
Venda de UPI 
aumenta em 
processos de 
recuperação 
judicial no Brasil

O sucesso da operação 
que prevê a venda  
blindada de todos os 
passivos de uma recu-
peranda está atrelado ao 
período de início.
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Setor de 
máquinas 
agrícolas avança 
e deve crescer 
5,8% ao ano até 
2020

Segmento encontra 
oportunidades de  
expansão com processo 
de fusão e aquisição, mas 
ainda enfrenta desafios, 
como o endividamento.
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Em meio às incertezas que antecedem as 
eleições presidenciais, alguns setores da 
economia brasileira dão sinais claros de 
recuperação e apontam para um caminho 
de crescimento. É o caso do segmento que 
envolve a produção de máquinas agrícolas. 

A 9ª edição de “A Inversão” traz a Análise do 
Mercado de Máquinas Agrícolas, estudo de-
senvolvido pela equipe econômica da TCP 
Latam. O estudo mostra como a expansão 
da área agropecuária vem estimulando a 
retomada do crescimento no mercado de 
maquinário para a atividade no meio rural. 

Segundo a análise, as vendas de tratores 

Carta do editor
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e colheitadeiras devem crescer, continuamen-
te, até 2020, a uma taxa média anual de 5,8%. 
Entre as oportunidades para o setor que inclui 
montadoras, concessionárias e fabricantes de 
peças, estão as operações de fusão e aquisição 
e alianças para desenvolver novas tecnologias. 

A agropecuária também vem puxando as taxas 
positivas da economia no Nordeste do Brasil. A 
região, responsável por 14% do PIB, apresenta 
alta de na produção do setor automotivo, em 
comparação aos resultados de 2017. A agro-
pecuária ainda contribui para os resultados 
positivos na região, em função da boa safra de 
grãos do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia).

Ainda nesta edição, saiba por que o sucesso 
da operação que prevê a venda de Unidade 
Produtiva Isolada (UPI) depende do seu iní-
cio antes do pedido de recuperação judicial. 
Essa operação, que permite a venda blinda-
da de todos os passivos de uma empresa em 
recuperação judicial, vem crescendo por 
ser uma das parcas oportunidades de gerar 
ganhos em meio a um processo doloroso 
para qualquer empresa.

Boa leitura!

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

Áreas automotiva 
e agropecuária 
se destacam na 
economia do 
Nordeste

Responsável por 14%  
do PIB, região tem 
alta de na produção 
do setor automotivo, 
em comparação aos 
resultados de 2017.
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Desafios

Nos últimos cinco anos, o 
segmento também enfrentou 
desafios relacionados à queda do 
consumo interno. Nas montado-
ras é preciso transpor os elevados 
investimentos em novas tecnolo-
gias, a ociosidade e a fragilidade 
da cadeia de fornecimento de 
insumos. Entre os fabricantes de 
peças, há ainda a dificuldade no 
repasse de preços das matérias
-primas e a escassez de crédito. 
Nas concessionárias, a pressão 
vem das altas taxas de juros do 
capital de giro, da inadimplência 
dos agricultores, do endivida-
mento e da gestão pouco profis-
sionalizada.

Oportunidades

A TCP Latam identifica muitas 
oportunidades para o setor que 
inclui montadoras, concessio-
nárias e fabricantes de peças. De 
acordo com a Análise do Merca-
do de Máquinas Agrícolas, estão 
favorecidas as fusões e aquisições 
e as alianças para desenvol-
ver novas tecnologias. Surgem 
também mais linhas de finan-
ciamentos privados, por meio de 
atores como o Sicredi, e há boas 
perspectivas nos processos de 
automação fabril e nos relaciona- 
dos a sistemas de compartilha-
mento de frota.
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O pujante desempenho do com-
plexo agropecuário vem impul-
sionando o mercado de máquinas 
agrícolas no Brasil. De acordo com 
análises da equipe econômica da 
TCP Latam, entre 2000 e 2017, a sa-
fra agrícola brasileira apresentou um 
Crescimento Médio Anual (GAGR) 
de 5,21%. Na última safra, 2016/2017, 
houve um incremento de 27% em 
relação à anterior, com a produção 
de 238 milhões de toneladas de 
grãos, sobretudo, soja e milho.

A expansão da área agropecuária 
e a necessidade de renovação da 
frota para manter a produtividade 
estimularam a retomada do cres-
cimento no mercado de máquinas 
agrícolas. A Análise do Mercado de 
Máquinas Agrícolas, elaborada pela 
equipe econômica da TCP Latam, 
mostra que as vendas de tratores e 
colheitadeiras devem crescer con-
tinuamente, até 2020, a uma taxa 
média anual de 5,8%.

No Brasil, em 2017, foram vendidos 
aproximadamente 37,3 mil tratores 
e 5,3 mil colheitadeiras. Dados da 
TCP Latam apontam que, em 2018, 
os totais em vendas de máquinas 
agrícolas serão de 38,9 mil, no caso 
de tratores, e de 5,8 mil para colhei-
tadeiras.  Em 2017, o faturamento 
do mercado de máquinas agrícolas 
chegou a R$13,3 bilhões, o que sig-
nifica alta de 11% em relação ao ano 
anterior.
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Mais crédito no campo

Dados referentes ao crédito tam-
bém apontam expansão de in-
vestimentos no setor agrícola. De 
acordo com a equipe econômica da 
TCP Latam, em 2017, R$ 23 bilhões 
do crédito rural foram alocados 
em programas de investimentos 
no setor agrícola. Desse valor, 40% 
foram direcionados ao Moderfrota, 
programa de Modernização da Frota 
de Tratores Agrícolas e Implemen-
tos Associados e Colheitadeiras. Os 
outros 60% dividem-se em progra-
mas como o Pronamp, Procap-A-
gro, ABC, PCA, entre outros. 

Na área tecnológica, o setor de 
máquinas agrícolas vai trilhar rapi-
damente os caminhos da inovação, 
como as máquinas autônomas de 
alta capacidade operacional, que 
deverão ser rapidamente dissemi-
nadas no agronegócio no Brasil. 
Entre as principais tendências 
tecnológicas destacadas pela equipe 
econômica da TCP Latam, estão 
a intensificação dos processos de 
automação das fábricas; a adoção 
de robótica nas lavouras; a profis-
sionalização de empresas familia-
res que atuam nos segmentos de 
concessionárias e na fabricação de 
insumos para máquinas agrícolas.

Crescimento do setor de máquinas 
agrícolas acelera e favorece 
investimentos em inovação

Em 2017, R$ 23 bilhões do crédito rural foram destinados 
a programas de investimentos no setor agrícola. Desse 
total, 40% foram direcionados ao Moderfrota, programa 
de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e 
Implementos Associados e Colheitadeiras.
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Para ler o artigo na íntegra, 
acesse https://bit.ly/2QpVKZY

Por Ricardo Jacomassi e Nathielle Trevisol.
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Setores automotivo e 
agropecuário impulsionam 
economia no Nordeste

Responsável por aproximadamente 
14% do PIB do país, a região Nordes-
te representa a terceira economia 
do Brasil. Em um ano de incerte-
zas com relação ao resultado das 
eleições presidenciais, a economia 
nordestina também sofre os impac-
tos da lenta recuperação que assola 
todo o território brasileiro.

No primeiro semestre deste ano, 
o Departamento de Estudos Eco-
nômicos e Setoriais da TCP Latam 
visitou 25 empresas localizadas no 
Nordeste, de sete setores (cons-
trução, metal mecânico, hoteleiro, 
agropecuário, automotivo, educa-
ção e saúde). As empresas estão lo-
calizadas no Ceará, em Pernambu-

co e na Bahia, com destaque para a 
região de Luís Eduardo Magalhães, 
grande produtora de grãos. 

Nos três estados, há um sentimento 
de letargia no panorama econômi-
co. Os empresários desaceleraram 
os investimentos, e a prioridade é a 
readequação dos planos de negó-
cios. Esse sentimento é mais forte 
nas áreas de construção, metalur-
gia, hotelaria, educação e saúde. 

Na indústria automotiva e na agro-
pecuária, o cenário ganha contornos 
mais otimistas. A produção do setor 
automotivo registra alta de 15% em 
relação a 2017. Na agropecuária, os 
resultados positivos são reflexos da 

Cenário econômico na região, que 
representa 14% do PIB do país, é menos 
promissor nas áreas de construção, 
metalurgia, hotelaria, educação e saúde

boa safra de grãos da região do MA-
TOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia), com destaque para a região 
de Luís Eduardo Magalhães/BA.

Com a aproximação do primeiro 
turno das eleições presidenciais, 
espera-se uma maior clareza tam-
bém para o ambiente de negócios. 
A expectativa é que os empresários 
possam retomar investimentos e 
acelerar a produção.

  www.tcp-latam.com     |     contato@tcp-latam.com 3

foto: librestock.com

A Inversão
“Inverter, sempre Inverter” - Carl Jacobi

Newsletter | setembro 2018

Por Ricardo Jacomassi, sócio da TCP Latam.
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Porém, o processo esbarra em algu-
mas dificuldades. No momento da 
aprovação do plano, muitas vezes, a 
recuperanda não consegue hon-
rar o desconto e o prazo de paga-
mento da dívida sem a entrada de 
dinheiro novo. Na etapa dos leilões, 
geralmente, há poucos interessa-
dos, porque é difícil compreender 
o processo. Além disso, o termo de 
diligência (entre o edital de licitação 
e a realização do leilão) é, na maio-
ria das vezes, insuficiente para uma 
análise profunda do ativo. 

A atual formatação do processo 
dificulta as chances de sucesso e 
coloca em cheque todo o plano de 
recuperação da empresa, mas há 
alternativas. Se o processo de venda 
da UPI for iniciado antes do pedido 
de recuperação judicial ou imedia-
tamente após, diminuem os riscos 
de fracasso. Neste caso, a empresa 
deve engajar potenciais interes-
sados e negociar propostas. Nas 
etapas subsequentes, fazer o termo 
de diligência, finalizar o acordo e, só 

A lei de recuperação e 
falência de empresas (Lei 
11.101/2005) introduziu 
uma nova forma de ven-
da de ativos de empresas 
insolventes, a Unidade 
Produtiva Isolada (UPI). 
Trata-se de uma opera-
ção que autoriza a venda 
blindada de todos os pas-
sivos de uma empresa em 
processo de recuperação 
judicial. Por ser uma das 
poucas oportunidades 
de gerar “dinheiro novo” 
em meio a esse processo, 
vem crescendo o número 
de empresas que aprovam 
planos de Recuperação 
Judicial com a previsão 
de venda de UPI.

então, buscar a aprovação do plano. 
A etapa final é o leilão. 

O objetivo de firmar o acordo com 
o proponente comprador antes da 
aprovação do plano é permitir que 
ele garanta um lance base para a 
UPI em leilão. Em troca, o propo-
nente pode obter o direito de igualar 
qualquer proposta maior que a sua 
e levar o ativo ou a restituição de 
custos durante o processo de análise 
da UPI. Não se pode prometer quem 
será o vencedor do leilão, mas é pos-
sível atrair um interessado disposto a 
garantir o preço base de venda. 

Todas as medidas buscam reduzir 
a incerteza do plano de recupera-
ção judicial de uma empresa. Isso 
tem-se demonstrado muito im-
portante para a etapa seguinte, a de 
aprovação do plano de recuperação 
judicial.

Para ler o artigo na íntegra, 
acesse https://bit.ly/2OfX1Br

A venda de UPI deve iniciar antes ou imediatamente 
após o pedido de recuperação judicial
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Por Fábio Flores, sócio da TCP Latam.

Na recuperação judicial Nova Entidade
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