
Programa de 
Regularização 
Tributária é 
insuficiente 
para empresas

Parlamentares tentam 
negociar ampliação de 
pagamentos, mas em-
presários precisam de 
soluções muito além de 
meras negociações com 
áreas de crédito.
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Setor de 
transporte 
assume posição 
em rota de 
crescimento a 
partir de 2017

Especialistas preveem 
crescimento semelhante 
ao PIB e previsões indi-
cam redução nos custos 
operacionais e boas pers-
pectivas com super safra 
e aumento de vendas no 
varejo, sobretudo, no e-
commerce.
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Após períodos consecutivos de PIB ne-
gativo e poucas perspectivas de cresci-
mento, há um breve aceno de retomada 
da expansão econômica para 2017 e, mais 
significativamente, para 2018. Um dos 
setores que promete se destacar nessa rota 
de crescimento é o de transportes (aéreo, 
aquaviário e terrestre). 

Os especialistas da TCP no setor de 
transportes apontam uma recuperação já 
em 2017, indicando que o PIB do Setor de 
Transportes será de 1,0% em 2017 e atingirá 
a 2,0%, em 2018. Confira na 4ª Edição da In-
versão os motivos que encaminham o setor 
a essas projeções tão otimistas.

Carta do editor
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Confira também nas próximas páginas por 
que os bons ventos do crescimento prometem 
mais fôlego ao segmento de fintechs no Brasil 
nos próximos meses. Estudos desenvolvidos 
pela TCP mostram que as maiores oportuni-
dades para fintechs no Brasil concentram-se 
nos segmentos de seguro, resseguro, crédito e 
mercado secundário de empréstimos.
Em meio a esforços generalizados para que o 
Brasil retome as rédeas do crescimento econô-
mico, o Congresso coloca em pauta o Progra-
ma de Regularização Tributária, tentando ofe-
recer melhores condições aos empresários que 
precisam quitar dívidas para retomar o crédito. 
Será uma saída para as empresas que perderam 
o poder de negociação com credores?

Em 2016, a TCP renegociou mais de R$ 
980 milhões em diferentes cenários, com 
diversos tipos de credores, e esta expe-
riência mostra que as soluções para conter 
endividamentos estão além da negociação 
com áreas de crédito de bancos. Portanto, 
mais do que o parcelamento de tributos, as 
empresas precisam eliminar a pressão sobre 
o caixa de curto prazo.

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

Investimentos 
em Fintechs 
aumentam 
no Brasil, mas 
mercado ainda 
é tímido

Mesmo aquém da expan-
são internacional, inicia-
tivas chamam atenção de 
investidores e há oportu-
nidades nos segmentos 
de crédito e seguros.
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“Os custos das empresas trans-
portadoras de cargas rodoviárias 
se mantiveram sob pressão em 
2016. No entanto, para o horizonte 
de 2017, são esperadas variações 
modestas. Em 2016, a mão de obra 
representou 43% do custo total, com 
os salários sendo reajustados em 
8,72%”, detalha. 

Jacomassi explica que o conjunto 
combustíveis e lubrificantes, cuja 
participação é de 32%, apresentou 
preços reajustados em 2,2% e 1,5%, 
respectivamente. “Por fim, entre os 
itens que compõem os custos com 
materiais de consumo e manuten-
ção com o peso de 22%, pneus tive-
ram aumentos dos preços de 7,0% e 
a manutenção de 8,6%”, completa.

Outra grande esperança de retoma-
da de crescimento vem da lavoura 
e do e-commerce. A safra brasileira 
de grãos prevista pelo IBGE para 
2017 será 16,1% maior que a de 2016, 
o que equivale a aproximadamente 
30 milhões de toneladas (16’=184 
milhões, 17’=214 milhões). 

“Será a maior safra brasileira. Outra 
derivada importante para o merca-
do transportador de cargas rodoviá-
rias está relacionada ao crescimento 
das vendas do setor e ao e-com-
merce. Estudos da TCP apontam 
crescimento de 6,0% em 2017”, diz 
Jacomassi.

  www.tcp-latam.com     |     contato@tcp-latam.com

Embora o setor de transportes com-
posto pelos subsetores de transporte 
aéreo, aquaviário e terrestre tenha 
percorrido caminhos e rotas pouco 
promissoras em termos de cresci-
mento em 2015 e 2016, especialistas já 
acenam com trilhas na direção de uma 
breve recuperação a partir de 2017. 

Os números pouco estimulantes 
de 2015, quando o setor apresentou 
um decréscimo de 6,5%, enquanto 
o PIB ficou em -3,8%; e de 2016, 
quando o setor amargou o resultado 
de -6,1%, e o PIB no período ficou 
em 3,6%, parecem fazer parte de um 
cenário passado. 

No acumulado de janeiro a novem-
bro de 2016, o faturamento real dos 
transportes terrestres vem “rodando” 
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à taxa de -7,8%, enquanto o volume 
transportado está sofrendo com 
redução de 10,6%, com relação ao 
mesmo período de 2015. 

Situação semelhante ocorreu com 
o transporte aquaviário, que rodou 
com taxa de -8,8%, entre janeiro e 
novembro de 2016, com um volume 
em torno de -8,3% no acumulado 
do mesmo período de 2015. No caso 
dos transportes aéreos, a taxa teve 
um decréscimo de 9,7% de janeiro 
a novembro de 2016, mas o volume 
transportado foi positivo, 0,8%.

Mesmo com o faturamento em 
colapso, há previsões mais positi-
vas. Ricardo Jacomassi, Diretor de 
Investimentos e Estudos Econômi-
cos da TCP, faz parte do grupo de 
estudiosos do setor que acreditam 
em uma mudança de rota. 

“Nossas avaliações indicam que o 
PIB do Setor de Transportes será 
de 1,0% em 2017 e chegará a 2,0% 
em 2018. Para os mesmos perío-
dos, as previsões do PIB Geral são 
de 1,1% e 2,0% respectivamente. 
Apostamos nessa recuperação”, 
afirma Jacomassi.

A razão para as previsões mais 
otimistas inclui, no mapa do setor 
de transportes, uma redução nos 
custos operacionais. Jacomassi faz 
um alerta para a descompressão 
desses valores. 

Setor de transporte 
assume posição em rota 
de crescimento a partir 
de 2017 
Especialistas preveem crescimento seme-
lhante ao PIB e previsões indicam redução 
nos custos operacionais e boas perspecti-
vas com super safra e aumento de vendas 
no varejo, sobretudo, no e-commerce 
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“Avaliações indicam que 
o crescimento do PIB do 
Setor de Transportes será 
de 1,0% em 2017 e chega-
rá a 2,0% em 2018. Para 
os mesmos períodos, as 
previsões de aumento 
do PIB Geral são de 1,1% 
e 2,0% respectivamente. 
Apostamos nessa recu-
peração”

Previsão do Pib em porcentagem
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Programa de Regularização 
Tributária é insuficiente 
para empresas

Em meio a um cenário de retração 
de investimentos, empresários e 
parlamentares reúnem esforços 
para colocar em pauta a discussão 
que tenta modificar o Programa 
de Regularização Tributária (PRT), 
instituído pela Medida Provisória 
766/2017 (regulamentada pela IN/
RFB 1687 e Portaria/PGFN 152/2017). 

O objetivo do PRT, espécie de Refis 
lançado no início de 2017, com a 
oportunidade de regularização dos 
débitos com a União e para retor-
nar ao mercado de crédito. Fabiana 
Bolgenhagen, Associada da TCP, 
diz que o PRT tem características 
próprias e menos atraentes quando 
comparado com o Refis anterior.

“O PRT abrange os débitos objetos 
de parcelamentos anteriores, em 
discussão administrativa ou judicial, 
bem como a totalidade dos débitos 
exigíveis na condição de contri-
buinte ou responsável”, detalha. 

Porém, segundo Fabiana, isolada-
mente o novo PRT não será sufi-
ciente para livrar empresas em severa 
situação de crise. “Mais do que o 
parcelamento de tributos, as empre-
sas precisam eliminar a pressão sobre 
o caixa de curto prazo”, completa.

A TCP Latam, que em 2016 renego-
ciou cerca de R$ 980 milhões, com 
diversos credores financeiros, tem se 
especializado em estruturar conjun-

Parlamentares tentam negociar am-
pliação de pagamentos, mas empresá-
rios precisam de soluções muito além 
de meras negociações com áreas de 
crédito. 

to de soluções para endividamentos, 
muito além da negociação com as 
áreas de créditos dos bancos.

Vale destacar, que essa atuação, não 
só tem representado um enorme 
fôlego, para as empresas navegarem 
em meio à crise, mas sobretudo, 
um grande alívio na pressão para 
sócios, controladores e executivos, 
que podem se dedicar mais do seu 
tempo ao negócio. 
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A palavra Fintech vem ganhando 
espaço quando se fala em startup 
e serviços financeiros. No cenário 
internacional, despontam exemplos 
como o Lending Club, que ultra-
passou US$ 8,4 bilhões em mo-
vimentação de empréstimos P2P 
(do inglês ponto-a-ponto) durante 
2015. Mesmo sem uma definição 
exata do termo, não há dúvidas de 
que Fintech se aplica a empresas 
que combinam tecnologias e servi-
ços financeiros inovadores. 

No Brasil o movimento ainda não 
alcançou o patamar dos mercados 
internacionais. Um estudo feito 
pelo FintechLab aponta que, em 
2015, foram investidos, em pro-
jetos de Fintechs, US$15 bilhões 
em todo o mundo, segundo o The 
Economist.  

No mercado brasileiro, as projeções 

Mesmo aquém da expan-
são internacional, inicia-
tivas chamam atenção de 
investidores e há oportu-
nidades nos segmentos 
de crédito e seguros 

de investimentos em Fintechs devem 
chegar a meio bilhão de reais em 
2016. Ainda de acordo com dados do 
FintechLab, estima-se que as Fintechs 
brasileiras já apresentam faturamento 
equivalente ao resultado operacio-
nal banco que ficou em 16º lugar 
no ranking do Banco Central, com 
faturamento de R$ 173 milhões. 

Análises desenvolvidas na área de 
Fintechs da TCP Latam indicam 
que o Brasil ainda está no papel de 
espectador em relação a tendências 
mundiais. Para os especialistas da 
TCP no tema, existem oportunida-
des significativas, no país, sobre-
tudo, nos segmentos de seguro, 
resseguro, crédito e mercado 
secundário de empréstimos. 

Sob o ponto de vista de investido-
res, de acordo com dados da TCP, o 
mercado brasileiro ainda é confli-
tante. Ainda que haja interesse e 
confiança em projetos de Fintech, 
há uma preocupação sobre o futuro 
do investimento.  A grande questão 
do investidor é quem será o com-
prador dessa empresa quando ela 
amadurecer e crescer.

Investimentos em Fintechs aumentam 
no Brasil, mas mercado ainda é tímido
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