
Operações de 
M&A e IPOs 
voltam a aquecer 
o mercado 
financeiro 
brasileiro

Primeiro semestre de 2017 
registrou 590 transações 
de fusões e aquisições, 
com investimentos 
estrangeiros em torno de 
R$ 42 bilhões.
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Após turbulências e rajadas de incertezas, o 
cenário econômico brasileiro recupera, aos 
poucos, a confiança dos investidores. Há 
uma tendência de retomada de crescimen-
to, ainda que em um ritmo mais tímido, nos 
próximos cinco anos. 

Um exemplo é a indústria de transformados 
plásticos, com retração nos últimos três 
anos. Levantamentos realizados pela As-
sociação Brasileira da Indústria do Plástico 
(Abiplast) apontam que o faturamento do 
setor deve chegar a R$ 66,0 bilhões ao fim 
de 2017. Estudos da TCP Latam indicam que 
a tendência de alta se estenderá a 2018, com 
uma expectativa de faturamento em torno 
de R$ 67,5 bilhões.
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Para que a indústria de plástico retome os re-
sultados alcançados em 2014 (R$ 84,7 bilhões), 
considerado o mais expressivo pelo setor até 
então, serão necessários, pelo menos, cinco 
anos. Esta projeção está atrelada ainda a um 
crescimento anual médio de 6,9% (CAGR). 

Mesmo que os períodos mais conturbados 
tenham ficado para trás, o momento exige 
cautela, principalmente em relação as medidas 
tomadas pelo Governo. A frequência de edição 
do Programa de Recuperação Fiscal (Refis), que 
possibilita o parcelamento de dívidas com a 
administração pública, é um exemplo. Confira 
nesta edição a análise sobre os desvios na 
utilização de Refis no Brasil.

Para entrar no clima de otimismo, acom-
panhe a retomada de transações de M&A 
e IPOs no mercado financeiro brasileiro 
no primeiro semestre deste ano. Entre as 
empresas estrangeiras que mais realizaram 
fusões no Brasil, estão as chinesas, que 
investiram R$ 21,5 bilhões.

Boa leitura.

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

Indústria de 
plásticos sinaliza 
com recuperação 
gradual nos 
próximos cinco 
anos

Aumento do faturamento 
está atrelado a um 
crescimento médio 
anual de 6,9%, além 
de investimentos em 
tecnologia e técnicas de 
gestão.
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Uso recorrente 
do Refis 
desestabiliza 
sistema 
tributário

Programa é utilizado como 
instrumento para compor 
superávit primário e 
torna-se estímulo para 
empresas não recolherem 
impostos regularmente.
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Após três anos de retração, indústria 
de plásticos mostra sinais de 
recuperação em 2017

A recuperação do setor aos pata-
mares registrados em 2014, quando 
o faturamento chegou a R$ 84,7 bi-
lhões, deve demorar, pelos menos, 
cinco anos, o que exigirá uma taxa 
média de crescimento 6,9% ao ano. 

A indústria de transformados plás-
ticos mostra sinais de recuperação 
em 2017, após sofrer recorrentes 
desacelerações dos últimos três 
anos. De acordo com dados da As-
sociação Brasileira da Indústria do 
Plástico (Abiplast), a expectativa é de 
que o faturamento do setor che-
gue a R$ 66,0 bilhões este ano. Um 
resultado pouco mais otimista do 
que o alcançado em 2016, quando a 
indústria faturou R$ 65,2 bilhões. 
 

Um estudo desenvolvido pela 
TCP Latam aponta que, em 2018, o 
faturamento do setor será de R$ 67,5 

bilhões, o que representa alta de 2,2% 
em relação a 2017. As expectativas 
de crescimento também abrangem a 
produção (6,0 milhões de toneladas) 
e o consumo (6,3 milhões de tone-
ladas), com variações de 2,2% e 2,3%, 
respectivamente, em relação a 2017.  

Ricardo Jacomassi, diretor de In-
vestimentos e Estudos Econômicos 
da TCP Latam, diz que os sinais de 
crescimento estão diretamente rela-
cionados à perspectiva de um cená-
rio mais promissor para a indústria 
da construção civil. Este setor é 
responsável por 25,7% do consumo 
total de plásticos transformados. 

 “O cenário mais otimista para 
a indústria de transformados de 
plástico também é reflexo do incre-
mento nas atividades nos setores 
de alimentos, que consome 17,1% da 
produção, e automotivo, que absor-
ve 11,0% do total produzido”, afirma.

Apesar do clima de recupera-
ção, será necessária resiliência para 
lidar com os desafios. Integrantes 
do setor concordam que é preciso 
diminuir a taxa de produtos fora de 
conformidade e o nível de endivi-
damento. A gestão pouco profis-
sionalizada e o perfil mais restritivo 
da competitividade da cadeia de 
fornecedores também são conside-
rados entraves ao crescimento.

De acordo com os estudos elabo-
rados pela TCP Latam, no mercado 
de transformados de plásticos, em-
presas com perfil mais familiar deve-

Crescimento depende ainda de fatores como gestão 
profissionalizada e com técnicas mais modernas; 
investimentos em automação; mudanças para 
integrar fornecedores de cadeias globais; redução 
dos níveis de endividamento e diminuição de 
produtos fora de conformidade.

rão se esforçar para profissionalizar 
a gestão. Essa transformação precisa 
ser combinada com as técnicas de 
gestão mais modernas e incentivos 
à automação da produção. 

“A retomada da economia tende a 
premiar quem tiver estrutura com-
petitiva para concorrer nos mer-
cados doméstico e internacional. 
Há uma tendência de integração 
dos fornecedores às cadeias globais 
de fornecimento, robotização das 
fábricas e operações de fusões e 
aquisições, envolvendo grandes e 
médias empresas”, diz Jacomassi.

Segundo o diretor de Investimen-
tos e Estudos Econômicos da TCP 
Latam, um levantamento realizado 
com participantes da cadeia produ-
tiva do setor de transformados de 
plásticos aponta que serão neces-
sários, pelo menos, cinco anos para 
recuperar o patamar de faturamento 
registrado em 2014, R$ 84,7 bilhões. 
Desde então, houve um encolhi-
mento de R$ 20,0 bilhões em valores 
nominais.
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programa condicionada à quitação 
de tributos vencidos e à comprova-
ção da desistência e da renúncia de 
ações judiciais e/ou administrativas.  

O cenário é contraditório, pois as 
decisões assumidas em bases legais 
pelas empresas (não recolher tribu-
tos) implicam em uma distorção do 
sistema tributário. Cabe, então, ao 
administrador tributário a adoção 
consciente do programa, ou seja, 
apenas em caráter excepcional.

Allan Trapani é associado na TCP 
Latam especialista em Finanças, 
reorganizações empresariais com-
plexas e reestruturação de passivos.

A edição do Programa de Recupe-
ração Fiscal (Refis), que permite o 
parcelamento de dívidas (tributá-
rias ou não) com a Administração 
Pública, tornou-se comum. Nos 
últimos 15 anos, o governo autori-
zou 30 parcelamentos, favorecen-
do clubes de futebol e instituições 
financeiras. Recentemente, houve 
concessão para produtores rurais, 
o Refis do Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural (Funrural). Esta-
dos e municípios também lançaram 
programas de parcelamentos. 

O Governo Federal reconhece no 
Refis um mecanismo de aumento 
da arrecadação tributária. O progra-
ma, criado para ser um instrumento 
de política tributária, passou a ser 
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incremento de superávit primário. 
Tornou-se um manejo de tributos 
para equilibrar as contas públicas, 
permitindo que os contribuintes 
usem instrumentos legítimos para 
não quitar tributos. O Fisco é con-
trário a esse tipo de programa, por 
entender que estimula as empresas 
a não recolher regularmente os 
tributos, diante de um possível par-
celamento futuro, incluindo perdão 
de multas e encargos. 

Neste contexto, as últimas Medidas 
Provisórias editadas (PRT/PERT) 
apresentaram restrições impor-
tantes. Entre elas, o impedimento 
à migração de débitos para planos 
futuros; a obrigação de quitação 
de dívidas do FGTS; a adesão ao 

Adoção excessiva 
de Refis desequilibra 
sistema tributário

Ao utilizar o programa para 
fazer caixa, o Governo Federal 
expõe o manejo de tributos 
para equilibrar contas públicas 
e, ao mesmo tempo, transmite 
mensagens perigosas aos con-
tribuintes.
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Depois da recente turbulência do 
cenário político brasileiro, que de-
sencadeou uma onda de impactos 
negativos na economia, aumento 
do pessimismo e imprevisibilidade 
das reformas, o mercado volta a 
respirar. Aos poucos, retoma a con-
fiança e o otimismo das empresas e 
investidores. 

Mesmo diante de um ambiente de 
incertezas e dados econômicos 
não muito favoráveis, a economia 
apresenta alguns sinais de melhora, 
sobretudo, em operações de M&A 
(fusões e aquisições). Após um 
congelamento, essas operações 
retornam com força e aquecem o 
mercado.

Até julho deste ano, houve 590 
transações de M&A no Brasil. Isso 
significa um aumento de 5,7% em 
relação ao mesmo período de 2016 
(558 transações), e 4,8% de cresci-
mento sobre 2015 (563). 

Nesse contexto, as aquisições 
feitas por empresas estrangeiras (1) 
ganham destaque. O maior volume 
investido vem da China (sete tran-
sações/R$21,5 bilhões investidos), 
seguido dos EUA (41 transações/
R$16,1bilhões), França (14 transa-
ções/R$2,4 bilhões) e Alemanha 
(sete transações/R$1,9 bilhão).

No primeiro semestre de 
2017, foram registradas 
590 transações de fusões 
e aquisições, o que re-
presenta um aumento de 
5,7% em comparação ao 
mesmo período de 2016.

Soma-se a isso o renascimento dos 
IPOs (Initial Public Offering ou Pri-
meira Oferta Pública) no mercado 
brasileiro. Até julho de 2017, foram 
realizadas sete transações (Movi-
da, Biotoscana, Hermes Pardini, 
Azul, Carrefour, Omega Geração e 
IRB), que captaram mais de R$11,3 
bilhões, com a participação de in-
vestidores locais e internacionais.

O período mais conturbado ficou 
no passado, e as perspectivas de re-
tomada da economia para os próxi-
mos meses são favoráveis. Há uma 
tendência de fortalecimento dos 
planos de empresas e investidores, 
o que deve proporcionar o avanço 
das operações de M&A no Brasil, em 
curto e médio prazo.
 

(1) Fonte: Transactional Track Re-
cord (TTR)

Emanuel Oliveira  é associado na 
TCP Latam especialista em Fusões & 
Aquisições e Captação de Recursos 

4

A Inversão
“Inverter, sempre Inverter” - Carl Jacobi

Newsletter | outubro 2017

ilustração: freepik.com

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

Após turbulência, operações de M&A 
e IPO voltam ao mercado brasileiro

Até julho deste ano, 
houve 590 transações 
de M&A no Brasil. Isso 
significa um aumento 
de 5,7% em relação ao 
mesmo período de 2016 

Por Emanuel Oliveira


