AUMENTO DO COMBUSTÍVEL IMPACTARÁ 100% DOS BRASILEIROS,
AFIRMA GESTOR
“O aumento impactará nos preços do transporte coletivo, fretes e na indústria de uma forma
geral, impactando toda a população”, afirma Telêmaco Genovesi, Sócio e Gestor do Grupo GGR

Devido à dificuldades para fechar as contas, o governo anunciou um aumento de impostos
cobrados sobre combustíveis e o corte de mais de R$ 5,9 bilhões em despesas. O presidente
Michel Temer assinou, nesta quinta-feira, um decreto autorizando a elevação da alíquota do
PIS/Cofins que incide sobre o preço dos combustíveis. Em março deste ano, a equipe
econômica já havia tentado equilibrar as contas, bloqueando cerca de R$ 42 bilhões do
orçamento, e pouco tempo depois precisou liberar aproximadamente R$ 3 bilhões para gastos
obrigatórios com saúde. “O aumento de R$ 0,41 no preço da gasolina, representa um reajuste
de aproximadamente 12%”, afirma Telêmaco Genovesi, Sócio e Gestor do Grupo GGR.
O aumento da gasolina impactará toda a população, de forma direta ou até mesmo
indiretamente, prejudicando não apenas quem possui carro, mas sim, todos em geral. O
aumento irá impactar a inflação, a passagem de transporte público, todos os produtos
transportados por caminhões, e outros, como explica Telêmaco Genovesi. “O impacto disso na
inflação de agosto será de aproximadamente 0,5 %, mas o principal é o impacto secundário
nos preços do transporte coletivo, fretes e até na indústria de uma forma geral, impactando
toda a população. Esse custo será repassado na inflação nos próximos meses, portanto, ainda
sentiremos os efeitos desse aumento no futuro”, finaliza.
Sobre o Grupo GGR
O grupo GGR é formado por três empresas: a GGR Gestão de Recursos, a GGR Planejamento
Patrimonial e a GGR Estruturação.
GGR Investimentos
Com mais de 6 anos de história, a GGR Investimentos atualmente é uma das mais conceituadas
gestoras e estruturadoras de fundos e demais produtos financeiros. Atualmente, possui um
total de 10 fundos, totalizando mais de R$ 480 milhões sob sua gestão. Durante sua história, a

GGR Investimentos já estruturou mais de R$ 1 bilhão de operações em crédito com lastro
imobiliário. Com expertise de mais de 20 anos, MBA em finanças pelo INSPER e passagens por
grandes instituições financeiras nacionais e internacionais, o sócio gestor Telêmaco Genovesi
Junior participa ativamente na estruturação de todas as operações.
GGR Planejamento Patrimonial
Inspirado nos modelos dos grandes multi-family offices e na filosofia de alocação de
investimentos dos gestores de endowments americanos, foi criado o modelo BPC de
planejamento patrimonial. Diferente de tudo o que existe atualmente disponível para o
investidor brasileiro, o modelo engloba um minucioso estudo da situação patrimonial
imobilizada, financeira, econômica e fiscal do núcleo familiar, inflação pessoal, exposição ao
risco e outras variáveis, que resulta em uma estratégia adequada para criar uma estrutura
protetora dos ativos e manter o poder de compra durante décadas. Com mais de 29 anos
trabalhando em alocação de recursos, o sócio Fernando Marcondes participa pessoalmente de
todos os estudos, seguindo seu “modelo BPC – (Blindagem de Poder de Compra)”. Nos últimos
13 anos, a GGR Planejamento Patrimonial auxiliou mais de 300 clientes, totalizando o volume
financeiro de R$ 1,5 bilhão. O foco está em construir de forma sólida e proteger o poder de
compra real do patrimônio e a previdência do cliente.
GGR Estruturação
Diante da necessidade e falta de parceiros capacitados para estruturar operações de crédito,
FIPs, Fundos Imobiliários e, principalmente, monitorar de perto as operações após as
liquidações, seguindo as exigências da GGR Investimentos, foi criada a GGR Estruturação para
atender tal demanda. Com mais de R$ 1 bilhão em operações estruturadas, já é uma das
estruturadoras mais conceituadas do mercado.

