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RESUMO 

 

Inúmeras razões podem levar uma empresa até então saudável a enfrentar dificuldades 
financeiras. Entretanto, as pesquisas demonstram que a falta de liquidez, geralmente, não é o 
problema central, mas apenas uma conseqüência de outros fatores que, possivelmente, já 
manifestaram seus sintomas antes da crise financeira se instalar. Se os primeiros indícios 
desta situação puderem ser percebidos em tempo hábil, talvez a espiral decrescente possa ser 
evitada ou revertida, desde que haja um trabalho consciente de detecção dos reais problemas 
enfrentados pela empresa, conjugado com intervenções rápidas e eficazes que restabeleçam o 
seu equilíbrio econômico e financeiro. Esta tese estuda todo este processo de recuperação de 
empresas em dificuldades financeiras, desde os sinais de uma eventual deterioração, o 
diagnóstico que identifique suas causas, a formulação de um plano de recuperação e a sua 
negociação com os stakeholders em circunstâncias de fortes conflitos de interesses, até o 
turnaround em si. Os objetivos centrais foram identificar fatores críticos que mais podem 
contribuir para o sucesso de uma recuperação e propor um modelo teórico que sirva de 
referência para a estruturação destes processos. Para tanto, esta tese desenvolveu uma 
significativa pesquisa qualitativa, com características descritivas, explicativas e exploratórias. 
A técnica utilizada como estratégia de coleta de dados foi a entrevista individual e em 
profundidade, visto que se buscava conhecer detalhes de um processo e o universo da 
pesquisa é composto por experts profissionais. Todas as entrevistas foram conduzidas com 
base em um formulário de pesquisa semi-estruturado e flexível, o que permitiu grande 
interação ao longo de diálogos orientados. A amostra da pesquisa se baseou no critério da 
representatividade, permitindo aprofundamento, abrangência e diversidade na compreensão 
das múltiplas dimensões de um turnaround. Foram entrevistados conceituados consultores 
com vasta experiência nesta atividade, além de outros importantes agentes envolvidos neste 
processo, como investidores, gestores, advogados e administradores judiciais. Trata-se de uma 
amostra representativa, cujo valor provém do conhecimento, da experiência e da reputação 
dos profissionais ouvidos. Os resultados da pesquisa distinguem causas e sintomas das crises 
financeiras e evidenciam a existência de problemas recorrentes, padrões de atitudes, erros e 
comportamentos que precedem o insucesso das empresas. Foram identificados dez fatores 
críticos de sucesso para a recuperação de empresas em dificuldades financeiras; são eles: 
negociação, estabilização, tempo, atitude, os fundamentos do negócio, credibilidade, 
informação, unidade de comando, implementação e uma oportunidade. Por fim, foi proposto 
um modelo conceitual com três dimensões básicas: estratégica, organizacional e financeira, 
cujas fases em cada dimensão evoluem ao longo do tempo e afetam a função-objetivo da 
empresa. 
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ABSTRACT 

 

A previously healthy company can find itself in financial difficulty for countless reasons. 
Research shows, however, that lack of liquidity is generally not the central problem, but a 
consequence of other factors, whose symptoms may have already started to appear before the 
financial crisis began. If the first signs of this situation can be recognized far enough in 
advance, the downward spiral may be avoided or even reversed, as long as there is a 
conscious effort to detect the company’s real problems, together with quick, effective 
interventions to reestablish economic and financial balance. This thesis examines the whole 
turnaround process of companies in financial difficulty, from the first signs of deterioration, 
through a diagnosis of the causes, the formulation of a recovery plan and negotiations with 
stakeholders in a situation where there are strong conflicts of interests, to the actual 
turnaround itself. Our main objectives were to identify the critical factors that most 
contributed to the success of a recovery and to propose a theoretical model to serve as a 
reference for the structuring of these processes. To this end, this thesis involved an extensive 
qualitative study, which was descriptive, explanatory, and exploratory. We used in-depth, 
individual interviews as a data collection strategy, since we were interested in the details of 
the process, and the interviewees were all experts. All of the interviews were based on a 
loosely structured, flexible questionnaire, which allowed a great deal of interaction 
throughout the prompted conversations. Study participants were chosen for their 
representativeness, allowing for depth, breadth, and diversity in the understanding of the 
multiple dimensions of a turnaround. We interviewed highly respected consultants with 
extensive experience in the area, as well as other important agents in the process, such as 
investors, managers, lawyers, and legal administrators. It is a representative sampling, whose 
value is derived from the knowledge, experience, and reputation of the professionals 
interviewed. The results of the study distinguish between causes and symptoms of financial 
crises and show that there are recurrent problems and patterns of attitudes, errors, and 
behaviors that precede such crises within companies. We identified ten factors critical to the 
successful recovery of companies experiencing financial difficulties, these being: negotiation, 
stabilization, time, attitude, business foundations, credibility, information, unity of command, 
implementation, and an opportunity. Finally, we propose a conceptual model with three basic 
dimensions – strategic, organizational, and financial – whose phases in each dimension 
develop over time and affect the objective function of the company. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Apresentação da pesquisa 

 

Em um ambiente de alta competição e sob uma perspectiva estritamente econômica, parece 

ser natural que algumas empresas, independente de seu porte, possam vivenciar uma fase de 

declínio, vindo a falir ou a encerrar suas atividades. Segundo Drucker (2006), é normal que as 

empresas enfrentem problemas de crescimento ou dificuldades em algum momento de sua 

história, como se fossem parte inerente de seu ciclo de vida organizacional. 

 

Por sua vez, Altman et al. (1979), Mário (2005) e Mathias (1992) apontam a falência como 

um processo de seleção natural no mundo dos negócios, excluindo do mercado aqueles que 

não tenham capacidade de atuar de forma eficiente na economia. Altman (1983) também 

verificou que a maior parte das falências decretadas é de pequenas e médias empresas, 

reforçando a idéia de seleção natural exposta anteriormente. 

 

Como está apresentado ao longo de todo este trabalho, insolvência ou dificuldades financeiras 

nem sempre precisam ser sinônimos de falência, porém revelam que algo não vai bem na 

empresa. Reiss e Phelps (1991) compactuam com esta visão e apontam que as organizações 

não se tornam financeiramente problemáticas da noite para o dia. Usualmente, os motivos que 

resultam em falta de liquidez são cumulativos e já podem vir gradativamente degradando a 

organização por um longo período de tempo, às vezes por anos. 

 

As prováveis causas que podem levar uma empresa, mesmo considerada saudável, a enfrentar 

dificuldades financeiras são inúmeras, como: problemas de gestão, concorrência, mudanças 

tecnológicas, crescimento descontrolado, alavancagem excessiva etc. Percebe-se, assim, que a 

falta de caixa pode não ser o problema em si, mas apenas uma conseqüência de outros fatores 

que, possivelmente, já manifestaram seus sintomas antes da crise financeira se instalar. 

 

Se as primeiras evidências desta deterioração puderem ser percebidas em tempo hábil, talvez 

a espiral decrescente possa ser evitada e revertida, desde que haja um trabalho consciente de 

detecção das verdadeiras causas dos problemas enfrentados, conjugado com intervenções 

rápidas e eficazes que restabeleçam o desejado equilíbrio econômico e financeiro da empresa. 
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Entretanto, apesar das dificuldades financeiras provocarem uma oportunidade de reflexão e 

reorganização da empresa, muitos administradores somente tomam decisões de reestruturação 

quando o declínio já alcançou um estágio crítico e a pressão externa, em especial por parte 

dos credores financeiros, é muito forte. Esta atitude tardia aliada à falta de providências 

adequadas, além de contribuir para o agravamento da crise, pode provocar demandas 

judiciais, forçando a empresa a buscar uma solução definitiva. 

 

Há muito tempo vinha se discutindo no Brasil a necessidade de novos mecanismos que 

estimulassem a recuperação de empresas em dificuldades financeiras. Neste sentido, a Lei nº 

11.101/05, também chamada de Lei de Recuperação de Empresas e Falências, em vigor desde 

9 de junho de 2005, é considerada um avanço legal, pois tirou a discussão da esfera teórica, 

uma vez que criou novos institutos e condições jurídicas para viabilizar a recuperação das 

empresas consideradas economicamente viáveis, bem como para acelerar o processo de 

decretação de falência daquelas que se demonstrarem economicamente inviáveis. 

 

A nova lei deve contribuir para os processos de recuperação de empresas em crise, pois trouxe 

a empresa para o centro do debate, criando instrumentos semelhantes aos adotados em 

economias mais desenvolvidas, de forma a possibilitar a viabilização da superação da crise 

econômico-financeira do devedor, estimulando, sempre que possível, a preservação da 

empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

Desta forma, a economia e as empresas brasileiras ganharam um referencial jurídico que 

regulamenta os procedimentos a serem adotados diante de problemas financeiros que possam 

comprometer a continuidade de operações viáveis, procurando evitar a destruição de riquezas, 

principalmente, quando busca preservar o valor dos ativos intangíveis das organizações e a 

sinergia entre todos os seus ativos, sejam eles tangíveis ou intangíveis. 

 

Fica evidente que a nova legislação falimentar objetiva a chamada solução eficiente, ao 

preservar ativos os quais valem mais em conjunto e em operação do que isoladamente, pois o 

fluxo de caixa gerado pela empresa em marcha tende a ser maior do que aquele gerado pela 

alocação isolada dos diversos ativos em usos alternativos. 

 

No entanto, apesar desse avanço legal, a experiência tem demonstrado que, efetivamente, os 

fundamentos de natureza econômica são mais determinantes para a recuperação de empresas 
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em dificuldades financeiras do que os aspectos jurídicos. Mesmo assim, como se mostra nesta 

pesquisa, a recuperação de empresas no Brasil ainda está muito judicializada. 

 

A ameaça da falência e a oportunidade que a lei concede à empresa para se recuperar sob a 

proteção legal não devem ser desprezadas. Entretanto, cabe ao empresário uma atitude pró-

ativa em buscar auxílio, muitas vezes externo, para identificar as razões que o levaram à crise 

financeira, tomando consciência dos pontos fracos e fortes de sua empresa, de suas ameaças e 

oportunidades, com o objetivo de estruturar um plano de recuperação factível que possa 

resgatá-la, pois a persistência da situação de crise irá afetar negativamente a sua imagem 

institucional e comprometer sua gestão, colocando em risco a própria existência da 

organização. 

 

É justamente neste ponto nevrálgico que esta tese se insere e aproveita a oportunidade da 

entrada em vigor da nova lei para abordar, sob a égide desse novo diploma legal, as etapas do 

processo de recuperação de empresas em dificuldades financeiras, objetivando sempre o 

resgate e a preservação de valor para os seus provedores de capital, de forma que o processo 

de seleção natural no ambiente empresarial possa ser menos custoso aos diversos agentes 

econômicos envolvidos e à sociedade como um todo. 

 

 

1.2 Delimitação do tema 

 

O tema central desta tese é o estudo do processo de recuperação de empresas em dificuldades 

financeiras no Brasil, com foco no resgate e na preservação de valor econômico. Visando a 

atingir os objetivos que se propõe, esta pesquisa delimita sua abordagem em três etapas 

fundamentais e inter-relacionadas de um processo de recuperação: 

 

1ª Etapa: a percepção e a evolução dos sintomas de uma eventual deterioração empresarial, o 

diagnóstico que possibilite identificar as verdadeiras causas das dificuldades financeiras e a 

conseqüente formulação de um plano de recuperação. 
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2ª Etapa: o chamado “teste de falência” , onde se analisa a viabilidade econômica do esforço 

de reestruturação, vis-à-vis às demais alternativas, em que estão presentes fortes conflitos de 

interesses entre os diversos stakeholders1. 

 

3ª Etapa: o turnaround2 em si, ou seja, o processo de transformação da empresa, o tratamento 

que objetiva sanar as causas verdadeiras dos problemas que a levaram à crise financeira, 

contemplando desde a implantação de um plano de recuperação, eventualmente aprovado 

pelos credores, até o trabalho de prevenção de novas crises. 

 

 

1.3 Problema da pesquisa 

 

Esta pesquisa reconhece a preocupação dos diversos agentes econômicos com o resgate de 

valor de empresas em crise financeira e parte do pressuposto fundamental, de que processos 

de recuperação devem visar, acima de tudo, à preservação do valor da empresa ou de seus 

ativos, tanto para os seus acionistas, como para os demais stakeholders. 

 

A pesquisa estabelece ainda o pressuposto conceitual de que a mortalidade das empresas não 

ocorre apenas como uma fase natural do ciclo de vida, apesar de reconhecer a importância 

desta abordagem nas etapas de diagnóstico e de recuperação da organização, mas entende que 

as dificuldades financeiras e, eventualmente, até a própria falência podem ser oriundas de uma 

série de fatores ligados ao empreendedor, à própria empresa e sua gestão, ao seu mercado e ao 

ambiente externo. 

 

A partir do conceito de driver ou direcionador, criou-se a premissa de que possam existir 

fatores críticos ou direcionadores de sucesso no processo de recuperação de organizações com 

sérios problemas de liquidez, que forneçam parâmetros e norteiem o turnaround, visando a 

resgatar a solvência financeira da empresa, reequilibrando-a economicamente e recuperando 

seu valor. 

 

                                                
1   Stakeholders são todos os indivíduos ou grupos que podem afetar ou serem afetados de forma substancial pelo 

bem estar da empresa, como acionistas, funcionários, fornecedores, credores, governo, clientes etc. 
 
2   Turnaround – correção de rumo; transformação e recuperação de empresas em crise. 



 8 

Portanto, com base na literatura técnica e na experiência vivida de reconhecidos profissionais 

especialistas em recuperação de empresas insolventes, as perguntas genéricas a que esta 

pesquisa se propõe a responder são: é possível identificar um conjunto de fatores que mais 

contribuam para o êxito do processo de recuperação de empresas em dificuldades financeiras? 

Se sim, quais são estes fatores? Será que é possível construir um modelo teórico que forneça 

referenciais e parâmetros para a organização de um turnaround? 

 

 

1.4 Objetivos da pesquisa 

 

Diante do exposto, os objetivos centrais deste trabalho consistem em identificar, descrever e 

caracterizar quais são os possíveis fatores críticos que mais contribuem para o sucesso de 

processos de recuperação de empresas em dificuldades financeiras no Brasil e propor um 

modelo teórico que sirva de referência para a estruturação destes processos. 

 

As inquietações descritas e o desafio de alcançar os objetivos centrais, por conseqüência, 

conduziram a um elenco de objetivos específicos a que esta pesquisa também se propõe 

atingir, respondendo, assim, às perguntas apresentadas como problema de pesquisa. São eles: 

a) identificar razões e causas que possam levar empresas a uma situação de insolvência, 

seja ela repentina ou decorrente de um processo de deterioração, compreendendo os 

principais sintomas apresentados até o início da crise financeira; 

b) identificar possíveis causas recorrentes, padrões de ação, de erros, de comportamentos, 

atitudes ou inércia empresarial, que precedam o insucesso das empresas. 

 

Assim, conforme os objetivos descritos acima, esta pesquisa aceita o desafio de avançar em 

uma área importante de estudos e se propõe a sistematizar conhecimento sobre turnaround de 

empresas em dificuldades financeiras, como um conjunto estruturado de estratégias, práticas e 

atitudes que, se aplicado de forma ordenada e coordenada, pode ampliar a probabilidade de 

recuperação de empresas, contribuindo para o desenvolvimento da teoria. 

 

Por fim, este trabalho espera disponibilizar um referencial acadêmico adequado, que possa 

auxiliar credores, investidores, tomadores de decisão e o poder judiciário na condução e na 

avaliação dos processos de recuperação de empresas, preservando aquelas economicamente 

viáveis e liquidando as inviáveis, minimizando a destruição de valor e de riquezas. 
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1.5 Importância e justificativa da tese 

 

Como descrito na apresentação desta pesquisa, a falência, como processo de seleção natural, 

possui um papel relevante no saneamento do setor empresarial, gerando uma conseqüente 

eficiência na realocação dos recursos econômicos. 

 

É importante ressaltar que a falência, como fenômeno, também pode ser um problema para as 

empresas, para seus setores de atuação, para a economia e para a sociedade, principalmente, 

se organizações potencialmente viáveis estiverem tendo sua falência decretada pela falta de 

uma oportunidade para superar as dificuldades financeiras inerentes à atividade empresarial. 

 
Em uma era de globalização e de crescente competitividade, a habilidade de uma Nação em 
empregar e reempregar seus ativos eficientemente é um componente crucial de sua 
capacidade competitiva. Um elemento crítico dessa habilidade é a forma como organizações 
insolventes são tratadas (BROWN, 2004, p. 17). 

 

A nova lei falimentar brasileira reconhece a função social da empresa, de seus ativos e a 

importância do fomento à atividade econômica, ao tentar criar as condições jurídicas 

necessárias para que uma organização em dificuldade se reestruture, recuperando sua liquidez, 

mantendo o emprego dos trabalhadores, a fonte produtora e o interesse dos credores. 

 

A concepção de que a empresa é uma importante célula social, criadora potencial de riquezas 

e de empregos, aliada a um conseqüente incentivo para o seu fortalecimento e a sua 

preservação, contribui para o desenvolvimento econômico e social da nação, pois ajuda a 

manter empregos, gerar receita para o Estado por meio do pagamento de tributos, satisfazer as 

necessidades dos consumidores e produzir lucros aos seus investidores. 

 

Drucker (1995) também prenuncia a necessidade de preservação das organizações, pois, para 

este pensador, a humanidade vive atualmente a sociedade do conhecimento, que passa a ser o 

principal recurso econômico para os indivíduos e para a economia em geral; porém, ressalva o 

autor, o conhecimento só se torna produtivo quando integrado a uma tarefa dentro de uma 

organização e, por isso, a sociedade do conhecimento também é uma sociedade de 

organizações. 
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Assim, a oportunidade trazida pela entrada em vigor da Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências reforça o significado e a pertinência desta tese de doutorado, já que a nova lei 

objetiva introduzir no Brasil uma nova cultura de revigoramento e prevenção de crises. 

 

É preciso registrar que o amparo jurídico, apesar de fundamental, não assegura a 

sobrevivência da organização. Para que as empresas possam continuar cumprindo sua função 

social no longo prazo, é essencial que se encontre um equilíbrio entre responsabilidade social 

e racionalidade econômica. Portanto, o verdadeiro papel social da nova lei está em criar as 

condições jurídicas que possibilitem a recuperação de empresas economicamente viáveis e 

que, porventura, estejam enfrentando dificuldades financeiras, colaborando para que elas 

voltem a se tornar participantes competitivas e produtivas da economia. 

 

Contudo, como se busca demonstrar neste trabalho, o sucesso e a efetiva recuperação da 

empresa dependerão muito mais de um processo integrado de reestruturação, com importantes 

ações de gestão a serem tomadas, do que de medidas judiciais. 

 

Pois, por melhor que seja o suporte jurídico, se for efetuado um diagnóstico errado sobre as 

verdadeiras causas dos problemas que levaram a empresa à crise financeira, estar-se-á 

direcionando esta empresa a um prognóstico equivocado e, eventualmente, a uma decisão de 

viabilidade distorcida, fatos estes que destruirão ainda mais valor aos acionistas, aos credores 

e aos demais stakeholders. 

 

Ressalte-se, ainda, que um processo de recuperação mal conduzido pode levar à falência 

mesmo aquelas empresas que inicialmente tenham demonstrado ser economicamente viáveis, 

já que consumirá tempo, limites de crédito, os poucos recursos financeiros remanescentes, 

podendo destruir o valor dos ativos intangíveis, além de desgastar a credibilidade da 

organização e o seu relacionamento com os credores. Talvez não haja uma segunda chance. 

 

Altman (1993) demonstra que falência é uma preocupação mundial e aponta que, mesmo nos 

Estados Unidos, cerca de 50% das empresas fecham suas portas antes de completarem cinco 

anos de existência. Em sua tese de doutoramento, Ferreira (2006) traz pesquisas semelhantes 

no Brasil e aponta que, por aqui, entre 60% e 70% das empresas encerram suas atividades nos 

primeiros cinco anos. 
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O custo social destas altas taxas de mortalidade é muito alto. Apenas para exemplificar esta 

afirmação, pode-se mencionar a pesquisa elaborada pelo Sebrae3 (2004) com pequenas e 

médias empresas no período de 2000 a 2002, onde, de acordo com seus dados, 772.679 

empresas por todo o Brasil encerraram suas atividades no período mencionado, ocasionando 

uma perda de 2,4 milhões de empregos diretos. 

 

Outra pesquisa semelhante efetuada pelo Sebrae-SP (2005) estimou o impacto deste custo 

social em São Paulo. Segundo a pesquisa, apenas em 2004, 73 mil empresas foram fechadas 

no estado, eliminando 281 mil postos de trabalho diretos, desperdiçando R$ 13,1 bilhões de 

faturamento e destruindo R$ 1,7 bilhão de poupança pessoal - capital investido perdido. 

 

A pesquisa do Sebrae-SP (2005) identificou, ainda, as principais fontes de recursos utilizadas 

pelo pequeno empresário para o financiamento e estruturação dos novos negócios, conforme o 

gráfico a seguir. Os resultados ratificam as preocupações existentes, já que a principal fonte 

permanece sendo a poupança pessoal ou familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Principais fontes de recursos utilizadas para montar a empresa 
  Fonte: Sebrae-SP (2005) 

                                                
3  Apesar de reconhecer que as micro e pequenas empresas possuem características próprias, este trabalho optou 

por incluir estas estatísticas em função da representatividade social destas empresas na economia. Conforme 
pesquisa realizada pelo próprio Sebrae (2005), as micro e pequenas empresas representam 99% das empresas 
brasileiras, respondendo por mais de 70% dos postos de trabalho do setor privado e 20% do PIB nacional. 
Mittelstaedt (2005) informa que, também nos Estados Unidos, 99% das empresas têm menos de 500 
funcionários, mas são responsáveis por 50% dos postos de trabalho e 50% do PIB nacional. 
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Mesmo com a gravidade dos números apurados, as pesquisas acima estão subdimensionadas e 

não expressam a realidade, em especial, quando se considera que grande parte das empresas 

no Brasil vive na informalidade, além do fato de muitos negócios fecharem suas portas sem 

dar baixa nas instituições oficiais de registro, encerrando suas atividades, por exemplo, pela 

simples descontinuidade, pela venda ou pela transformação da sociedade. 

 

Estes dados têm atraído cada vez mais a atenção de associações profissionais e entidades 

acadêmicas, tanto que se observa um volume crescente de pesquisas sobre estes índices de 

falências requeridas ou decretadas e seus impactos na economia e para a sociedade. 

 

Altman (1993) ainda faz referência ao real interesse das comunidades acadêmicas e 

empresariais pelo tema, demonstrando a crescente importância que falência e recuperações 

vêm conquistando, inclusive, com a criação de novas oportunidades de negócios. Sigoloff 

(1991) reforça que, desde o início dos anos 90, turnaround e recuperação de empresas vêm 

crescendo e se difundindo por todo o mundo, não apenas em tamanho, mas, principalmente, 

na sofisticação de suas técnicas e na especialização de seus profissionais. 

 

Portanto, este trabalho trata de um tema cujo interesse é crescente e justificado por todas as 

razões expostas, sobretudo no Brasil, onde a expectativa gerada pelas oportunidades e pelos 

reflexos que a nova legislação falimentar traz já vem estimulando as principais empresas de 

consultoria a montar departamentos específicos para assessorar seus clientes e o poder 

judiciário a resolver problemas desta natureza. 

 

Por fim, Bibeault (1999) aponta que, apesar de existir um grande interesse pelo tema, muito 

pouco se pesquisa e se escreve sobre recuperação de empresas em dificuldades financeiras por 

todo o mundo. Para o autor, isto se deve a algumas razões básicas: trata-se de um assunto 

complexo, subjetivo e com um escopo multidisciplinar muito grande; e os profissionais 

competentes e habilitados a escrever sobre o mesmo são muito demandados pelo mercado, 

estão ocupados e nem sempre dispostos a divulgar estes conhecimentos. 

 

Esta pesquisa se propõe a enfrentar o desafio de ajudar a construir teoria sobre o turnaround 

de empresas em crise, pois constatou a pouca bibliografia existente no Brasil sobre o tema, em 

geral, trabalhos de cunho jurídico, com análises, comentários e interpretações técnicas sobre 



 13 

os artigos da lei ou apenas de natureza contábil, por meio de modelos de previsão de falências 

com base nas demonstrações financeiras. 

 

 

1.6 Originalidade da pesquisa 

 

Segundo Martins (2004), uma tese de doutorado consiste em um trabalho de investigação que 

represente contribuição original ao estado da arte do tema tratado. Para Eco (1989), espera-se 

que o tema da tese esteja bem delimitado e que a pesquisa apresente resultados que façam 

avançar a disciplina à qual se dedica. Acredita-se que esta pesquisa preencha aos pontos 

requeridos. 

 

A escolha do tema “recuperação de empresas em dificuldades financeiras”  também foi 

norteada pelos critérios de importância, oportunidade, originalidade e viabilidade, conforme 

os preceitos de Martins (2002). 

 

Esta tese crê ter conseguido satisfazer aos quatro critérios apontados, colocando-se, 

efetivamente, como uma investigação original, pois não se conhece outro trabalho científico 

no Brasil que aborde todas as etapas de um turnaround empresarial sob a égide da nova 

legislação falimentar brasileira, que se debruce especificamente nos fatores críticos que mais 

contribuem para a recuperação de empresas em dificuldades financeiras e ainda proponha um 

modelo teórico referencial. 

 

Apesar de ser absolutamente multidisciplinar, o tema em estudo é carente de referenciais 

teóricos consistentes sob a ótica da administração no Brasil. As obras aqui encontradas tratam 

o assunto sob duas visões dominantes: a) visão jurídica, focada em comentários e análises do 

novo diploma legal, o que reforça a tese de forte judicialização dos processos de recuperação 

de empresas no Brasil, ainda majoritariamente conduzidos por advogados; e b) a visão 

contábil, inicialmente aqui introduzida por Kanitz (1978), que concentra seus esforços no 

desenho de modelos estatísticos ou econométricos para predição de falências, com base em 

informações contábeis e financeiras. 

 

É evidente que não se trata de um assunto meramente jurídico ou contábil, mas também 

administrativo e financeiro, tanto que a nova lei reforça essa importância. Desta forma, esta 
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pesquisa insere o administrador nos processos de recuperação de empresas, demonstrando seu 

papel e sua potencial contribuição. 

 

 

1.7 L imitações da pesquisa 

 

O desenvolvimento desta pesquisa possui importantes limitações que precisam ser destacadas, 

pois podem afetar sua avaliação, sua compreensão e a análise dos resultados obtidos. As 

principais limitações são apresentadas a seguir. 

 

Sabe-se que o estudo do processo de recuperação de empresas possui um caráter amplo e 

multidisciplinar, que envolve inúmeras áreas de conhecimento, como finanças, administração 

estratégica, estruturas organizacionais, processos de negócios, direito, contabilidade, mercado 

financeiro e de capitais, dentre outras, o que pode gerar inúmeras perspectivas diferentes para 

a concepção e a organização de um trabalho científico. 

 

Para atingir os objetivos que se propôs, esta pesquisa adotou uma abordagem balanceada, sem 

jamais perder a ótica administrativa e financeira, mas procurando abranger os fatores mais 

relevantes e os principais interesses envolvidos, permitindo, assim, que se considerem 

diversas opções possíveis de serem seguidas, ao invés de se recorrer imediatamente às 

soluções polares como o socorro governamental, a falência ou o abandono. 

 

Este trabalho aprofunda sua atenção nos aspectos estratégicos, organizacionais e financeiros 

dos processos de recuperação de empresas e não pretende analisar criticamente alguns 

elementos aqui abordados, em especial, a nova legislação brasileira sobre o tema. Apesar de 

necessária para uma melhor compreensão da pesquisa como um todo, tal legislação não é 

considerada foco de estudo e está apresentada apenas de forma restrita e complementar. 

 

A significativa abrangência dos campos de estudo correlatos ao tema reforça a necessidade de 

uma limitação; por outro lado, estimula o desenvolvimento de novas pesquisas, como se 

evidencia ao longo deste trabalho. 

 

Entretanto, a limitação mais relevante desta tese certamente está na dificuldade encontrada 

para sua realização no Brasil, onde praticamente inexistem fontes de dados disponíveis, 
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acessíveis e confiáveis para pesquisas sobre o tema. Ao mesmo tempo, várias informações, 

por vezes, estão protegidas por cláusulas de confidencialidade ou por segredo de justiça. 

 

Alie-se às dificuldades já mencionadas, o pouco acesso a processos judiciais em curso e uma 

realidade processual onde inúmeras informações contidas em seus autos, muitas vezes, são 

controversas entre as próprias partes do processo. Processos judiciais representam buscas por 

interesses particulares e nem sempre espelham a realidade dos fatos. 

 

Além disso, como a grande maioria dos processos de recuperação iniciados após o advento da 

nova lei ainda está em curso, as empresas e os pesquisadores não têm possibilidade de fazer, 

por enquanto, uma avaliação conclusiva sobre tais casos. 

 

É necessário, ainda, que seja considerada a realidade humana, potencializada por uma cultura 

de punir o fracassado que, muitas vezes, evita assumir os próprios erros. Nesta circunstância, 

é de se esperar que empresários e funcionários de empresas em dificuldades financeiras 

possam omitir dados, interpretar informações de maneira equivocada ou distorcer fatos sobre 

as verdadeiras causas que contribuíram para a crise, o que, certamente, levaria a uma pesquisa 

cujos resultados poderiam ser irreais e desvirtuados. 

 

Outra variável que pode afetar os resultados da pesquisa é a influência de fatores externos, 

como inflação, crescimento econômico, taxas de juros e de câmbio, dentre outros, no 

desempenho empresarial e na falência. Mário (2005) revela que empresas chegam à falência 

tanto por fatores internos quanto por fatores externos e que existe uma relação causal entre 

diversas variáveis macroeconômicas e o fenômeno da falência, ou seja, a probabilidade do 

crescimento de falências e de insucessos na recuperação da empresa também está relacionada 

com o desempenho econômico do país. No entanto, para Mário (2005), as causas da falência 

não são apenas externas, mas estas existem e podem ser relevantes. Mesmo assim, o próprio 

autor ressalva que esta análise deve ser feita por setor da economia, em especial, para aqueles 

mais suscetíveis a variações econômicas. 

 

Sob tais perspectivas, esta pesquisa limita-se aos objetivos já especificados, não pretendendo, 

em momento algum, esgotar o assunto, pois entende que, em função da fase embrionária que 

se encontra o desenvolvimento do tema no Brasil e suas pesquisas correlatas, ainda há um 

longo caminho a ser percorrido. 
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1.8 Estrutura da tese 

 

A presente tese, em seus elementos textuais, está composta por esta introdução, considerada o 

primeiro capítulo, por cinco capítulos teóricos inter-relacionados, pelo capítulo dedicado à 

pesquisa empírica, sendo concluída pelas considerações que enfeixam o estudo pretendido. 

 

O segundo capítulo aborda alguns fundamentos teóricos necessários para desenvolvimento e 

uma melhor compreensão da pesquisa, como conceituação de dificuldades financeiras e seus 

temas derivados. Aborda, também, o entendimento do ciclo de vida empresarial e seus 

impactos nas decisões financeiras da empresa. 

 

O terceiro capítulo faz uma breve apresentação da Nova Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências em vigor no Brasil, pois diversos conceitos utilizados nos capítulos subseqüentes 

fazem referência a esta legislação e aos elementos por ela introduzidos. 

 

O quarto capítulo apresenta o percurso da deterioração empresarial, desde a percepção de seus 

sintomas iniciais, incluindo a etapa de diagnóstico para identificação de suas causas 

originárias, até a formulação do plano de recuperação. 

 

O quinto capítulo estuda os potenciais conflitos de interesses entre os diversos stakeholders 

envolvidos em processo de recuperação de empresas e como estes conflitos podem afetar o 

“teste de falência” , que avalia a viabilidade econômica do esforço de reestruturação e a 

necessidade de aporte de novos recursos para realizá-lo, vis-à-vis às demais alternativas. 

 

O sexto capítulo busca tratar das fases internas do processo de turnaround em dificuldades 

financeiras, compreendendo desde a implantação de um plano de recuperação, eventualmente 

aprovado pelos credores, até o trabalho de prevenção de novas crises. 

 

O sétimo capítulo apresenta a metodologia de pesquisa adotada neste estudo, seus métodos, 

procedimentos e instrumentos de pesquisa, além de apresentar a descrição e a análise dos 

resultados da pesquisa empírica. Este capítulo apresenta ainda o modelo proposto para o 

processo de recuperação e seus pilares conceituais. 
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Para finalizar, são tecidas considerações sobre o trabalho desenvolvido e apresenta-se a 

bibliografia utilizada para a fundamentação teórica da pesquisa e os apêndices. 

 

A figura 2 abaixo ilustra a concepção da fundamentação teórica deste trabalho, evidenciando 

o caráter processual da recuperação de empresas em crise financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Concepção da fundamentação teórica 
       Fonte: O autor 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em seus objetivos centrais, esta pesquisa se propôs a identificar os fatores que mais poderiam 

contribuir para o sucesso da recuperação de empresas no Brasil e conceber um modelo teórico 

que pudesse servir de referência para a estruturação destes processos. Acredita-se que os dois 

pontos tenham sido adequadamente atendidos, assim como foram apontadas as principais 

causas de insolvência, suas recorrências e os possíveis padrões de erros, conforme requerido 

nos objetivos específicos. 

 

Como assinalado nas limitações da pesquisa, esta tese aceitou o desafio de explorar um tema 

novo no contexto brasileiro, percorrendo o difícil caminho de desbravar uma matéria carente 

de pesquisas acadêmicas no Brasil, sem muitas fontes de informação confiáveis sobre suas 

experiências históricas, com poucos dados estatísticos sobre as variáveis mais relevantes e, 

principalmente, delimitado por regras de direito recentes e ainda não devidamente testadas. 

 

Esta escassez de informações disponíveis sobre este tema não é uma característica apenas do 

atual momento brasileiro. Como pode ser observado na própria bibliografia que fundamentou 

esta tese, mesmo considerando a realidade e a ampla experiência internacional, não são muitas 

as pesquisas que nele se aventuram4, sendo, em sua maioria, de cunho qualitativo e quase a 

totalidade abrangendo apenas frações ou tópicos específicos de um turnaround. 

 

Por outro lado, esta pesquisa identificou problemas reais, situações concretas e um campo de 

estudos desprovido de referenciais mais completos. Esta tese traz para a academia um debate 

que cresce de forma acelerada no ambiente empresarial e na comunidade jurídica. 

 

Neste sentido, talvez, uma das contribuições mais relevantes deste trabalho seja exatamente 

esta, abrir novos caminhos que estimulem o desenvolvimento de diversas outras pesquisas 

mais específicas e com diferentes perspectivas, sobretudo considerando a abrangência e a 

multidisciplinariedade do objeto de estudo. 

 

Também não deixou de ser instigante a missão de condensar as incontáveis variáveis que 

compõem o turnaround da forma mais objetiva possível, sem correr o risco de ser superficial. 

                                                
4  Inclusive, esta escassez é apontada por conceituados autores, como: Slatter et al. (2006), Davis e Sihler (2002) 

e Bibeault (1999). 
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Apesar de todas as restrições mencionadas, esta tese desenvolveu um minucioso levantamento 

bibliográfico sobre os principais estudos e pesquisas correlatas em várias partes do mundo, 

mesmo que em contextos diferentes e sob regras jurídicas distintas, o que possibilitou a 

construção de uma fundamentação teórica básica e a concepção do roteiro de pesquisa semi-

estruturado que orientou as entrevistas realizadas. 

 

A elaboração de uma pesquisa qualitativa, concentrada em experts profissionais no assunto, se 

demonstrou acertada, pois se constatou uma realidade que se transforma velozmente a cada 

dia, talvez, pelas próprias características inerentes a este processo, pela sua incipiência e pela 

falta de alicerces jurídicos já consolidados. 

 

Os resultados colhidos podem ser considerados muito satisfatórios, uma vez que se conseguiu 

eleger dez fatores críticos para o sucesso de um processo de recuperação, os quais, se 

adequadamente gerenciados, podem ampliar as chances de reversão da crise e salvar a 

empresa. 

 

É evidente que os resultados de uma pesquisa qualitativa devem ser analisados com muita 

cautela, mas não se pode negar a lógica dos fatores apontados e a importância dos mesmos, 

segundo os relatos das ricas experiências profissionais coletadas na investigação empírica. 

 

Esta pesquisa ajuda a derrubar alguns mitos sobre a falência das empresas, sobretudo quando 

aponta que a maioria das crises financeiras tem origem interna e natureza estratégica, o que se 

contrapõe a certas pesquisas com empresários falidos, que justificam seu insucesso por causa 

dos juros cobrados pelo sistema financeiro brasileiro e pela elevada carga tributária do país. 

 

Outra contribuição da pesquisa que merece destaque é a importância do fator negocial para a 

sobrevivência da empresa. Esta transcendência fica evidente quando se avalia a deliberação 

sobre um plano de recuperação judicial que, claramente, constitui um jogo de interação 

estratégica, em que a decisão de cada jogador depende fundamentalmente da expectativa de 

resposta dos demais. Assim, para uma correta modelagem do plano, é necessário que o 

devedor conheça as armas que cada credor possui, além das motivações e dos incentivos que 

podem determinar sua aprovação, onde a criação de um ambiente de negociação equilibrado, 

confiável e transparente entre as partes aumenta as chances de alcançar o consenso. 
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Fatores como negociação, credibilidade, atitude, tempo e unidade de comando realçam ainda 

mais a importância dos elementos humanos na recuperação de empresa, denotando a crescente 

e decisiva contribuição das variáveis comportamentais nos campos da administração e das 

finanças. 

 

Outros fatores, como os fundamentos do negócio, a estabilização, informação e a qualidade da 

implementação retomam os conceitos mais básicos do estudo da administração, muitas vezes 

esquecidos ou negligenciados na prática diária da gestão empresarial. 

 

Entretanto, a proposição do modelo teórico matricial e inovador pode ser considerada a maior 

contribuição desta tese. A concepção detalhadamente exposta no último capítulo ressalta a 

não linearidade de um turnaround, com a necessidade de atuações simultâneas em dimensões 

interdependentes e os potenciais reflexos na função-objetivo da organização. 

 

Adverte-se, mais uma vez, que não existe tratamento pronto para todas as crises empresariais. 

Desta forma, não é possível pensar um modelo teórico de recuperação de empresas, que seja 

completo, ideal e infalível. Todas as empresas e suas crises possuem suas particularidades 

intrínsecas, mas este modelo prontifica-se a contribuir para uma reflexão mais profunda, para 

decisões mais conscientes, para a organização e a implementação das ações necessárias que 

revertam a crise específica. 

 

Portanto, é inviável pensar em um modelo perfeito para o turnaround, que traduza uma idéia 

de representação única para todas as situações. Como oportunamente apresentado, a 

concepção proposta nesta tese, certamente, tem inúmeros pontos fortes e consistentes, mas 

também possui fragilidades, como as possíveis adaptações mandatórias decorrentes dos 

prazos e das imposições dos stakeholders em processos de recuperação judicial, além da 

necessidade de testá-lo em situações reais. 

 

De qualquer forma, o modelo se caracteriza pela sua abrangência e pela ordenação lógica de 

todas as atividades. Considerando a constatação de que existem padrões de comportamentos, 

erros e atitudes comuns que levam à crise financeira, esta proposta diferencia-se por permitir 

aos gestores repensar toda a sua estratégia de recuperação, tomando medidas mais assertivas 

para evitar o colapso financeiro. 
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As experiências captadas nessa pesquisa permitem aduzir que o advento de uma crise e o 

turnaround, mais do que um problema, podem ser uma excelente e salutar oportunidade à 

empresa para que ela saia fortalecida deste processo, introduza uma boa e rígida gestão 

financeira, se torne mais eficiente e produtiva operacionalmente, coíba desperdícios e falhas 

internas, enfim, que estes avanços tragam melhorias, se traduzam em resultados e criem 

condições para que ela desempenhe melhor suas funções econômicas e sociais. 

 

Este amadurecimento gerencial é fundamental. Os especialistas ouvidos na pesquisa afirmam 

que a maioria das crises financeiras que eles enfrentaram poderia ter sido prevista e evitada, o 

que reforça a idéia de prevenção, como a maneira mais barata, rápida e eficaz de se combater 

crises, transformar a empresa e criar novos ciclos de prosperidade. 

 

Inúmeros autores estudados e profissionais entrevistados acreditam que diversos métodos 

empregados para resgatar empresas em dificuldades financeiras, também podem ser utilizados 

para prevenir crises. São alguns exemplos de saudáveis preocupações captadas por esta tese:  

�
 preservar a flexibilidade da organização; 

�
 repensar sistematicamente todos os negócios e seus pilares de sustentação; 

�
 desenvolver uma cultura interna de planejamento, metas e controles; 

�
 fortalecer a função financeira e privilegiar a qualidade da informação; 

�
 monitorar com obsessão o desempenho de cada fonte de lucro: a empresa, as unidades 

de negócio, seus produtos, serviços, filiais etc; 
�

 concentrar o foco gerencial na geração de fluxo de caixa livre operacional; 
�

 maximizar a eficiência e a produtividade dos ativos e do capital investido; 
�

 realizar boas práticas de governança corporativa e a correta segregação entre 

propriedade e gestão; 
�

 desenvolver parcerias e estreitar laços de relacionamento com os stakeholders; 
�

 estar atento à qualificação gerencial e aos programas de treinamento; 
�

 alinhar incentivos entre todos os envolvidos, dentre outras. 

 

Diante do exposto, esta tese acredita ter conseguido sistematizar conhecimento sobre todas as 

etapas e variáveis mais relevantes para um turnaround e, como se propôs, disponibilizar um 

referencial acadêmico adequado que possa auxiliar as empresas, seus credores, os 

investidores, os advogados e o próprio poder judiciário na avaliação e na condução destes 

processos. 
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Espera-se que este trabalho possa estimular o debate sobre recuperação de empresas em 

dificuldades financeiras, em especial no meio acadêmico, e que o turnaround passe a ser uma 

disciplina mais difundida no país, pois, se o Brasil repetir os passos trilhados por outros países 

no que tange ao seu sistema falimentar, será necessário desenvolver conhecimento e preparar 

profissionais para lidar com esse novo contexto. 

 

Com base na experiência internacional, a sociedade brasileira verá, ao longo dos próximos 

anos, que a nova lei somente será implementada em sua plenitude e produzirá os resultados 

desejados, quando todo um sistema de recuperação estiver desenvolvido e amadurecido no 

país, dotado de experiências perdedoras e vencedoras, com uma jurisprudência consolidada e, 

principalmente, composto por profissionais especializados. 

 

O turnaround é um grande negócio em boa parte do mundo, mas não apenas para consultorias 

especializadas e advogados, apesar dos profissionais recuperadores, também chamados de 

“médicos de empresas” , já serem uma realidade em vários países mais desenvolvidos. Os 

mercados secundários de dívidas em distress vêm se desenvolvendo rapidamente, injetando 

recursos financeiros no sistema, provendo liquidez e criando oportunidades de investimento e 

de recuperação até então inexistentes. 

 

Conforme os profissionais entrevistados, ainda se engatinha em recuperação de empresas no 

Brasil, não há tecnologia local e o caminho a ser percorrido é árduo e longo. Faz-se necessária 

uma grande mudança cultural no sistema e em seus diversos agentes; mas a prática recente já 

sinaliza uma tendência de evolução e evidencia que começa a haver um alinhamento de visão 

e conceitos entre todas as partes envolvidas. 

 

Apesar de enfatizar que o turnaround é um processo muito mais econômico e financeiro do 

que jurídico, não se pode negar que a lei determina as regras do jogo, a distribuição do poder 

e tem um caráter fundamental para prover segurança e atrair recursos. A entrada em vigor da 

Lei de Recuperação de Empresas e Falências é recente; seu conhecimento ainda está em 

formação e começa a ser difundido no Brasil. Cabe aos pesquisadores, a todos os seus 

operadores e ao poder judiciário, uma procura constante por aprimoramento, em especial nas 

questões que até então não se debruçavam, como a comunhão de interesses entre todas as 

partes envolvidas e os aspectos de gestão do turnaround, decisivos na reversão da crise. 
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Seguramente, a consolidação dos avanços da economia brasileira e a modernização da 

legislação falimentar irão contribuir para a inserção do Brasil neste mercado mundial de 

recuperação de empresas em crise. Apesar de a lei demandar aprimoramentos, ela caminha no 

sentido de ser um importante instrumento para atrair novos investidores, porque começa a 

tornar os problemas de insolvência mais previsíveis e bem definidos temporalmente. 

 

Por conseguinte, dada a enorme amplitude do tema e o fato de muitos elementos não se 

constituírem escopo desta pesquisa, reforça-se a importância de trabalhos complementares e 

se recomenda algumas questões a serem investigadas: 
�

 metodologias para avaliação de empresas e títulos em distress; 
�

 estratégias para resolução dos conflitos de interesses no teste de falência; 
�

 questões de governança, conflitos de agência e reflexos no processo de recuperação; 
�

 produtos e alternativas inovadoras para financiamento do turnaround; e, 
�

 melhores covenants e formas para monitorar a implementação do plano. 

 

Finalmente, mesmo com todos os esforços desta pesquisa em sistematizar conhecimentos que 

contribuam para o sucesso de um turnaround, não se pode negar que o espectro de uma 

recuperação é muito amplo e nem todas as variáveis intervenientes demonstrar-se-ão de forma 

clara. Além disto, como também assinalado nos resultados desta pesquisa, o desafio para 

salvar empresas pode ser muito influenciado por fatores externos que escapam do alcance de 

qualquer profissional. 

 

Uma boa gestão do turnaround e uma estratégia inteligente de recuperação, com certeza, 

ampliarão as chances de sucesso deste processo, mas, como na medicina, algumas vezes, 

pacientes em condições precárias de saúde podem vir a sobreviver, enquanto outros, que 

aparentemente não estavam tão doentes, vêm a falecer. A recuperação não é uma ciência 

exata e um experiente consultor nesta área recomenda aos turnarounders que estejam 

preparados para surpresas, pois elas certamente acontecerão. Tudo isto faz lembrar um antigo 

e anônimo ditado francês: “Dans la médecine comme dans l'amour on ne dit ni jamais ni 

toujours” .5 Talvez, o mesmo se possa dizer sobre o processo de recuperação de empresas em 

dificuldades financeira. Esta tese espera ter contribuído para melhorar estas perspectivas, 

colaborando para a sobrevivência das empresas e a preservação de suas funções sociais. 

                                                
5   Tradução: “Na medicina como no amor não se diz nem nunca nem sempre” . 
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