
Setor de saúde 
privada no Brasil 
tem janela de 
oportunidade  
em 2018

Com a PEC 241, abre-
se espaço para o setor 
privado, mas resultados 
dependem ainda de 
eficiência operacional 
e dos investimentos em 
tecnologias.
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A TCP Latam inicia 2018 com novidades 
na área de análises econômicas e setoriais. 
O primeiro relatório econômico destaca o 
cenário político brasileiro. O ano de eleições 
presidenciais promete surpresas. As expec-
tativas da população clamam por renovação 
dos quadros políticos, os velhos nomes da 
política resistem e a indefinição deve avan-
çar até o primeiro turno, em outubro.

Na visão da TCP Latam, o fator determinan-
te será o acesso a R$ 1,7 bilhão do Fundo 
Eleitoral, sendo o PMDB (MDB), que já ga-
rantiu R$ 234,2 milhões o personagem cen-
tral. As análises mostram que as escolhas do 
partido  para coligação vão definir rumos
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de seus concorrentes. No entanto, quem sair 
vitorioso nas urnas enfrentará uma agenda re-
pleta de desafios financeiros e fiscais em 2019.

Por outro lado, de acordo com as projeções 
da TCP Latam, há ainda a expectativa de 
retomada de crescimento do PIB, acima de 
2% a partir deste ano, diante dos bons resul-
tados nos setores de serviço & comércio e 
indústria, que se beneficiará da recuperação 
no segmento de construção civil.

Neste primeiro número da Inversão em 2018, 
confira ainda os prognósticos da equipe da 
TCP Latam para o setor de saúde no Brasil. 
Com a PEC 241, o segmento privado ganha 

novas oportunidades de expansão. Mas os 
bons resultados vão depender da eficiência 
operacional e da criação de estratégicas para 
acessar vários mercados consumidores.

Veja também por que a prática de Dip 
Finance vem crescendo no Brasil. A con-
cessão de empréstimos em situações de 
estresse financeiro é cada vez mais adotada 
em função do alto retorno alcançado por 
essas operações.

Boa leitura e sucesso em 2018!

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

Cenário político 
ditará os rumos 
da economia em 
ano de eleições 
presidenciais

Incertezas rondam as 
urnas, no entanto, quem 
sair vitorioso enfrentará 
uma agenda de desafios 
financeiros e fiscais em 
2019, mesmo diante do 
crescimento do PIB.
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Prática de DIP 
Financing ganha 
mais adeptos 
no âmbito da 
recuperação 
judicial

Instituições financeiras 
percebem os bons 
retornos em operações de 
concessão de empréstimos 
em situações de estresse 
financeiro.
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Cenário político comandará  
os rumos econômicos  
no Brasil em 2018

Em ano de eleições presidenciais, 
as perspectivas econômicas e 
políticas vão exigir nervos de aço 
e muita cautela. Análise desenvol-
vida pela TCP Latam aponta uma 
predominância do cenário político, 
que vai comandar os rumos econô-
micos.  As expectativas da popu-
lação, que enxerga hoje o cenário 
político com descrédito e rejeição, 
clamam pela renovação da classe 
política, aumentando o componen-
te de indefinição.

 
Embora velhos nomes da política 

estejam no páreo, novos atores po-
dem surpreender. Na visão da TCP 
Latam, o fator determinante será 
o acesso a R$ 1,7 bilhão do Fundo 
Eleitoral, sendo o PMDB (MDB), 
que já garantiu R$ 234,2 milhões, 
o personagem central. As análises 
mostram que as escolhas do partido 
para coligação vão definir rumos de 
seus concorrentes.

 
No legislativo, o anseio é por 

uma ampla renovação, acima de 
50% (a média histórica é de aproxi-
madamente 30%), com tendência 
para o aumento da bancada religio-

sa e redução da bancada ruralista. 
A intensa conexão com a camada 
mais carente da população favorece 
os religiosos, enquanto o descrédito 
da classe média eleva a busca por 
novos nomes na política. 

Quem sair vitorioso nas urnas 
enfrentará uma agenda repleta de 
desafios financeiros e fiscais em 
2019. Na agenda, também estarão 
assuntos críticos como ineficiência 
dos serviços públicos, fragilidade 
financeira nos estados, criminali-
dade, desemprego e baixa compe-
titividade da economia brasileira. 
Definitivamente, 2018 não será um 
ano fácil. 

Retomada do crescimento do PIB

Por outro lado, de acordo com 
as projeções da TCP Latam, há a 
expectativa de retomada de cres-
cimento do PIB, acima de 2% a 
partir deste ano. A análise positiva 
está atrelada à retomada dos bons 
resultados nos setores de serviço & 
comércio e indústria, que se bene-
ficiará da recuperação no segmento 
de construção civil.

Expectativas da população clamam por renovação 
dos quadros políticos, criando ambiente de total 
indefinição, mas retomada dos setores Serviços e 
Comércio e Indústria aponta crescimento do PIB 
acima de 2%

Desde o início de 2017, a TCP 
Latam projetava um PIB próximo 
a 1%, na contramão do mercado. A 
análise estava atrelada à aposta no 
setor agropecuário, que apresentou 
crescimento de PIB em torno de 
14%. Em 2017 foram produzidas 241 
milhões de toneladas, mais de 30% 
em relação à safra anterior.

A agroindústria e suas respectivas 
cadeias de valores representam hoje 
cerca de 30% do PIB total, impul-
sionando o efeito multiplicador na 
economia. A safra recorde, além de 
gerar superávit comercial da balan-
ça, influenciou a queda da inflação 
(o que determina o poder de com-
pra das pessoas), impactando na 
redução dos preços dos alimentos e 
das rações. 

Em um país com mais de 13 mi-
lhões de desempregados em meio 
à população total de cerca de 208 
milhões, a redução de consumo foi 
inevitável. A Reforma Trabalhista, 
no entanto, será determinante para 
novas contratações. A previsão da 
TCP Latam é chegar ao fim de 2018 
com o total de 1,25 milhão de con-
tratações.
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Definitivamente, 2018 
não será um ano fácil



“A inflação da saúde tem uma mé-
dia histórica superior a dois dígitos 
(enquanto o IPCA está em um dí-
gito). Portanto, haverá um desloca-
mento da demanda por serviços de 
saúde para o setor privado”, detalha 
Jacomassi.

O faturamento mundial do setor 
de saúde é de US$ 7,6 trilhões, 
segundo dados do Fórum Econô-
mico Mundial (The World Econo-
mic Forum – WEF). No Brasil, o 
crescimento anual do setor (CAGR) 
foi de 1,94% entre os anos de 2013 
e 2017. Parte desses resultados está 
relacionada aos efeitos da crise 
econômica no país e à redução dos 
gastos do governo direcionados ao 
setor, que apresentou uma queda 
de 8% entre 2015 e 2016.
 
Segundo dados do WEF, o percen-
tual do PIB investido no segmen-
to de saúde no Brasil é de 8,3%, 
enquanto, nos EUA, chega a 17%. Os 
sintomas de fraqueza, provocados 
pela crise econômica, atingiram 
toda a cadeia produtiva do setor de 
saúde no Brasil. Da produção de 
equipamentos médicos aos planos 
de saúde, passando por unidades 
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hospitalares e medicina diagnósti-
ca, não houve prognóstico positivo.

O setor de saúde privada sentiu os 
efeitos colaterais do desemprego, 
levando ao cancelamento de mais 
de 1,6 milhão de planos de saú-
de. Análises feitas pela TCP Latam 
identificaram que o volume de 
empregos com carteira assinada 
tem uma correlação de 95% com o 
montante de plano de saúde. 

Em um cenário pouco otimista, estu-
dos da TCP Latam apontam, porém, 
uma janela de oportunidade para o 
setor privado hospitalar, a PEC 241. 
Ricardo Jacomassi, sócio diretor de 
Investimentos e Estudos Econômicos 
da TCP Latam, explica que o setor 
púbico estará limitado orçamenta-
riamente devido à PEC 241, que trava 
o montante do orçamento à inflação 
(IPCA) nos próximos 20 anos.
 

Setor de saúde privada 
no Brasil tem janela de 
oportunidade com PEC 241

Bons resultados dependem 
ainda da eficiência operacional 
e criação de estratégias para 
desenvolver novas tecnologias 
e consolidações, que deem 
acesso a vários mercados con-
sumidores.
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Por Ricardo Jacomassi e Nathielle Trevisol
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O setor de saúde 
privada sentiu os 
efeitos colaterais do 
desemprego, levando ao 
cancelamento de mais de 
1,6 milhão de planos de 
saúde. 

image: freepik.com



O caminho para o 
aperfeiçoamento do 
DIP Financing em 
recuperações judiciais 
complexas envolve 
negociação intensa 
com o devedor e seus 
maiores credores. Mas 
pode se apresentar como 
alternativa válida e 
lucrativa para o mercado 
de crédito.

Apesar de a primeira impressão 
sobre conceder crédito a empresas 
em recuperação judicial ser pouco 
positiva, a prática do DIP Financing 
está crescendo no Brasil. Nos úl-
timos anos, as instituições finan-
ceiras têm estudado de forma mais 
ativa a concessão de empréstimos 
em situações de estresse financeiro, 
principalmente em razão do alto 
retorno de tais operações. 

Herança da legislação norte-ameri-
cana, o DIP Financing é o financia-
mento ao devedor em recuperação 
judicial. No Brasil, a prática é respal-
dada pelo artigo 67 da Lei 11.101/05 
(“Lei de Falências”). 

O artigo estabelece que os créditos 
decorrentes de obrigações contraí-
das pelo devedor durante a recu-
peração judicial, “inclusive aqueles 
relativos a despesas com fornece-
dores de bens ou serviços e contra-
tos de mútuo”, serão considerados 
extraconcursais em caso de decre-
tação de falência do devedor.

Com a inserção desse dispositivo, o 
legislador incentiva a concessão de 
crédito a empresas em recuperação 
judicial, haja vista que tal crédito 
terá prioridade de recebimento em 
caso de falência do devedor.

A solução brasileira confere prio-
ridade de recebimento em caso 
de falência e não para a própria 
recuperação judicial. Por ser uma 

Concessão de empréstimos em situações de estresse 
financeiro vem sendo cada vez mais adotada por 
instituições financeiras, sobretudo, em função do 
alto retorno alcançado por essas operações

obrigação posterior ao pedido de 
recuperação judicial, o DIP Finan-
cing não se submete aos efeitos do 
plano de reestruturação proposto 
pelo devedor, mas deve respeitar 
todas as garantias pré-constituídas 
em favor dos outros credores.

No entanto, como toda decisão ju-
dicial, a que concede o DIP Finan-
cing está sujeita a recursos, o que 
torna o desembolso um fator de ris-
co, se a fase recursal já não estiver 
superada.  Assim, é recomendável 
que o desembolso do DIP Financing 
pelo financiador se concretize após 
o julgamento de eventual recurso 
manejado contra a decisão conces-
siva do financiamento.
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Mercado destinado à prática de DIP 
Financing cresce no Brasil

Por Fabio Rosas e Tiago Lopes, sócios do escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados; e José Luis Rosa, associado sênior 
da área de reestruturação e recuperação de empresas e contencioso do escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. 
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