
Profissionalização 
é a receita para 
recuperar cadeia 
industrial de 
carne bovinas

Setor ainda experimentará 
o gosto amargo da 
crise até o fim de 2018 e 
reestruturação demandará 
esforços privados e 
públicos.
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Operações coordenadas pela Polícia Federal 
no Brasil, nos últimos três anos, como a 
Lava Jato e Zelotes, incluíram na agenda 
das companhias e instituições brasileiras as 
palavras “governança e transparência”. 

As companhias envolvidas na Lava Jato 
com ações negociadas no mercado ameri-
cano sofreram impactos severos. A resposta 
dos investidores foi imediata e implacável.

A Securities Exchange Commission (SEC), 
órgão regulador do mercado de capitais 
nos EUA, e seu correspondente no Brasil, 
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
aumentam, a cada dia, a rigidez com
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relação às questões de governança. Outro 
reforço nesse contexto foi a Lei 12.846/2013, 
também chamada de Lei Anticorrupção, em 
vigor desde 29 de janeiro de 2014. 

As empresas brasileiras estão sentindo a dor da 
adoção de frágeis mecanismos de compliance, 
palavra de origem inglesa, que, ao pé da letra, 
significa conformidade, porém já internalizada 
no mercado com um conjunto de regras neces-
sárias ao estabelecimento real de mecanismos 
de governança.

No Brasil, um dos mercados mais afetados pela 
crise de governança após as operações da Polí-
cia Federal se tornarem públicas foi a cadeia de 

produção de carnes bovinas. Nesta edição, 
saiba mais sobre o estudo desenvolvido pela 
TCP Latam sobre os reflexos deste contexto 
no mercado de carne bovina.

Leia também sobre os projetos para 
reforçar as estruturas de governança que 
a TCP Latam vem desenvolvendo com 
parceiros estratégicos que fazem parte 
do BTG Global Advisory. E não perca 
novidades sobre recuperações judiciais.

Boa leitura.

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

Recuperação 
judicial no 
Brasil é tema de 
pesquisa na área 
acadêmica

Trabalho é uma iniciativa 
do Núcleo de Estudos 
e Pesquisa sobre 
Insolvência (NEPI), 
da PUC-SP, e da 
Associação Brasileira 
de Jurimetria (ABJ).
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TCP Latam 
desenvolve 
produtos globais 
para reforçar 
estruturas de 
governança

Projeto, que contempla 
participação de parceiros 
internacionais, auxiliará 
empresas em todo 
o mundo a dirimir 
riscos à reputação.
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Brasil ganha estudo para 
detalhar expansão da 
recuperação judicial

Após 12 anos de vigência da Lei 
11.101/2005, conhecida como Lei de 
Falências e Recuperação de Empre-
sas (LRF), a carência de dados sobre 
processos ainda prejudica o enten-
dimento do objetivo da recuperação 
judicial, que é a possibilidade de 
preservação da fonte produtiva e de 
riqueza, como forma de proteger os 
interesses sociais. 

Embora haja rejeição ao emprego 
desse instituto, em especial nas 
companhias sob gestão familiar, 
dados do Serasa Experian mostram 
que, no Brasil, os casos passaram 
de 828, em 2014, para 1.863 em 
2016. Este crescimento favoreceu 
o aprendizado de lições, gerando 
enorme massa crítica de dados.

Mesmo com o reduzido time de 
juízes especializados na matéria, no 
Brasil, destaca-se o trabalho de-

senvolvido na capital de São Paulo, 
onde nasceu o Projeto Observatório 
da Insolvência. 

Trata-se da iniciativa pioneira e 
conjunta do Núcleo de Estudos e 
Pesquisa sobre Insolvência (NEPI), 
da PUC-SP, e da Associação Bra-
sileira de Jurimetria (ABJ). A meta 
é fazer um estudo com expansão 
geográfica, temporal e metodológi-
ca sobre recuperações judiciais.

Torna-se, portanto, imprescindível 
que o Projeto Observatório da Insol-
vência mantenha seus propósitos, e 
os agentes envolvidos contribuam 

Iniciativa do Núcleo de Estudos e Pesquisa 
sobre Insolvência (NEPI), da PUC-SP, e da 
Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ), 
a pesquisa prevê expansão geográfica e 
temporal

para que, cada vez mais, o princípio 
vislumbrado no Art.47 da LRF seja 
alcançado. 

“A recuperação judicial tem por 
objetivo viabilizar a superação 
da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de 
permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos tra-
balhadores e dos interesses dos 
credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua fun-
ção social e o estímulo à atividade 
econômica”. 

Para ter acesso aos dados do 
levantamento, envie e-mail para: 
at@tcp-latam.com

Allan Trapani é associado na TCP 
Latam especialista em Finanças, 
reorganizações empresariais com-
plexas e reestruturação de passivos.
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“Mas a reordenação demandará 
esforços privados e públicos, como 
uma política de fomento para os 
pequenos e médios frigoríficos. 
A expectativa é de que haja uma 
maior profissionalização da gestão, 
com a adoção de regras de trans-
parência e compliance”, afirma 
Jacomassi.

Para o Diretor de Investimentos 
e Estudos Econômicos da TCP 
Latam, a reestruturação operacional 
e financeira será imprescindível à 
retomada do crescimento sustentá-
vel do setor.

A repercussão mundial das ope-
rações coordenadas pela Polícia 
Federal no Brasil envolvendo frigo-
ríficos e as principais empresas da 
cadeia industrial brasileira de carne 
bovina amargou as relações entre os 
representantes desse setor e o mer-
cado externo. Para quem esperava 
saborear um incremento da cadeia 
em 2017, as previsões são preocu-
pantes. O cenário pouco promissor 
do primeiro semestre de 2017 se 
prolongará até o fim de 2018. 

Estudos realizados pela equipe da 
TCP Latam projetam que, em 2017, 
o valor médio da arroba será de 
R$119,3 reais. Isso representa um 
decréscimo de 22% em relação ao 
preço praticado em 2016. 

Com relação ao número de abates, 
as análises feitas pela TCP Latam 
indicam que haverá uma redução 
de 15%, na comparação com 2016. A 
projeção é de que serão abatidas 25,2 
milhões de cabeças em 2017, resul-
tado muito aquém do alcançado em 
2013, considerado um ano saboroso 
para o setor, quando o número de 
abates chegou a 34,4 milhões. 

Na comparação com 2015, entre 
os dez maiores estados abatedores, 
seis apresentaram quedas: Minas 
Gerais ( -13,1%); São Paulo ( -8,5%); 
Goiás (-7,8%); Bahia (-6,4%); Paraná ( 
-3,9%) e Mato Grosso do Sul ( -3,4%).  
No entanto, houve crescimento 
em Rondônia (+13,2%), Rio Grande 
do Sul (+4,2%), Pará (+3,2%) e Mato 
Grosso (+0,8%).

Ricardo Jacomassi, Diretor de In-
vestimentos e Estudos Econômicos 
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da TCP Latam, comenta que, em 
2016, foi registrado um incremento 
em torno de 49% no preço da arro-
ba. “Esses resultados sugerem uma 
tentativa dos frigoríficos em com-
pensar essa queda do número de 
abates no preço da arroba”, explica.

As operações da Polícia Federal não 
podem ser consideradas as únicas 
responsáveis pelo mau desempe-
nho do setor no último ano. O gosto 
amargo da crise se deve também a 
um cenário que inclui aumento do 
endividamento, redução de crédito, 
aceleração da inadimplência, eleva-
da ociosidade dos frigoríficos; que-
das sucessivas no preço da arroba e 
processos de recuperação judicial. 

As análises da TCP Latam relaciona-
das à situação da cadeia produtiva 
do processamento de carnes foram 
concluídas após conversas com pe-
cuaristas, frigoríficos, transportado-
res, curtumes e fabricantes de insu-
mos como ração e medicamentos. 
Esses estudos apontam que serão 
necessários, pelo menos, 18 meses 
para haver uma reestruturação.

Cadeia industrial brasileira de carne ainda experimentará 
o gosto amargo da crise até o fim de 2018

Estudos da TCP Latam apontam que a reordenação demandará esforços privados e públicos, como 
uma política de fomento para os pequenos e médios frigoríficos. A expectativa é de que haja uma 
maior profissionalização da gestão, com adoção de regras de transparência e compliance.
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A projeção é de que serão 
abatidas 25,2 milhões de 
cabeças em 2017, resul-
tado muito aquém do 
alcançado em 2013, con-
siderado um ano saboro-
so para o setor, quando o 
número de abates che-
gou a 34,4 milhões.
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Na última década, a economia bra-
sileira despontou como um foguete 
promissor. Mas, nos últimos três 
anos, a cada divulgação das etapas 
de operações coordenadas pela 
Polícia Federal, como a Lava Jato e 
Zelotes, esse foguete fica cada vez 
mais longe do alvo. 

Riscos de corrupção não são 
novidade, deveriam fazer parte de 
qualquer programa rígido de gover-
nança no mundo. A mudança está 
na percepção de que não é mais 
possível realizar transações interna-
cionais sem estabelecer instrumen-
tos eficazes de compliance. 

Esse contexto é reforçado por leis 
como FCPA de 1977 (EUA) e Lei 
12.846/2013, a Lei Anticorrupção, 
em vigor, no Brasil, desde janeiro 
de 2014. Atenta a este movimento, 
a TCP Latam vem desenvolvendo 
produtos com seus sócios da alian-

Projeto prevê a participa-
ção de parceiros interna-
cionais para oferecer pro-
dutos de alcance global e 
dirimir riscos à reputação 
no ambiente empresarial.

ça BTG Global Advisory, como a 
GlassRatner Advisory & Caítal Group 
LLC (“GR”).

Bruce Glazier, Diretor Sócio da TCP 
Latam, diz que a meta é oferecer 
globalmente produtos para asses-
sorar as empresas na estruturação 
de mecanismos de compliance. “Ao 
reforçar essas estruturas, mitigamos 
riscos de corrupção e outras práti-
cas que afetam a credibilidade das 
companhias”, comenta.

Para Mark Jenkins, Diretor Admi-
nistrativo da GR, em Dallas (EUA), 
antes de realizar transações inter-
nacionais de alto risco, é preciso 
verificar os níveis de governança 
dos futuros parceiros. “Programas 
de compliance e anticorrupção de-
vem ter controles internos adequa-
dos para evitar a atmosfera film noir 
vividas por algumas instituições 
brasileiras”, afirma Jenkins.

TCP Latam desenvolve produtos para 
reforçar estruturas de governança
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