja 
muito alto, embora os envolvidos 
na negociação busquem sempre a 
melhor relação de venda, o com-
prador pagará em moeda estrangei-
ra, o que aumentará o valor do ativo 
com a conversão para o real”.

Estoque 

parado 
nunca 
mais! 

foto: librestock.com



Varejo brasileiro ganha parceiro estratégico 
para gerenciar estoques e otimizar lucro 

Porém, a transação demanda uma 
estratégia com relação aos estoques. 
As lojas com menos desempenho 
de vendas pressionam o aumento 
dos estoques. Ao prever o fecha-
mento de algumas unidades, vare-
jistas americanos fazem simulta-
neamente um planejamento para a 
liquidação de estoques em excesso. 
Tudo isso é feito de forma trans-
parente para o consumidor, que 
compreende a liquidação em um 
ponto de venda como uma grande 

Todos os anos, os integrantes da rede de varejo dos EUA anali-
sam o desempenho de cada ponto de venda. A prática funciona 
como um diagnóstico que identifica claramente as lojas com 
melhor desempenho e as unidades que, embora possam ter sido 
pontos de lucro no passado, apresentam problemas. Esta análise 
dá ao varejista uma visão pragmática sobre a reorganização da 
rede de lojas. E a solução é bem simples: lojas deficitárias são 
fechadas para que haja capital disponível a ser investido em 
pontos de venda mais rentáveis.

oportunidade de obter um produto 
de uma marca com boa reputação a 
um preço convidativo.

Roberto Profili, associado da TCP La-
tam, explica que esta prática é muito 
comum também na Europa. Segun-
do Profili, os varejistas americano e 
europeu não têm apego a um ponto 
de venda que se mostra deficitário. 
Essa queda de vendas pode ocorrer 
em função da depreciação da região 
onde foi instalado, da queda do con-

sumo naquele local ou outro fator 
que não está relacionado ao prejuízo 
de reputação da marca. 

“Ao compreender que o ponto de 
venda precisa ser fechado, o lojista 
tem em mente também que é 
preciso desenvolver uma estratégia 
para liquidar estoques em excesso, 
gerados pelo baixo desempenho 
da loja em questão. Nos EUA, um 
grande parceiro das maiores redes 
de varejo na estratégia de liquidação 
são as empresas da categoria liqui-
dators, com quem a TCP desenvol-
veu relacionamentos e parcerias”, 
detalha Profili.

Além de delinear com o varejista 
toda a estratégia de marketing 
para que a reputação da marca 
seja preservada, os liquidators 
garantem ao varejista um preço 
mínimo para a liquidar o estoque 
e assumem todos os custos da 
operação. ”O varejista recebe uma 
carta de crédito e confia,  ao time 
de execução dos  liquidators, todo 
o processo de liquidação de es-
toque, que é realizado na própria 
loja, com estratégias de grandes 
promoções ao público”, completa.

De acordo com Profili, o processo de 
liquidação de estoques não está di-
retamente ligado ao fechamento de 
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uma loja, porém geralmente aconte-
ce. “A liquidação do estoque pode 
ser acompanhada do fechamento 
do ponto de venda, mas isso não 
significa que o varejista está em 
situação de falência. Ao contrário, 
a operação traz novas oportunida-
des, como a abertura de lojas em 
locais de maior fluxo. Isso é muito 
comum em shoppings. O varejista 
pode vislumbrar uma oportunidade 
em uma área mais atraente para 
o consumidor, fechar um ponto 
de venda e abrir outro no mesmo 

shopping, aproveitando para fazer a 
liquidação de estoques em excesso”, 
detalha. 

Para o executivo, é muito im-
portante que o varejista brasi-
leiro, independentemente de 
um cenário depreciado por 
uma crise econômica, reco-
nheça o fechamento de lojas 
como uma prática saudável, 
capaz de abrir outras oportu-
nidades mais rentáveis. 

“Temos, no Brasil, a falsa ideia de 
que manter uma rede de lojas muito 
pulverizada é sinônimo de robus-
tez. O varejista tem que monitorar 
constantemente o desempenho de 
cada ponto de venda, pois o que era 
muito rentável na época da inaugu-
ração pode se transformar em um 
problema algum tempo depois em 
função de efeitos externos, como 
mudanças na malha de transporte 
do perímetro urbano, fluxo do co-
mércio na região etc.”, avalia.
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Liquidação de estoques de varejistas

VAREJISTA

A TCP analisa o estoque a ser liquidado, as vendas históricas por 
produto e por loja e outras variáveis (em geral referentes ao período 
de 12 a 24 meses que antecedem a liquidação).

Com base nos dados acima a TCP calcula o valor mínimo a ser 
garantido para o varejista na liquidação, que varia de caso a caso 
e em geral equivale a um percentual do custo do estoque.
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Valor 
de custo do 

estoque a ser 
liquidado:

 R$4.000.000,0 

Valor 
de venda do 
estoque a ser 

liquidado 
(s/ desconto): 

R$16.000.000,0 

Valor 
garantido ao 

varejista após a 
análise dos dados:

 R$3.000.000,0
(75,0% do valor 

de custo)

Custo 
estimado 

da liquidação 
(previamente 
aprovado pelo 

varejista): 

R$300.000,0
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