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Diante da crise econômica do País, principalmente a mais
recente que afetou o setor de carnes e derivados,

empresários de Mato Grosso do Sul receberam essa semana a consultoria do executivo
Ricardo Jacomassi, economista da TCP Latam, que tem a gestão focada em empresas em
situações especiais no Brasil e na América Latina.

Segundo explicou o executivo, no decorrer da semana foram realizados encontros com o
setor produtivo envolvido na cadeia da carne que foi bastante afetada na economia,
principalmente em MS. “Sabemos que a carne de Mato Grosso do Sul é considerada uma
das melhores do País, porém com a crise que se abateu após a chamada Operação Carne
Fraca e mais recentemente com as delações premiadas ligadas ao grupo JBS, muitos
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pecuaristas e também pequenos frigoríficos, começam a ter problemas em seus
negócios. No encontro apresentamos alternativas de capitalização de recursos, até
mesmo com investidores estrangeiros para sanear os problemas”, explicou.  

Ricardo Jacomassi adiantou que no mês de agosto haverá uma nova reunião com
produtores do Estado para apresentar alternativas de melhorias nos negócios. De acordo
com o executivo, a TCP Latam avalia a situação das empresas e propõe alternativas, seja
na busca de crédito ou até mesmo para aprimorar a gestão de administração da
empresa.

Na questão de serviços e comércio, também houve uma rodada de conversa junto a
Federação do Comércio, onde foram apresentadas possibilidades para os
empreendedores de MS, principalmente em uma época em que o consumidor se retraiu
em relação às compras.

Para o consultor, o Estado de MS tem um grande potencial econômico, principalmente
na questão do agronegócio, fato que fez com que hoje seja um dos poucos estados
brasileiros ainda com recursos e potencialidades de crescimento.

Sobre a TCP Latam

Fundada em 2008, a TCP Latam é uma boutique de investimentos e gestão focada em
empresas em situações especiais no Brasil e na América Latina. Sua equipe faz gestão
interina, reestruturação operacional e de dívidas, assessoria em fusões e aquisições e
captação de recursos. Atualmente, a TCP conta com uma equipe de 30 profissionais com
vasta experiência em instituições financeiras de primeira linha no Brasil e no exterior.

A TCP atua na posição de CEO, CRO, CFO, COO e Controladoria em todos os cenários de
dificuldade de uma organização, solucionando problemas de gestão, conhecimento e
capital de empresas com desempenho insatisfatório, que estejam em crise ou passando
por um processo de recuperação judicial ou liquidação.

As áreas de atuação da TCP Latam estão dividas da seguinte forma:

Reestruturação Operacional: faz a organização financeira das companhias,
reestruturando a controladoria, o orçamento, fluxo de caixa, balanço e passivos.

 

Reestruturação financeira: desenvolve plano de renegociação e reestruturação de dívida
e patrimônio, liderando o relacionamento com credores ou a venda dos ativos. Além
disso, a empresa pode desenvolver planos de recuperação judicial e extra-judicial.

Captação de Recursos, Fusão & Aquisição e Avaliação Financeira: faz a avaliação
financeira e a análise econômica da organização, o levantamento de capital e o
aconselhamento estratégico em fusões e aquisições.

Investimento Direto: busca oportunidades em empresas de médio porte do mercado
brasileiro.
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?

A crise na indústria de carnes

A TCP Latam analisou a situação da cadeia produtiva do processamento de carnes, após
conversar com pecuaristas, frigoríficos, transportadores, curtumes e fabricantes de
insumos como ração e medicamentos. A situação de grande parte das empresas que
atuam no setor está delicada devido:

1) crescimento do endividamento;

2) redução do crédito;

3) aceleração da inadimplência;

4) aumento do número de recuperações judiciais;

5) elevada ociosidade dos frigoríficos;

6) alta do preço da arroba (R$/@);

7) contágios das operações da PF.

De acordo com a análise da TCP Latam, a cadeia produtiva de carnes vai levar pelo
menos 18 meses para se reestruturar, sendo que a reordenação demandará esforços
privados e públicos, como uma política de fomento para os frigoríficos pequenos e
médios.

Espera-se também que a adoção da profissionalização da gestão, regras de transparência
e compliance, além de reestruturação operacional e financeira serão instrumentos
demandados para auxiliar a retomada sustentável do crescimento do setor.
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