
Governança 
e gestão de 
infraestrutura 
reduzem custos 
com TI

Análises da TCP Latam 
mostram que grande parte 
das empresas brasileiras 
investe muito em TI, mas 
acaba desperdiçando o 
orçamento por não adotar 
processos relacionados à 
governança e à gestão de 
infraestrutura.
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Mercado de 
crédito privado 
no Brasil precisa 
superar desafios

O aumento dos pedidos de 
recuperação judicial e da 
inadimplência tornaram 
os bancos mais retraídos 
na concessão de crédito, 
no entanto, é possível 
reverter esse cenário com 
a sinalização de reformas, 
como a da Previdência.
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Embora o Brasil esteja no topo da lista dos 
maiores mercados emergentes de renda fixa 
corporativa, o cenário nacional de crédito 
privado ainda enfrenta inúmeros desafios. 
Atentos ao aumento do número de pedidos 
de recuperação judicial e ao crescimento da 
inadimplência, os bancos se retraíram, nos 
últimos anos, com relação à concessão de 
crédito. Houve também, por parte dos ban-
cos, um aumento das exigências referentes 
às garantias das operações. 

Nesta edição, trazemos análises feitas pela 
Equipe de Economia e Capital Raising da 
TCP Latam sobre o mercado de crédito e as 
perspectivas para sua expansão. Segundo os 
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estudos da TCP Latam, o desenvolvimento 
desse mercado está intimamente ligado à ado-
ção de reformas, como a da Previdência, e de 
procedimentos como o Cadastro Positivo.

Confira ainda, nesta edição, estudos realizados 
pela Equipe de Economia da TCP Latam sobre 
as tendências para o mercado brasileiro de 
envasamento de água, que cresceu 61% entre 
2010 e 2018. Ainda muito pulverizada e com 
consumo per capita (101 litros por ano) aquém 
de mercados como o México, a indústria brasi-
leira deverá passar por grandes transformações 
na próxima década. 

A tendência é de expansão com maior con-

centração. Grandes grupos devem dominar 
o território nacional e apresentar mais poder
de competitividade.

Outro grande desafio para as empresas bra-
sileiras está relacionado aos investimentos 
em tecnologia. Especialistas em tecnologia 
da TCP Latam mostram como a governan-
ça e a visão integrada de sistemas e redes 
podem aumentar a produtividade. Além de 
diminuir, em média, 50% dos custos com 
infraestrutura e contratos de mão de obra.

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

Segmento 
nacional de 
envasamento de 
água caminha 
para consolidação

Ainda muito pulverizado 
e com consumo per capita 
aquém de mercados como 
o México, o segmento de
envasamento de água no 
Brasil deverá passar por 
profundas transformações, 
com a atuação de grandes 
grupos em território 
nacional
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Mesmo entre as previsões mais 
otimistas, verificam-se entraves no 
crédito corporativo, que deve con-
tinuar muito seletivo e com apetite 
ainda mais reduzido para pequenas 
e médias empresas. Nesse cenário, 
há ainda uma redução da presença 
de bancos públicos. Além da postura 
mais conservadora do BNDES, que 
substituiu TJLP para TLP. Isso apro-
xima as taxas das linhas de financia-
mento do banco das praticadas pelo 
mercado. 

É preciso ressaltar ainda que a maior 
demanda para a tomada de recur-
sos está diretamente vinculada ao 
sucesso das políticas econômicas e 
fiscais. Mesmo diante de expectati-
vas mais promissoras em 2019, para 
que o crescimento se concretize, 
será necessário um ambiente de 
inflação controlada; manutenção 
de juros em patamares em torno de 
6,5% e cenário favorável à aprovação 
de reformas em cenários macro e 
microeconômico, como a Reforma 
da Previdência e a adoção do Ca-
dastro Positivo.

Para ler mais sobre o assunto Captação de 
Recursos, acesse: 
doc.tcp-latam.com/captacaorecursos
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O Brasil está no topo da lista dos 
maiores mercados emergentes de 
renda fixa corporativa, com grande 
potencial de crescimento. Mesmo 
diante da perspectiva de expansão, 
o mercado de crédito privado ainda
apresenta inúmeros desafios no país. 
Após dois anos de retração, a carteira 
de crédito do sistema financeiro 
cresceu 5,5% em 2018. No mesmo 
período, as originações aumenta-
ram 11,6%. Embora especialistas de 
mercado financeiro apontem que o 
cenário mais pessimista faz parte do 
passado, há problemas cruciais que 
exigem soluções definitivas. 

De acordo com o Relatório de 
Estabilidade Financeira, divulgado 
em março deste ano pelo Banco 
Central (BC) alguns setores, como 
construção, sucroalcooleiro e tele-
comunicações, apresentam muitas 
dificuldades no crédito privado. 
No caso da construção, o relató-
rio aponta aumento expressivo no 
percentual de ativos problemáticos 
entre dezembro de 2017 e dezembro 
de 2018. O percentual passou de 
33,0% para 38,3%. No sucroalcoo-
leiro, o percentual subiu de 16,1%, 
em dezembro de 2017, para 20,1%, 
em dezembro de 2018. A alta, no 
setor de Telecomunicações, foi 2,6 
pontos percentuais no comparativo 

2

de dezembro de 2017 (24,1%) com 
dezembro de 2018 (26,7%). 
Segundo estimativas da Equipe de 
Economia e Capital Raising da TCP 
Latam, a situação mais desafiado-
ra está no setor de construção. A 
TCP Latam observa que, apenas em 
2024, a construção deve recuperar 
os patamares alcançados no perío-
do anterior à crise vivenciada nos 
últimos cinco anos. 

Para a maioria dos economistas, a 
retomada do mercado de crédito 
privado, ainda muito limitada pela 
cautela das empresas, só se conso-
lidará em 2020. Também se observa 
uma redução do spread bancário, 
mas essa baixa não deve causar 
grande impacto nas taxas de juros 
cobradas ao cliente final.  

Seletividade dos bancos ainda inibe 
o crescimento do mercado
de crédito privado no Brasil

O aumento da inadimplência e dos pedidos 
de recuperação judicial fizeram com que 
bancos e fundos reduzissem a concessão 
de crédito às empresas, e aumentassem a 
exigência de garantia das  operações
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Por Equipe TCP Latam.
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Para que o mercado de cré-
dito destrave, será necessária 
uma redução acentuada do 
percentual de  dívidas das 
empresas, cenário diretamen-
te atrelado ao crescimento 
da economia, que, por sua 
vez, depende das reformas e 
da credibilidade da política 
econômica.
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Mercado de envasamento de água 
tem sede de expansão no Brasil

Quinto lugar no ranking mundial de 
envasamento de água, o mercado 
brasileiro cresceu 61% entre 2010 
e 2018. Dados do Departamen-
to Nacional de Produção Mineral 
apontam que, em 2001, havia cerca 
de 300 empresas envasadoras. Hoje 
o número total está em torno de
700 empresas. Porém, na próxima 
década, esse mercado deverá sofrer 
profundas transformações, com alta 
tendência de consolidação.

Baseada em análises de dados como 
o consumo de água envasada per
capita mundial, a equipe de eco-
nomia da TCP Latam observa que 
o Brasil apresenta um dos meno-
res índices (101 litros por ano) no 
mundo. No México, o consumo per 
capita representa mais que o dobro 
do Brasil, chega a 254 litros por ano. 

A tendência do mercado brasileiro, 
segundo estudos pela equipe de 
Economia da TCP Latam, caminha 
para a consolidação. A pulveriza-
ção atual tende a diminuir, dando 
lugar à atuação de grandes grupos 
nacionais e internacionais. Esses 
grupos vão focar investimentos em 
P&D voltados para sustentabilidade, 
principalmente, embalagens de en-
vase e novos produtos, como água 
“proteinada”.     

De acordo com TCP Latam, o mer-
cado nacional crescerá, entre 2019 e 
2030, a uma taxa de 8% a.a. (CAGR), 
ocupando a terceira posição mun-
dial. Essa percepção de crescimento 
vem atraindo fundos de investi-
mentos que buscam novas oportu-
nidades no setor de bebidas.

Para ler o estudo na íntegra acesse: 
doc.tcp-latam.com/aguamineral

Com crescimento de 61% entre 2010 e 2018, indústria 
brasileira deverá sofrer grandes transformações na 
próxima década, quando a pulverização de empresas 
e marcas dará lugar a um cenário liderado por gran-
des grupos
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Por Nathielle Trevisol.
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Elaboração TCP Latam

Commodity;
Baixa barreira 
de entrada;
Subdeclaração 
de envase;
Baixa tecnologia 
de exploração. 

Equipe comercial 
é fator competitivo.  

Escala é fundamental; 
Matriz interna de envase 
é fator  competitivo; 
Fornecedores de mat. 
prima oligopolizados.  

Setor com alta 
dívida tributária; 
Aumento da 

Determinante na 
formação do preço; 
Frota própria é diferencial; 
Malha regional conectada 
com os clientes; 
Tendência de alta dos
fretes. 

Estrutura básica do envase de água mineral

ÁGUA
MÃO 

DE OBRA EMBALAGENS IMPOSTOS LOGÍSTICA
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ERP e inteligência analítica, muitas 
empresas ainda inflam gastos pela 
ausência de visão integrada sobre 
sistemas e infraestrutura. Estudos 
da TCP Latam na área de TI apon-
tam que, no varejo e na indústria, 
empresas podem reduzir de 30% a 
50% dos custos referentes a pessoas 
e contratos de TI. Essa economia 
está diretamente ligada a projetos 
que contemplem governança e 
gestão de infraestrutura. 

De acordo com a TCP Latam, as 
empresas localizadas no interior do 
Brasil apresentam maior grau de 
defa sagem em relação à gestão de 
TI.  A TCP atribui esse cenário às 
seguintes razões:

•   Zona de conforto: no interior do 
Brasil, a maioria das empresas não 
está exposta aos níveis de compe-
tição dos grandes centros;

•  Gestão não profissionalizada: em 
empresas familiares, perfil em que 
se enquadra a maioria dessas com-
panhias, a gestão de TI não é consi-
derada estratégica, mas acessória;

Apesar da preocupação 
crescente de empresas 
brasileiras com investi-
mento em tecnologia, a 
maioria ainda desperdiça 
verbas por falta de visão 
integrada

Os investimentos em TI (Tecnologia 
da Informação) corresponderam, em 
média, a 7,9% do faturamento líquido 
das empresas brasileiras em 2018. 
O volume investido foi maior no 
setor de serviços (11,2%), seguido da 
indústria (4,8%) e do comércio (3,7%). 
Esses dados fazem parte da 30ª Pes-
quisa anual do uso de TI no Brasil, 
divulgada pelo Centro de Tecnolo-
gia de Informação Aplicada da FGV 
EAESP. De acordo com as projeções 
do estudo, os investimentos em TI 
nas empresas brasileiras continuarão 
crescendo nos próximos anos. 

Embora seja cada vez mais fre-
quente a preocupação com a 
implantação de projetos ligados a 

Ausência de governança e gestão de 
infraestrutura aumenta gastos com TI

  www.tcp-latam.com     |     contato@tcp-latam.com 4

A INVERSÃO
“Inverter, sempre Inverter” - Carl Jacobi

Newsletter | junho 2019

Por: Alfredo Caran.

•  Cultural: Acostumadas ao mesmo 
“jeito” de operar, as companhias 
do interior costumam apresentar 
mais resistência às mudanças 
tecnológicas.

Alfredo Caran, Diretor de TI da TCP 
Latam, alerta que a falta governança 
e controle de contratos de TI, assim 
como falhas na integração de siste-
mas e redes, pode causar prejuízos 
importantes em setores como o 
varejo. Na indústria, um dos pontos 
mais sensíveis é ausência de um 
plano de manutenção preventiva 
para equipamentos e controle sistê-
mico das atividades industriais. 

Para ler o material na íntegra acesse: 
doc.tcp-latam.com/ti

Análises da TCP Latam in-
dicam que a otimização dos 
investimentos depende de um 
acompanhamento constante 
das condições dos contratos 
vigentes e da infraestrutura 
utilizada. Em casos de sucesso, 
no varejo e na indústria, o time 
de TI da TCP Latam observa 
que, a partir da implementação 
de processos de governança, 
os custos com TI podem dimi-
nuir, em média, 50%. 
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