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RESUMO 
 

Objetivo – Este trabalho tem como intenção investigar o tema de turnaround de 
empresas no cenário de negócios brasileiro, mais especificamente dentro do setor de Varejo, a 
partir da ótica de Estratégia Empresarial. 

Metodologia – O estudo, de natureza qualitativa, foi realizado por meio estudo de casos 
múltiplos, sendo guiado por entrevistas de gestores de negócios que lideraram processo de 
turnaround, assim como consultas a notícias e documentos das empresas. 

Resultados – O estudo dos casos revelou que as estratégias para reestruturação de 
empresas de varejo em situação de crise são fortemente influenciadas pela origem do grupo 
que atua no processo, como consultorias e fundos de investimentos. As empresas, em geral, 
carecem de controle, processos e consciência financeira, sendo esses, os principais focos de 
atuação do time de reestruturação no momento inicial, também influenciado pelo perfil 
generalista dos integrantes. Ações de expansões são vislumbradas pelos grupos, porém factíveis 
de execução apenas após a sobrevivência do período contingencial. O acesso a créditos 
estruturados foi citado como aspecto relevante para a viabilização de tais expansões. As trocas 
nos níveis de diretoria também são efetuadas, porém uma das dificuldades reside na 
implantação das ações pelas equipes de base, além de eventuais barreiras impostas pelo 
contexto informal e familiar das empresas. 

Limitações – No que diz respeito aos relatos dos participantes dos processos, a pesquisa 
apresentada aqui se limitou a colher perspectivas dos agentes externos que entraram na 
empresa exclusivamente para liderar essa etapa, se atendo a casos do setor de varejo. 

Contribuições práticas – Essa pesquisa tem a possibilidade de oferecer a 
empreendedores e gerentes aprendizados para lidar com situações de reversão do declínio de 
empresas, lançando mão de paralelos que podem ser valiosos até para setores além do varejo. 

Contribuições acadêmicas –  O trabalho levanta discussões desse tipo de processo que 
são mais típicas do cenário brasileiro. Assim, a partir deste trabalho, o conhecimento a respeito 
do processo de turnaround pode ser aprofundado a fim de se desenvolverem modelos mais 
adaptados ao contexto do país, contando com insumos de modelo desenvolvidos em outros 
países, aprofundando o conhecimento do país em lidar com situações de crise. 

Palavras-chave – turnaround; varejo; reestruturação organizacional. 
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ABSTRACT 

 

Objective - This paper intends to investigate business turnarounds in the Brazilian 
scenario, more specifically within the Retail sector, using a Business Strategy perspective. 

Methodology - The qualitative study was conducted through a multiple case study, 
guided by interviews with business managers who led the turnaround processes, as well as 
investigations in news and company documents. 

Results - The case study revealed that the strategies for restructuring retail companies 
in crisis situations are strongly influenced by the origin of the group that operates in the process, 
such as consulting and investment funds. Companies, in general, lack control, processes and 
financial awareness, which are the main focus of the restructuring team at the beginning, also 
influenced by the generalist background of the members. Expansion actions are envisioned by 
the groups, but doable only after the contingency period has passed. Access to structured credit 
was cited as a relevant aspect for making such expansions viable. Executive level changes are 
also made, but one of the difficulties lies in the implementation of actions by lower level 
employees, in addition to any barriers imposed by the informal and familiar context of the 
companies. 

Limitations - With respect to the reports of the process participants, the research 
presented here was limited to gathering perspectives from external agents who entered the 
company exclusively to lead this stage, taking into account cases in the retail sector. 

Practical Contributions - This research has the potential to offer lessons to 
entrepreneurs and managers on how to cope with reversal of business decline, drawing on 
parallels that can be valuable even to sectors beyond retail. The paper raises discussions of this 
type of process that are more typical of the Brazilian scenario. Thus, from this work, the 
knowledge about the turnaround process can be deepened in order to develop models more 
adapted to the country context, relying on model inputs developed in other countries, 
deepening the knowledge of the country in dealing with crisis situations.  

Keywords - turnaround; retail; organizational restructuring. 
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1 Introdução 

 
Em meados de 2014, deu-se início no Brasil uma crise, originando uma grave recessão 

econômica, culminando em dois anos seguidos de encolhimento do Produto Interno Bruto – 
3,8% e 3,6% negativos em 2015 e em 2016, fato nunca antes registrado desde o início da séria 
histórica oficial do PIB1. Esse contexto, que não é inédito na história do país, apresenta 
diferentes desafios para as empresas do ponto de vista de aumento de competitividade e, em 
último caso, no que diz respeito a mera sobrevivência.  

Um cenário empresarial adverso como esse é capaz de levantar questões relevantes 
para os gestores das empresas, como qual estratégia seguir para proteger-se de crises; como 
evitar deterioração da situação financeira, mesmo acometido por um cenário de crise. Em 
tempos de crise a incerteza se acentua e o conhecimento em relação a ações adequadas de 
serem empregadas durante tempos financeiros desfavoráveis valoriza-se. Não se surpreende, 
dessa forma, que o assunto de reestruturações e turnarounds cresça, se tornando um tópico 
mais relevante no campo da pesquisa em estratégia. 

Dentro desse contexto, o presente estudo busca contribuir no entendimento da forma 
que empresas brasileiras de varejo formulam e executam suas estratégias de turnaround 
investigando possíveis relações entre essas e o sucesso desses processos, à luz da teoria 
existente no sobre o assunto. Nesse contexto, busca-se identificar que tipo de estratégias foram 
adotadas pelas empresas; quais foram os principais fatores das decisões; analisar as motivações 
para tais decisões e identificar padrões e, principalmente, diferenças entre as ações de 
turnaround utilizadas em função dos diferentes contextos das empresas analisadas. 

As empresas em alguns casos no cenário brasileiro são familiares e apresentam histórias 
de crescimento não necessariamente estruturado, adicionando fatores de complexidade ao 
desafiador cenário competitivo do varejo, que é impactado pelo cenário econômico de uma 
forma geral. 

Vale ressaltar que o foco do presente trabalho é na característica gerencial das empresas 
em situação de recuperação, se enquadrando dentro do campo da administração, não se 
aprofundando nos aspectos puramente legais dos processos de recuperação judicial ou 
extrajudicial. 

A relevância do tema para a literatura acadêmica se dá pelo fato de que a análise de 
processos de turnaround pode contribuir para a arcabouço de conhecimento para empresas em 
situação de crise, considerando as particularidades do cenário brasileiro, uma vez que realizar 
um processo de turnaround sem uma riqueza de evidências empírica e sem insights valiosos as 
chances de ser bem-sucedido são extremamente reduzidas (BIBEAULT, 1982).  Além disso, em 
algum ponto da sua história, a maior parte das empresas se deparam com uma situação de 
turnaround (BIBEAULT, 1982).  O trabalho faz contribuições a literatura ao buscar identificar o 
padrão de ações das empresas brasileiras frente a crises macroeconômicas no Brasil, 
aprofundando, dessa forma o conhecimento sobre futuros movimentos de mercado em 
próximos ciclos de crise. O trabalho também deixar as fundações para que sejam 
profundamente avaliadas as efetividades das ações utilizadas pelo empresariado brasileiro. 

  

1 Produto Interno Bruto - IBGE | Séries Estatísticas & Séries Históricas, 2018 
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2 Referencial teórico 

Nesse capítulo será discutida a definição de turnaround, o framework de turnaround e 
os aspectos do modelo de declínio e turnaround. 

 
 
2.1 Conceito de Turnaround 

Pode-se dizer que não há definição simples e rápida para uma situação de turnaround. 
O termo é utilizado para se referir a empresas ou unidades de negócio cuja performance 
econômico-financeira indica que a firma irá a falência no futuro próximo a menos que ações de 
gestão de crises sejam introduzidas (SLATTER E LOVETT, 1999). Esse sentido engloba empresas 
que não enfrentam apenas crises de caixa, sendo assim um significado mais amplo.  Hofer (1980) 
cita que o termo se refere à recuperação do desempenho de uma empresa após uma situação 
de declínio que ameaça a existência (HOFER, 1980; LOHRKE et al., 2012). Schendel et al. (1976) 
define turnaround simplesmente como uma situação de queda e uma recuperação de 
desempenho. 

Hofer (1980) caracteriza que, de uma forma geral, existem dois tipos de processos de 
turnaround: estratégico e operacional. D. Schendel, R. Patton e J. Riggs (1976) completam que a 
redefinição de uma empresa provavelmente é uma mudança classificada como estratégica, 
contudo Hofer e Schendel (1978) apontam que a maioria dos turnarounds são operacionais. As 
recuperações estratégicas envolvem alterações na forma que a companhia compete no cenário 
atual de negócios, ou até mesmo a entrada em novos ambientes competitivos. Turnarounds 
operacionais geralmente envolvem i) aumento de receita; ii) redução de custos; iii) redução de 
ativos; e iv) esforços combinados. Em último caso essa distinção entre os dois tipos pode ficar 
um tanto obscura, porém essa diferença faz-se necessária em função dos diferentes trade-offs 
e prioridades que são apresentados.  

No contexto mundial, após crises econômicas centrais nos últimos anos, a recuperação 
corporativa tornou-se um fenômeno comum na prática gerencial (SCHMITT & RAISCH, 2013).  
Serra et al.(2017) citam que o interesse no tema de declínio organizacional de empresas 
consideradas de sucesso tem crescido para autores que se dedicam a publicações para 
executivos (vide COLLINS, 2009; DAMODARAN, 2011; HAMEL, 2012). O estudo bibliométrico 
realizado por Serra et al (2017) definiu três clusters diferentes dentro do tema de declínio 
organizacional: o declínio organizacional em si; mortalidade; e ações em declínio e situações de 
turnaround, sendo que o presente trabalho tem foco no último grupo. 

Pearce (2007) discute que pesquisadores passaram a estudar empresas que vivenciaram 
desempenhos financeiros em declínio severo e empresas em situação de turnaround 
(“turnaround firms”) passaram a ser denominadas aquelas que foram liquidadas ou foram 
reorganizadas sob leis de falência, que definharam ou recuperaram modestamente, porém 
jamais foram capazes de reconquistar seu nível de performance anterior ao da queda e 
superaram seus problemas e retornaram a atingir ou superar o desempenho de antes da queda.  

Dentre os primórdios da conceituação do tema de recuperação, podem ser ressaltados 
os trabalhos entre os anos do início dos anos 1970 e início dos anos 1980. Altman (1968) 
contribuiu para o tema com extensa pesquisa utilizando índices (“ratios”) para previsão de 
falência de empresas. Altman (1993) ressalta que bancos comerciais nos Estados Unidos utilizam 
seu modelo “Z-score” para decisões de empréstimos e avaliações de risco. Como apontado por 
Smith e Graves (2005), esse tipo de modelo se mostrou acurado, no sentido que poucas 
empresas chegaram à situação de falência sem antes terem sido identificadas como em estado 
de dificuldade através desses indicadores.  
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Barker e Duhaime (1997) ressaltam que os primeiros autores sobre o tema 
argumentavam que reorientação estratégica seria crucial para o sucesso do processo de 
recuperação, contudo grandes amostras de estudos empíricos realizadas nos Estados Unidos 
mostravam que as ações de turnaround de performances em firmas em declínio estavam 
principalmente associadas a cortes e aumentos de eficiência, havendo então um gap entre 
teoria e achados empíricos. Os autores subdividem a dimensão de processo em “retração” 
(“retrenchment”) – ações para amenizar o declínio (ou até mesmo reverter) e “recuperação” 
(“recovery”) – ações de crescimento focadas em lucratividade e crescimento sustentável 
(AROGYASWAMY ET AL. 1995; FREEMAN E CAMERON 1993). 

Pettigrew (1992) argumenta que estudos de fatores de declínio e turnaround 
organizacional devem considerar as dimensões de conteúdo, processo e contexto. Sob essa 
ótica, a análise do contexto deve considerar as questões sociais, tecnológicas, econômicas e 
políticas, compondo, assim um contexto externo; assim como, questões de estrutura, cultura 
interna, processos de produção e poder, que compõe um contexto interno. 

Sob a ótica de conteúdo, deve haver a abordagem das áreas em transformação na 
empresa, referindo-se a marketing, produção, finanças e recursos humanos (PETTIGREW, 1992).  

Quando analisado sob a visão de processo, devem-se considerar ações, reações e 
interações entre Stakeholders, e a maneira que elas atuam na mudança, tendo como objetivo o 
entendimento de como as organizações aplicam as ações planejadas para atingirem o 
turnaround do negócio (PETTIGREW, 1992). 

Bibeault (1982) trouxe definições e discussões de razões internas e externas para a 
queda, principais erros da alta gestão, além de indicativos de queda e perspectivas de 
turnaround, declarando inicialmente que o tempo de turnaround é uma função do tamanho da 
organização, vinculando o processo de recuperação ao contexto da organização. Baseado em 
seu trabalho, Robbins e Pearce (1993) adaptaram a abordagem de cinco passos e definiram os 
quatro passos começando com a situação de turnaround; resposta de retração; resposta de 
recuperação; e sucesso em turnaround em seu trabalho em pequenas firmas de manufatura. 

O paper de Filatotchev e Toms (2006) estende o modelo de dois estágios de resposta de 
Robbins e Pearce (1993) para incluir fatores governamentais. Além de retração e recuperação, 
o trabalho propõe a adição de um estágio de realinhamento, que impõe um limiar que deve ser 
ultrapassado antes da retração e, então, a fase de recuperação pode ser iniciada. Pearce (2007) 
oferece outra definição, com um modelo de três fases incluindo “declínio”, “redirecionamento” 
e “restabelecimento”, lançando mão de indicadores contábeis para determinar a queda da 
empresa. Deakin (1972) também utilizou múltiplos para previsão de falência em até 3 anos. 
Ohlson (1980) foi um dos primeiros a incorporar vários fatores mediadores em seu modelo.  

Smith e Graves (2005) ressaltam a falta de consenso entre acadêmicos em relação ao 
que constitui uma situação de turnaround.  

Schweizer e Nienhaus (2017) discutem que o foco dos trabalhos no tema divide os 
processos de turnaround nas dimensões operacionais e estratégicas, contudo argumentam que 
como as empresas que lutam pela sobrevivência são confrontadas com a necessidade de uma 
mudança organizacional abrangente, as estratégias de recuperação possíveis são múltiplas e 
diferem essencialmente em sua natureza ou fundamentação teórica (BOWMAN & SINGH, 1993). 
Dessa forma, Schweizer e Nienhaus (2017) seguem a discussão com o argumento de que a 
revisão dos trabalhos no tema sob o prisma de apenas os dois aspectos básicos (retração e 
recuperação) pode levar a conclusões espúrias.  

Um tema comum nas discussões teóricas é a transformação de condições competitivas 
em um ponto específico da evolução de uma indústria. Esse ponto de discussão é um aspecto 
integrante da literatura evolutiva, do ponto de vista de negócios. Como discutido por Agarwal 
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(2002), a visão ecologista da administração distingue entre os períodos de densidade pré e pós-
pico de atividade de um determinado setor, encontrando-se dentro da fase de maturidade, o 
declínio e a ressurgência.  

O ciclo de vida de uma empresa problemática geralmente começa com um período 
prolongado de declínio, atingindo um estágio de crise que exigem intervenção para alcançar a 
recuperação e crescimento sustentável, conforme sequência representada pela Figura 1. 

 

Figura 1: Estágios de um processo de Turnaround 

 
Fonte: PLATT (2005) 

 

Para efeitos deste trabalho, turnaround é definido como o processo dinâmico que 
abrange uma sequência de atividades que leva as empresas de uma situação de declínio a um 
período de sucesso ou fracasso sustentado. Note que essa definição compreende os processos 
empenhados por empresas com o intuito de reverter o cenário de falência eminente sem 
necessariamente alcançarem esse objetivo, tendo, porém, esse resultado como propósito final. 

 
2.2 Framework de Turnaround 

Nesse contexto, a partir da codificação da literatura, Schweizer e Nienhaus (2017) 
expandiram a categorização do framework de turnaround baseado na teoria de mudança 
organizacional, conforme Figura 2. 

A premissa fundamental da discussão de turnaround é de que ações competitivas 
podem reverter consequências de ambientes hostis ou práticas de gestão ou governança 
ineficientes (PEARCE, 1993).  Literatura sobre o assunto indica que virtudes como paciência e 
perseverança raramente são suficientes para produzir um desempenho lucrativo para a 
empresa em tais condições. 

Antes de se iniciar o processo de recuperação, faz-se necessário realizar uma avaliação 
da performance econômico-financeira da empresa a fim de diagnosticar a probabilidade da 
firma ir à falência no futuro sem mudanças na estratégia; o tempo até esse evento ocorrer; a 
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magnitude do turnaround necessário; os recursos financeiros que podem ser levantados no 
curto prazo, para tal (HOFER, 1980). 

 

Figura 2: Corporate Turnaround Framework 

 
Fonte: Schweizer e Nienhaus (2017) 

 

Apesar de alguns dos trabalhos mais recentes integrarem novos aspectos como novos 
estágios de processo (CHOWDHURY, 2002) ou desenvolvendo mais a parte de 
interdependências contextuais (CASTROGIOVANNI E BRUTON, 2000), a pesquisa dentro do tema 
de processos de turnaround tende a revolver ao redor da dicotomia dos conceitos de 
“operacional” e “estratégico” (vide TRAHMS et al., 2013 e SERRA et al., 2017). O trabalho de 
Schweizer e Nienhaus (2017) adiciona contribuição a discussão, especialmente quando 
comparado ao trabalho de Trahms et al. (2013) ao incorporar aos resultados do campo da 
administração, estudos de contabilidade, economia, sociologia e, principalmente, finanças. 

O levantamento realizado por Trahms et al. (2013) trouxe achados relacionados a 
cognição gerencial; liderança estratégica e gestão de stakeholders (SCHWEIZER & NIENHAUS, 
2017). O trabalho de Haleblian et al. (2009) traz a discussão, o contexto de fusões e aquisições 
(M&A), abordando falhas de operacionalização e métricas de sucesso. 

Embora alguns estudos tenham descoberto que as empresas que implementaram com 
sucesso as ações de turnaround geralmente iniciaram o processo contratando gerentes externos 
(O'NEILL, 1986), outros descobriram que os gerentes responsáveis no momento tinham maior 
probabilidade de conduzir esforços de recuperação bem-sucedidos (ZIMMERMAN, 1989). Hofer 
(1980) destaca que quase todos os movimentos de turnaround bem-sucedidos exigem a 
substituição da alta gerência atual. Hofer (1980) completa que antes de iniciar uma recuperação, 
mostra-se necessário se certificar de que o valor da empresa em funcionamento seja 
substancialmente maior que seu valor de liquidação 

Alguns estudos chegaram a resultados que indicaram que a implantação de estratégias 
conservadoras e fortemente voltadas para eficiência operacional auxiliou os esforços de 
turnaround (HAMBRICK E SCHECTER, 1983), enquanto outros concluíram que isso esse foco 
representou um obstáculo (BARKER E MONE, 1994). Pandit (2000) faz a consideração de que 
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tais resultados conflitantes podem vir de estudos que não foram bem-sucedidos em formular 
questões de pesquisa baseadas em teoria a priori ou então, relacionar os resultados ex post a 
teoria existente. 

A gama de estratégias relacionadas à sobrevivência de uma empresa pode ser agrupada 
em quatro categorias: operacional, gerencial, de portfólio e reestruturação financeira. Cada 
categoria oferece alguns subconjuntos de ações de turnaround (LAI & SUDARSANAM, 1997). 

O'Neill (1986) relata que i) esforços de turnaround normalmente são precedidos de 
mudança na alta gestão; ii) requerem redefinição no business no qual a empresa está inserida; 
iii) requerem alteração nas políticas na maior parte das áreas das organizações; iv) estratégias 
de crescimento são menos utilizadas por empresas muito diversificadas; v) em turnarounds mal 
sucedidos há menos atenção para estratégias de reestruturação; vi) empresas que têm 
turnarounds mal sucedidos são novatas em processos de planejamento. 

 

2.3 Dimensões do Modelo de Declínio e Turnaround 

O modelo de Declínio e Turnaround tem as dimensões de Causa do Declínio, Fatores de 
Resposta, Ações da Empresa e Resultados do Turnaround, conforme esquematizado por Trahms 
et al (2013), influenciado pelo modelo de Pearce & Robbins (1993), e que é tratado a seguir. 

As dimensões do Modelo de Declínio e Turnaround servem de pilares para exploração e 
análise de casos em que esse processo é identificado. Assim, os sete aspectos desse modelo 
serão investigados nos casos: 1. Causas do Declínio 2. Cognição Gerencial (Fatores de Resposta) 
3. Liderança Estratégica (Fatores de Resposta) 4. Gestão de Stakeholders (Fatores de Resposta)  
5. Ações Estratégicas da Empresa 6. Ações Operacionais da Empresa e 7. Resultados do 
Turnaround. 

Nesse momento, ressalta-se que em função do foco do trabalho ser nas ações de 
resposta ao declínio implantadas pelas empresas, os aspectos de 1. Causas do Declínio e 2. 
Cognição Gerencial terão menos ênfase nas análises em detrimento dos aspectos 3 a 7.  

 

Figura 3: Dimensões do Modelo de Declínio e Turnaround 

 
Fonte: Adaptado de Trahms et al (2013) 

 

2.3.1 Causas do Declínio 

 
As causas do declínio dizem respeito às suas naturezas, podendo ser externa ou interna 

(CAMERON, SUTTON, & WHETTEN, 1988). De uma maneira geral esse direcionador de deve 
influenciar as ações de retração, assim como as ações estratégicas. 

O declínio resultante de problemas operacionais, isto é, ineficiências, requer ações 
operacionais (como downsizing) para recuperação, enquanto a recuperação de problemas 

Causas do Declínio Fatores de Resposta Ações da Empresa Resultados do Turnaround

• Externos
• Internos

• Cognição Gerencial
• Liderança Estratégica
• Gestão de Stakeholders

• Estratégica
• Operacional

• Recuperação
• Recuperação moderada
• Liquidação
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estratégicos como o desalinhamento da empresa com seu ambiente requer ações estratégica, 
como lançamento de novos produtos (TRAHMS et al, 2013) 

 

2.3.2 Fatores de Resposta 

Os fatores de resposta ao declínio podem ser divididos nos aspectos de Cognição 
Gerencial, Liderança estratégica e Gestão de Stakeholders (TRAHMS et al, 2013). Apesar dos 
aspectos relativos às causas do declínio serem de relevância primordial do ponto de vista de 
estabelecimento da construção das ações, o foco do presente trabalho é maior nos fatores que 
impactam a resposta em si e nas medidas tomadas. 

 

Cognição Gerencial 

O A consciência do declínio se refere ao reconhecimento formal dos gerentes de que a 
empresa está em declínio. O momento da conscientização do declínio foi considerado central 
para desencadear ações que podem, eventualmente, revertê-lo (FURRER, PANDIAN, & THOMAS, 
2007; PAJUNEN, 2006). 

No entanto, Winn (1997) demonstrou que tal consciência nem sempre é aparente. 
Especificamente, a Winn (1997) descobriu que a queda da produtividade dos ativos, na ausência 
de queda nas vendas ou na lucratividade, inibe a conscientização sobre o declínio. 

 

Liderança estratégica 

As ações de recuperação de uma empresa em declínio são significativamente 
influenciadas pela compensação do TMT- Top Management Team, a alta diretoria. O risco de 
carreira associado a um forte declínio e à falência não é atraente para gerentes de alta 
qualidade, a menos que sejam compensados por assumir um risco à sua reputação e emprego 
futuro (D'AVENI, 1990). 

A remuneração baseada em ações (stock options), que resulta em um alinhamento mais 
forte entre os gestores e os acionistas em épocas de crescimento organizacional (DAILY, 
DALTON, & CANNELLA, 2003), pode resultar em uma situação de  risco do tipo “tudo ou nada” 
para os gestores que veem o valor de suas opções caindo drasticamente. Dessa forma, eles em 
situações extremas esses diretores podem assumir riscos ainda maiores. De fato, na medida em 
que deficiências gerenciais (por exemplo, processos de decisão conflituosos, deterioração das 
comunicações entre níveis e aumento de conflitos) causaram ou precipitaram o declínio 
organizacional (AROGYASWAMY et al., 1995), abordar essas questões deve ser fundamental 
para o sucesso do turnaround. 

Trahms et al. (2013) afirmaram que evidências ainda conflitantes permanecem a 
respeito da necessidade da substituição do CEO, e especificamente de um sucessor externo, 
para facilitar uma recuperação bem-sucedida. Ndofor et al. (2013) encontraram um forte efeito 
da sucessão do CEO no desempenho da recuperação para empresas em declínio dentro de 
setores em crescimento. 

Por outro lado, Winn (1997) descobriu que as empresas que saíram com sucesso do 
declínio da produtividade de ativos não substituíram sua alta gestão, enquanto as empresas que 
não conseguiram se recuperar do declínio da produtividade de ativos substituíram a 
administração em 21,5% das vezes. 

Chen e Hambrick (2012) descobriram que a instalação de um novo CEO com experiência 
fora da empresa e do setor para suceder em um CEO mais experiente, sem experiência provada, 
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melhora o desempenho da empresa. Thornhill & Amit (2003) também expuseram que CEOs mais 
antigos podem ser menos eficazes em contextos de turnaround em empresas canadenses. 

Do ponto de vista de Governança Corporativa, pesquisas mostraram que os conselhos 
compostos por menos conselheiros independentes estão fortemente associados à falência 
(DAILY & DALTON, 1994A, 1994b). 

O papel de monitoramento do conselho pode ser crucialmente importante em uma 
situação de crise, como o declínio. Um conselho vigilante com responsabilidade fiduciária 
perante os acionistas pode afetar a forma como os gestores negociam e agem com outras partes 
interessadas (ZAHRA & PEARCE, 1989). 

No entanto, Tuggle, Sirmon, Reutzel e Bierman (2010) descobriram que a atenção do 
Conselho de Administração às ações gerenciais não é tão focada antes do declínio quanto após 
a identificação de um declínio. 

 

Gestão de Stakeholders 

Cater e Schwab (2008), em um estudo de caso, observaram que características 
familiares tradicionais, como fortes laços com a firma familiar, orientação interna, motivos 
altruístas e orientação de longo prazo (SIRMON & HITT, 2003) podem, de fato, influenciar a 
implementação de estratégias de turnaround. 

Nunez-Nickel, Jacobson e Moyano-Fuentes (2007) forneceram evidências de que as 
empresas familiares adotam estratégias que apresentam significativo risco de queda e pouco 
ganho de lucro (por exemplo, manter-se independente em vez de ingressar em uma 
cooperativa) na tentativa de preservar propriedade da família e viabilidade firme, sendo, então 
a presença de laços familiares um fator de relevante influência na cadeia de decisão em resposta 
ao declínio. 

Além do aspecto familiar, Bruton, Ahlstrom e Wan (2003) descobriram que os principais 
credores de uma empresa em declínio, como bancos e instituições financeiras, frequentemente 
aplicam uma pressão considerável para ações decisivas, como a remoção de um CEO. 

Além disso, as empresas que têm acesso à determinados benefícios organizacionais 
como capital financeiro por meio de relações bancárias favoráveis têm melhores taxas de 
sobrevivência, assim como empresas que têm mais leniência em contas a pagar a fornecedores 
(PAJUNEN, 2006). 

O capital financeiro de fornecedores e credores permite que as empresas continuem 
operando no dia-a-dia enquanto promovem atividades de contenção e financiam iniciativas 
estratégicas essenciais para algumas situações de recuperação (TRAHMS et al, 2013). 

Carmeli e Schaubroeck (2006), por exemplo, descobriram que a integração 
comportamental da alta gestão afeta não apenas a percepção da qualidade das ações 
estratégicas, mas também a sobrevivência organizacional. As empresas que conseguem manter 
os clientes atuais durante a fase de turnaround têm o resultado de alongar o período que as 
empresas têm disponível para a realização do processo, isso porque a manutenção dos clientes 
pode conter potenciais novas quedas em lucratividade (BRUTON ET AL., 2003). 
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2.3.3 Ações da Empresa 

As ações da empresa dizem respeito as medidas em si tomadas pela organização, sendo 
divididas em ações operacionais ou ações estratégicas. 

 

Ações Operacionais 

Bruton et al. (2003) constataram que a retração (“retrenchment”) de ativos resultou em 
melhor desempenho para as empresas em declínio. Ao contrário, Nixon, Hitt, Lee e Jeong (2004), 
no entanto, descobriram que o nível de downsizing tem um impacto negativo no desempenho 
da empresa. 

Barker e Mone (1994) argumentaram que o efeito das ações de retração seria 
contingencial às condições do setor da empresa. Morrow, Johnson e Busenitz (2004) forneceram 
evidências de que a contração de ativos traz ganhos de desempenho em setores crescentes. 
Ndofor et al. (2013) encontrou evidências de que tanto a redução de custos quanto a de ativos 
afetam negativamente a recuperação das empresas que enfrentam declínio em setores em 
crescimento. 

Barker e Mone (1994), no entanto, não encontraram evidências de que as empresas 
envolvidas em ações de contenção em um setor em declínio tivessem um desempenho melhor 
do que aquelas que não o fizeram. 

Empresas que se envolvem em ações de contenção vivenciam reduções em capital 
humano específico do setor e da empresa, assim como o capital social específico do setor que 
aumentam a probabilidade de falência da empresa (PENNINGS, LEE & VAN WITTELOOSTUIJN, 
1998). 

 

Ações Estratégicas 

As evidências das pesquisas ressaltaram o papel crítico das ações estratégicas em 
turnaround. De fato, acredita-se que as ações estratégicas são o verdadeiro direcionador dos 
ganhos de desempenho de longo prazo após o declínio (TRAHMS et al, 2013). 

Morrow et al (2007) descobriram que recombinar o conjunto existente de recursos da 
empresa para criar novos produtos, processos ou tecnologias de valor, bem como adquirir 
recursos por meio de processos de fusões ou aquisições, tem um efeito positivo na recuperação 
organizacional. Ambas ações foram mais importantes do que se aliar para ter acesso a novos 
recursos.  

Ndofor et al.(2013) descobriram que lançamentos de novos produtos, aquisições e 
alianças estratégicas são fundamentais para reverter o declínio em setores em crescimento. 
Barker e Duhaime (1997) forneceram evidências de que, entre empresas que enfrentam 
declínio, aquelas em mercados em crescimento tendem a se engajar em ações mais estratégicas 
do que aquelas em setores estáveis ou em declínio. Curiosamente, há evidências que sugerem 
que mais empresas falham em setores em crescimento do que em setores em declínio 
(MOULTON, THOMAS, & PRUETT, 1996).  

Ketchen e Palmer (1999) descobriram que ações estratégicas relacionadas à tecnologia 
são comuns para empresas que enfrentam um declínio acentuado. 
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2.3.4 Resultados do Turnaround 

A análise de Pearce e Robbins (1993) observou apenas três resultados do processo de 
turnaround: recuperação, recuperação moderada ou liquidação. 

O processo iterativo de recuperação é composto de resultados positivos, que encerram 
o processo de recuperação - recuperação acentuada, fusões ou alienações em que os ativos são 
vendidos com prêmio, e a recuperação - e resultados negativos, o que pode resultar em ações 
de recuperação adicionais - recuperação moderada, fusões ou alienações em que os ativos são 
vendidos com deságio, pedido de falência e falência ou liquidação (TRAHMS et al, 2013). 
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3 Metodologia 

Esta pesquisa possui caráter qualitativo, o que significa dizer, segundo Stake (2011), que 
seu raciocínio está fundamentado, essencialmente, na percepção e na compreensão de 
informações e impressões de agentes humanos ao invés de em dados estruturados sobre o 
fenômeno. Tendo em vista que se busca evidenciar e discutir as percepções de gestores, bem 
como de especialistas, sobre o processo de turnaround empresarial, explorando principalmente 
os fatores de sucesso dentro do cenário brasileiro, tomando como base casos selecionados que 
tenham conduzido, a abordagem adotada foi a qualitativa. 

Antes de se analisar propriamente os aspectos que levaram à escolha do método de 
pesquisa desse estudo, é importante que haja a reflexão sobre as características do objeto de 
estudo. 

Tratar dentro das organizações de períodos relacionados a insucesso pode envolver 
dificuldades na obtenção de dados, em função do estigma associado ao fracasso, assim como 
riscos de vieses na coleta e interpretação das informações, em função de, no caso oposto, o caso 
contar com doses elevadas de heroísmo na construção bem-sucedida do turnaround. Dessa 
forma, destaca-se o especial cuidado que se objetivou permear o processo de obtenção dos 
dados para que o nível de profundidade do estudo não seja fosse prejudicado por reducionismos 
nos fatores analisados relacionados a talentos e méritos exclusivos da visão e habilidade 
empresarial dos gestores responsáveis pelo processo. 

Essa abordagem é o ponto de partida para o trabalho, tanto na eleição da metodologia 
empregada, quanto na forma como é aplicada. 

As respostas que se visou obter nesse trabalho estão ligadas a entender como as 
decisões foram tomadas e ações foram executadas, assim como porque tais decisões foram 
tomadas, relacionando os tais fatores aos resultados dos casos, tomando como fio condutor a 
literatura vigente sobre o assunto. 

Em função disso, apresentou-se o estudo de casos múltiplos como a melhor estratégia 
para o objeto de pesquisa. Visando entender a aderência da teoria com as perspectivas 
percebidas, o presente estudo se aproxima pelo discorrido por Creswell (2007), que fala sobre 
a possibilidade de, partindo de uma teoria, compará-la com a experiência dos respondentes e 
buscar perceber por meio da exploração estes hiatos. Creswell (2007) diz que “a maneira como 
a teoria é usada afeta seu posicionamento em um estudo qualitativo [...] consistente com o 
projeto emergente de investigação qualitativa, a teoria pode aparecer no começo e ser 
modificada ou ajustada com base nas visões dos participantes.” 

Conforme a taxonomia de Vergara (2007), a pesquisa é considerada descritiva e 
explicativa, uma vez que buscou descrever as experiências do processo de turnaround das 
organizações observadas, compará-las com os dados da teoria e explicar suas causas. Tendo em 
vista a escolha do estudo de casos, podendo ser individual ou múltiplo, na perspectiva oferecida 
escolheu-se a opção dos casos múltiplos, porque permitem um melhor entendimento dos 
fenômenos estudados em seus contextos (YIN, 2005), trazendo uma maior base comparativa 
entre diferentes situações. 

Assim, a pesquisa foi qualitativa, descritiva, utilizando o estudo de casos múltiplos. 

Para Merriam (2009) o estudo de caso se trata de uma metodologia adequada para a 
abordagem de problemas práticos e recomendada para assuntos inerentes aos campos de 
conhecimento aplicado. No âmbito dessa pesquisa, objetivou-se compreender aplicações 
práticas do âmbito da estratégia dentro das condições específicas das empresas analisadas. 

Estudos de caso também são utilizados em função de oferecer mecanismos de estudo e 
análise de unidades sociais complexas envolvendo uma variada gama de fatores inter-
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relacionados, principalmente em situações onde há um certo nível de dificuldade em 
estabelecer uma clara divisão entre a unidade de interesse para o estudo e o contexto no qual 
essa unidade se encontra inserida (YIN, 2005). Dessa forma, principalmente considerando os 
aspectos relacionados aos fatores de sucesso das recuperações gerenciais, o estudo de caso se 
mostra adequado ao contexto da pesquisa por considerar os diversos aspectos de cada situação 
envolvendo o levantamento e análise de grandes quantidades de informação e abrangendo o 
estudo de uma série de variáveis que possuem relação em função do caso sendo analisado. 

Stake (1998) trata o caso como um sistema, constituído de um conjunto delimitado de 
partes que atuam de certo modo padronizado e exerce determinada função, e dentro desse 
contexto o trabalho visa revelar a razão interna dos processos de tomada de decisão no contexto 
da recuperação e a compreensão dos processos dos interação entre os tomadores de decisão e 
o ambiente externo, assim como o processo das avaliações realizadas que direcionaram as 
tomadas de decisão. 

A aplicação da abordagem em Estudos Organizacionais é indicada quando o foco é o 
entendimento da dinâmica da vida organizacional: levando-se em consideração as práticas, os 
processos, interações entre os agentes e os significados associados à existência e funcionamento 
dessas organizações, a partir da análise do contexto no qual estão inseridas (HARTLEY, 1994). 
Nessa avaliação, busca-se, de certa forma, passar pelos indicadores que indiquem as relações 
entre as estratégias e suas influências nos sucessos ou insucessos dos processos, levantando a 
discussão das interações entre os gestores, os processos específicos relacionados à essa 
mudança organizacional, assim como os processos intrínsecos inerentes ao funcionamento da 
empresa que de alguma medida influenciaram positivamente ou negativamente no turnaround. 

Thomas (2011) ressalta que para consistir de forma efetivamente em um caso a ser 
estudado, não é suficiente que sejam satisfeitas as condições de singularidade, escopo e 
complexidade, é necessário ainda que exista: um “quadro analítico” definido, também chamado 
“sujeito” do estudo de caso, que implica que o caso seja um caso de algo ou alguma coisa; e que 
seja especificado o “objeto” do estudo, ou seja, que esse fenômeno ou universo de eventos do 
qual o caso é uma instância seja apropriadamente explicitado e teorizado (THOMAS, 2011). No 
âmbito desse estudo o caso sempre irá dizer respeito às ações e acontecimentos relacionados 
ao empenho aplicado pelas organizações estudadas em realizar o processo de recuperação 
gerencial das mesmas, o processo de intervenção, compreendido entre a crise e o estado de 
renovação ou falência. 

Yin (2005) coloca que os estudos de caso são opções preferenciais quando a questão de 
pesquisa envolve a investigação do processo de como se efetivou um fenômeno específico ou 
do motivo de ele ser de uma maneira específica e não ter resultado de outra forma, aspectos 
esses que tem total aderência ao objetivo da pesquisa, que se relaciona com a compreensão e 
a interpretação dos resultados das ações no contexto do turnaround à luz da teoria sobre o 
assunto. 

Uma metodologia baseada em casos foi selecionada de acordo com a natureza 
exploratória do estudo. Essa metodologia é apropriada para descrever e explorar novos 
fenômenos ou construir novas teorias de gerenciamento de operações, em particular se as 
fronteiras entre o contexto e o fenômeno não são claras (YIN, 2005). Além disso, estudos de 
caso têm vantagens interpretativas úteis na fase exploratória de um estudo (YIN, 2005).  

Yin (2005) categoriza tipos básicos de projetos para estudos de caso em função das 
relações de Contexto, Caso e Unidades Integradas de Análise, no qual, a princípio, todos os tipos 
de projetos incluirão o desejo de analisar as condições contextuais em relação ao referido caso, 
ressaltando que os limites entre as definições de caso e contexto não são, necessariamente, 
rígidos. Yin (2005) define em quatro os tipos de projetos de estudos de caso, sendo o Tipo 1, os 
projetos de caso único, ou holísticos; o Tipo 2 referente aos projetos de caso único integrados;  
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o Tipo 3, os projetos de casos múltiplos, ditos holísticos; e o Tipo 4, os projetos de casos 
múltiplos integrados.  

Pode-se dizer que o presente projeto se enquadra no Tipo 3, em função do fenômeno 
estudado e das questões de pesquisa, se delimitar a tratar de casos distintos de processos de 
reestruturação em diferentes empresas do ramo do varejo brasileiro em situação de 
turnaround, contemplando, então, um agregado de fatores que  compõe os diferentes contextos 
sem, contudo, contar com unidades de análises distintas, sendo, portanto, holístico. 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho está estruturada em 5 etapas: 

 

1. Selecionar empresas em situação de turnaround – Neste trabalho, toma-se como 
critério para enquadramento dos casos de declínio a definição de Cameron et al. 
(1988) que dizem que este ocorre quando a adaptação ou o alinhamento de uma 
organização com seu nicho ou domínio se deteriora (causas externas) ou quando os 
recursos da empresa se contraem, resultando na deterioração do desempenho 
(causas internas).  
 
Adicionalmente, em face dessa situação de declínio, a empresa tem que ter passado 
pelo movimento de turnaround, no qual a empresa intencionalmente busca 
perseverar por esse declínio de desempenho que a ameaça a sua existência, 
encerrando a ameaça com uma combinação de estratégias que envolvem 
habilidades, sistemas e capacidades para alcançar uma recuperação sustentável da 
performance econômica. 
 
Nesse momento vale a pena ressaltar, que apesar do termo utilizado: “turnaround”, 
que remete ao resultado final do processo, o principal ponto de interesse diz 
respeito ao movimento feito pela empresa logrando tal resultado, uma vez que 
empresas que, de fato, não tenham sido, a priori, consideradas como bem sucedidas 
em alcançar esse resultando também são objeto de interesse, justamente por 
revelar conhecimentos adicionais em comparação com os casos em que o 
turnaround se concretizou. 
 
Nesse sentido, dentro escopo do presente projeto, não se consideram como 
parâmetro de seleção índices contábeis, como muitas vezes se utiliza para o 
enquadramento dos casos, até pelo fato das empresas estudadas terem capital 
fechado, não havendo, necessariamente a garantia que tais informações estejam 
disponíveis de forma confiável, estando também, alinhado com o caráter descritivo-
qualitativo  do trabalho. O critério utilizado é focado na ação direcionada pelos 
gestores da empresa em reverter a situação de desempenho declinante em que as 
empresas se encontram, acentuando o foco no entendimento das estratégias 
utilizadas, buscando se manter o critério aberto o suficiente para abarcar casos 
distintos dentro da delimitação estipulada, garantindo variedade e proporcionando 
a profundidade necessária para a extração de informações de riqueza suficiente 
para a discussão de cada caso e, posteriormente, em contraste com os demais casos. 
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Um estudo de caso múltiplo permite ao pesquisador explorar as diferenças dentro 
e entre os casos. O objetivo é replicar as descobertas nos vários casos. Como as 
comparações serão feitas, é imperativo que os casos sejam escolhidos com cuidado 
para que o pesquisador possa prever resultados semelhantes em todos os casos, ou 
prever resultados contrastantes baseados em uma teoria (Yin, 2005). 
 
Um estudo de caso múltiplo ou coletivo permitirá que o pesquisador analise dentro 
de cada definição e entre as diferentes configurações. Em um estudo de caso 
múltiplo, estamos examinando vários casos para entender as semelhanças e 
diferenças entre os casos. Yin (2005) descreve como vários estudos de caso podem 
ser usados para: “(a) predizer resultados similares (uma replicação literal) ou (b) 
predizer resultados contrastantes, mas por razões previsíveis (uma replicação 
teórica)”. Este tipo de configuração tem suas vantagens e desvantagens, sendo que 
no geral, a evidência criada a partir desse tipo de estudo é considerada robusta e 
confiável, correndo o risco, contudo, de ser mais custosa e demorada de se conduzir 
(YIN, 2005). 
 
Nessa etapa deverá ser equilibrada uma quantidade ótima de casos de turnaround, 
dado o contexto desse projeto de pesquisa, uma vez que uma menor quantidade de 
casos pode proporcionar uma penetração mais forte do assunto do que usando uma 
quantidade maior de casos. Além disso, assegura uma profunda compreensão da 
complexidade dos fenômenos, considerando Voss et al. (2002), que sugeriu que 
“quanto menor o número de casos, maior a oportunidade para a profundidade das 
observações”.  
 
Nesse ponto faz sentido a levantar a hipótese da utilização de caso único, contudo, 
considerando a possiblidade de levantamento de dados relevantes para o tema, 
considera-se que este estudo apenas atingirá um nível satisfatório com a utilização 
de 3 a 4 casos, em função da capacidade de se obter relevante profundidade a 
respeito das estratégias especificas da recuperação da empresa – esse específico 
período da história da empresa - ao contrário de estudos de casos que se propõe a 
realizar um análise de organizações a partir de uma seção histórica realizada em 
uma janela de tempo mais abrangente. 
 
Em linhas gerais, foram definidos critérios iniciais com o objetivo de obter 
diversidade para efeitos de comparação entre as empresas escolhidas, fomentando 
boa profundidade de discussão e comparação entre os casos, e contanto também 
com entrevistas de qualidade que pudessem sustentar o trabalho, considerando: 

 
1. a seleção de empresas de segmentos diferente dentro do varejo; 
2. realização de entrevistas com gestores em cargo de diretoria e/ou em 

posição de CEO – Chief Executive Officer, garantindo que as visões 
capturadas sejam de atores com capacidade de decisão dentro da 
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organização, estando sujeito às pressões do acionista e com ampla 
visibilidade dos aspectos que afetam o negócio. 

3. realização de entrevistas com consultores externos que se integraram à 
empresa prestando serviço especificamente com o intuito de liderar ou 
apoiar o processo de turnaround; 

4. seleção de ao menos um caso de empresa que obtive sucesso no processo, 
assim como empresa em que, a priori, o atingimento do objetivo do 
processo não foi considerado com tendo sido pleno. 

 
Quadro 1: Listagem de entrevistados 

Entrevistado Empresa Posição ocupada no momento do turnaround 

E1 Empresa A CFO – Chief Financial Officer 

E2 Empresa A Consultor 

E3 Empresa B CEO – Chief Executive Officer 

E4 Empresa B Head of People, Management & Business Improvement 

E5 Empresa C CEO – Chief Executive Officer 

E6 Empresa C CFO – Chief Financial Officer 

E7 Empresa C Consultor e CFO – Chief Financial Officer 

E8 Empresa D Consultor e Head Área Comercial 

E9 Empresa D Consultor e Head Área Industrial 

 

 
Nesse caso, a seleção das empresas se deu via amostragem intencional e também 
de facilidade de acesso, em função do atendimento dos critérios básicos listados, 
assim como a potencial riqueza da história da recuperação avaliada empiricamente 
através de pesquisa prévia pelo pesquisador. 

 

Nesse ponto vale ressaltar que o pesquisador trabalhou nas empresas que 
realizaram 3 dos 4 processos de turnaround estudados, tendo participado em um 
desses processos e, em função disso, antes do início da pesquisa, o pesquisador já 
havia coletado informações sobre os casos, que também serviram de base para 
consulta a posteriori, mesmo que estas tenham sido coletadas em um momento em 
que ainda não se vislumbrava realizar a pesquisa. O fato de o pesquisador já ter tido 
algum tipo de contato com os entrevistados no âmbito profissional foi um fator que 
facilitou a abertura dos mesmos para revelarem as informações de maneira 
transparente. 

 

Como mencionado no capítulo 2.3, dado o enfoque escolhido para o trabalho nas 
ações de turnaround, esses fatores têm maior profundidade de discussão e estão 
alinhados com a escolha dos entrevistados, sendo esses agentes responsáveis pela 
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empreitada de recuperação da empresa. Em nenhum dos casos, os entrevistados 
participaram das fases da empresa em que o declínio se começou ou foi inicialmente 
percebido pelos gestores da época. 

 

Nesse caso, foram selecionadas as seguintes empresas para aprofundamento, 
considerando as informações iniciais acerca do resultado o processo de turnaround, 
que posteriormente foram avaliadas conforme enquadramento especificado na 
seção de metodologia: 

 

Quadro 2: Listagem de empresas estudadas 

Empresa Breve Descrição 

Empresa A 

Empresa de varejo de Moda feminina, de abrangência nacional, de 
modelo boutique, cujo processo de reestruturação foi considerado 
bem-sucedido até o final da intervenção, tendo falhado após a saída do 
time que fez o turnaround. 

Empresa B 
Empresa de varejo de presentes, de abrangência nacional, cujo 
processo de reestruturação foi considerado bem-sucedido, alcançando 
crescimento sustentável. 

Empresa C 

Empresa de varejo de Moda masculina e feminina, de abrangência 
regional, de modelo boutique, cujo processo de reestruturação foi 
considerado malsucedido, que manteve a empresa viva, porém em 
situação de Recuperação Judicial. 

Empresa D 

Empresa de varejo de bebidas não alcoólicas de abrangência regional, 
cujo processo de reestruturação foi considerado moderada, uma vez 
que a empresa continuou a operar com melhorias visíveis, porém em 
situação financeira ainda delicada. 

 

 
Além disso, adicionalmente, foram realizadas entrevistas com executivos que 
lideraram outros processos de turnaround, porém, em função do fato de só ter sido 
possível realizar entrevista com um participante de cada caso e pelo acesso aos 
evidências documentais internas desses caso ter sido inferior às demais, no 
julgamento do pesquisador, esses casos apresentam limitações para possíveis 
generalizações dos resultados deste trabalho. De qualquer forma, as informações 
desse caso foram consideradas para efeitos de contraste com os casos que foram 
tratados de forma completa sob os aspectos que puderam ser investigados à 
contento, enquanto, para os casos principais, considera-se que todos puderam ter 
os aspectos analisados de forma satisfatória. 

 
 
Quadro 3: Listagem de entrevistados para casos adicionais 

Entrevistado Empresa Posição ocupada no momento do turnaround 

E10 Empresa E Consultor 

E11 Empresa F CFO – Chief Financial Officer 
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Quadro 4: Listagem de empresas adicionalmente consultadas  

Empresa Breve Descrição 

Empresa E 
Empresa de varejo de Moda, de abrangência nacional, de modelo “fast 
fashion”, cujo processo de reestruturação foi considerado bem-
sucedido, mesmo utilizando o mecanismo de recuperação judicial. 

Empresa F 
Empresa de alimentos de abrangência nacional, cujo processo foi 
considerado bem-sucedido, resultando em uma venda para um grupo 
de grande porte do setor 

 
 

2. Levantar os dados de ações de turnaround - No presente trabalho, foi utilizada uma 
abordagem para investigar as estratégias de turnaround aplicadas pelas empresas 
identificadas no passo 1 com objetivo de traçar se obter o máximo de dados para 
cruzamento com as informações coletadas na etapa seguinte – de entrevistas. Foi 
realizada uma análise documental de sites de notícia focados em negócios e 
economia. A análise documental requer que os dados sejam examinados e 
interpretados de modo a extrair significado, ganhar entendimento e desenvolver 
conhecimento empírico (CORBIN & STRAUSS, 2008).  
 
Vale ressaltar que, uma vez que todas as empresas escolhidas são de capital 
fechado, a obtenção de dados financeiros é extremamente limitada, contudo fatos 
como abertura e fechamento de lojas, movimentos de parcerias, eventos relativos 
a dívidas e mudanças societárias e aportes externos de capital, entre outros, são 
eventualmente divulgadas publicamente. De uma forma geral, o estudo tende a 
apresentar limitações decorrentes da pouca abertura para o tema de declínio e 
recuperação, visto ser percebido como um tabu pelos próprios empresários, 
ressaltando-se a dificuldade em conseguir coletar dados para a triangulação. Dados 
financeiros pontualmente também foram coletados juntamente à etapa de 
entrevistas, fornecidas pelos próprios entrevistados. 
 
A fonte utilizada foi o portal Google Notícias (https://news.google.com.br), que traz 
cobertura jornalística agregada das principais fontes do país e do mundo em adição 
ao site Valor Econômico (https://valor.com.br). Miller e Skinner (2015) apontam a 
mídia como fontes de dados críticas e apropriada para a pesquisa indutiva, sendo 
crucial na disseminação de informações, afetando os mercados financeiros e, 
portanto, tem sido usada como uma importante ferramenta de pesquisa. O Google 
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Notícias coleta informações de dos mais relevantes portais de notícias como 
Infomoney; Estadão; Época Negócios, Exame; G1, Uol Notícias; Yahoo Notícias; R7; 
e Folha de São Paulo, garantindo robustez nas notícias encontradas. O site Valor 
Econômico é um jornal de notícias de economia, finanças e negócios brasileiro, 
pertencente ao Grupo Globo, o maior conglomerado de mídia e comunicação da 
América Latina. 
 

3. Realizar entrevistas com os gestores dos processos de turnaround – Nessa etapa 
conduz-se entrevistas semiestruturadas com os participantes do processo, 
realizadas verbalmente, com registro, onde se parte de um questionário ou guia, 
porém com flexibilidade para ao longo do processo de entrevista, realizar novas 
questões ou provocações que possam contribuir para um aprofundamento do 
objeto de pesquisa.  
 
Uma entrevista semiestruturada é uma troca verbal na qual o entrevistador, tenta 
extrair informações do entrevistado através de perguntas. Embora o entrevistador 
prepare uma lista de perguntas predeterminadas, as entrevistas semiestruturadas 
se desdobram coloquialmente, dando aos participantes a oportunidade de explorar 
questões que consideram importantes.  
 
Entrevistas semiestruturadas foram selecionadas como meio de coleta de dados 
devido a dois aspectos essenciais. Primeiro, são adequados para a exploração das 
percepções e opiniões dos entrevistados em relação a questões complexas e, às 
vezes, sensíveis, e permitem investigar mais informações e esclarecer respostas. Em 
segundo lugar, as variadas histórias profissionais, educacionais e pessoais do grupo 
de amostra impediram o uso de um cronograma padronizado de entrevistas 
(GORDON, 1975). 
 
Gordon (1975) argumentou que a redação e a sequência de todas as perguntas em 
uma entrevista padronizada são exatamente as mesmas para cada entrevistado, de 
modo que é possível ter certeza de que quaisquer diferenças nas respostas se 
devem a diferenças entre os respondentes, e não nas perguntas feitas. O objetivo, 
dessa forma, é padronizar o estímulo. É implícito nesse raciocínio a ideia de que os 
entrevistados compartilham um vocabulário comum e que cada palavra tem o 
mesmo significado para cada respondente. Por outro lado, há oportunidades para 
mudar as palavras, mas não o significado das perguntas fornecidas por um 
cronograma de entrevista semiestruturada, uma vez que se reconhece que nem 
toda palavra tem o mesmo significado para cada entrevistado e nem todo 
entrevistado usa o mesmo vocabulário (GORDON, 1975). 
 
Claramente, nesse tipo de entrevista, a validade e a confiabilidade dependem não 
do uso repetido das mesmas palavras em cada pergunta, mas da transmissão da 
equivalência de significado (DENZIN, 1989). É essa equivalência de significado que 
ajuda a padronizar a entrevista semiestruturada e facilita a comparabilidade. 
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Ao longo das entrevistas buscou-se cobrir todos os grupos temáticos, assim como 
realizar as perguntas que emergiram no processo para cada um dos participantes. 
Os roteiros de entrevistas serão apresentados em apêndices na versão completa do 
presente trabalho. As entrevistas foram gravadas, com autorização no próprio 
registro, e depois transcritas. O roteiro de entrevistas encontra-se discriminado no 
Apêndice. 
Em todos os casos foram realizadas entrevistas com funcionários em cargos de 
gestão, sendo gerentes, diretores ou Chief Executive Officer – CEO, assim como 
consultores e assessores externos alocados no projeto de turnaround. 
 
 

4. Identificar ações de turnaround utilizadas pelas empresas – O processo envolve a 
identificação de padrões e diferenças entre os casos, assim como situações mais 
relevantes visando encontrar os aspectos fundamentais que resumam as ações 
contidas nas fontes. Nesse momento o referencial teórico fundamenta a análise das 
entrevistas realizadas. Os temas emergentes são agrupados para a análise dos 
aspectos. 
 

5. Analisar à luz das referências teóricas – A partir da etapa 4, os contextos e ações 
são analisados à luz dos contemplados pelo referencial teórico. Depois de 
transcritas, são selecionadas as principais informações das entrevistas e analisadas 
dentro de suas categorias do capítulo 2.3, resumidos na Figura 3, confrontadas com 
os aspectos de relevância emergentes na comparação entre os casos, que são 
cruzadas com as informações de fontes documentais. 

 

  



 

 

20 

4 Estudo de Casos de Empresas de Varejo 

Nesse capítulo serão descritos os casos estudados. Cabe enfatizar que nem todas as 
informações acessadas sobre as empresas serão reveladas com o intuito de manter o sigilo das 
empresas e dos entrevistados. 

 
4.1 Empresa A – Moda feminina  

 

4.1.1 Contexto / Crescimento 

A Empresa A era um grupo de moda feminina de alto padrão com lojas nos estados de 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul e Bahia. 

A Empresa alcançou muito sucesso na década de 70, quando não havia muitas lojas de 
moda no Brasil, semelhante a categorias prêt-à-porter com foco em alto padrão e valorização 
de marca. Á época, as opções de vestuário no Brasil, mais especificamente nos grandes centros 
da região Sudeste, eram as grandes lojas de departamento, como por exemplo Mesbla; ou lojas 
de pequenos comerciantes de rua, que não pertenciam a cadeias - as “lojas de bairro”. Dada 
essas opções, os consumidores de maior poder aquisitivo compravam roupas importadas 
quando realizavam viagens ao exterior. Em função disso, durante esse intervalo de década de 
70, uma série de marcas começaram a se lançar ao mercado para aproveitar o gap de mercado 
não totalmente explorado. 

 

 

Figura 4: Nichos de mercado de Moda nos anos 70 por posicionamento de preços 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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Assim a empresa foi crescendo apoiada no pilar de produto. 

 

Então eles conseguiram crescer, mesmo com pouco conhecimento de 
gestão, se baseando na habilidade da fundadora para fazer as peças de 
roupa.  (E1) 

Foi crescendo muito influenciada pela moda das grifes estrangeiras. (E1) 

 

 Pode-se dizer que estar entre as empresas pioneiras na exploração desse nicho foi um 
fator relevante para o seu crescimento inicial, em um cenário ainda de baixa maturidade desse 
setor no país. Em função disso, cabe dizer que a própria atuação do governo em termos de 
fiscalização presencial era realizada de forma pouco estruturada, podendo até mesmo, em 
determinados casos, tomar um contorno de informalidade e muito atrelada às pessoas 
envolvidas na interlocução. Dessa forma, um recurso intangível da empresa era a alta habilidade 
de negociação com as entidades governamentais em função da baixa clareza dos padrões de 
fiscalização à época, mantendo então, um bom canal de comunicação com esse stakeholder.  

 

Tinha muita informalidade nessa época. (E1) 

O marido que fazia toda essa comunicação com os fiscais, conversava e 
tal..(E1) 

 

Como é de costume para esse tipo de empresa de moda, a empresa também abriu o 
canal de Atacado. 

Era uma pessoa que tinha um dom pra moda. Ela começou com costureiras 
pequena, depois numa loja e foi desse jeito criando uma marca. (E1) 

Porque criar uma marca é muito difícil, não se cria da noite pro dia. (E1) 

 

A expansão se deu seguindo o histórico normalmente visto em empresas familiares, no 
qual, nesse caso, a fundadora gerenciava o estilo da marca, enquanto uma irmã gerenciava a 
função comercial, outra irmã cuidava dos processos financeiros, além de outros familiares e 
agregados da família gerenciando as demais áreas, que foram se juntando à empresa, à medida 
que crescia, deixando as funções administrativas à cargo do cônjuge da fundadora. 

Ao longo dos anos, a empresa atingiu patamares elevados de vendas, tendo, em um 
momento, lançado inclusive uma linha masculina. Em um dado momento, a empresa se viu 
consolidada na cidade do Rio de Janeiro, gerando muitas vendas.  

 

À medida que a empresa foi crescendo, os custos também aumentaram, e 
junto veio o desperdício, mas a marca estava “na moda”, tinha conquistado 
o gosto das clientes. ...Com venda boa, o crédito na praça era bom também. 
... Estavam ganhando muito dinheiro e ao mesmo tempo, gastando muito 
dinheiro... Era uma família e ninguém entendia muito de gestão e vinha 
como todo varejista: ganhava muito e desperdiçava muito. (E1) 
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4.1.2 Declínio e Diagnóstico 

Em função disso, a empresa conseguiu aumentar de 20 lojas para 30 em toda a sua rede, 
que agora tinha presença em diversos estados, sendo que todas eram próprias. 

 

Nesse sucesso e já estando bem no Rio, os Shoppings começaram a abrir as 
portas, querendo levar pras outras cidades, capitais, etc. (E1) 

  

Nessa fase em que a empresa já estava presente em suas novas praças, o cônjuge da 
fundadora foi acometido por uma doença grave e faleceu. 

 

Quando ele morreu, todo mundo que dependia desse relacionamento foi 
impactado, os contadores, advogados... despachantes, ele era a referência. 
(E1) 

 

Apesar da empresa ter uma relevante participação do canal de Atacado, estando em 
aproximadamente 35% do faturamento, fator que amenizava a sazonalidade do varejo, a 
empresa se viu em uma situação de fluxo de caixa desfavorável, vendo o seu resultado piorando 
a cada mês. O endividamento da empresa foi crescendo fortemente através dos anos de 
declínio. 

Eles (Empresa A) não tinham controle de fluxo de caixa, era muito precário. 
(E1) 

 

Mesmo com o passar do tempo a empresa não desenvolveu controles financeiros, 
fazendo a sua gestão de caixa de maneira extremamente precária, não tendo qualquer outro 
tipo de controle além desse, como por exemplo Demonstrativos de Resultados ou análises de 
desempenhos de lojas. 

 

Ela gastou uma grana violenta nesse processo de expansão...E na minha 
visão foi uma estratégia equivocada. ...Eles estavam precisando de 
renovação nas lojas, que tinha uma estrutura pesada no setor 
administrativo e em vendas. (E1) 

 

No período em que a empresa passou pelas suas fases áureas, as remunerações dos 
principais gestores foram aumentando mesmo com a manutenção do baixo nível de sofisticação 
dos processos e controles.  

 

Os gerentes eram da família. Tinha uma pessoa lá que ganhava um baita 
salário sabe pra que? Pra assinar cheques... E a base era muito júnior e tinha 
gente que não tinha formação nenhuma. (E1) 

 

Além disso, completando o aspecto de pessoas, em geral a base de funcionários se 
manteve em um patamar de baixa experiência e com baixos salários (esse último aspecto, se 
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referindo àqueles que não pertenciam à família), muitas vezes não tendo qualquer tipo de 
formação acadêmica ou tendo uma formação não relacionada à função que desempenhava. 

Em muitos casos a relação familiar também estendia aos fornecedores, o que também 
gerava distorções de valores pagos, muitas vezes deixando a empresa em situações em que 
comprava produtos a valores muito acima da média do mercado. 

 

Então o fornecedor era o primo, era a amiga e ia assim. (E1) 

 

A prática de “retiradas” em lojas, descrito a seguir, também era frequentemente 
utilizada: 

Os parentes da família tinham o direito de comprar produtos com descontos 
ou pegar de graça, que dava muito impacto no financeiro... e no estoque. 
(E1) 

 

Do ponto de vista contábil-fiscal, a empresa não se beneficiava da Lei da Moda (incentivo 
fiscal concedido à empresas desse setor no Rio de Janeiro) e no final dos anos 2000 para 2010, 
o governo já passava a ter controles mais estruturados em termos de fiscalização que visava 
reduzir a informalidade e práticas contábeis mais heterodoxas passariam a demandar esforços 
muito maiores que em outras épocas. Assim, a empresa se viu em um cenário de relevante 
informalidade, embora decrescente, também em função de diminuição da utilização de meios 
de pagamento como dinheiro e cheque. 

 

Quando eu cheguei lá, eles não tinham controles, o que tinha era muito 
superficial e cheio de erros, cheio de inconsistência. (E1) 

 

A área fiscal passou a não ser mais gerenciada em função do cônjuge da fundadora, até 
a chegada do novo CFO – Chief Financial Officer.   

 

As movimentações entre fábrica e estoque, e estoque e lojas eram muito 
precárias, cheias de brechas pra ter roubo.  (E1) 

 

A expansão das lojas foi feita de uma maneira que dificultou a organização de 
supervisores por loja em função das distâncias entre as lojas das capitais, reduzindo a 
capacidade de se obter ganho de escala nos cargos de gestão.  

 

Se a empresa abre só uma loja naquela cidade, ou você põe um supervisor 
que tem que cobrir uma loja muito distante, e o seu custo de viagens vai lá 
no alto. Ou você diminui as visitas ou simplesmente deixa sem supervisão, 
sem gestão. (E1) 

 

Além disso, percebeu-se que havia grande indefinição a respeito de papeis e 
responsabilidades. 
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Em geral, as áreas mais importantes, tipo estilo e produto, tinham vários 
donos, mas não dava pra saber quem era responsável, enquanto as áreas 
com menos status, as administrativas ninguém era dono. (E1) 

 

O processo de contratação não era executado de forma padronizada, ocorria sem 
critérios e gerava distorções de salários tanto no administrativo quanto nas lojas que, de 
maneira geral, tinham estruturas de com muitas divergências entre si, havendo um baixo nível 
de padronização.  

 

Se a dona fosse com a cara dela, ela dava aumento. As lojas preferidas 
tinham mais estrutura, tinham passadeira, arrumadeiras de roupas 
adicionais ... office boy...O estoque tinha aumentado muito por causa do 
planejamento. Tinham aquelas peças que encalhavam. Nesse momento, a 
empresa estava com caixa cada vez pior, os controles financeiros também e 
o crédito ruim. (E1) 

 

4.1.3 Intervenção 

A intervenção se deu liderada pelo novo CFO da empresa e apoiada por uma empresa 
de consultoria.  

 

Era crítico, a empresa estava na beira colapso, assim... coisa de mais 1 ano... 
Então a gente usou o medo da família de mecanismo pra a gente ter 
liberdade de fazer, de implantas as ações. ...No curtíssimo prazo, o foco foi 
todo no caixa... A gente foi achando as principais fontes de saída, a partir 
da modelagem financeira... Ia acompanhando as despesas e os impactos 
financeiros de cada coisa. ...A gente criou os procedimentos e padrões pras 
áreas, principalmente para controle de estoque, pra operação de caixa e pra 
fazer as aprovações. (E1) 

 

Na área comercial, o foco foi na reestruturação organizacional, tendo sido feita uma 
adequação das estruturas dos times de vendas de lojas aos seus respectivos volumes históricos 
de vendas, para que cada loja fosse geradora de caixa. 

 

A análise gerou uma redução de equipes de loja, principalmente no suporte, 
a gente fez os vendedores e caixas fazerem aquelas atividades 
administrativas também. A adequação de loja também em salário e 
comissão ... nas maiores, mais rentáveis ganhava-se mais, então deu pra 
criar um caminho mais claro de crescimento pra vendedora, pra gerente... 
Uma gerente de loja tendo melhor desempenho podia migrar para lojas 
maiores e mais rentáveis, tendo remuneração melhor, mais incentivo para 
compensar as reduções. (E1) 

 

Esse tipo de análise gerou também o fechamento de algumas lojas consideradas 
deficitárias, normalmente não adequada aos pontos em que estavam localizadas. 
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A gente deu uma normalizada nas retiradas também...a gente deixou um 
desconto, mas bem menor que aquele antigo... A gente trocou esses 
fornecedores administrativos...contador, assessor fiscal ... jurídico... todos 
trocados por outros com mais qualidade, que não era da família, não era 
amigo de ninguém...todo mundo novo.  (E1) 

 

A complexidade fiscal aliada à falta de controles da empresa gerou um nível de 
contingência fiscal registrado erradamente, que passou a ser gerido. 

A partir da modelagem financeira mais robusta e do início de implantação dessas ações, 
a empresa ganhou mais previsibilidade e credibilidade, e assim foi capaz de melhorar o seu 
status de crédito, envolvendo mais bancos nas disputas para ter uma disputa entre eles, 
melhorando as condições de empréstimos.  

 

A gente saiu do cheque especial e parou de pagar aqueles juros todos. O 
relacionamento com os bancos foi melhorando, todo ano a gente 
renegociava, logo em março, bem antes de vencer... (E1) 

Já diminuía a barganha do banco, porque a gente já não estava mais 
desesperado. Os empréstimos foram sendo honrados e o crédito foi 
melhorando. (E1) 

A gente se arrumou pra usar a Lei da Moda. (E1) 

A gente também foi renegociando todos os aluguéis. (E1) 

 

A empresa de consultoria, que entrou após a estruturação inicial realizada pelo novo 
CFO, ficou responsável por realizar diagnóstico aprofundado e implantar as recomendações em 
outras áreas não cobertas inicialmente, como estilo, fabricação de produtos, logística e 
comercial.  

Em todas essas áreas tinha alguém da família. (E2) 

 

Nesse período houve a estruturação de um dos processos mais críticos e menos 
estruturados da empresa, chamado Open-to-Buy, que contemplava a determinação de peças a 
serem produzidas e compradas, impactando, assim, a área financeira, pelo efeito em estoque e 
contas a pagar a fornecedores, assim como a área comercial, por influenciar a quantidade de 
cada item disponível em loja. 

 

A gente estruturou OTB (Open-to-buy), organizou o processo e deixou mais 
racional...Teve a implantação do sistema de controle na fábrica e também 
a otimização de tecido na fábrica. (E2) 

O planejamento de compras passou a responder pro financeiro, e não para 
compras, e não ficava mais sofrendo a pressão deles, de entregar para 
abastecer loja, pressão do comercial, pressão de compras... (E1) 

 

Na frente comercial, ocorreu a estruturação das áreas de Atacado e Varejo, cujas ações 
eram pautadas pela área financeira, como política de preços e descontos, mix de produtos e 
orientações de produtos e praças críticas a serem acompanhadas mais proximamente por não 
terem desempenho esperado ou por haver oportunidade de gerar mais caixa. 
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O atacado e o varejo também foi seguindo a modelagem, alinhando o 
comercial e o que tinha que fazer pra gerar mais caixa. (E1) 

Um ponto importantíssimo foi a mudança da regra de comissão do final do 
ano, que era muito alta. A gente reduziu e diluiu ao longo do ano. Lógico 
que se ele fizesse a conta, ia ver que na soma a gente passou a pagar menos. 
(E1) 

 

Nesse momento, houve uma maior atuação nas operações de loja, contando com o 
alinhamento de treinamento e contratação de pessoal comercial. 

 

A consultoria entrou com alinhamento com ele (CFO), e a gente foi mais em 
atividades de reposicionamento de marca, reposicionamento de produto e 
ações de marketing. ...As ações foram na linha de aumentar a quantidade 
de faixas de preço ... teve que reaver as decisões de marca que antes eram 
influenciadas pela comercial, pela multimarcas....Isso deixava o 
posicionamento todo pautado pelo comprador de atacado e os 
representantes de vendas de atacado, que entendia só de venda, e não da 
marca... ele venda várias marcas, não só a sua. ...A gente passou a fazer 
gestão da marca em si ... discussão sobre o significado da marca, as 
mensagens que ela quer passar e vendo a aderência do posicionamento do 
marketing, da comunicação, nos pontos de vendas, fazendo pesquisas de 
tendências. (E2) 

 

Além disso, houve a inversão do fluxo da lógica de concepção do estilo. Anteriormente, 
o estilo concebia o produto; a partir dos custos determinava-se o preço, aplicando uma margem 
fixa; e por último, caso o produto não vendesse, ia oferecendo descontos ao longo do tempo.  

 

O planejamento de compras passou a estipular a evolução dos preços no 
início até o final da coleção, setando a margem por produto e o estilo tinha 
que criar os produtos em função disso (dessas restrições). (E1) 

 

As ações de preço passaram a ser alinhadas com o canal do varejo, uma vez que o preço 
do varejo não poderia ser tão baixo a ponto de “canibalizar” as vendas do Atacado, que por 
definição têm que ter preços menores que o varejo. 

 

A gente passou a alinhar as ações (de preço) com o varejo, pro preço não 
matar o Atacado. (E1) 

 

Ações pontuais de investimento passaram a ser realizadas nas lojas. 

  

Onde tinha mais retorno, a gente foi fazendo uns investimentos pequenos, 
onde tinha mais potencial de retorno, com o próprio dinheiro da operação 
mesmo. ...Teve a inauguração de uma loja, mais pra produtos off (de 
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liquidação), para dar vazão pro estoque parado. A gente passou a fazer 
estudos prévios, antes de qualquer investimento. (E1) 

 

A intervenção passou por implantar uma governança de reuniões e rotinas de gestão 
com acompanhamento das áreas e projetos em desenvolvimento. 

 

Teve mais aproximação dessas ações pelo pessoal de baixo, e algumas de 
baixíssima complexidade ... por exemplo, a gente aumentou a iluminação 
no setor de controle de qualidade ... fez uma melhoria no conforto dos 
postos deles. Isso deu um resultado direto na redução devolução de peças. 
(E1) 

(Sobre o estoque e política de preços) A gente fez a padronização do ciclo 
de demarcação (de preços dos produtos), que eles baixavam sem 
critério...Tinha venda praticamente sem margem quando os produtos 
estavam no final da coleção... Os produtos passaram a ter margens 
diferentes, visando qualquer geração de caixa, menor que fosse... A gente 
fez a distribuição dos produtos separando pelo padrão de cada loja. (E1) 

 

A maior parte dessas ações foram iniciadas dentro de 3 meses no início do esforço de 
recuperação da empresa e dentro de alguns meses a empresa deixou de parar de apresentar 
fluxo de caixa negativo. 

Houve a promoção de substituição nos níveis imediatamente abaixo a diretoria, que 
foram admitidos já com a incumbência de promover determinadas mudanças e atingir objetivos 
pré-estabelecidos. 

 

O gerente de fábrica passou a ser cobrado pelos números de perda, sobras... 
por implantar os controles, e pelas quantidades de produção, 
produtividade... (E1) 

 

O embasamento por números teve relevância para esse convencimento interno, tendo 
como guia a modelagem financeira detalhada do negócio para guiar as ações, limitando 
qualquer tipo de tomada de decisão operacional desalinhada.  

 

Cada área passou a operar conforme o orçamento do financeiro, inclusive 
estilo e produto. (E1) 

 

4.1.4 Resultados 

Ao final do primeiro ano de atuação a empresa se encontrava em situação estabilizada 
do ponto de vista de caixa e a perspectiva de colapso iminente não era mais uma preocupação. 
Em meados do segundo ano, a empresa atingiu um patamar no qual não gerava lucro ou 
prejuízo. Todo o processo levou aproximadamente dois anos.  

Após esse período de estabilização, realizou-se uma reestruturação societária e de 
ativos para proteger a marca de potenciais riscos em função de passivos muito antigos, 
anteriores à fase de reestruturação. Pouco a pouco, vendo o reestabelecimento da empresa, a 
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família voltou a tomar conta do negócio. Ao longo do processo era significativa a quantidade de 
ações que tinham resistência e acabavam não sendo implantadas, principalmente as de redução 
de despesa e reduções em cargos que tinham relações familiares. Vários desses itens de 
melhoria se acumularam e passaram não ter mais força para serem implantadas e o orçamento 
acabou ficando mais sob gestão dos antigos donos e o ímpeto de expansão voltou a crescer.  
Quando a empresa saiu do negativo e voltou para o patamar de EBITDA zerado, internamente o 
ímpeto e a urgência de executar ações de mudança não foi mais o do início do processo. 

Apesar das dificuldades em implantar as ações, a empresa, de uma forma geral, passou 
a entender as a criticidade dos pontos que deveriam ser mudados e as decisões de não alterar 
foram feitas conscientemente. 

Alguns anos depois, fora do período aqui investigado, a empresa declarou recuperação 
judicial e foi fechando as suas lojas, mantendo apenas o canal de Atacado. 

 
 

4.2 Empresa B – Varejo de Presentes  

 

4.2.1 Contexto / Crescimento 

A empresa B é uma empresa de presentes que iniciou a sua produção no final da década 
de 80 por um casal que quis realizar uma transição de carreira, uma vez que já eram profissionais 
com formações não ligadas a negócios ou design de produtos e queriam mudar de rotina, 
priorizando mais o tempo em família. 

A empresa começou com a produção dos objetos de maneira artesanal e no início da 
década de 90 foi fundada a marca em si, tendo a sua base no sul do país. Os produtos 
comercializados eram utensílios de cozinha, enfeites, artigos de decoração e objetos para 
servirem de presentes de uma maneira geral.  

O sucesso da empreitada se deu em função do interesse de familiares e amigos, que 
depois acabou incluindo a atenção de lojas de departamento que passaram a fazer pedidos. Os 
produtos se diferenciavam pelo design e criatividade, assim, a proposta dos artigos e o conceito 
de loja da marca tiveram aceitação e iniciou-se um crescimento da quantidade de lojas pelas 
capitais do país a partir do modelo de franquias. Em menos de 5 anos de existência a empresa 
já contava com mais de 10 lojas franqueadas. 15 anos após a sua fundação o seu faturamento 
atingiu o patamar de aproximadamente R$ 90 milhões por ano com 90 lojas, 600 pontos 
multimarcas, além de quiosques em shopping centers. Durante esses anos, a empresa também 
contava com a participação de duas filhas do casal em cargos de gestão. 

 

4.2.2 Declínio e Diagnóstico 

No início dos anos 2010, já tendo uma rede que além de franquias, tinha lojas próprias 
e e-commerce, a empresa contou com a entrada de fundo privado de investimentos na 
sociedade. Essa decisão foi tomada em função do falecimento de uma das partes do casal 
fundador. 
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Naquela época, o público brasileiro não tinha o mesmo acesso a artigos 
inovadores. Pra você ter coisas diferentes você tinha que ir lá fora. Isso 
também aumentou o desafio, com o tempo. (E4). 

 

Uma consultoria foi contratada para assessorar o fundo no processo de avaliação do 
negócio para a aquisição, fazendo análises de potenciais ganhos, tendo levantado ganhos 
potenciais em eficiência e negociação, principalmente. Essa empresa, então, também entrou na 
sociedade.  

O conselho foi que foi formado teve a família, um sócio do fundo de 
investimentos e um sócio da consultoria... Nos 2 primeiros anos, foi feita 
uma transição da gestão da família pra esse novo grupo. (E4) 

Em 2013, o conselho que determinou as metas pros executivos, mas a 
empresa não alcançou (E5) 

 

Nesse ano foram realizados esforços no sentido de estruturar os processos de 
governança. 

Em 2014, criaram comitês direcionado pra essas melhorias, ... Comitê de 
Supply Chain, Comitê de Finanças, como foco em caixa... com participação 
dos conselheiros. (E3) 

 

Em meados de 2015, a empresa foi fortemente afetada pela crise que acometia o país. 

 

O dólar teve uma disparada e afetou muito por causa dos fornecedores da 
China. (E3) 

 

 A Figura 5 mostra o crescimento da cotação do dólar no período, evidenciando que no 
terceiro trimestre fechou em uma alta de 65% frente o mesmo período no ano anterior. 

 

Figura 5: Histórico de Taxa de Câmbio Dólar Comercial 

 

Fonte: Banco Central (2019) 
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Além disso, o indicador de Same Store Sales (indicador que mede o crescimento de 
vendas tomando-se por base as mesmas lojas do período base, eliminando assim o efeito de 
crescimento de quantidade de lojas) não era favorável. 

 

O Same Store Sales da rede franquias estava com mais de 10% negativo por 
uns 6 meses seguidos e os franqueados passaram a pressionar, querer fazer 
motim... Alguns deles estavam ameaçando entrar com ação contra a 
empresa... Essa combinação da receita decrescente com os custos 
aumentando criou a tempestade perfeita pra que a lucratividade da 
empresa caísse muito naquela época. (E3) 

 

Em 2015, empresa vinha apresentando despesas operacionais crescentes, sendo 
aproximadamente 25% do crescimento apenas em áreas administrativas, estagnação da receita 
e EBITDA decrescente a 3 anos.  

 

A empresa ficou mais complexa, o portfólio estava maior ... acumulando 
despesas e menos lucrativa. No ano anterior, ela não bateu as metas de 
vendas em nenhum dos meses. (E3) 

O engajamento também estava muito baixo. A gente rodou uma pesquisa 
no molde da GPTW (Great Place to Work) e o resultado foi de 67%, que não 
chega nem perto do patamar de 80 alto, 90% das empresas de referências, 
que são premiadas. (E4) 

 

4.2.3 Intervenção 

O período em que os conselheiros foram participando de forma mais aproximada no 
dia-a-dia da empresa, através dos comitês, serviu para que emergisse o sentimento de que um 
caminho diferente teria que ser assumido.  

 

Eles (grupo controlador) tinham uma sensação de alinhamento com os 
executivos (no que diz respeito a linhas de pensamento sobre gestão). (E4) 

 

O ano da intervenção foi marcado pela mudança na liderança da companhia e pelo 
começo da implantação de uma nova cultura. 

 

A gente implantou o kit de gestão, começou com os conceitos de 
meritocracia ... visão de cliente ... empresa menos hierárquica. (E3) 

Ter mais integração entre os departamentos e valorizar os caras que tinham 
mais senso de dono. (E4) 

 

Além de mudanças na diretoria – posições de áreas de presidência, Marketing, Produto 
e Comercial, houve a reestruturação organizacional da área comercial; implantação da diretoria 
de Marcas que passou a unificar as áreas de Marketing e Produto; a execução de projetos de 
eficiência em áreas de suporte como Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Financeira, 
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Centro de Distribuição e Logística; centralização da sede, Implementação de Planejamento 
Integrado e atuação focada na recuperação do relacionamento com franqueados. 

Após esse período, uma nova gestão assumiu muito em função do posicionamento de 
um dos membros do conselho de administração frente aos resultados abaixo da expectativa por 
um prolongado período. Nesse momento de virada um membro da consultoria assumiu a 
posição de CEO e outro foi nomeado diretor de Pessoas e Performance, enquanto o fundo de 
investimentos indicou um diretor para a cadeira Comercial. A diretoria de Marketing e Produto, 
anteriormente gerenciada pelas filhas da família foi sucedida por um funcionário promovido 
internamente tendo trabalhado diretamente com as antigas diretoras. 

As primeiras iniciativas foram agrupadas em blocos relacionados a sobrevivência, 
manutenção, desenvolvimento e crescimento. 

 

Ter mais integração entre os departamentos e valorizar os caras que tinham 
mais senso de dono. (E4) 

 

A gente começou a tocar a recuperação do relacionamento com a rede de 
franqueados ... a parte de eficiência de processos ... redução de despesas ... 
principalmente a implantação do modelo de gente. (E3) 

 

A frente de Manutenção envolveu a reestruturação organizacional das áreas de criação 
e curadoria, 

 

Teve a parte da promoção interna de funcionários, ações de melhoria do 
ambiente para melhorar o poder criativo... A integração com áreas de 
marketing, VM (visual merchandising), vendas, comunicação... Teve a 
elaboração do Plano da Marca, que deu a diretriz de o que que a gente tem 
que fazer na marca. Qual é a fronteira entre as diferentes marcas do Grupo? 
... Uma frente relevante foi a do desenvolvimento dos projetos de sourcing, 
pra reduzir a dependência do dólar e de capital de giro dos produtos 
chineses... Então a gente desenvolveu o relacionamento com fornecedores 
aqui da América Latina. (E3) 

 

A frente de crescimento envolveu o estudo e participação em empresas menores 
complementares à atuação já estabelecida pelo grupo, do ponto de vista de produtos. As 
empresas alvo também atuavam com artigos e presentes considerados inovadores, tendo 
produtos que não compunham o portfólio da empresa em linhas de decoração, presentes e até 
mesmo vestuário e acessórios. 

 

Isso (as aquisições) ajudou a diminuir a curva de aprendizado. (E3) 

 

Durante o período de intervenção do time que passou a fazer a gestão da empresa, o 
principal foco das atividades no curto prazo foi a de realizar um choque de eficiência, passando 
pelo enxugamento de despesas G&A (General and Administrative – as despesas gerais e 
administrativas), que ao final do ano culminou em uma redução de 20% a 30% nessas contas.  
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A primeira área a ter reduções foi a própria área de Gente e Gestão, até 
para servir de exemplo. Entre as ações implantadas houve a redução da 
quantidade de sedes administrativas, aproveitando para implantar um 
open office. (E3) 

A gente olhou muito o custo de frete. Teve uns projetos com modelos de 
otimização e a gente fez muita negociação usando esse argumento de 
parceria. (E3) 

 

Dentro dessa linha a empresa implantou a cultura de Orçamento Base Zero, abordagem 
para planejamento e orçamentação na qual nenhuma referência é feita ao nível de despesas do 
ano anterior. 

No momento da entrada da nova gestão, o CEO enviou uma carta assinada a todos os 
fornecedores da empresa. 

 

A gente mandou uma carta pra todos os fornecedores, eu assinei a carta, 
falava do momento da empresa e já falava que tinha que reduzir pelo menos 
30% no valor de todos os contratos...Com os fornecedores da China a gente 
usou o discurso de que tinha que reduzir pra a gente continuar comprando, 
porque senão, não ia ter mais empresa pra continuar comprando. (E3) 

 

Do ponto de vista de otimização, os processos de Varejo e Franquias também foram 
revistos com o intuito de padronizar a partir de referências de produtividade internas 
(benchmarks internos). 

 

Teve negociação direta com os fornecedores chineses tentando aumentar o 
discurso baseado em uma relação de parceira para ter redução nos 
contratos. (E3) 

Historicamente a empresa não pechinchava, não negociava, então os 
valores sempre subiam. (E4)  

Em paralelo, na gestão, a principal abordagem foi a implantação do 
nosso modelo de gente e gestão. (E3) 

 

De uma maneira geral, as ações envolveram estruturação de processos atrelados às 
etapas de uma Sistema de Gestão de Desempenho conforme a representado pela Figura 6. 
Principalmente os executivos das cadeiras de CEO e da Diretoria de Pessoas & Performance 
lideraram essa frente, muito em função de terem o background de consultoria, lançando mão 
de frameworks semelhantes com estruturas baseadas em conceitos desse tipo. 

 

 Ao longo disso tudo a gente foi tentando, no dia-a-dia, vendo como as 
pessoas trabalhavam, quem entregava ... identificando os talentos da 
empresa. (E4) 
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Figura 6: Performance Management Systems Framework 

 

 
 

Fonte: Ferreira & Otley (2009) 

 
Dessa forma, o processo contou com a revisão e o alinhamento da visão da empresa e 

desdobrando o do planejamento estratégico de maneira mais estruturada a partir daí. A 
comunicação foi tida como uma prioridade, havendo o cuidado de transmitir constantemente a 
mensagem do que esse grupo acreditava em termos de gestão do negócio. Seguindo esse 
mesmo norte, além do desdobramento de estratégias e metas, o aspecto “soft” foi um grande 
foco do desenvolvimento, implantando processos para a avaliação de comportamento e 
competências. A partir daí, a empresa implantou o processo de Avaliação de Desempenho 
unindo os aspectos “soft”/comportamentais às metas traçadas no início do planejamento, que 
passariam a impactar a remuneração variável, que passou a ser mais agressiva, além de contar 
com gatilhos de aumentos em função do atingimento de metas acima das expectativas. 

 

A gente passou a fazer o processo de Recrutamento e Seleção estruturado, 
... a gestão com as em metas, rodava o ciclo de avaliações, com bonificação. 
(E4) 

O driver foi muito pelo pensamento de meritocracia... Eles tinham muito 
essa questão da hierarquia, a gente diminuiu muito isso... delegando mais... 
tendo as coisas menos centralizadas... Os diretores ficaram mais acessíveis 
por todo mundo (E3) 

Antes tinha uns casos, por exemplo, de que precisava marcar com a 
secretária pra ela marcar uma conversa com o Presidente... A gente criou 
grupo de WhatsApp com todos os funcionários da empresa, todo mundo 
tinha o número de todo mundo. Isso numa época que esse tipo de coisa era 
bem disruptiva, não era que nem hoje em dia... A ideia era deixar a 
comunicação, a tomada de decisão, tudo mais rápido. (E3) 
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Tinham também alguns benefícios que só quem era diretor tinha.  A gente 
também cortou isso. (E3) 

 

O maior nível de autonomia delegado às pessoas veio acompanhado ao aumento na 
cobrança através dos modelos de avaliações por metas anteriormente citados, forçando, dessa 
forma, à aceleração da maturidade das pessoas.  

Os novos executivos buscaram utilizar o discurso de tratar os funcionários mais como 
sócios da empresa para aumentar o engajamento nos resultados, fazendo principalmente 
durante as trocas do dia-a-dia, mas também a partir do processo de inclusão de funcionários 
como sócios minoritários a partir do financiamento de compra de quotas, além do início do 
reconhecimento daqueles que, de fato, passaram a demonstrar atitude de dono. 

 

A gente deu autonomia e cobrava também, e o pessoal respondeu bem. A 
gente tratava as pessoas como se elas fossem sócias do negócio também. 
Tinha essa coisa da atitude de dono. (E3) 

(Sobre o tratamento cultural) A gente fazia isso nas trocas do dia a dia 
mesmo... E outro ponto foi que a gente teve o processo de ajudar a financiar, 
de fato, os funcionários nas compras de ações, pra virar sócio da empresa. 
(E4) 

 

Pode-se dizer que a cultura predominante passou a ser àquela praticada pelos sócios da 
consultoria à qual pertenciam tanto o CEO, quanto o Diretor de Pessoas & Performance.  

 

Internamente, a gente encarou como grande parte do desafio o processo de 
conquistar a confiança dos funcionários, sendo humildade, porque, afinal, a 
gente estava chegando na casa dos outros, apesar da casa também ser 
nossa, mas tinha que respeitar. (E4) 

 

As metas para a empresa como um todo eram definidas em função de pilares de i) Caixa; 
(ii) Lucratividade; e (iii) Longevidade. Os dois primeiros pilares envolvendo metas financeiras, 
sendo o primeiro focado em fluxo de caixa livre e indicadores de razão de dívida líquida por 
EBITDA, e o segundo abarcando metas puramente de resultado. O pilar de Longevidade envolvia 
indicadores que indicavam tendências de longo prazo como a Saúde da Rede - representada 
pelo Same Store Sales; indicadores de Qualidade – relacionados a perdas e devoluções; de 
Gestão de Pessoas – envolvendo desligamento de talentos e cobertura de sucessores; e de 
Marca – que envolvia pesquisas de percepção da Marca pelos clientes. 

Do ponto de vista de expansão, a loja buscou alternativas para viabilizar abertura de 
lojas de menor porte, uma vez que a crise atingira fortemente as capitais. 

 

A gente conseguiu viabilizar esse tipo de avanço em cidades do interior, 
menor, sendo que foi possível viabilizar umas lojas com faturamento menor, 
com um investimento mais baixo. (E3) 
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4.2.4 Resultados 

Em dezembro do ano de 2015, houve a virada no indicador de Same Store Sales, 
passando novamente a crescer, indicando a virada do negócio.  

 

No ano anterior, a gestão antiga tinha levado pro conselho um orçamento 
com uma projeção de prejuízo, com um resultado pior que em 2014. (E3) 

 

Na prática, com a nova gestão, a empresa conseguiu apresentar lucro no período, 
superando o resultado de 2014, assim, em 2015 os funcionários que conseguiram atingir as suas 
metas receberam pela primeira vez pagamentos de Participação nos Lucros e Resultados, 
seguindo a parte de reconhecimento do modelo de gestão implantado ao longo do ano. No ano 
seguinte a empresa alcançou também as metas de desligamento de talentos abaixo de 10% e o 
resultado de Pesquisa de Clima ficou em aproximadamente 80%. O indicador de Same Store 
Sales ficou em aproximadamente 9,5%, superando a meta estabelecida de 5%. O montante 
EBITDA atingido também foi próximo do dobro da meta. Pela primeira vez, a empresa manteve-
se com caixa líquido em todos os meses do ano, feito muito difícil de ser alcançado no setor do 
varejo, em função de meses de extrema necessidade de caixa por conta de sazonalidade, 
havendo melhoria nos indicadores de Prazo Médio de Pagamento e Recebimento. A partir dessa 
fase de estabilização, os focos do ponto de vista financeiro aumentaram no aspecto de 
inadimplência, apesar de esse já ser um ponto de relevante preocupação desde o início da 
intervenção. Dessa forma, em 2016 a empresa alcançou a marca de aproximadamente 200 lojas. 

Nos dois anos subsequentes, a empresa apresentou mais dois saltos de crescimento, até 
fazer a sua primeira grande aquisição de outra empresa, no final de 2017, incluindo mais uma 
marca para o seu portfólio, fazendo com que a empresa praticamente dobrasse de tamanho em 
termos de vendas. A empresa acelerou essas operações de aquisições, pelo fato de o mercado 
estar mal de uma maneira geral e os valores estarem mais baixos, enquanto a empresa estava 
em um bom momento, com caixa favorável, aproveitando, assim uma situação de baixa do 
mercado. 

Esse movimento seguiu o viés trazido pelo fundo de investimentos que tinha grande 
foco em Private Equity, que desde a sua entrada, tinha na tese de investimento a estratégia de 
crescer a partir da criação de grupo, fazendo aquisições. 

No momento dessa aquisição a empresa foi avaliada em 6 vezes o valor mensurado 
quando o grupo de turnaround chegou à empresa, 2 anos antes. 

O relacionamento com os franqueados, outrora desgastado, foi recuperado de tal forma 
a empresa ter figurado em listas de premiação de melhores franqueadoras, anos depois. Em 
relação aos funcionários, a empresa também recebeu premiações em lista de melhores 
empresas para se trabalhar. A empresa também obteve melhora em índices de sites de 
reclamações, atingindo os maiores patamares, representando a satisfação do cliente. 

Tendo passado um ano de estabilização, a marca passou a crescer nos anos 
subsequentes, passando de 130 para 250 lojas em aproximadamente 4 anos. 
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4.3 Empresa C – Moda lifestyle de aventura 

 

4.3.1 Contexto / Crescimento 

No início dos anos 80, o casal de fundadores iniciou a produção de bolsas e acessórios 
que eram comercializados em lojas das grandes marcas da época, normalmente associadas ao 
universo jovem, de esportes e aventureiro. Aproximadamente 10 anos depois foi aberta a 
primeira loja própria da marca, na primeira metade dos anos 90. Nesse momento houve a 
entrada de mais um casal que também fazia parte da família e a empresa passou a atuar no 
setor de varejo de vestuário de moda masculina e feminina, ligada um posicionamento de estilo 
de vida de esportes, aventura e vida outdoor de uma maneira geral. 

Em meados dos anos 2000, a empresa passa a atuar também nos canais de B2B – 
Business-to-Business (venda para empresas), que vendia majoritariamente bolsas, mochilas e 
acessórios personalizados para empresas; e Atacado, que vendia os produtos para lojas 
multimarcas em diversas cidades do país. Em 2015 a empresa atingiu o patamar de 22 lojas 
físicas, todas no estado do Rio de Janeiro, além de um E-Commerce e mais de 150 pontos de 
vendas em todo o país. 

Dessa forma, os 2 casais de sócios dividiram as áreas da empresa entre si, tendo um 
sócio encarregado do Planejamento, Recursos Humanos, Departamento Pessoal, Tecnologia da 
Informação e Administrativo; outro encarregado de Atacado e Suprimentos; o terceiro a frente 
de Estilo, Compras, B2B, Varejo e E-Commerce; e o quarto sócio a frente de Marketing, Fábrica 
- que produzia as bolsa, mochilas e acessórias - e Visual Merchandising. 

Empresa foi crescendo baseada no conhecimento da família em criar os produtos e na 
capacidade de criar um nicho de identificação com o seu público em termos de estilo de vida, 
por serem pessoas que praticavam as atividades e valores utilizadas como plataforma para o 
posicionamento da marca, que era fortemente atrelado a esportes e atividades outdoor. 

Os seus consumidores tinham, em maioria, entre 30 e 40 anos, das classes A/B, sendo 
um público voltado para um estilo de vida saudável e esportivo e marca buscou patrocinar e 
estar associada a eventos e competições de alguns esportes outdoor na terra e no mar, além de 
buscar um posicionamento de empresa social e ambientalmente responsável, com projetos e 
ações sociais focados em qualidade de vida. A empresa conseguiu se estabelecer como uma 
marca competitiva no segmento, em parte pelo mix de produtos/preço justos para o consumidor 
em comparação a seus competidores. 

Em 2016, a rede de lojas próprias da empresa passou a contar com 7 lojas de rua e 13 
em shopping centers, sendo que o Varejo somado ao E-Commerce representavam 
aproximadamente 89% do faturamento, com o B2B abarcando 6% e o Atacado com os 5% 
restantes. 

As vendas apresentavam uma predominância da linha masculina, a qual a marca era 
mais fortemente associada, representando 69%, enquanto o feminino tinha 29% e o restantes 
3% eram de unissex, que englobavam bolsas, mochilas e acessórios. Apesar das peças vendidas 
serem majoritariamente masculinas, o principal público comprador era o feminino (57%). 

Após um 2014 difícil, a empresa voltou a crescer em Same Store Sales em 2015, mas 
com um 2016 mais fraco no setor, o SSS reduziu 8%. 

Em função da sua atuação e da sua longevidade, a marca havia conquistado um certo 
nível de reconhecimento, porém muito regionalizado, não tendo presença relevante fora do 
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estado do Rio de Janeiro e, em certo nível, tendo caído em esquecimento por parte do público 
consumidor, que não tinha mais recorrência de compras. 

A empresa utilizava fornecedores 100% nacionais para produzir as suas peças e as 
margens dos seus produtos eram em geral inferiores aos competidores do mesmo nicho, em 
função dos preços menores. O custo do produto era a conta mais relevante e representava 
aproximadamente 30% da receita bruta, as despesas mais relevantes eram as de Ocupação, 
principalmente aluguel, além da folha salarial.  

Para suportar a sazonalidade do varejo, a empresa continuamente contava com 
empréstimos bancários que geravam despesas financeiras relevantes em pagamentos de juros 
de parcelas, além dos juros pagos a factorings mercantis para antecipação de recebimentos, 
mecanismo fortemente utilizado nas vendas do Atacado e B2B, uma vez que para o Varejo esse 
tipo de operação já ocorria de forma casada ao realizar vendas via cartão, que também 
acarretava em mais juros. 

A forte dependência de vendas da empresa é representada a seguir, na Figura 7, no qual 
ressalta-se que no mês de dezembro, a média mensal de vendas do ano é multiplicada por 4. 

 

Figura 7: Sazonalidade de Vendas da Empresa C 

 
 
 

4.3.2 Declínio e Diagnóstico 

Como acontece em um número significativo de casos de empresa familiares desse porte, 
a empresa foi crescendo e novos desafios foram emergindo relacionados a gestão e 
coordenação de atividades.  

 

Eles foram crescendo e fazendo essas coisas da maneira que dava... então 
você vê contratação do amigo, do primo, do amigo do amigo... (E6) 

O foco dos fundadores, desde o início foi muito mais voltado pra executar 
as atividades no nível mais operacional e nada voltado pra planejamento, 
pra visão de longo prazo... Então você tem os fornecedores que são os 
amigos e não necessariamente as pessoas que a empresa precisa. (E5) 

 

Com o passar dos anos, os custos e despesas se mantiveram em um nível 
aproximadamente linear, enquanto as vendas sofreram quedas acentuadas em alguns anos, que 
foram suficientes para deteriorar as magras margens do negócio, que apresentou prejuízos por 
pelo menos 3 anos seguidos.  
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Pra eles (sócios) a culpa (da má a situação financeira da empresa) era 
sempre da crise, da crise...(E5) 

Ficavam nessa esperança do mercado virar, de recuperar... que isso ia fazer 
as vendas responderem. (E6) 

 

Essas expectativas foram nutridas ano após ano, porém o mercado brasileiro não 
demonstrou nenhuma mudança significativa, tão pouco o mercado regional, da cidade do Rio 
de Janeiro, que, pelo contrário, sofreu com uma economia em declínio – Figura 8 tendo sido um 
estado que ficou sempre entre as primeiras posições no ranking de fechamento de postos de 
trabalho, tendo reduzido a sua participação na economia brasileira no período, conforme 
mostrado no Figura 9. 

 

Figura 8: PIB do Estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: IBGE 

 

Figura 9: Participação do Estado do Rio de Janeiro no PIB do Brasil 

 
Fonte: CEPERJ 

 

Formou-se um cenário de falta de confiança por parte dos fornecedores e instituições 
de crédito em função dos atrasos nos pagamentos. 
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Depois de um tempo, você promete pro fornecedor uma vez, duas vezes... e 
não honra, o cara fica sem esperança, não confia mais. (E5) 

Eles estavam empurrando com a barriga, se alavancando ao longo dos 
anos, só que essa alavancagem ficava cada vez mais cara ... eles viviam 
pedalando, pedalando (postergando pagamentos) ... e chegou num 
momento que não tinha como pedalar mais... Foram se alavancando ainda 
mais, ao invés de ajustar o tamanho do sapato ao tamanho do pé.  (E6) 

Não tinham mais crédito, o negócio apertou... O fornecedor não vê uma 
saída no horizonte. (E7) 

 

Falta de visão e planejamento foram citados como fatores atrelados aos atrasos de 
pagamentos e deterioração da situação financeira. 

 

Tinha uma falta de visão financeira, e eu quero dizer isso: você ter uma visão 
clara das margens da empresa pra você ir reajustando ao longo do tempo e 
você ter uma visão clara do que está acontecendo no caixa da empresa. (E6) 

Uma falta de visão clara das finanças da empresa... Não tinha gestão e 
controle da produtividade dos vendedores. (E5) 

 

Identificou-se a necessidade de melhorar a visibilidade da empresa para fortalecer a 
marca. 

Eles não tinham presença, tinha pouca visibilidade nas redes sociais, era 
muito low-profile... O marketing não ajudava (as vendas), não aparecia. Era 
muito ruim. (E6) 

 

O canal do E-Commerce tinha uma representatividade muito baixa frente a venda total 
da empresa e se fosse colocada em um ranking com as lojas físicas, oscilaria entre o último e o 
penúltimo lugar, conforme quadro a seguir que demonstra a posição relativa desse canal, que 
ficou em último lugar (21º) durante dois anos seguidos. 

 
Quadro 1: Posição E-Commerce em Ranking de lojas físicas – Empresa C 

 
Fonte: Relatórios gerenciais Empresa C 
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Nesse momento a empresa gastava muito em despesas financeiras, além dos juros 
pagos a bancos, factorings e eventualmente a fornecedores a empresa com frequência utiliza a 
linha de cheque especial que incorriam em juros extremamente elevados que intensificavam o 
nível de cobrança. 

 

Estava endividada e não era pior porque não estava conseguindo pegar 
mais no banco ... fornecedor atrasado ... aluguel... (E6) 

Muita cobrança (de pagamento de débitos) dos fornecedores, os sócios 
sendo cobrados diretamente... O problema é quando o normal passa a ser 
atrasar pagamentos, por exemplo não pagar imposto para poder pagar 
aluguel, pra pagar folha de pagamento, pra pagar um fornecedor crítico... 
Não era mais um atraso eventual. (E5) 

 

A situação de estresse financeiro passava para as relações interpessoais dentro da 
empresa: 

 

Já tinha muito desgaste entre alguns sócios e os funcionários ... a situação 
da empresa não ajuda nada também (sobre as relações tensas). (E5) 

 

De uma maneira geral, a marca tinha identificação com um estilo de vida carioca com 
uma perspectiva positiva. 

 

Tinha um recall positivo, o consumidor reconhecia a história da marca, era 
uma marca sem arranhões... Era sempre aquela coisa de: “eu comprava a 
marca”, mas quando você ia perguntar pra pessoa, ela não lembrava 
porque tinha parado de comprar... Era uma marca que tinha caído no 
esquecimento. (E5) 

Eu acho que eles, realmente, não se atualizaram ao longo do tempo, então 
a marca ficou pouco atraente. (E6) 

 

4.3.3 Intervenção 

Com o passar do tempo os problemas de caixa foram se intensificando até o ponto em 
que o CFO da empresa a época passou a liderar as discussões a respeito de promover uma 
mudança profunda na empresa a fim de evitar o colapso em função de ausência de caixa, 
passando também por mudanças e renovações nas ideias de gestão da empresa. 

 

Foi até o ponto do CFO antigo chegou pra família, conversou com eles e 
chamou a gente porque a empresa não estava mais conseguindo daquele 
jeito... Tinha que dar uma oxigenada nas ideias. (E5) 

 

Nesse momento, a empresa contatou uma boutique financeira, especializada em 
realizar assessoria financeira e gestão de recursos. Essa empresa já havia prestado serviço 
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pontual de assessoria financeira à Empresa C e contava com um segmento de Gestão Interina, 
que nesse momento foi abordada para liderar o processo de turnaround da empresa. A própria 
decisão de incluir um grupo para liderar a gestão da empresa acaba não sendo rápida em função 
de, além de ser uma drástica mudança que tem impactos na imagem dos controladores, 
também necessitar reunir o consenso entre os 4 sócios da empresa.  

A equipe que passou a tocar a gestão da empresa se estruturou em um pilar de 
qualificação de equipe em setores chave. 

 

A ideia era ter uma gestão mais profissional, melhorar a parte digital, com 
o E-Commerce, melhorar a visibilidade da marca, aumentar o desejo (pela 
marca)... O atacado também tinha que melhorar. (E5) 

 

A empresa costumeiramente contava com empréstimos para dar fôlego ao seu capital 
de giro, e assim, pode-se dizer que o momento em que o acúmulo de problemas culminou na 
empresa se sentir sem opções a não ser promover essa drástica mudança se deu quando a 
tentativa de renovar ou obter mais uma linha de crédito bancário foi negada pela instituição 
financeira.  

Você chega no limite, quando o você vai bater na porta do banco, e ele fala 
“não”. (E7) 

 

O grupo passou a responder pela gestão da empresa, sendo liderado por um sócio na 
posição de CEO. 

 

A primeira reação (dos funcionários e sócios) foi de esperança (em relação 
à mudança), mas depois isso já se transforma numa ansiedade de ver 
implantações e os frutos, as coisas acontecendo... No início você tem meio 
que se provar (frente aos sócios da empresa). (E5) 

 

Do ponto de vista do time da gestão, pode-se dizer que a comunicação com os 
funcionários foi uma dificuldade encontrada de se explicar o que exatamente significava, 
naquele momento, fazer a gestão da empresa para um conjunto de pessoas que estavam 
acostumadas a muitos anos a verem outro grupo no comando da empresa.  

 

O nível de satisfação estava muito baixo, então quando a gente chegou, foi 
uma esperança pra esses caras, uma luz. (E5) 

 

Grande parte do foco dado nas primeiras fases da atuação foram em dar mais 
racionalidade às decisões, tirar do plano tácito e influenciado por achismos, fazendo com que as 
decisões pudessem ser mais pautadas por número e fatos concretos. 

 

A ideia era sair do achismo, dar mais racionalidade... Podia ate ser aquilo, 
mas a gente passou a forcar eles a mostrarem algum número que 
comprovasse aquilo que eles estavam falando. (E5) 
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No modelo de negócios da empresa, à exceção de mochilas, bolsas e acessórios, a 
comercialização era feita a partir da compra de roupas de fornecedores, sem fabricação em uma 
unidade produtiva própria. Assim, o principal dispêndio era o de pagamento a fornecedores 
referente às mercadorias produzidas e vendidas à empresa.  

 

Uma frente muito importante foi em (Planejamento de) Compras ... ter mais 
assertividade das compras, fazer um planejamento, reduzir as sobras, 
reduzir coberturas... Um esforço foi descobrir qual era aquele número 
mágico de cobertura... A gente começou acompanhar direto com elas 
(gerentes de Planejamento de Compras). (E5) 

 

Para isso foram criados processos de acompanhamento e validações das compras da 
empresa resultando em orçamento de compras reduzido, com uma cobertura de estoque mais 
apertada. 

 

Um dos principais problemas que a gente viu era a expectativa de vendas, 
que eram superestimadas, e isso gerava um volume de compras muito 
acima. (E5) 

 

No primeiro trimestre de implantação desse processo, a previsão de vendas foi de 124% 
- significando que as projeções foram 24% acima das vendas reais, para 95% - significando que 
as projeções foram 5% abaixo das vendas reais. A racionalização desse processo, no primeiro 
ano gerou uma redução de 18 mil peças (aproximadamente 10% a menos em compras) em 
relação ao planejamento anterior vigente anterior, impactando em 29% menos sobra de 
estoque e 11% de crescimento de margem para a primeira coleção impactada. 

Do ponto de vista da marca, uma outra consultoria trazida para conduzir o processo de 
rediscussão da Marca, em um plano mais estratégico indo até o desdobramento em termos 
conceituais, sem, contudo, chegar a instrumentalizar de forma tangível em ações de marketing, 
visual merchandising, ações promocionais, etc., operacionalização que ficou a cargo da equipe 
de Marketing interno. 

 

A gente passou a olhar mais o Mark-up (razão entre o valor de venda e o 
custo do produto), para tentar garantir um patamar mínimo planejado para 
cada mês... Antes eles estavam acostumados a olhar só o preço final de 
vendas... Acabavam dando uns descontos que no final das contas já não 
tinha mais margens pra cobrir os custos da empresa ... isso só pra dar mais 
entrada de fluxo no curto prazo. (E5) 

 

De uma forma geral, principalmente para os processos de Planejamento – que nesse 
contexto envolve a definição de quantidades e preços por canal e loja ao longo do tempo para 
cada produto, passaram a ser mais proximamente acompanhados e divulgados 

 

A gente passou a usar muito o Qlik (ferramenta de BI - Business Intelligence) 
para fazer mudanças, tomar decisão com mais velocidade ... transferência 
entre lojas, demarcação dos produtos. (E5) 
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Do ponto de vista de expansão da empresa, inicialmente, havia planos mais liderados 
pelo CFO anterior. 

Havia estudos com a intenção de direcionar o crescimento da empresa no longo prazo 
através de franquias da marca, que não foram para frente em função da ideia de primeiramente 
realizar uma “arrumação da casa”, focando em estruturar melhor a empresa e organizá-la antes 
de começar qualquer movimento de aumento de lojas, além do aspecto da marca, que tinha 
que se mostrar atrativa para possíveis franqueados. Dessa forma, a após a reorganização 
administrativa, estava no plano um momento posterior de foco no fortalecimento da marca. 

 

Ele (CFO no momento da chegada) tinha aquele projeto das franquias, mas 
já era difícil do jeito que estava, imagina abrindo franquia... A ideia era 
organizar as coisas, depois começar em pensar em qualquer coisa desse 
tipo. (E5) 

 

Assim, nessa fase, as reduções de custos e despesas envolveram a avaliação de 
fornecedores e redução de prestadores de serviços. 

 

Tinha aquelas consultorias de Atacado, de marketing, que a gente foi 
cortando ... a ideia era que a própria empresa conseguisse tocar aquelas 
coisas. (E5)  

 

Um novo CFO (E6) com experiência no mercado de shoppings foi contratado tendo a 
missão de reduzir custo de ocupação. Nesse momento, o antigo CFO foi deslocado para a gestão 
da fábrica, passando a atuar mais em conjunto com o processo de B2B, que dependia 
fortemente da produção interna. 

 

A gente começou a fazer as renegociações com os shoppings, que eram 2/3 
do custo de ocupação. (E6) 

 

Demais reduções com prestadores de serviços atingiram o patamar de 8,5%, o custo de 
ocupação reduziu em 24% contando com a otimização do portfolio de lojas, incluindo 2 
processos de fechamentos de lojas deficitárias e alteração de 2 pontos de lojas. 

Apesar disso, outras 2 iniciativas foram colocadas em discussão na frente de 
crescimento que não eram baseadas em aumento de lojas, envolvendo licenciamento e 
parcerias. 

Teve o projeto do licenciamento (com um grande grupo de mídia), que a 
ideia era dar projeção nacional, fortalecer a visibilidade... O outro (projeto) 
acabou que não foi pra frente, mas ia na mesma linha de usar a capilaridade 
deles (parceiro de licenciamento). (E5) 

 

O segundo projeto mencionado, que não foi concretizado envolvia colocar um produto 
símbolo da marca nas lojas de uma grande rede varejista, dando projeção nacional. 



 

 

44 

Em relação a equipe, no primeiro momento a empresa fez mudanças no nível gerencial, 
primeiro transferindo a gerente comercial do Varejo para a área de B2B, que não tinha um 
gerente responsável até então, tendo uma grande fração de vendas geradas de forma passiva 
ou a partir de leads (vendas potenciais) trazidos pelos sócios da empresa, em uma dedicação 
parcial do tempo. 

 

A ideia era dar mais peso, senioridade, ter uma atuação mais ativa na 
prospecção dos clientes ... ela passou a fazer visitas, viajar direto pra São 
Paulo. (E5) 

 

Em função disso, a posição de Gerente do Varejo, a responsável pela principal linha de 
faturamento da empresa foi substituída por outra profissional do mercado, que entrou alinhada 
aos conceitos do novo grupo. 

O E-Commerce passou a contar com um gerente, posição que não existia, que passou a 
liderar o projeto de reformulação do site. 

 

Ele entrou pra tocar o novo site ... mexeu na logística (E5) 

 

Esse esforço fez com que o E-Commerce, comparativamente às outras lojas, subisse para 
um pouco no ranking, porém estando longe da liderança em termos de venda. 

Com todas essas mudanças no corpo de diretores e de média gerência, a família passou 
a compor um conselho para que fossem feitos alinhamentos e reportes entre eles o grupo de 
gestão. 

 

A empresa entrou também pra ver a questão da linha (de crédito 
estruturado) ... tinha essa expectativa. (E5) 

 

Um dos principais ativos intangíveis do grupo de assessoria que liderou a gestão do 
turnaround era a expertise em intermediar operações de Crédito e de Fusões e Aquisições, dessa 
forma, o processo foi conduzido visando uma operação estruturada de modo a sanar a situação 
de caixa na empresa por um longo período.  

Assim, o grupo liderou a estruturação da tese de investimentos e manteve aberta a 
frente de captação, gerindo o relacionamento com instituições financeiras que pudessem entrar 
com um crédito estruturado. Ao longo do primeiro ano, não foi possível fechar uma operação. 

 

Na virada do primeiro para o segundo ano teve a mudança no Marketing e 
no Estilo, com a contratação dos novos diretores. (E6) 

 

Essas duas áreas (Marketing e Estilo/Criação) não contavam com funcionários desse 
nível de senioridade desde a saída dos sócios para integrarem o conselho de administração.  

Ao final do ano, a empresa apurou uma receita inferior ao ano anterior, com uma 
quantidade menor de lojas, sendo o indicador de Same Store Sales também inferior, porém com 
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margens superiores. Esse efeito teve um impacto no caixa, que apesar de ter deixado a empresa 
com indicadores mais saudáveis, promoveu uma redução na disponibilidade de capital de giro. 

Na virada para o segundo ano, visando promover mudanças mais aceleradas, a empresa 
responsável pelo turnaround promoveu uma troca na posição da liderança do processo, 
trocando o sócio encarregado.  

 

Quando ele entrou, a estratégia foi pra um lado mais agressivo, investindo 
mais, uma estratégia de expansão (E7) 

Teve mais investimentos, com a expectativa que tivesse um retorno mais 
imediato. (E6) 

 

Ao final do primeiro ano, liderado pelo novo Diretor de Estilo e Criação, tomou-se a 
decisão de investir em produtos mais premium, enfatizando a busca por uma maior percepção 
de valor.  

Aumentou a qualidade dos produtos, ficou todo mundo com uma 
expectativa de que o produto novo ia vender mais ... as pecas eram bem 
mais caras também. (E6) 

 

Nesse meio tempo, também houve a substituição da Gerente de Varejo para outra que 
estivesse mais alinhada a essa nova imagem, sendo a terceira nessa posição no intervalo de um 
ano. Cada nova responsável pelo Varejo promovia mudanças de equipes, tanto realizando 
alterações de times entre lojas, quanto substituindo por pessoas do mercado. 

No segmento do Atacado, também houve a alteração da gerente responsável, e os 
principais pontos endereçados diziam respeito aos indicadores de Quebra de Pedidos, quando 
o lojista multimarcas realiza um pedido para, posteriormente cancelar; e o indicador de 
inadimplência, que eram considerados acima da média dos seus pares, fazendo com que um 
maior foco fosse dado a checagem cadastral do comprador a fim de reduzir esse índice. 

Em função do ciclo de concepção e produção de uma empresa de moda, os produtos 
das novas linhas passariam a ser comercializados dentro de um ano praticamente, a contar 
daquela data. Dessa forma, foi tomada a decisão de lançar uma minicoleção em um ritmo mais 
acelerado para começar a exibir ao mercado as mudanças em curso para a marca. Ainda dentro 
da ideia de passar uma imagem de marca com produtos mais premium, optou-se por criar um 
novo projeto de loja, sincronizando essa nova concepção de visual merchandising com a estreia 
da minicoleção. Para tal, optou-se por transformar, inicialmente, a loja localizada no ponto mais 
nobre de toda a rede.  

 

Aquela loja consumiu muito dinheiro. Eles queriam transformar em 
“flagship” (espaço tido como representante do conceito da marca por focar 
mais em experiência do consumidor do que em exposição de produtos para 
comercialização em si). (E6)  

 

Apesar dessa loja ainda ter operações de venda idênticas às demais, porém contava com 
um ambiente interno visivelmente superior às demais, com recursos de tecnologia e arquitetura 
diferentes.  
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Esse movimento contou com atuação do departamento de Marketing atuando junto a 
imprensa e influenciadores para fortalecer a reformulação mais profunda da marca. 

Em paralelo, avançaram as negociações para um crédito estruturado com uma área de 
operações para empresas em situações “especiais” de um banco de investimentos – em geral 
empresas em situação financeira delicada - e alguns meses após o marco da reformulação da 
nova loja, houve o acordo do empréstimo, que chegou a ser divulgado na mídia. O montante 
negociado era da ordem de 40% do faturamento anual da empresa, a uma taxa inferior àquelas 
obtidas junto a bancos convencionais de varejo, que concediam um percentual 
significativamente inferior, equivalendo a algo em torno de 10% do faturamento anual, tendo o 
fluxo de recebimentos de cartão em sua rede como garantia. A tese desse investimento contava 
com o saneamento do caixa de imediato e uma expansão em um momento futuro, com abertura 
de lojas em outras capitais. 

 

4.3.4 Resultados 

Apesar desse movimento, a situação com os fornecedores continuava difícil, uma vez 
que o fluxo de pagamentos realizados a eles não melhorava. Contudo, com o fechamento do 
contrato com o Banco de Investimentos, os fornecedores foram comunicados do negócio pela 
empresa. 

 

Mesmo depois do fechamento do contrato, a expectativa era de entrada 
dos recursos de um montante maior, que pudesse sanar os problemas de 
caixa no curto prazo... Quando entrou a primeira tranche (parte do aporte 
financeiro) deu uma amenizada. (E7) 

A gente usava isso (argumento de entrada de capital estruturado) nas 
negociações com os fornecedores para amenizar a cobrança e fazer com 
que eles continuassem fornecendo... Uma operação dessa não sai de um dia 
pro outro, numa tacada só. (E6) 

 

Contudo, em função da falta de pagamento à própria instituição financeira que 
concedeu o crédito estruturado, as demais liberações de recursos foram suspensas e o 
relacionamento com essa também se deteriorou. Nesse momento iniciaram as discussões de 
suspensão do contrato e a empresa começou o processo de Recuperação Judicial, no início do 
último trimestre do mesmo ano.  

Nesse momento, o grupo que fazia a gestão da reestruturação passou a adotar o 
discurso de que não mais estava encarregado da gestão, apenas assessorando, apesar de manter 
influência na gestão do dia-a-dia. Tempos depois, o grupo cortou relações com a empresa de 
varejo, que passou a contar com um novo CEO, indicado pela empresa de assessoria para o 
processo de Recuperação Judicial, e os sócios, antes afastados, voltaram para o dia-a-dia de 
gestão da empresa. 

Os sócios estavam numa situação estranha, estavam deixando correr solto 
demais. (E6) 
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4.4 Empresa D – Bebidas  

 

4.4.1 Contexto / Crescimento 

A Empresa D é uma empresa familiar atuante no mercado de bebidas do Rio de Janeiro, 
que iniciou a sua história com a venda de refrescos na farmácia da família e obteve um rápido 
crescimento. 

 

A história que ele (o dono) conta que ele tinha uma farmácia em um bairro 
do Rio e um belo dia chegou um cara vendendo refresco em xarope. O cara 
falou que era o pior fornecedor possível, só vendia à vista... Então ele 
começou a produzir sozinho, nos fundos da farmácia. (E8) 

Se esse fornecedor não me dá prazo é porque ele tem muitos clientes, então 
se ele não consegue vender pra mim ele vai vender pra outro cliente, então 
deve ter muito mercado pra esse produto... Então ele começou a estudar 
como se fazia esse refresco concentrado. (E9) 

 

A operação da empresa contava com 3 canais de venda: Balcão, Autosserviço e Revenda: 

 

A empresa tem 3 canais de venda. O balcão são lojas próprias. De 8 a 10 
pontos da venda, que tinham um custo operacional baixo, e o cliente 
retirava diretamente. Só que ele vendia mais barato, porque também tinha 
baixo custo de ocupação... Você tinha o segundo canal que era o 
autosserviço, que é supermercado, que a margem é muito ruim, estava mais 
lá pra dar visibilidade pro produto. Era mais para conhecer e quando a 
pessoa estivesse na rua ele ia passar a tomar... E tinham as revendas, que 
era uma empresa separada, por uma questão de otimização fiscal. E tinha 
um estoque diferente em uma localidade separada. A revenda tinha mais 
custo, porém gerava mais margem. Funcionava indo de porta a porta de 
lojinhas e barzinhos. Então tinha tanto o esforço do vendedor fazer essas 
rotas, quanto o caminhão ter que passar nesses lugares. (E8) 

2 produtos representavam 80% do meu faturamento. (E9) 

 

A operação contava com uma frota própria para distribuir para os pontos de venda. 

 

Ele tinha uma frota de caminhões que era pra entregar tanto para os 
clientes quanto para balcões... O insumo era basicamente xarope e açúcar, 
além de copinhos e garrafas de plástico. (E8) 

Metade da fábrica era a equipe de logística, porque era toda interna. 
Administrativo tinha eram 50 pessoas e a gente tá falando de uns 800 
funcionários. (E9) 

 

A empresa tinha 4 diretores. 
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Financeiro, por muito tempo foi a esposa do cara (dono da empresa), que 
depois entrou uma pessoa do mercado; Comercial; Industrial e Logística; e 
de TI. A diretoria Comercial foi dividida em 2, uma era só para autosserviço. 
(E8) 

 

4.4.2 Declínio e Diagnóstico 

A empresa foi fundada em meados dos anos 90 e, alguns anos depois, comprou uma 
fábrica de uma grande produtora de refrescos para realizar a sua produção em uma escala 
maior. 

 
Durante muito tempo ele disputou sozinho no mercado, conseguiu ir bem 
mesmo com uma empresa mal gerida... E aí começou a crescer totalmente 
desestruturado, nunca teve nada profissional. E aí o cara chegou no ponto 
em 2014 que não estava mais vendo lucro e jurava que tinha roubo. (E8) 

O canal de revenda era basicamente aquele cliente pequeno, um barzinho 
que recebia o caminhão da empresa. Esse cliente é muito desqualificado, 
muitas vezes pagava em dinheiro ou cheque. Por isso a gestão do contas a 
receber era muito complicada... A empresa não tinha nada de gestão, mas 
tinha duas coisas importantíssimas, na minha opinião, produto e mercado. 
Então ela tinha faturamento. O produto era bom, o cliente gostava e tinha 
uma margem razoável para o mercado... Então os problemas com os 
fornecedores, a gente conseguia rolar a dívida, não tinha isso de um dia 
fatura, outro dia não fatura. (E9) 

 

Os pontos mais relevantes diziam respeito ao controle da empresa: 

 

As pessoas simplesmente não registravam as coisas ... Não tinha controle, 
tanto que um ano que a gente fez o levantamento e a gente apontou 
milhões de copos que não se tinha explicação para onde foram ...  E aí o cara 
que é o responsável pela produção era da família, não parecia ser 
desonesto, mas o que parecia realmente era que não tinha controle, então 
saia copo e eles não lançavam, ou lançavam quando saía e não lançavam 
quando entrava ... Eles tinham um sistema que foi todo costurado, com 
várias customizações, e aí você começa a ter brechas ... O cara chamou a 
gente porque estava sentindo que não estava mais entrando dinheiro. Ele 
sentia que vendia muitos milhões e o patrimônio dele não mudava. Não 
estava tendo margem. (E8) 

O estoque nunca batia ... A parte industrial tinha pessoas que faziam o 
controle das informações no papel ... Como eles não tinham uma gestão, 
eles só tinham uma noção. Noção é diferente de gestão. (E9) 

 

O controle financeiro, principalmente, surgiu como um aspecto relevante, dificultando 
o entendimento da real criticidade da situação financeira da empresa. 

 

Depois a gente descobriu que tinham outros erros. Ele tinha um CAPEX 
(despesas de capital)  muito alto que ele misturava com OPEX (despesas 
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operacionais). Tinha muitos motivos para não dar lucro, mas tinha muito da 
desorganização ... Ficou bem claro para a gente que ele estava misturando 
um pouco os gastos ... O cara estava reformando uma linha de produção 
inteira e colocava isso na conta de resultado ... Ele comprou máquina nova 
para expandir linha e abriu uma linha nova de produtos ... Ele trocou alguns 
caminhões, renovou a frota ... Ele comprou um caminhão de açúcar para 
verticalizar parte da operação, porque ele pagava muito frete e o maior 
insumo dele era o açúcar, que em sua maior parte vinha de um fornecedor 
do estado de São Paulo. (E8) 

 

Um fator apontado diz respeito ao crescimento desestruturado, tendo se refletido na 
equipe de execução e gestão da empresa. 

 

As contratações (antes) eram muito: “Ah, contrata um amigo meu aqui...”, 
mas ele veio de um ambiente que não tinha tanta gente com qualificação. 
(E8) 

O dono era da área de saúde, o único negócio que ele teve antes de ter a 
fábrica foi uma farmácia. Então qual é o preparo para ele ser o dono de um 
negócio? ... Nem teve nenhuma consultoria, nunca teve uma noção do que 
é uma gestão profissional ... Quando a gente chega numa empresa desse 
porte, os executivos do negócio são as pessoas que vieram crescendo com a 
empresa. Ele está em um grupo executivo, mas ele não é um executivo ... A 
gente tem dificuldade até de conversar com os caras. A gente vai falar de 
“processo, resultado, dimensionamento, headcount, EBITDA”... o cara não 
faz ideia do que você está falando. Muitas vezes o cara não sabe nem o que 
é processo. Então a gente teve essa dificuldade lá ... Você tem que usar 
outras palavras, tentar usar o linguajar mais simples possível. (E9) 

 

Nesse contexto, as decisões não eram tomadas de forma estruturada. 

 

Basicamente cada setor tinha um encarregado, que não tinham nenhuma 
noção de planejamento. Ele tinha conhecimento de tudo a respeito do 
processo, mas não tinha noção nenhuma de gestão ... Ela acordava de 
manhã, olhava as prateleiras do estoque, falava “ih, tem pouco copo de 
guaraná” e mandava produzir guaraná ... e assim por diante ... Não levava 
em consideração o processo de set-up (preparação), de limpeza, quanto 
tempo levava pra produzir um, quanto tempo levava pra produzir outro, 
tudo que já tem colocado de pedido ... Se ele acordou meio mal naquele 
dia... ia dar stock-out ... Pra mim a causa raiz da situação onde a empresa 
chegou é o dono não saber o que ele precisa... todo o resto é consequência. 
(E9) 

 

O mencionado aspecto de descontrole financeiro se desdobrava também para os 
investimentos que a empresa fazia. 

 

Ele lançou outro produto para disputar com o concorrente que vendia bem 
uma embalagem maior, de 500ml ... Esse produto não vendia por nada, que 
ao contrário do produto carro chefe, que ele fez todo o processo de 
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lançamento, fazendo boca-a-boca, ele simplesmente jogou no mercado e 
não vendia nada. (E8) 

Uma coisa muito ruim que ele fez foi patrocinar um time de futebol. A gente 
fez umas contas e mostrou pra ele que não se pagou nem de perto. A ação 
deu um retorno da ordem de 200 mil pra um investimento da ordem de 5 
milhões. (E8) 

 

Todos esses aspectos refletiam em uma má disponibilidade de fluxo de caixa, que 
impactava em atrasos de pagamentos a fornecedores e deixava o planejamento ainda mais 
complexo: 

 

O fato dele não ver resultado acarretava fluxo de caixa muito ruim. Então 
muitas vezes ele não conseguia pagar fornecedor e ficava nessa coisa de 
ficar “barrigando” fornecedor pra depois e nunca pagava. (E8) 

A empresa era quebrada, isso era um grande problema ... É um grande 
dificultador você ter uma empresa que tem que vender o almoço pra 
comprar o jantar. ... Esse talvez seja, de todos, o pior, problema, porque 
você não consegue resolver no curto/médio prazo ... A empresa estava num 
nível de pagar funcionário atrasado, não pagar fornecedor, escolher qual 
fornecedor ela ia pagar. Então “ah eu escolhi pagar o fornecedor do copo, 
então o fornecedor do tetra Pack não me vende, eu escolhi pagar o 
fornecedor dos insumos, aí o fornecedor do copo não me vende...” ... Isso é 
o maior desafio, porque acaba completamente com o seu planejamento. 
Você tem que integrar não só o PCP, mas você tem que integrar financeiro 
ao planejamento também. ... Porque não adianta nada você colocar na 
minha produção: “vou produzir copo”, mas o financeiro decidiu que não vai 
pagar o fornecedor de copo, decidiu que vai pagar o fornecedor de tetra 
Pack, então você não vai ter insumo pra produzir o suficiente. (E9) 

 

As necessidades de realizar aportes na empresa eventualmente levantaram suspeitas 
de desvios não identificados. 

 

Ele chegava em um ponto que ele tinha que aportar e falava: “como é que 
eu vou aportar, se eu estou faturando muitos milhões de reais e ainda assim 
tenho que aportar? Tem alguém me roubando”.  (E8) 

 

4.4.3 Intervenção 

Um dos principais motivadores para que fosse tomada a iniciativa de se iniciar o 
processo de reestruturação mais aprofundado com apoio externo foi o nível de pressão imposto 
pelos fornecedores. 

 

Quando começa a ter dificuldade financeira, ele passa a ter dor de cabeça e 
ele que não tem preocupação com dinheiro não quer ter dor de cabeça. Ele 
quer pagar os outros pra não ter dor de cabeça, nesse patamar da vida 
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dele... Quando as coisas começam a voltar pra ele, como fornecedor 
reclamando... dizendo que não está recebendo, etc. (E9) 

 

Em junho de 2014, iniciou-se a gestão liderada por uma empresa de consultoria que, a 
princípio, teve o viés de diagnóstico, nos 6 primeiros meses, evoluindo para o viés de 
“Tratamento” nos 6 meses seguintes. 

Nesse momento a empresa já estava em um patamar de vendas de aproximadamente 
R$ 100 milhões/ano. 

 

No início, um consultor entrou para ser o CEO, outro entrou para liderar a 
frente comercial, outro entrou na área industrial. (E8) 

A gente teve várias fases lá dentro, teve a fase em que a gente tomava conta 
de tudo ... O foco foi mais na eficiência e racionalização. O foco era no “mato 
alto”. (E9) 

 

A equipe responsável pela intervenção iniciou os trabalhos a partir das premissas 
estabelecidas pelo dono do negócio e buscou elevar o nível de controle da empresa, de uma 
maneira geral. 

 

Durante muito tempo a gente estava com essa premissa de que tinha roubo. 
Pode até ter tido, mas, de uma maneira geral, não era esse problema não. 
A gente foi pra achar o “ralo”. Pode ter tido isso, mas muito era o CAPEX 
que ele estava fazendo, desorganização em si, mas eu não sei te dar a 
resposta com certeza, pra te falar a verdade. A gente não chegou nesse 
motivo ... A nossa atuação, de uma forma geral, foi muito com gestão, então 
fomos implantar controles, vamos começar a controlar tudo. A gente tinha 
que aumentar as vendas, tinha que chegar no custo individual de cada 
produto, pra a gente conseguir fazer precificação com margem ... Então na 
virada do ano a gente começou a fazer precificação com margem em cada 
produto. (E8) 

A gente tinha o direcionamento pra achar se tinha alguém cometendo 
roubos ou não ... Uma coisa que foi importantíssima, foi a de medir as 
coisas. A gente chegou com a cultura de “De tudo isso que você tá falando, 
mas cadê o fato que me garante que isso aqui é verdade? A gente tem que 
medir, tem que ter indicador.” (E9) 

 

Dadas as condições, dificuldades operacionais se apresentaram. 

 

(Sobre o processo de decisão do que seria pago) A gente (industrial e 
financeiro) conversava, mas não tinha um processo estruturado de tomada 
de decisão, então, às vezes,  a gente tinha que replanejar em cima da hora 
... Eu tinha 70 SKUs (tipos de unidades de estoque), o que não fazia o menor 
sentido ... falavam: “Ah, mas esse produto aqui compõe a venda do outro, 
esse outro (produto) aqui só vende o que vende, porque esse vende um 
pouquinho”. (E9) 
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Assim como resistências das equipes. 

 

Tem gente que tenta ao máximo sabotar o teu trabalho, sem transparecer, 
porque sabe que você está sendo patrocinado pelo dono da empresa. Muita 
gente não tem a informação que você precisa porque elas não medem e 
muitas vezes porque elas não querem passar a informação mesmo. E aí, o 
caminho muitas vezes é você mudar o processo pra que ele comece a medir. 
(E9) 

 

A atuação gerou resultados no relacionamento entre financeiro e fornecedores. 

 

Quando a gente assumiu o financeiro, fazendo a gestão do contas a pagar 
e do contas a receber, os fornecedores ligavam e falavam com a gente. A 
gente criou uma relação mais próxima, primeiro porque eles conseguiam 
falar e segundo porque o que a gente apalavrava (de fazer o pagamento), 
salvo cair um meteoro, a gente ia fazer. (E9) 

Teve a frente de estruturar o fluxo de caixa, pra dar mais previsibilidade pros 
pagamentos. (E8) 

 

Diversos projetos foram estabelecidos e delegados às equipes, que também foram se 
modificando ao longo do tempo, ponderando as ações factíveis de serem implantadas. 

 

Primeiro ponto que se precisa entender nesse tipo de desafio é: o ótimo é 
inimigo do bom. Você não vai sair de uma empresa nessa condição, que não 
tinha nenhum tipo de gestão. para um patamar de excelência, com as 
melhores ferramentas, onde todo mundo de uma hora pra outra vai 
entender a importância de dividir as coisas, de ter indicadores, de ter 
ferramentas, de acompanhamentos para a tomada de decisão... Mesmo 
que você troque 100% dos executivos e coloque todo mundo do mercado ... 
É impossível você sair de um patamar ruim para um patamar de excelência. 
Você tem que passar pelo meio do caminho ... Esses caras não vão conseguir 
fazer essas coisas, porque eles não vão ter ferramentas, o negócio não vai 
estar estruturado. (E9) 

 

Nesse ponto, um consultor especialista em modelos matemáticos e otimização da 
consultoria se juntou à equipe e construiu um modelo de otimização de estoques para a 
empresa. 

A gente falou: A gente vai fazer um baita modelo de otimização ... A gente 
gastou umas duas semanas para fazer o modelo, teve etapa de calibragem, 
a gente fez uma parte visual, para facilitar a identificação entre os tanques 
de produção... a ferramenta dos sonhos. ...  A gente tinha a Ferrari, mas 
precisava do combustível, o financeiro e essa questão de caixa não estava 
contemplado no modelo e os dados que a gente tinha não eram fiéis. A 
questão da qualidade da informação atrapalhava muito ... Os caras nem 
entenderam o modelo, que era o principal... Então não tinha o piloto para 
pilotar a Ferrari. (E9) 
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Indo na linha da simplificação das práticas implementadas, passaram a dar um passo de 
cada vez, com formas mais fáceis de serem compreendidas e gerenciadas pelas equipes. 

 

A gente começou forçando a barra, a fazer a previsão pra uma semana, 
pegando a posição de estoque de insumo, a previsão de estoque de produto 
acabado e a previsão da demanda da semana seguinte. (E9) 

 

Padronização e organização de projetos e ações foram aspectos relevantes nessa fase. 

 

A gente fazia muito o controle dos projetos, criavam levava pra eles e ia 
controlando ... Uns guias práticos de boas práticas pro balcão. Porque cada 
balcão funcionava de uma maneira. Como dispor os produtos, como usar o 
sistema, como arrumar o balcão, etc. Enfim, um guia de como o balcão 
deveria funcionar ... A gente fez muito mapeamento de processos pra tentar 
corrigir o sistema. Então a gente começou a trabalhar muito pra deixar o 
sistema sem brechas, do tipo, minimizar a possiblidade do cara fazer uma 
venda sem registrar no sistema ou alguma manobra de vender e cancelar e 
mesmo assim conseguir fazer o produto sair e não aparecer em lugar 
nenhum como cancelado e ninguém precisar pagar, esse tipo de coisa. (E8) 

 

Houve foco em guiar ações baseadas em processos decisórios envolvendo medidas 
quantitativas. 

 

Um projeto que foi bem importante foi esse de precificação. A gente chegou 
nos custos unitários dos produtos e depois com o time comercial a gente 
começou a fazer estratégias de precificação pra ver qual produto podia 
vender mais, qual era mais inelástico ... Então a gente criou muitos 
indicadores pros vendedores poderem acompanhar os números de vendas 
deles mesmos ... A gente ficou muito em cima de aperfeiçoar as rotas. De 
criar premiação pra vendas, de começar a levar números, criar meta pro 
vendedor, ter meta individual ao invés de levar um número fechado, p.ex. 
“Você tem que vender mais desse produto aqui, por que tem uma margem 
boa”. Criar esse tipo de meta e acompanhar.” (E8) 

 

Algumas iniciativas na frente comercial foram iniciadas. 

 

O autosserviço foi muito desenvolvido em função dos contatos do dono. O 
gestor do autosserviço que veio depois também passou a trazer os contatos 
dele. Antes o pessoal só gerenciava os contatos antigos. Porque o dono era 
amigo dos donos dos supermercados da cidade ... Teve um projeto que não 
foi pra frente: os vendedores tinham perfil muito claro: tinham os tiradores 
de pedidos e os vendedores natos, que chegava lá e falava “E aí? Como que 
tá o seu filho, com estão as coisas, e o fim de semana?” Um fazia o que tinha 
que fazer e o outro não fazia a rota toda. A ideia era alterar a rota do cliente 
que já estavam dominados pro vendedor mais pragmático, que não vai 
expandir porque o cliente não tem como comprar mais e o outro perfil que 
tinha que expandir colocar com os clientes que compravam menos. (E8) 
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Houve o relato do uso de critérios até certo ponto arbitrários, como religião ou 
preferências pessoais pouco usuais para descartar candidatos em entrevistas, que também 
foram modificadas. 

 

Uma coisa que o CEO ajudava muito a fazer era contratar novos executivos, 
porque antes os executivos eram todos amigos do dono ... Para o alto 
escalão não tinha muito claro um critério de seleção. A gente passou a usar 
empresa de recrutamento e seleção. Chegou a mencionar empresas de 
recrutamento de renome internacional que passaram a prestar serviços ... 
A gente trocou toda a cadeia de executivos, a gente remodelou a hierarquia 
da empresa, o organograma. A gente mexeu nas diretorias, tinha gente com 
pouca função. Culminou a estabilização da empresa com a saída desse CEO. 
(E8) 

 

Tinha um conselho, mas não era formal, composto por sócios da consultoria que estava 
realizando o turnaround. E sobre metas: 

 

 Estabelecemos, fizemos metas de vendas, por produto, uma meta um 
pouco mais realista. Tinha meta só para o Comercial, mas para os outros 
não tinha não. (E8) 

 

4.4.4 Resultados 

Dessa forma, os resultados alcançados após o período de aproximadamente 1 ano 
foram, em geral, ligados ao controle e boas práticas. 

 

A empresa começou a ter mais processos, começou a ficar mais organizada 
como empresa mesmo ... O RH começou a ter processo, começou a 
trabalhar mais com números. Começaram a ter mais boas-práticas de 
mercado mesmo. Os diretores passaram a usar as boas práticas que eles 
tinham trazido do mercado ... Deu pra sentir que o RH passou a ter um 
processo mais bem feito ... a logística em teoria tinha um processo mais bem 
feito.... o industrial veio de uma grande empresa multinacional, ele 
começou a colocar EPIs na indústria. Não tanto em termos de resultado, 
mas tornou a empresa mais profissional. Mas de resultado mesmo não 
mudou muito. (E8) 

Essa ação que a gente fez do Planejamento e Controle da Produção reduziu 
muito o stock out. Reduziu o stock out do insumo e consequentemente do 
produto acabado, em torno de 50%. Se for levar em conta o capital 
empatado, foi muito dinheiro (economizado) ... Na parte de logística o 
principal ganho foi em termos de processo. A mudança no processo foi no 
sentido de blindar em relação a desvios ... A gente rodava cockpits diários 
monitorando a posição de estoque, monitorando a quantidade vendida, 
insumos, produção, avarias, etc. Por mais que a gente não atuasse em tudo, 
os principais pontos a gente mantinha monitorado. Eu acho que isso tem 
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muito valor, por mais que a gente não tenha ido para uma linha mais 
estratégica, só isso já é uma quebra de paradigma tão grande dentro da 
empresa, que já gera muito valor. (E9) 

 

Em um determinado momento da intervenção, a consultoria em cargo da estruturação 
fez uma troca do sócio responsável pela posição de CEO, que gerou algumas mudanças nas 
relações, aproximadamente no momento em que as principais posições executivas ou gerenciais 
estavam estabelecidas. 

 

E aí, essa equipe nova que via o antigo CEO como o cara que contratou eles, 
agora tinha um cara novo que foi uma pessoa que eles nunca tinham visto 
na vida ... E aí eles entraram numa de “vamos fazer o nosso grupo de 
diretores”. (E8) 

 

Alguns aspectos sugeriam que a própria atuação da consultoria já seria repensada, de 
qualquer maneira, e nos meses seguintes, entrou na fase com o viés de “Monitoramento”. 

 

Tem um fator que é: os caras foram contratados para isso, não dava para 
contratar os caras e ficar dizendo o que eles tinham que fazer ... A gente 
tinha um modo de operação de reuniões semanais de status, em que o CEO 
antigo geralmente liderava e pressionava os diretores pelos projetos e por 
resultados ... E aí começou a mudar nesse momento para a gente ser 
simplesmente um ouvinte dessa rotina. Eles tinham chegado a pouco tempo 
e falaram “a gente quer fazer um grupo de diretores pra decidir sozinhos, 
sem a direção da consultoria” e marcavam reuniões sem a consultoria ... E 
ai começou a desandar, não ficou muito claro o nosso papel lá, a gente ficou 
mais como um medidor de informações, a gente apurava e reportava os 
indicadores ... Não fazia tanto sentido porque antes a gente dizia o que eles 
tinham que fazer, definia os projetos. E a mudança foi os diretores passarem 
a querer dizer o que fazer e não mais receber uma ordem do que eles teriam 
que fazer ... Eles passaram a se reportar para o dono. (E8) 

 

Após aproximadamente 1 ano e meio, os fornecedores passaram a perceber melhoras 
no fluxo de pagamentos, o dono da empresa se sentiu satisfeito, tratado abaixo como “o cliente” 
do ponto de vista dos membros da consultoria: 

 

O cliente (dono da Empresa D) ficou muito feliz. Porque ele começou a sentir 
que coisas pequenas estavam mudando que estavam dando uma cara mais 
profissional para a empresa ... Tanto que fim do primeiro ano, ele fez um 
grande evento ... e mostrou o que tinha feito no último ano, o que pretendia 
fazer nos próximos anos e levou clientes para mostrar que estava 
mudando... Então na visão do cliente (a empresa), mudou. (E8) 

Em relação ao período que eu fiquei, isso não foi resolvido. A gente teve que 
ir contornando no dia-a-dia. A causa do ruído na relação não foi resolvido. 
O que eu acho que melhorou a relação foi eles terem com quem falar. (E9) 
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A avaliação final teve visões mistas sobre o nível de sucesso. 

 

Mas não impactamos em nada o cliente final. Coisas muito pequenas, a 
gente começou a colocar um controle de qualidade mais bem feito ... O 
faturamento aumentou pouco, mas o resultado muito claro no DRE eu não 
vi não ... A gente, como consultoria, não conseguiria nem dizer o que fazer 
sem ver os números, então teve o mérito de botar a ordem na casa, aí teve 
um grande ganho. (E8) 

Eu acho que (o processo) foi superpositivo, principalmente para mudar a 
cultura da empresa... a gente melhorou muito os processos internos para 
entrega um resultado melhor ... Talvez a equipe comercial tenha sentido 
mais a questão do stock out (falta de insumos para produção ou de produtos 
acabados em estoque), tendo uma disponibilidade maior de produto. (E9) 

 

Assim, algumas declarações tiveram um tom cético acerca da profundidade da mudança 
atingida ao final desse período. 

 

Não mudou nada. Quem entrar lá vai achar que tá mais profissional? Vai. 
Mas na prática, o que que mudou? Talvez tenha diminuído um pouco a 
contaminação... talvez ... Enfim, pensando em coisas que mudaram de 
verdade. Óbvio (que essas ações) vão melhorar. Mas o que deu resultado 
significativo? ... Colocar dois diretores comerciais melhorou? Talvez tenha 
focado mais, mas vendeu quanto a mais? Nada... pouca coisa. Valeu a 
pena? Então não mudou. Ficou uma empresa mais profissionalizada, um 
ambiente com mais boas-práticas, mas o resultado não mudou, mas o 
cliente (dono da empresa) viu muito valor no que aconteceu. Era uma coisa 
muito mais de aparência, mas o cara (dono da Empresa D) ficou feliz ... Um 
objetivo era aumentar as vendas, a gente pensou em tanta coisa e nada 
realmente aumentou ... No projeto a gente se reservou demais ao quesito 
gestão. (E8) 

(Sobre a percepção dos clientes finais) A minha visão é que não, ninguém 
sentiu mudança. A gente melhorou os processos produtivos, reduziu a 
questão do stock-out, havia uma preocupação maior em relação a assepsia 
da produção, tudo isso foi feito, mas foi tudo da porta pra dentro. (E9) 

 

Nessa avaliação foram ponderadas as despesas dessa mudança. 

 

Tem que considerar o custo da consultoria e da equipe de turnaround 
alocada no processo ... Para responder se o resultado foi bom eu teria que 
fazer a conta. Não há como negar que ter toda essa profissionalização foi 
boa para a empresa, mas será que valeu a pena?  ... Isso pode gerar ganhos 
muito mais a frente, não necessariamente vão gerar um ganho imediato. ...  

 

A necessidade capitalização de porte maior foi citada. 

Um aprendizado foi a questão de se financiar... ter pego um dinheiro para 
se planejar para fazer uma mudança estrutural, uma mudança significativa. 
(E8)  
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5 Análise e Discussão 

Esse capítulo é destinado à análise e discussão dos casos tratados, baseando-se nas 
informações colhidas em entrevistas e nos documentos acessados, à luz da teoria apresentada 
no capítulo de referencial teórico. 

 

5.1 Resumo dos Resultados 

O Quadro 2 apresenta o resumo dos casos discutidos: 

 
Quadro 2: Resumo dos casos estudados  
 Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

Descrição 
Empresa de moda 
feminina do tipo Prêt-
à-porter de 
abrangência nacional. 

Varejo de presentes e 
artigos de decoração 
baseada no modelo de 
lojas franqueadas, de 
abrangência nacional. 

Empresa de moda 
masculina e feminina 
de posicionamento 
relacionado a 
aventura de 
abrangência regional. 

Empresa de refrescos, 
baseada no modelo de 
venda para pequenos 
comércios, de 
abrangência regional. 

Características 
do Grupo 
Controlador/ 
Executor 

Executivo da área 
financeira e 
consultoria de gestão 

Fundo de 
investimentos e 
consultoria de gestão 

Assessoria financeira Consultoria de gestão 

Cenário/ 
Desafios 

Falta de planejamento 
de coleções; carência 
de planejamento de 
marca; controles 
fiscais e financeiros 
precários. 

Custos crescentes 
baixo engajamento; 
alto grau de 
hierarquia; despesas 
gerais e 
administrativas 
elevadas. 

Baixa disponibilidade 
de caixa; falta de 
racionalidade; Crédito 
ruim; endividamento 
elevado; 
relacionamento ruim 
com fornecedores; 
baixa fidelidade de 
clientes. 

Informalidade; 
despreparo em 
gestão;  
Ausência de 
planejamento de 
produção; ausência de 
controles de uma 
maneira geral. 

Principais 
Ações 
Implantadas 

Estruturação do 
Planejamento de 
compras; Gestão em 
função de modelagem 
financeira; Redução de 
despesa 
administrativas; 
criação de 
Procedimentos 
operacionais padrão; 
redução de custos em 
loja; rediscussão de 
Plano de Marca 

Implantação de 
Modelo de gestão de 
gente; gestão de 
pessoas baseada em 
meritocracia; 
renegociação de 
contratos; rediscussão 
de Plano de Marca 

Controle e 
racionalização do 
processo de compras; 
renegociação de 
aluguéis; 
Investimentos na 
sofisticação do 
produto; aumento do 
corpo de diretores; 
fechamento de lojas 

Controle de fluxo de 
caixa; 
planejamento de 
produção; previsão de 
vendas; estruturação 
de indicadores; 
controles na 
produção; controle de 
projetos 

 Resultados 

Estabilização de caixa 
após 1 ano; 
atingimento de 
EBITDA zero; 
reestruturação 
societária 

Resultado positivo 
após o 1º ano; 
aumento de Same 
Store Sales; Início de 
expansão via 
aquisição de outras 
marcas 

Redução do porte da 
empresa; manutenção 
do patamar de vendas 
Same Stores; 
Recuperação Judicial 

Melhoria em 
processos; redução de 
stock out; utilização 
de 
Boas Práticas de 
gestão; aumento do 
nível de controle 
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A Empresa A foi bem-sucedida no processo enquanto conduzido pelo time que iniciou o 
turnaround, tendo enfrentando dificuldades em manter após a saída desse time, falhando, 
eventualmente. 

Sobre a Empresa B, destaca-se um claro caso de aculturação, no qual foi feita uma 
mudança de cultura e foram mantidos os aspectos dessa que favorecessem a empresa, que são 
formados pela capacidade de inovação e a capacidade apresentar produtos diferenciados por 
serem pouco usuais e divertidos, além de manter boas relações com seus fornecedores. A 
empresa serviu de referência de estratégia frente à situação de crise, impondo uma redução, 
porém, continuando a crescer e abrir lojas com investimentos menores em cidades do interior. 

A Empresa C foi um caso mais claro em que o processo não foi bem-sucedido tendo 
finalizado em uma Recuperação Judicial em condições financeiras semelhantes ou inferiores ao 
do início do processo. 

A Empresa D apresentou uma recuperação moderada, podendo ser classificada como o 
caso de menor variação, sendo o processo que se alongou por mais tempo. 

O quadro 3 apresenta o resumo dos aspectos analisados conforme modelo apresentado 
no capítulo de discussão teórica, em termos dos tópicos de Causa do Declínio, Fatores de 
Resposta, Ações da Empresa e Resultados 

 
Quadro 3: Análise dos Casos pelas dimensões do Framework de Declínio e Turnaround  

Tópico Aspecto 
Abordado Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

Causa do 
Declínio 

Causa do 
Declínio 

Principais 
fatores 

Ausência de 
controles 
Falta de 
conhecimento 
gerencial; 
manutenção de 
despesas fixas 

Aumento dos custos 
dos produtos, 
manutenção de 
G&A 

Margens baixas, 
baixo nível de 
planejamento 
financeiro e de 
compras 

Informalidade; 
despreparo em 
gestão;  
Ausência de 
planejamento e 
controle. 

Fatores de 
Resposta 

Cognição 
Gerencial 

Momento da 
consciência do 

declínio 

Sem um momento 
exato. Foi motivado 
pelo falecimento do 
cônjuge. 

Não atingimento de 
metas estabelecidas 
pelo conselho. 

Dificuldade em 
obter crédito. 

Necessidade de 
realizar sucessivos 
aportes financeiros 
por parte do dono. 

Liderança 
Estratégica 

Incentivos 
oferecidos aos 

executivos 
Não identificado. 

Remuneração 
variável e stock 
option 

Não identificado. 
Remuneração 
variável identificada 
para o Comercial. 

Problemas de 
Gestão 

Processos de 
decisão 
disfuncionais (pouco 
racionais) e 
aumento de 
conflitos entre 
diretores 

Processos de 
decisão 
disfuncionais (pouco 
racionais) 

Deterioração das 
comunicações entre 
níveis 

Processos de 
decisão 
disfuncionais. 

Trocas de C-
levels e suas 

origens 

Trocas nas posições 
de CFO e adm, 
profissionais do 
mercado. Demais 
pertencentes a 
família. 

Trocas em todas as 
posições, vindos dos 
3 grupos (família, 
consultoria e fundo 
de investimentos) 

Trocas em todas as 
posições, sócios da 
Assessoria 
financeira ou 
indicados por ela. 

Trocas em todas as 
posições, vindos da 
consultoria ou 
indicados por ela. 

Presença de 
Conselho ou 
Melhoria da 
Governança 

Não.  

Sim, composto pelos 
3 grupos (família, 
consultoria e fundo 
de investimentos). 

Não. Não. 
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Gestão de 

Stakeholders 

Laços 
familiares 

Empresa familiar. Empresa familiar. Empresa familiar. Empresa familiar. 

Presença de 
entidades 

creditórias na 
gestão 

Não Sim, fundo de 
investimento. 

Parcialmente, 
assessoria 
financeira que fazia 
a gestão era 
intermediadora de 
crédito. 

Não. 

Relação entre 
membros da 

diretoria 
Conflituosa. Colaborativa. 

Nichos 
colaborativos, com 
nível de troca de 
informações em 
outros nichos. 

Nichos 
colaborativos, com 
nível de troca de 
informações em 
outros nichos. 

Reação de 
Stakeholders - 

clientes 
Sem alteração. Sem alteração. Sem alteração. Sem alteração. 

Ações da 
Empresa 

Ações 
Operacionais 

Planejamento 
das ações de 
recuperação 

Presença de ações 
de contenção. 

Presença de ações 
de contenção. 

Presença de ações 
de contenção. 

Não ocorreu de 
forma significativa. 

Ações 
Estratégicas 

Ações 
estratégicas 
realizadas 

Não. 
Apenas após a 
estabilização 
(aquisições). 

Não. Não. 

Influência do 
mercado em 

ações 
estratégicas 

N/A N/A N/A N/A 

Resultados 
 

Resultados do 
Turnaround 

Avaliação do 
resultado 

Positivo – 
recuperação.  

Positivo – 
recuperação 
acentuada. 

Negativa – pedido 
de recuperação 
judicial. 

Positivo – 
recuperação 
moderada. 

Reestruturação 
de ativos 

Houve 
reestruturação de 
unidades jurídicas 
para proteção dos 
ativos. 

Não. Não. Não. 

 
 
 
5.2 Causas do Declínio  

Sobre as Causas do Declínio, em geral, aponta-se fatores internos, contudo, cabe 
ressaltar que o varejo como um todo mostrou desempenho negativo, indicando uma potencial 
combinação das naturezas interna e externa. Nos casos estudados, as ações realizadas foram de 
caráter operacional, em linha com declínio resultante de problemas operacionais, não sendo 
identificadas ações de caráter estratégico, o que reforça o argumento de que os declínios 
discutidos tiveram causas internas. 
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Em todos os casos, de uma maneira geral, é muito difícil determinar com exatidão onde 
está a “torneira aberta” em função da falta de controles. A empresa vai mal, ou passa a ir mal, 
porém nem nenhum dos gestores sabe muito bem o motivo. Como o diagnóstico é muito difuso, 
o plano de ação do turnaround se torna mais difícil de ser estabelecido, uma vez que a 
delimitação das fontes do problema é o principal direcionador para formatar a resolução. Se não 
há clareza do problema, torna-se mais difícil indicar assertivamente a solução. 

Em 2 casos, os momentos de virada foram atrelados a morte de um fundador, que 
acarretaram grandes trocas na gestão, desencadeando disrupções ou grandes fraturas na visão 
da empresa. 

Como mencionado, as percepções acerca desse aspecto foram tomadas a partir dos 
agentes do processo de turnaround, que não estavam presentes no momento em que o declínio 
se iniciou ou em que ele foi percebido, representando, dessa forma, visões e conclusões feitas 
a partir de observações após uma fase de aceitação da necessidade de turnaround e baseadas 
em observações do cenário pós esse período, ou seja, nas consequências das ações, ao invés das 
vivência das ações do período do declínio de fato. 

 

5.2.1 Formação da empresa  

Ainda na formação da empresa, geralmente as empresas familiares desse porte são 
formadas por pessoas que entendem do produto em um nível mais micro. De uma forma geral, 
os fundadores acabam ficando muito fechados ao mundo da empresa, entrando em uma rotina 
do dia-a-dia, sem uma preocupação com planejamento ou com estratégia, tão pouco se 
preocupando com a sua própria capacitação. A partir do momento em que a empresa cresce e 
vai para um patamar em que novos desafios de gestão e coordenação são exigidos, as 
competências antigas passam a não mais dar conta do crescimento. Nesses momentos as 
empresas passam a lidar com as situações de maneiras pouco estruturadas, contratando 
parentes e amigos tanto como funcionários como fornecedores sem necessariamente atender 
às demandas latentes da empresa. Com o passar do tempo, pode se dizer que as formas pouco 
eficientes de se lidar com esses desafios, estressadas pelo cenário de concorrência resultam na 
corrosão acentuada dos resultados da empresa e em dificuldades de caixa. 

Há também uma semelhança na transição do pequeno empreendedor com 
conhecimentos no ofício operacional para o empresário que deve gerenciar equipes e pensar 
estrategicamente. De uma forma geral, vê-se que essa transição ocorre de maneira caótica não 
contando educação formal para tal o qualquer outro processo de formação das capacidades que 
sustentarão a realização dessas funções por parte do empreendedor. 

Foi uma regra geral que as empresas demonstrassem pobres controles financeiros e 
sendo um contexto de empresas familiares, percebe-se casos em que há a existência de uma 
pressão familiar em manter o padrão de vida, que pode dificultar essa situação de aperto do 
cinto. Nessa situação, a empresa é a base de sustentação de vários núcleos familiares, que 
pressionam os fundadores que estão no comando, em alguns casos, desacelerando a mudança. 
Pondera-se o fator do “peso do almoço de domingo” na gestão da empresa, havendo a 
dificuldade de se convencer à mudança apenas com dados e fatos, em função de cada decisão 
envolver uma longa história por trás que influencia a tomada (ou não tomada) de decisões. 

 
 
 
 



 

 

61 

5.3 Fatores de Resposta 

Considerando que o declínio pode ser desencadeador das ações para, eventualmente, 
revertê-lo, a cognição não se tornou aparente no caso da Empresa A. Para os demais, esse 
processo influenciou o direcionamento estabelecido pela equipe do turnaround, listando-se a 
relação entre o aspecto do não atingimento de metas para a Empresa B, sendo que metas se 
tornaram ferramenta fundamental para o processo. Para a empresa C, o assunto crédito foi um 
direcionador do plano de ação do turnaround, também tendo ligação com o ponto que 
desencadeou a cognição gerencial. Por último, o caso D, também foi atrelado ao aspecto 
financeiro, porém, se desdobrou em uma desconfiança de controle da empresa, que também 
pautou o início das ações da equipe de turnaround. 

De uma maneira geral, não houve estruturação de incentivos financeiros como 
remuneração variável significativa ou stock option para os executivos, à exceção da Equipe B, 
onde tal mecanismo foi considerado como parte relevante do modelo implantado. 

Em geral, os problemas de gestão da empresa contaram com processos de decisão 
disfuncionais, geralmente atrelados a gestores cujos conhecimentos de gestão não foram 
considerados compatíveis com os portes de suas empresas. 

À exceção da Empresa A, o CEO foi substituído, sendo o sucessor sempre externo, assim 
como os demais membros da diretoria, pontualmente na empresa B, um dos diretores foi 
formado internamente. Dessa forma, nesse trabalho, não foi possível tomar conclusões a 
respeito da necessidade de substituição do CEO, e especificamente de um sucessor externo, 
para facilitar uma recuperação bem-sucedida. Nesses casos, os novos CEOs tinham background 
fora do ramo da empresa. 

Apenas a empresa B contou com um conselho de administração formalizado e apesar 
de não ter tido outro caso para comparação, pode-se dizer que teve papel determinante na 
estruturação do processo de turnaround, por ter sido o agente a dar o início do processo. 

Todas as empresas analisadas eram familiares, pode-se dizer que do ponto de vista 
estratégico esse fator teve, de uma maneira geral, pouca relevância, porém do ponto de vista 
operacional foi determinante no que diz respeito às relações com fornecedores e nas barreiras 
a mudança de pessoal, principalmente os cargos de média gerência e diretoria. 

Sobre os stakeholders, a empresa B era fortemente influenciada em sua gestão por uma 
entidade financeira, porém isso ocorria porque essa tinha participação controladora na 
empresa, além disso, na Empresa C, a empresa de assessoria financeira liderou a gestão, sem 
ter participação societária na empresa. Para esse último, pode-se dizer que esse fator 
representou uma melhora no relacionamento com os bancos, contudo essa melhora de 
relacionamento não se traduziu em ganhos financeiros significativos, não atingindo o objetivo 
de incorporar uma dívida estruturada. 

Em nenhum caso pode-se notar uma significativa alteração no comportamento do 
cliente ao longo ou após o término do processo. 

A integração comportamental do time da alta gestão da empresa em geral era 
harmoniosa, porém no caso A, em que a família controladora permaneceu mais fortemente nos 
cargos de gestão, os conflitos internos se mostraram uma barreira à execução do processo. O 
aspecto familiar de todas as empresas permeou esse tópico, porém pode-se observar que 
quando a destituição da família fundadora do controle da empresa se estabelecia de forma mais 
clara, essa integração sofria uma influência positiva. Contudo, outro aspecto relevante diz 
respeito à referência estabelecida pelo CEO. Isso pôde ser exemplificado pelo caso da Empresa 
D, que sofreu nesse aspecto quando o CEO foi trocado e os novos diretores passaram a não ter 
uma relação tão forte, como tinham com o anterior, que havia os contratado. 
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5.3.1 Cognição Gerencial  

A consciência do declínio se refere ao reconhecimento formal dos gerentes de que a 
empresa está em declínio. Em geral, tal conscientização é central para o desencadeamento de 
ações de reversão. Nos casos estudados, houve queda em vendas, não sendo esse um fator de 
inibição da conscientização do declínio, contudo há considerações a serem feitas do ponto de 
vista de barreiras a ação e aspectos cognitivos por parte dos gestores sobre a aceitação do 
declínio antes que ações sejam tomadas. 

A análise desse aspecto também é sujeita à mesma observação feita para o aspecto de 
Causas do Declínio, que diz respeito à visão formada pelos entrevistados acerca de um período 
em que não foi vivenciado por esses. Dessa forma, a cognição gerencial do declínio empresarial 
é suscetível às percepções capturadas após o declínio já ter sido aceito pelos gestores. 

 

Barreiras à ação 

Dentre as ações de retração, o processo de fechamento de lojas acaba sendo uma das 
saídas que são discutidas com frequência como alternativas. Nesse ponto, nota-se a criação de 
barreiras à essas ações em função do grande apego dos fundadores a cada ponto, uma vez que 
o dono sente que está deixando algo para trás, em função de cada loja ter sua história particular, 
ainda mais considerando que para abrir a loja há um considerável investimento. Além disso, 
percebe-se o aspecto do ego, relacionado à percepção de que esse movimento demonstra 
publicamente que a empresa está indo mal. 

Outras barreiras à ação envolvem a inércia decorrente de perspectivas futuras 
excessivamente otimistas do ponto de vista do cenário macroeconômico que possam afetar o 
desempenho da empresa. Nesses quadros, ouvem-se falas nas linhas de “Vamos esperar para 
ver o mercado virar”, traduzindo o pensamento do empresário que minam grandes mudanças. 
Esse aspecto é mais fortemente explorado tomando-se como base o processo de planejamento, 
explicado na parte seguinte 

Assim, dando mais ênfase ao contexto externo, as opções de mudanças vislumbradas 
também dependiam de aspectos externos, isto é, para que a empresa voltasse a navegar em um 
cenário favorável, os sócios condicionavam à “virada do mercado”, gerando um certo nível de 
passividade e tomando menos posse do protagonismo necessário para criar fatores que, de fato, 
pudessem mudar o caminho de insucesso seguido pela empresa. 

 
 
Wishful thinking e o Ciclo de Perda de Valor da Marca no Varejo 

Sobre as causas do declínio e respostas operacionais em marcas com posicionamento 
mais premium, o entendimento do processo de planejamento de coleções é fundamental para 
a compreensão das ações que ditam uma das principais operações do varejo, especificamente 
dentro do mercado de moda. 

Como o processo é iniciado pela previsão de vendas, a expectativa do planejador de 
compras torna-se fundamental para todo o processo, criando um efeito cascata que reverbera 
até o final da coleção. Quando o planejador é o próprio dono da empresa ou é fortemente 
influenciado por ele, que se encontra pressionado pela necessidade de aumentar as vendas, as 
projeções podem ser direcionadas com um viés que não é puramente analítico. Adiciona-se a 
esse quadro uma crença existente no varejo de que as vendas das lojas dependem quase que 
exclusivamente da abundância de abastecimento de estoques, uma vez que emergem do chão 
de loja justificativas de não concretização de vendas por motivo de ausências de peças ou de 
“grades quebradas” - ausências de peças nos tamanhos demandados pelos clientes, as situações 
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em que há, por exemplo, há muitas peças de tamanho PP e GG e poucas de tamanho M. Pode-
se dizer, então, que as decisões em muitos casos, para os tipos de lojas estudadas, que não 
vendem bens de consumo essenciais, o cenário macroeconômico acaba motivando 
determinadas tendências que potencializam as percepções enviesadas do empresário. Percebe-
se a presença de Wishful Thinking, o processo de tomada de decisões e a formação de crenças 
baseadas no que pode ser agradável de imaginar, em detrimento evidências, racionalidade ou a 
realidade. Esse tipo de pensamento de que no futuro “o mercado irá virar”, “com certeza as 
coisas vão melhorar”, “o ano passado foi muito fraco, esse ano vai ser diferente”, somados a 
lembranças de tempos de maiores sucesso influenciam em projeções irrealistas que se 
cascateiam para todo o processo. 

A Figura 10 representa o impacto desse viés cognitivo para os processos de 
abastecimento da empresa e consequentemente para a marca. Iniciando por uma estimativa 
superestimadas de vendas (1); que resultam uma decisão de compras de insumos também 
superestimada (2); gerando vendas abaixo da expectativa (3); que por sua vez  elevam o nível 
de estoque (4); gerando um aumento da pressão no Contas a Pagar (5); forçando a empresa a 
promover descontos excessivos em seus produtos a fim de gerar caixa (6), que afetam a 
percepção de valor por parte do cliente, levando a deterioração da marca (7). Na próxima 
tomada de decisões de planejamento, as expectativas não são reduzidas e influenciadas pelos 
aspectos anteriormente mencionados, retroalimentando o ciclo que vai se fortalecendo com os 
próximos anos. 

 

Figura 10: Ciclo Vicioso e Perda de Valor da Marca 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Pode-se ver que a no Caso da Empresa C, de moda de lifestyle outdoor, houve a 
preocupação em incluir mais racionalidade e menos emoção a essa decisão, tendo surtido 
efeitos no primeiro momento. 
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5.3.2 Liderança Estratégica  

O aspecto de liderança estratégica é fortemente atrelado aos incentivos do corpo 
diretivo da empresa, que podem ser associados ao estilo de gestão do novo grupo gestor. 

Esse ponto diz respeito ao processo de entrada nas empresas e ao novo agente que está 
passando a fazer a gestão. Sobre os grupos que realizam as intervenções, foi possível identificar 
claras diferenças em função de suas origens, que tem vieses de estratégias distintos. Os grupos 
de gestão interina com foco em M&A e visão mais financista têm postura de realizar 
crescimentos inorgânicos, enquanto as gestões interinas advindas de consultorias de gestão 
focam em racionalização, gestão do dia-a-dia e melhorias incrementais para melhoria das 
margens. 

 No caso, por exemplo da Empresa B, de varejo de presentes, que levou mais para o 
ponto de vista de uma filosofia de atuação de Private Equity, no qual, tal qual executado nesse 
caso, o grupo que tomou controle majoritário não tinha total experiência no processo central 
da empresa. Nesse caso, a empresa torna-se dependente do grupo controlador anterior e tem 
tolhida a sua capacidade de implantar mudanças e melhorias por estar limitada ao 
conhecimento atual. Dessa forma, as capacidades e recursos inerentes ao core do negócio se 
mostram como potenciais fatores críticos para o sucesso do processo, como nesse caso, a marca 
e criatividade, que só passaram a ser abordados posteriormente, até que o grupo de gestão do 
turnaround tivesse tido maior aprendizado sobre o negócio. 

Nesse caso, houve a combinação de uma entidade com viés de avaliação de negócios e 
aquisição com a de um grupo com foco em implantação e gestão, pelo lado da consultoria. As 
empresas conseguiram ter um encaixe em termos de negócio, com cada um trazendo a sua 
expertise complementar. 

Outra política de atuação em gestão, que advém mais do grupo habituado a liderar 
projetos de turnaround a partir de um background de consultoria de gestão, impõe como 
condição de entrada a necessidade de assumir tanto a posição de CEO, quanto a de Gente & 
Gestão, garantindo assim que, mesmo que alterações em posições chave sejam feitas em alto 
volume, o modelo de gestão - muito baseado no aspecto de pessoas - suporte o negócio e 
sustente o crescimento, sendo a mudança da cultura um dos principais vetores dessa 
transformação, assim como garantindo a implantação dos processo que envolvem as definições 
de metas e acompanhamentos gerenciais, contratações e promoções. A combinação dessas 
posições propicia as ferramentas consideradas necessárias para administrar o negócio 
garantindo a cultura de excelência almejada, envolvendo, dessa forma, também, o conjunto de 
expertises principais dominados pelo grupo. Eventualmente, a posição de Gente e Gestão pode 
não estar sob gestão direta do grupo, sendo necessário, contudo, um alto nível de alinhamento 
entre as duas entidades – o grupo gestor e o líder dessa diretoria. 

Grupos independentes muitas vezes apenas aceitam o desafio de liderar os processos 
de turnaround caso haja a presença de um fundo de investimentos dando uma retaguarda que 
proporcione o tempo para a maturação das mudanças, uma vez que esses encaram que a 
prestação de serviço diretamente aos donos do negócio sem essa entidade podem enfraquecer 
os argumentos utilizados para implantar as mudanças e deixar o grupo do turnaround mais 
suscetível às incertezas de gestão que levaram os donos à situação de estresse no primeiro 
momento. Exemplos dessas situações incluem fortes resistências a mudanças e a vontade de 
voltar à gestão da empresa quando resultados satisfatórios começam a ser percebidos, 
prejudicando a execução do plano traçado, como aconteceu no caso da Empresa A. 

A abordagem do grupo que gerenciou a Empresa C, de moda lifestyle de aventura, 
acarretou falta de transparência e centralização da tomada de decisões.  Adotar o discurso de 
que um grupo estava no cargo da gestão dificultou o entendimento da atuação dessa por parte 
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dos funcionários, ao invés de nomear explicitamente os sócios da empresa de assessoria 
diretamente para os cargos executivos, se tornando, de fato, funcionários da empresa em 
turnaround, como ocorreu nos demais casos. Além disso, em alguns momentos, esse reporte foi 
mais explicitamente definido, havendo a divisão das áreas da empresa entre alguns sócios da 
empresa de assessoria, contudo essa configuração se modificou diversas vezes ao longo do 
tempo, não havendo consistência. 

 

5.3.3 Gestão de Stakeholders 

Em todos os casos trata-se de empresas familiares de um porte que se nota muita 
informalidade e decisões baseadas em confiança entre as partes. As relações são personalistas, 
de uma tal forma em que não há comunicações formalizadas no nível empresa-empresa, e sim 
no nível pessoa-pessoa. 

O padrão identificado nos processos de turnaround observando o aspecto dos 
funcionários, do ponto de vista dos gestores do processo é o de seguir uma semelhante evolução 
de resistência, na qual se perdem colaboradores que não se adaptam ou não concordam com 
as decisões ou com as pressões impostas e se suavizam, culminando com um grupo de 
colaboradores que tem um maior nível de aceitação do processo. 

Os fornecedores são agentes fundamentais dentro de um processo de turnaround e, de 
uma forma geral, um aspecto relevante para o relacionamento com estes é o fator da 
consistência da interlocução. Como o contexto é o de ser muito baseado em uma confiança 
construída ao longo do tempo, em geral, em empresas desse porte há uma relativa relação de 
parceira e a comunicação é um aspecto fundamental nesse processo. As empresas costumam 
se ajudar baseadas nesse pilar, até porque há uma grande relação de dependência dessas 
empresas – os fornecedores – para com a empresa compradora. A relação de poder é favorável 
às empresas em situação de turnaround, mesmo que no momento em que o processo se 
desenvolve, elas sintam ou aparentam estar em situação de fragilidade extrema ou, de alguma 
forma, inferior aos seus fornecedores. Esse sentimento por parte dos gestores ocorre muito em 
função de acharem, muitas vezes, que as empresas não devam expor ainda mais a sua imagem 
ao fazer ações como forçar negociações ou pechinchar. A própria tomada de decisão de incluir 
outra entidade para liderar a empresa muitas vezes é postergada em função ser considerada 
como uma mensagem negativa para o mercado, uma evidência de insucesso ou uma admissão 
de incapacidade. 

No caso da Empresa C, de moda de lifestyle de aventura, identificou-se a ausência de 
clara comunicação dos próximos passos da empresa, com constantes mudanças, inclusive na 
estrutura e linhas de reporte, o que fortalece a narrativa de falta de consistência na estratégia 
de turnaround. A comunicação com os fornecedores foi sempre intensa, porém foi realizada de 
forma passiva, partindo sempre da iniciativa dos fornecedores, que dessa forma iniciavam as 
discussões em um nível mais elevado de irritação, dificultando as conversas. 

Ainda sobre a mudança de interlocutores, pontos de estresse surgem quando não há 
tempo suficiente para construir as mencionadas relações de confiança, como nos recorrentes 
casos de fornecedores que se sentem desamparados ao buscarem satisfações sobre 
pagamentos atrasados ou funcionários que veem seus gestores mudando com frequência, 
tornando-se descrentes na consistência das diretrizes tomadas pela companhia. 
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5.4 Ações da Empresa 

De uma maneira geral, à exceção da Empresa D, a estratégia operacional passava por 
realizar contenções de custos e despesas. Nessa última a reestruturação ocorreu mais em 
função de organização, racionalização e controle. 

Para a empresa B, a entrada do fundo de investimentos se deu mediante um plano de 
expansão do grupo via aquisições como base para a tese de investimentos, então esse 
pensamento sempre esteve presente e passou a ser executado após o fim do processo de 
turnaround, com a empresa em um patamar já consolidado. No caso da empresa C, um dos 
executivos remanescentes do período anterior ao processo de turnaround incitava a expansão 
através da abertura de franquias da marca, contudo essa ideia era tratada como um projeto a 
ser executado após a estabilização. Quando contemplada, a expansão é tratada como um passo 
posterior, pós etapa de organização, pautada por ações contingenciais. 

De uma forma geral, a indústria do varejo estava em situação de declínio e as estratégias 
foram de contenção. A empresa C que partiu para uma fase de expansão, a fez sem ter 
concluindo a etapa contingencial, de estabilização, e a isso pode se creditar uma parcela do 
insucesso do processo. 

 

5.4.1 Ações Estratégicas da Empresa - “The 3G Way” 

Nos processos de turnaround brasileiros, ainda há a influência de modelo de gestão 
influenciado pelo do Grupo 3G Capital, principalmente nos critérios de mudança através da 
cultura organizacional, baseando-se em meritocracia e informalidade com poucos níveis 
hierárquicos.  

Essa mudança envolve a contratação de jovens ambiciosos que são promovidos de 
maneira acelerada, fazendo a promoção de compensação variável mais agressiva que a média 
praticada. Outro pilar relevante é o foco dado para eficiência em custos, mantendo sempre em 
níveis baixos e praticando o conceito base zero para orçamentação, cortando custos não 
estratégicos e mantendo uma postura agressiva nos processos de procurement, buscando 
otimização a partir de consolidações e negociações (DE MELLO, 2014). 

Em um momento posterior, percebe-se que as ambições de crescimento vislumbradas 
pós estabilização da empresa envolvem a via de expansão por aquisições, outro pilar presente 
no “modelo 3G” (CORREA, 2013). 

Abordando especificamente o caso da Empresa B, de varejo de presentes, não se 
questiona a robustez das ações implantadas, contudo a velocidade da recuperação do negócio, 
tendo voltado a ter crescimento em vendas em apenas um ano, apesar da grande quantidade 
de ações não terem sido focadas na ponta de Vendas leva a questionar a construção de um 
discurso vencedor e o quanto as ações implantadas, de fato, foram as causas da melhoria desse 
indicador e, por consequência, o marco do atingimento do sucesso da reestruturação naquele 
momento. Esse tipo de discussão traz à tona a perenidade da abordagem de gestão fortemente 
influenciada pelo Grupo 3G em outras conjunturas de negócios, no qual as principais alavancas 
não dependam de gestão de custos, despesas, capital de giro e crescimento via aquisições, como 
anteriormente mencionada. 

O próprio plano de implantação não menciona alterações nas áreas core, de criatividade, 
mencionando que essas áreas foram as mais resistentes às mudanças no modelo de gestão. O 
resultado desse caso, indica, contudo, que esse tipo de gestão ainda pode ser vista como um 
“diferencial”, no sentido mais simples da palavra, uma vez que traz um conjunto de medidas 
que a maioria da competição no contexto brasileiro não tem a capacidade de realizar, fazendo 
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com que a empresa tenha sucesso no nosso mercado ao atingir a recuperação do negócio. 
Principalmente relativo ao processo de turnaround, contudo esse tipo de postura apresenta 
maior encaixe por garantir resultados em prazos mais curtos, aumentando a sobrevida da 
empresa. 

 

5.4.2 Ações Operacionais da Empresa 

 
A Importância da Gestão 

De maneira geral, há em empresas dessas características, uma percepção de gap da 
capacidade de entregar resultados, entre a alta gestão e o time executor. Durante as entrevistas 
foi muito frequente escutar que o time das empresas, em geral, tinha formação acadêmica ruim 
e era considerado de nível abaixo do desejado no ponto de vista daqueles que se engajavam em 
liderar os turnarounds, que em geral, são pessoas formação acadêmica de ponta dentro do 
contexto brasileiro, tendo experiência profissional em empresa estruturadas. Até mesmo em 
um dos casos considerado bem-sucedidos, os executivos externaram que não conseguiram 
desenvolver sucessores ao longo do processo, mesmo após a estabilização do negócio. Esse 
ponto não pode ser desvinculado da grande disparidade social existente no país e suscita a 
discussão da capacidade de geração de valor sustentável desse tipo de intervenção para grande 
parte dos casos. 

Esse ponto incita a  discussão da estratégia de inchar a parte superior da empresa, sem 
ter, necessariamente, um corpo que tenha uma capacidade de executar com qualidade. Esse 
problema também é encontrado em casos de consultorias para empresas desse porte, no qual 
um plano estratégico-tático é estabelecido, sem uma que haja a capacidade de realizar o 
desdobramento no nível operacional para executar, de fato. 

Em muitos momentos, vê-se uma grande ênfase dada à capacidade da gestão em gerar 
valor em empresas nessa situação de grande estresse financeiro, frente ao potencial impacto 
gerado por outros aspectos, como por exemplo alavancagens através de aportes estruturados 
de capital, aumento repentinamente a capacidade de investimento e reestruturação da 
empresa. Apesar de haver evidências inclusive acadêmicas do impacto da gestão nas 
companhias, pergunta-se qual o real tamanho desse impacto em empresas em estresse no 
contexto brasileiro, ponderado pela pressão do mercado e da competividade e pelo índice de 
lucratividade do setor. Questiona-se qual a real importância de mudanças incrementais em 
gestão, comparando-se a possiblidade de concentrar exclusivamente os esforços em captação 
de recursos que possam aliviar a pressão no caixa da empresa no curto prazo. 

 

Inconsistência de ações como fator de insucesso 

No caso específico da Empresa C, de moda de lifestyle de aventura, houve a percepção 
que a mudança nas diretrizes estratégicas enfraqueceu a trajetória de resgate da empresa, 
havendo o descasamento das ações do ponto de vista financeiro. Contrastando com os casos de 
maior sucesso, os aspectos de alinhamento entre ações que se reforçam para o mesmo fim e da 
coerência temporal da estratégia estabelecidas se mostram como fatores relevantes. 

Pode-se afirmar isso, uma vez que o processo inicialmente se iniciou baseado em uma 
estratégia claramente caracterizada pela redução de custos e despesas – a Estratégia A, 
conforme a Figura 6, que mostra uma representação de maneira esquemática os diferentes 
padrões de estratégias representados pela evolução dos custos da empresa, para fins de 
visualização das mudanças de comportamento ao longo do tempo, cabendo dizer que o foco 
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está mais nas alterações dos sentidos do que propriamente dos valores absolutos, não 
representados no gráfico. Cada etapa durou entre 9 e 12 meses, sendo que a última etapa 
perdurou além do período de análise investigado nesse trabalho. 

Durante o primeiro período, houve a priorização da conservação do caixa, privilegiando 
ações geradoras que não demandassem dispêndios ou que fossem relativamente baixos ou com 
fluxos de pagamentos favoráveis, caracterizados pela elevada quantidade de parcelas ou pelo 
início dos pagamentos mais distantes possíveis. Durante esse período, houve um decréscimo 
linear dos custos 

Após esse período, a empresa entrou em uma fase de expansão acentuada – 
representada pela “Estratégia B” gerando um aumento nos Custos e Despesas. Aqui cabe 
ressaltar que apesar do patamar de custos não ter voltado ao patamar do começo do processo 
– o início da “Estratégia A”, a expansão realizada foi mais representativa em função da base de 
ativos da empresa estar em um menor patamar nesse momento, tendo uma quantidade inferior 
de lojas e, consequentemente uma menor entrada de caixa, potencializado o risco dessa 
estratégia. Por outro lado, os investimentos, caso fossem materializados em retornos de vendas, 
compensariam, em um momento futuro, o descompasso na razão entre as vendas e a base de 
ativos. 

Nesse caso, a “Estratégia C” foi prejudicada por dois aspectos:  

 

(i) A mais tangível, sendo a queima de caixa, que impossibilitou que, uma vez 
iniciada a Estratégia de Recuperação Judicial, o caixa da empresa estivesse 
abastecido o suficiente para atravessar essa etapa, dado a maior incerteza por 
parte dos fornecedores, que passariam a dificultar a entrega dos pedidos. 
 

(ii) A mais intangível, sendo a concentração de esforços na direção de uma 
estratégia específica, uma vez que em um intervalo de tempo relativamente 
curto, um terceiro caminho estaria sendo seguido, aumentando a incerteza pelo 
lado dos funcionários que teriam menos força para galvanizar os empenhos 
nesse novo sentido, havendo uma potencial perda de credibilidade dos 
funcionários na alta direção. O questionamento de “Por que acreditar que agora 
as coisas vão mudar?” acabaria ganhando força também pelos colaboradores, 
enquanto os fornecedores, apesar de irresignados, teriam maior clareza do 
funcionamento em função da implantação das regras da Recuperação Judicial. 
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Figura 11: Representação de evolução de Custos em cada etapa da empresa 

 
 

Fonte: Elaboração do autor 

 
 

Portanto, pode-se dizer que a principal disrupção nessa trajetória se deu em função da 
transição da segunda etapa para a derradeira. O contexto do modelo de negócios da empresa, 
tomando-se em consideração a sua cadeia de valor acaba por depender fortemente nos 
fornecedores, uma vez que a produção dos produtos vendidos é realizada por empresas 
externas, cabendo à empresa analisada comprar as peças dos fornecedores e revendê-las. A 
partir do início do processo de recuperação judicial, houve o crescimento da sensação de 
desconfiança por parte dos fornecedores, que passaram a temer pela possibilidade de receber 
os pagamentos de seus produtos vendidos o que impactou em pelo menos uma das opções: 

 

(i) Exigência de antecipação do fluxo de pagamentos como contrapartida para a 
entrega das mercadorias; 

(ii) Exigência de que os insumos, normalmente tecidos, fossem comprados pela 
empresa compradora, não ficando mais à cargo do próprio fornecedor; 

(iii) Redução da quantidade confeccionada e fornecida; 
(iv) Cancelamento total da produção ou entrega. 
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Figura 12: Respostas de fornecedores de produtos acabados à situação de estresse 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 
Todas as ações, do ponto de vista do fornecedor, eram tomadas visando reduzir a sua 

exposição à Empresa C, que era considerada, naquele momento, uma má pagadora. As duas 
primeiras respostas têm impacto direto na projeção de Fluxo de Caixa da Empresa, enquanto as 
respostas iii e iv impactam na redução da disponibilidade do estoque de produtos acabados. 
Esse efeito eventualmente também gera um impacto no fluxo em um momento futuro, porém 
pelo lado da entrada de caixa, que tende a diminuir em casos que ações de contingência não 
são tomadas de forma a garantir a entrada de produtos para abastecer a rede de loja por outros 
fornecedores. 

A priorização dos pagamentos, de uma maneira geral passa a ocorrer em função da 
criticidade de cada fornecedor, contudo algumas variáveis podem afetar essa decisão, como o 
histórico de fornecimento, o tamanho do pedido futuro, o tempo de atraso, o saldo devedor e 
o grupo de produtos fornecidos, uma vez que há necessidade de se manter um equilíbrio da 
grade de produtos, não deixando com que um grupo tenha o abastecimento muito inferior aos 
demais. Além desses aspectos, mais tangíveis e quantificáveis, há os aspectos mais “soft” de 
relacionamento com o fornecedor, relacionados à contestação do fornecedor que têm 
pagamentos atrasados, sendo esses a forma que é feita a abordagem (agressiva, compreensiva, 
etc.), a formalização da reclamação, realizando protestos através de instituições de Proteção ao 
Crédito, ou até mesmo com judicialização, e a reação em termos de suspensão de fornecimento 
de produtos, lembrando que em muitos casos essa reação é utilizada apenas como forma de 
exercer maior pressão para liberar pagamentos, uma vez que em muitos casos, os produtos já 
estão produzidos e apenas não entregues, de tal forma que esses produtos já são estoques 
“empatados” pelo fornecedor, uma vez que não pode ser vendidos a outras empresas, por ser 
feitos com a marca da empresa solicitante, não sendo possível vender a outras marcas. 

 

Figura 13: Cadeia de Valor de Empresas de moda 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

• Antecipação de pagamentos

• Compra direta de insumos

Piora no Fluxo de Caixa

Impacto

-

+
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• Cancelamento de fornecimento

• Redução de fornecimento

Redução do Estoque Disponível
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A Figura 8 representa a cadeia de valor genérica de uma empresa de moda prêt-à-porter dos 
moldes da Empresa C. O processo se inicia com a projeção de vendas, que dá insumos para o 
Planejamento “Open-to-Buy”, onde os valores quantidades e preços por grupos são 
determinados. Na sequência, os produtos são desenvolvidos e entregues à empresa para serem 
distribuídos para as lojas, que devem ser monitoradas para serem repostas conforme as vendas. 

O entendimento da cadeia de valor típico dessa da indústria de moda que tem esse 
posicionamento é fundamental para o perceber o impacto das alterações na estratégia sobre o 
desempenho da recuperação da empresa. Levando-se em consideração que um ciclo total 
representado na “Figura 13 – Cadeia de Valor de Empresas de moda” tem aproximadamente 10 
a 12 meses, e que cada bloco de estratégia representado pelo “Figura 11 – Representação de 
evolução de Custos em cada etapa da empresa” também teve aproximadamente entre 9 e 12 
meses, pode-se dizer que as alterações executadas foram feitas em um intervalo de tempo 
muito curto, tomando-se como referência a duração do ciclo completo. Dessa forma, os 
resultados de uma estratégia não chegavam se consolidar dentro do mesmo ciclo, havendo a 
mudança de estratégia antes de, de fato, ser possível obter um aprendizado organizacional. 

Durante o período de fechamento de contrato, houve o foco em realizar negociações 
com fornecedores e lojistas, tendo o argumento fortalecido de que recursos adicionais seriam 
aportados na empresa no futuro próximo, sendo, dessa forma, a fonte para realizar as quitações 
dos valores em débito. Como comentado, o aspecto temporal é crítico nesse tipo de situação 
para empresa, tanto do ponto de vista de motivação de equipe interna, quanto de manutenção 
da confiança dos credores da empresa. 

A estratégia de expansão não deu tempo para se mostrar errada. No meio do caminho 
mudou-se de rumo e, uma vez que o investimento a ser realizado pela instituição de crédito não 
se concretizou em função do não cumprimento de salvaguardas impostas pela credora, como o 
cumprimento do pagamento das próprias parcelas inicial do crédito. 

Em função disso, a decisão pelo início do processo da Recuperação Judicial acabou se 
mostrando inevitável no ponto de vista dos gestores da época. Um aspecto que se mostrou 
fundamental para a sobrevivência da empresa foi a rápida ação após suspensão do contrato 
junto a instituição bancária, tendo realizado de maneira rápida a tramitação junto aos escritórios 
jurídicos para protocolar a recuperação judicial, garantindo a sobrevida à empresa, antes que 
houvesse, de fato, um colapso financeiro. 

De uma maneira geral, por outro lado, caso a estratégia de recuperação tivesse sido 
mais amplamente planejada, teria havido uma execução diferente no direcionamento dos 
recursos de caixa, limitando os valores de impostos pagos em tributos e outros fornecedores 
que não fossem de produtos e matérias primas, uma vez que esses poderiam ser melhor 
administrados após a declaração de recuperação, tendo direcionado esses recursos mais 
fortemente para o fortalecimento do estoque, que por sua vez passaria a ser o ponto mais 
crítico, já que seria a principal fonte  de geração de caixa nos próximos meses para a empresa. 
Uma vez que os valores que seriam a salvação de caixa para a empresa não foram aportados, a 
virada realizada para o caminho da Recuperação Judicial teve que ocorrer de forma acelerada, 
por ter sido a única opção viável, dada a situação de dívida tributária e com fornecedores. No 
jargão desse tipo de situação, pode-se dizer que a “corda foi esticada até o limite”, em função 
das recorrentes ameaças de despejo de lojas e interrupções de fornecimento de produto, 
gerando desabastecimento dos pontos de vendas. 

Quando a empresa entrou no período de investimentos, houve um aumento nos gastos 
de folha, principalmente pela adição de diretores em posições que não existiam por 
majoritariamente terem funções desempenhadas pelos sócios da empresa, que foram afastados 
do dia-a-dia para ficarem em posições de conselho, sem terem,  contudo, suas remunerações 
oficialmente reduzidas, havendo apenas postergações e suspensões temporárias de 
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pagamentos. Foram adicionadas 3 posições de diretores nesse período – em Marketing, Estilo 
& Criação e Fábrica, sem contar com uma consultoria específica para a estruturação da área de 
Recursos Humanos, que foi contratada como solução alternativa temporária, em função da 
posição de diretoria para essa área não ter sido preenchida. Além disso, o nível gerencial, 
também parcialmente coberto pelos sócios, também recebeu reforços em posições de gestão 
novas, como Atacado, B2B e E-Commerce, além da utilização de uma consultoria para 
rediscussão de Marca e outra para gestão de mídia e desenvolvimento de site. Esses 
investimentos, no primeiro momento agiram de forma a prejudicar as condições da empresa, 
por pesarem em muito no caixa, sem terem, de imediato uma contrapartida em termos de 
aumento de receitas. Esse passo dado em um sentido de estruturação dependendo de maiores 
recursos foi instrumental para o aprofundamento do declínio, uma vez que havia a dependência 
de uma segurança no caixa via aporte financeiro. 

 
 
5.5  Resultados do Turnaround 

A partir dos relatos e dos resultados de DRE e Fluxo de caixa, que passaram a ficar 
positivos, ainda que próximos do zero, a Empresa A alcançou a recuperação, ainda que se faça 
a ressalva que anos depois a empresa foi liquidada, em um período em que o time responsável 
pelo turnaround havia saído e essa fase sido contemplada pela analise desse trabalho e, 
portanto, não podem ser tomadas conclusões a respeito das causas dessa falência, 
considerando-se fora do recorte temporal analisado – o turnaround em si.  

Em função dos resultados financeiros positivos, incluindo a geração de caixa que serviu 
de base para a expansão através de aquisições, a Empresa B também alcançou a recuperação 
almejada. A empresa C teve um resultado negativo evidenciado pelo pedido de recuperação 
judicial, sendo essa uma ação de recuperação adicional. A situação de caixa não foi resolvida, 
restando a alternativa tomada. A Empresa D teve uma recuperação moderada, conseguindo 
manter sua sobrevivência, estendendo o processo de recuperação, fazendo a estabilização de 
forma muito mais gradual, porém suficiente, apesar da situação financeira não tão diferente da 
situação encontrada no inicio do processo.  



 

 

73 

6 Considerações Finais e Recomendações 

O presente trabalho contribui para a base de conhecimento acadêmico para processos 
de turnaround no contexto brasileiro, principalmente para o setor do varejo, que em muitos 
aspectos sofre com características como o baixo nível de preparo e método para gestão de 
empresas, porém também pode servir de referência para processos de reestruturação em 
outras indústrias. Academicamente, o trabalho contribui dando foco em ações de resposta do 
ponto de vista, principalmente, operacional e nas discussões de origem e perfil dos grupos 
gestores do turnaround. 

A presente pesquisa apresentou limitações e dificuldades em acessos a dados, como 
acesso a informações confidenciais de empresas, principalmente relacionadas a aspectos 
considerados delicados na visão dos gestores. Foram feitas entrevistas para explorar casos que 
não puderam ser utilizados na análise em função do pouco acesso a dados e entrevistas. 

Sobre o processo de pesquisa, foi possível perceber diferentes perfis de entrevistados, 
havendo aqueles que ainda estavam em trabalhando na empresa após o processo, outros que 
haviam saído e estavam resignados, tendo se desligado com um sentimento de rancor; e outros 
que nutriam boas lembranças do processo. Durante essa coleta, o fato do pesquisador já ter tido 
uma relação prévia no âmbito profissional com grande parte dos entrevistados foi percebida 
com uma fator que possibilitou maior abertura e capacidade de investigar possíveis aspectos 
menos favoráveis à construção de uma “jornada de herói”, contudo não se contesta que esse 
tipo de proximidade possa ser um fator de viés para a pesquisa. 

O trabalho se limitou a coletar perspectivas dos responsáveis pela execução do 
turnaround em nível de tomadores de decisão e para todos os casos foram equipes novas que 
passaram a atuar especificamente no momento da reestruturação. Assim, a característica 
positiva tende a tomar contornos em que os aspectos negativos relativos ao diagnóstico inicial 
tendem a não ser ocultados ou minimizados, contudo, os fatores de sucesso do turnaround 
podem ter uma tendência a serem majorados. Durante as coletas de informações, buscou-se 
considerar esse aspecto, para o qual houve maior nível de profundidade e questionamentos das 
informações para a descrição dessa fase do processo, cruzando com as informações fornecidas 
pelos outros entrevistados e por evidências documentais que corroborassem.  

Da mesma forma, para os casos em que o processo não foi considerado bem-sucedido, 
as causas também que, por ventura, fossem atribuídas aos fatores externos e à barreiras 
impostas pelos antigos gestores também podem ter a mesma tendência a serem enfatizadas em 
detrimento à decisões tomadas pela própria equipe de gestão incumbida de fazer o processo de 
turnaround. Dessa forma, em todos os casos, os gestores antigos, participaram de alguma forma 
do processo, seja ativamente com a contribuição parcial de membros do grupo antigo, 
normalmente os filhos, sucessores dos fundadores, como de forma menos ativa, em conselhos 
formais ou informais, ou até mesmo se mantendo ainda na posição de CEO. 

Assim, como participantes ou expectadores extremamente próximos do processo, 
próximos trabalhos poderiam explorar mais a perspectivas dos donos do negócio ou 
representantes remanescentes da gestão anterior para haver um maior equilíbrio sob o aspecto 
de pontos de vistas de agentes do processo. 
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Apêndice – Roteiro de Entrevista  

Tópico Aspecto Abordado Questão / Aspecto Abordado 

Causa do 
Declínio 

Causa do 
Declínio 

Principais fatores Quais foram os principais fatores que contribuíram para a situação de declínio 
da empresa? 

Fatores de 
Resposta 

Cognição 
Gerencial 

Momento da consciência do 
declínio 

Quando houve na empresa a consciência do declínio?  
Quem na alta administração foi o "defensor" da má notícia?  
Houve um fator determinante? Qual foi esse fator? 

Liderança 
Estratégica  

Incentivos oferecidos aos 
executivos Executivos receberam/passaram a receber remuneração variável/ stock option? 

Problemas de Gestão 
Quais problemas de gestão/liderança foram identificados como principais 
causadores do declínio?  
Houve evolução na percepção desses problemas ao longo do tempo? 

Trocas de C-levels e suas 
origens 

Houve troca de CEO ou de membros da Diretoria? Em que momento? Qual a sua 
origem? 

Presença de Conselho ou 
Melhoria da Governança 

Há/houve um conselho formal? Qual é a sua composição?  
Houve alterações durante esse processo no Conselho ou alterações societárias? 

 
Gestão de 

Stakeholders 

Laços familiares Há/havia laços de família na gestão ou sociedade da empresa? 

Presença de entidades 
creditórias na gestão 

Havia presença de membros de entidades creditórias na Gestão (p.ex. fundo de 
investimento, banco credor, etc)? 

Relação entre membros da 
diretoria 

Como era a relação com os demais membros da Alta gestão? 

Reação de Stakeholders - 
clientes Como você descreveria a reação dos clientes durante esse processo?  

Ações da 
Empresa 

Ações 
Operacionais 

Planejamento das ações de 
recuperação Houve um planejamento das ações de recuperação? Descreva.  

Ações 
Estratégicas 

Ações estratégicas realizadas 
Quais ações estratégicas foram tomadas (novos produtos, mercados, aquisições 
de empresa, ativos, alterações significativas em processos, investimento em 
tecnologias, etc)? 

Influência do mercado em 
ações estratégicas 

De que forma essas ações foram influenciadas pelo mercado? Como você avaliou 
o movimento do seu setor durante esse período? 

Resultados 
 

Resultados do 
Turnaround 

Avaliação do resultado 

Como você classifica o resultado do processo de turnaround? Baseado em quais 
métricas?  
O que teria feito diferente? 
De uma maneira geral, quais as diferenças da empresa de hoje, em comparação 
ao estado anterior ao processo de turnaround? 

Reestruturação de ativos Houve algum tipo de reestruturação dos ativos? Qual foi o resultado final (se 
houver)? 

 


