FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE NEGÓCIOS

MICHEL SARRAFF

Fatores Críticos de Sucesso para a Geração de Valor nos Processos de
Recuperação Judicial em Empresas de Capital Aberto

Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio da Costa Sabino

São Paulo
2019

MICHEL SARRAFF

Fatores Críticos de Sucesso para a Geração de Valor nos Processos de
Recuperação Judicial em Empresas de Capital Aberto

Dissertação apresentada para o programa de
Mestrado Profissional em Gestão de Negócios
da Faculdade FIA de Administração de São
Paulo, da Fundação Instituto de Administração,
sob orientação do Prof. Dr. Marco Antonio da
Costa Sabino.

São Paulo
2019

Sarraff, Michel.
Fatores críticos de sucesso para a geração de valor nos processos
de recuperação judicial em empresas de capital aberto . / Michel
Sarraff. São Paulo, [s.n.]: 2019.
89 f.: il., tab.
Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio da Costa Sabino.
Área de concentração: Gestão Estratégica .
Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Negócios) –
Faculdade FIA de Administração e Negócios, Programa de
Pós-Graduação em Stricto Sensu, 2019..
1. Planejamento estratégico. 2. Recuperação judicial.
3. Empresas em crise - Brasil. 4. Geração de valor.
5. Turnaround. 6. Empresas de capital aberto - Recuperação judicial Brasil. 7. EquilíbrioMICHEL
financeiro.SARRAFF
I. Sabino, Marco Antonio da Costa.
II. Mestrado Profissional. III. Faculdade FIA de Administração e
Negócios. IV. Fundação Instituto de Administração.

Nome: SARRAFF, Michel

Título: Fatores Críticos de Sucesso para a Geração de Valor nos Processos de
Recuperação Judicial em Empresas de Capital Aberto

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do
Programa de Mestrado Profissional em Gestão de
Negócios, mantida pela Fundação Instituto de
Administração, como requisito para a obtenção do
título de Mestre em Gestão de Negócios, sob a
orientação do Prof. Dr. Marco Antonio da Costa
Sabino.

Aprovado em: 18 de março de 2019.

Prof. Dr. Marco Antonio da Costa Sabino (Orientador)

Prof. Dra Flávia Angeli Ghisi Nielsen

Prof. Dr. Rodolfo Leandro de Faria Olivo

AGRADECIMENTOS

Poder chegar até este momento de apresentar esta dissertação me deixa muito
feliz. Feliz por ter sonhado e ter feito acontecer. Minha vida sempre foi marcada por isto.
Sonhar, sonhar e fazer acontecer. Porém, não posso deixar de agradecer a várias pessoas
que me ajudaram a chegar até aqui.
Em primeiro lugar, meus pais pela educação e incentivo ao estudo como fator
diferencial na carreira profissional. Mais do que falar, foi demonstrar. Aos meus pais, o
meu muito obrigado.
O grande influenciador na minha vida profissional foi o Professor Antônio
Barbosa Lemes Júnior da Universidade Federal do Paraná, na qual tive o privilégio de ser
aluno por 2 anos; depois colega ao ministrar algumas disciplinas na qual ele era o
coordenador.
Outro professor que agradeço imensamente é o Professor Rodolfo Leandro de
Faria Olivo da FIA, que com seus ensinamentos de Finanças muito me contribuiu para o
meu desenvolvimento profissional e pessoal.
À Professora Flávia Nielsen, o meu muito obrigado pelas orientações em especial
a questões relacionadas a metodologia, nas disciplinas Práticas para a Elaboração do
Trabalho Final I e II.
Agradeço imensamente ao meu orientador Professor Marco Antonio da Costa
Sabino pelas orientações sempre precisas e paciência neste período de convivência.
Ao Luis Roberto Ferreira da Luz o meu obrigado pelas revisões de texto.
À Lilian Eichenberger Vetrano, mestre pela FIA em 2018, o meu muito obrigado
pelas sugestões em relação ao tema, já que somos dois profissionais com o mesmo
interesse pelo assunto.
Por fim, não menos importante, agradeço a minha esposa Luciana Carone e aos
meus filhos Felipe Sarraff e Maria Fernanda Carone Sarraff pela compreensão, amor,
apoio e paciência com o pai, muitas vezes ausente nos finais de semana estudando em

São Paulo. Que fique o exemplo para os meus filhos.
A conquista é de todos. Muito obrigado.

RESUMO

SARRAFF, Michel. Fatores Críticos de Sucesso para a Geração de Valor nos
Processos de Recuperação Judicial em Empresas de Capital Aberto. 2019. 89 f.
Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Negócios) – Faculdade FIA de
Administração e Negócios, Fundação Instituto de Administração, São Paulo, 2019.

O objetivo principal de uma empresa privada é gerar valor e maximizar a riqueza para
seus acionistas. No entanto, em um ciclo de vida empresarial, a empresa pode deparar-se
com uma profunda crise resultante de várias causas. Neste momento, talvez o instrumento
de recuperação judicial seja uma possível alternativa à recuperação da empresa,
retornando-a para gerar valor. O objetivo desta dissertação é apresentar e analisar os
fatores críticos de sucesso para a geração de valor nos processos de recuperação judicial
de empresas de capital aberto. A natureza desta dissertação é aplicada com uma
abordagem qualitativa. Quanto aos seus objetivos, é um estudo exploratório e explicativo,
no qual foi utilizado como procedimento técnico a análise documental e o estudo de caso,
utilizando dados secundários. Através de uma pesquisa realizada no site da Comissão de
valores mobiliários, houveram no Brasil, no período de 2005 a 2017, 22 casos de
recuperação judicial de empresas de capital aberto cujos planos foram aprovados pelos
credores. Das empresas analisadas, apenas uma empresa cumpriu os requisitos
estabelecidos e esta empresa é estudada em profundidade. O resultado desta análise
comprova que a empresa em questão não só teve êxito no processo de recuperação
judicial, mas também gerou valor aos seus acionistas.

Palavras-chave: turnaround, revitalização, estratégia de negócios, geração de valor, EVA,
indicadores financeiros, recuperação judicial, ciclo de vida.

ABSTRACT

SARRAFF, Michel. Critical success factors for value generation in Judicial recovery
processes in publicly traded companies. 2019. 89 f. Dissertação (Mestrado Profissional
em Gestão de Negócios) – Faculdade FIA de Administração e Negócios, Fundação
Instituto de Administração, São Paulo, 2019.

The primary goal of a private company is to generate value and maximize wealth for its
shareholders; However, in a business life cycle, the company can come across a profound
crisis resulting from several causes. At this time, perhaps the Judicial recovery instrument
is a possible alternative to recovering the company, returning it to generate value. The
objective of this dissertation is to present and analyze the critical success factors for the
generation of value in the judicial recovery processes of publicly traded companies. The
nature of this dissertation will be applied with a qualitative approach. As for its objectives,
it will be an exploratory and explanatory study, in which we shall use as a technical
procedure the documental analysis and case study, using secondary data. As a survey
carried out on the website of the Securities Commission, there were in Brazil, In the
period 2005 to 2017, 22 cases of Judicial recovery of publicly traded companies whose
plans were approved by creditors. Of the companies analyzed, only one company
complied with the established requirements and this company is studied in details. The
result of this analysis proves that the company in question not only succeeded in the
Judicial recovery process, but again generated value to its shareholders.

Keywords: turnaround, revitalization, business strategy, value generation, EVA,
financial indicators, judicial recovery, life cycle.
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1 INTRODUÇÃO

Desde 2014, o Brasil vem passando pela maior crise das duas últimas décadas,
com queda na atividade econômica e, tendo como consequência, o aumento do número
de empresas com pedidos de Recuperação Judicial (RJ) (SERASA EXPERIAN, 2017).
A redução da atividade econômica é um dos fatores externos que, segundo Altman (1983),
contribui para o fracasso do empreendimento. Dados do Banco Central do Brasil (2018)
e da Serasa Experian (2017) justificam essa análise, conforme pode ser visto no Gráfico
1.
Gráfico 1 - Variação do PIB X Número de pedidos de RJ

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do Banco Central e da Serasa Experian

O Gráfico 1 mostra a relação entre a variação do PIB (Produto Interno Bruto), que
mede a riqueza de um país e o número de recuperações solicitadas, entre o período de
2010 a 2017, a partir de dados provenientes do Banco Central do Brasil (2008) e da Serasa
Experian (2017). Quando a variação é negativa e permanece por mais de um período, as
empresas produzem menos e, portanto, têm maiores dificuldades para manter as suas
atividades. Há, portanto, uma relação diretamente proporcional entre crise econômica e
insolvência, gerando o aumento do número de recuperações apresentadas.
O maior objetivo da empresa, e por consequência dos seus administradores, é
gerar valor aos seus acionistas, promovendo a maximização da sua riqueza (COPELAND;
KOLLER; MURRIN, 2000; ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 1995). Gerar valor é obter
um retorno sobre o capital superior ao retorno que ocorreria caso o recurso fosse aplicado
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em títulos do Tesouro que, em tese, são aplicações sem risco ou com pouco risco
(EHRBAR, 2000).
Porém, maximizar o valor da empresa não significa necessariamente aumentar
seus investimentos em capital de giro ou imobilizado (STEWART III, 1990), tampouco
aumentar o lucro em um curto prazo de tempo (OLIVO; MORILHAS, 2018). O
incremento do valor pode acontecer também devido à alteração da estrutura de capital
(DAMORADARAN, 2002a). Geração de valor é qualquer atividade na empresa que
obtenha retornos acima do seu custo de capital. Além de Frezzati (1998), Sull e Escobari
(2004) afirmam que o propósito de qualquer negócio é criar valor por meio da produção
de serviços e bens que terão maior retorno do que o custo dos recursos utilizados. Para
mensurar valor para fins desta dissertação, serão usados os conceitos de Valor Econômico
Agregado (EVA), Fluxo de Caixa Descontado e Indicadores Financeiros, todos eles
detalhados posteriormente.
As empresas que estão em crise financeira e que solicitam recuperação judicial
certamente não estão gerando valor para os seus donos há muito tempo
(DAMORADARAN, 2002b). É muito provável que estas empresas em recuperação
judicial estejam na fase de declínio (SCHENDEL; PATTON; RIGGS, 1976).
No contexto econômico, as performances das empresas de capital aberto
representam importantes indicadores. Apenas na B3, são listadas cerca de 400
companhias, com movimentação diária de compra e venda de ações e outros ativos
próxima de R$ 10 bilhões (CASTRO, 2018). Nesse sentido, quando uma empresa de
capital aberto pede recuperação, o mercado como um todo fica atento. Por isso, as
companhias abertas serão o objeto deste estudo.
A abordagem da recuperação empresarial pressupõe que a empresa tenha mais
valor viva do que morta (SLATTER; LOVETT, 2009). A principal contribuição deste
estudo é identificar e analisar os fatores críticos de sucesso para geração de valor em
empresas de capital aberto que estão, ou estiveram, em Recuperação Judicial.

1.1 Contextualização

Empreender e manter em atividade uma empresa no Brasil é um grande desafio.
De acordo com dados de uma pesquisa realizada entre os anos de 1998 a 2007 pelo
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2014), mais de 50% das
empresas fecham ao completar o seu terceiro ano de atividade, no estado de São Paulo.
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Na média, de acordo com mesma pesquisa, 35% das empresas encerram as suas atividades
no primeiro ano, 11% no segundo ano e 10% no terceiro ano. Ou seja, mais da metade
das empresas que abrem as suas portas não conseguem passar do terceiro ano de atividade.
Quando a empresa apresenta demonstrativos financeiros negativos por vários
períodos, ela pode usar instrumentos para tentar se recuperar. Uma das alternativas é o
instrumento da recuperação judicial como tentativa para equalizar os passivos. A Lei
n°11.101/2005 surgiu como uma ferramenta legal e apta a permitir a recuperação de
empresas de performance instável. Segundo Forti (2013), apesar de todas as imperfeições
da nova lei, ela está em consonância com as técnicas de gestão de revitalização.
Apesar dos recursos legais disponíveis, mesmo as empresas que solicitam
recuperação judicial não conseguem sobreviver e, por consequência, não voltam a gerar
valor para os seus investidores. Segundo levantamento realizado pela Serasa Experian,
somente 6% das empresas de todo os tamanhos que tiveram a recuperação judicial
deferida entre 2005 a 2014 conseguiram sobreviver.

1.2 Problema de Pesquisa

Temos o caso de sucesso de uma empresa de capital aberto que teve o seu pedido
de Recuperação Judicial aprovada pelos credores e que conseguiu não somente sair da
Recuperação Judicial, mas também gerar valor para os seus acionistas durante o período
analisado. O problema de pesquisa desta dissertação pode ser compreendido pela seguinte
questão: quais são os fatores críticos de sucesso para a geração de valor nas empresas de
capital aberto em um ambiente de Recuperação Judicial?

1.3 Objetivos

Nesta dissertação, tem-se como objetivo geral apresentar e analisar os fatores
críticos de sucesso, no Brasil, das empresas de capital aberto nos processos de
Recuperação Judicial para a geração de valor.

Os objetivos específicos são:
a) caracterizar o perfil (tamanho, tempo de existência, grau de
endividamento, lucratividade operacional, retorno sobre o patrimônio
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líquido, criação ou destruição de valor, características do endividamento
etc.) das empresas de capital aberto, no Brasil, que pediram Recuperação
Judicial e tiveram a sua solicitação concedida;
b) identificar e analisar as causas que levaram as empresas ao processo de
recuperação judicial, conforme apontadas no plano de recuperação
judicial;
c) identificar as estratégias de revitalização (turnaround) que as empresas
brasileiras adotaram no plano de recuperação judicial.

1.4 Delimitação do Escopo

O estudo abrangeu somente empresas de capital aberto listadas na Bovespa (B3)
que tiveram o seu pedido de Recuperação Judicial deferido no período de junho de 2005
a abril de 2017. O marco inicial da coleta da amostra foi, precisamente, a data de início
de vigência da Lei nº 11.101/2005, a Lei de Recuperação e Falências. A Figura 1 resume
a delimitação:

Figura 1 - Recuperações Judiciais Deferidas no Brasil

Recuperações Judiciais Deferidas do
Brasil de junho de 2005 a abril de 2017:
10.150

Recuperações Judiciais Concedidas no
Brasil de junho de 2005 a abril de
2017: 2.888

Recuperações Judiciais Concedidas
para empresas de capital aberto de
junho de 2005 a abril de 2017: 22

Fonte: Serasa Experian (2017).

O foco desse estudo foram as vinte e duas companhias de capital aberto que
tiveram a sua recuperação judicial concedida no período de análise.
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1.5 Justificativas

As principais justificativas para o estudo estão dispostas a seguir:
a) Relevância e pertinência do tema: o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (2016) considera a redução da insolvência empresarial como
um dos fatores essenciais para a melhora do empreendedorismo no Brasil. Assim,
a redução da taxa de insucesso das empresas contribui para a geração de renda,
incremento de número de empregos e arrecadação tributária.
b) Relevância Econômica (baixo índice de sucesso): poucas empresas têm obtido
êxito quando do pedido de recuperação judicial aprovado pelos credores (PEDRO,
2016).
c) Relevância Acadêmica (poucos estudos ligados à Gestão na Recuperação): a
recuperação e a falência são estudadas no campo jurídico, mas são raras nos
estudos sobre gestão. Embora existam muitas publicações internacionais sobre
estratégias de revitalização, quando associamos o tema com a recuperação
judicial, e tendo como focos a gestão e a geração de valor, os trabalhos publicados
são raros no período de 2005 a 2017. Estes poucos estudos, mesmo em relação à
combinação destes temas, são decorrentes do fato de que a lei que regulamenta o
assunto no Brasil é de 2005.

1.6 Organização do Trabalho

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos.
O Capítulo 1 apresenta a contextualização do estudo e os objetivos para estudar o
problema de pesquisa proposto, justificando a relevância dessa análise, suas delimitações
e, por último, a estrutura do trabalho.
O Capítulo 2 compreende a revisão da literatura que fomenta a aplicação da
pesquisa empírica, abordando ciclo de vida das empresas, crise financeira – causas e
consequências –, bem como aspectos gerais da lei da recuperação judicial sob o prisma
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da gestão, as estratégicas de revitalização empresarial (turnaround) e os indicadores
financeiros de performance.
No Capítulo 3 são abordados o detalhamento e os contextos metodológicos da
pesquisa, os métodos científicos, a classificação da pesquisa, a estrutura da metodologia
aplicada, a definição dos parâmetros, o período e os critérios para a coleta de dados.
No Capítulo 4 é realizada a análise dos dados coletados à luz das hipóteses que
foram investigadas.
No Capítulo 5 apresentam-se as conclusões e considerações finais do estudo em
questão. Foi respondido o problema de pesquisa e realizado um paralelo entre a teoria
discutida e a prática observada; também foram identificadas as eventuais limitações,
recomendados futuros estudos complementares e sugeridos possíveis benefícios
provenientes desta dissertação.
O Quadro1 apresenta um resumo da organização desta dissertação.
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Quadro 1 - Resumo da organização da dissertação
1. Introdução

1.1 Contextualização
1.2 Problema de Pesquisa
1.3 Objetivos
1.4 Delimitação do Escopo
1.5 Justificativas
1.6 Organização do Trabalho

2. Referencial Teórico

2.1 Ciclo de Vida
2.2 A Recuperação Judicial
2.3 A Revitalização dentro da RJ
2.3.1 Estratégias de Turnaround
2.3.2 Fatores Críticos de Sucesso
2.4 Os Indicadores Financeiros
2.4.1 Indicadores de Desempenho
2.4.2 Valor Econômico Agregado (EVA)
2.4.3 Fluxo de Caixa Descontado

3. Metodologia

3.1 Método de Pesquisa
3.2 Critérios de Seleção das Empresas
3.3 Resumo do Método de Pesquisa
3.4 Técnicas e Análises Estatísticas
3.5 Seleção das Variáveis

4. Análise dos Dados

4.1 Perfil
4.2 Causas
4.3 Estratégias de Recuperação
4.4 Celpa

5. Conclusões e Considerações Finais
6. Referências Bibliográficas

Fonte: elaborado pelo autor.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Ciclo de vida

Brider et al. (2011) tratam do ciclo de vida de uma organização a partir do Modelo
Funcional, dividindo o ciclo em cinco etapas, ou fases, em função do estágio de
desenvolvimento da empresa, conforme mostra a Figura 2.
Figura 2 - Ciclo de vida de um negócio

Fonte: Brider et al. (2011, p. 8).

O primeiro estágio do modelo (início) corresponde ao período de concepção da
empresa, a fase embrionária, ou seja, do surgimento da ideia inicial à decisão de criar o
negócio e colocá-lo em funcionamento. Neste estágio inicial, a empresa, em geral, é
concebida e conduzida pelo proprietário ou pelo acionista controlador, que administra
pessoalmente quase tudo. Trata-se de uma companhia com muita flexibilidade
organizacional e com baixa qualidade de controles internos (PEREZ, 2007).
O segundo estágio é chamado de sobrevivência. Para Scott e Bruce (1987), a
empresa passa pelos desafios listados no Quadro 2.
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Quadro 2 - Características do estágio de Sobrevivência

Estágio de Sobrevivência

Conseguir, ocupar e manter uma fatia de
mercado com sustentabilidade financeira.
Realizar, por meio de atividades operacionais
diárias, os primeiros testes e avaliações dos
produtos ou serviços e dos processos de
fabricação, com vistas a um conceito de
qualidade esperado pelos clientes (foco nas
operações).
Controles são muito importantes, em especial
na área financeira (foco na controladoria).

Fonte: Scott e Bruce (1987, p. 45-52) traduzido e adaptado pelo autor.

Quando a empresa passa do estágio de Sobrevivência para a etapa de Crescimento,
a estabilidade foi atingida e o novo desafio será, então, fazer com que os negócios cresçam
porém, sem grandes alterações na atual estrutura, especialmente no tocante a processos
de fabricação, produtos ou serviços oferecidos e estrutura de custos fixos (BRIDER et al.,
2011).
As características desta fase estão listadas no Quadro 3.

Quadro 3 - Características do estágio de Crescimento

Estágio
Crescimento

Esforços focados para o alcance das vendas planejas no
primeiro estágio
Conseguir fazer com que a capacidade de produção instalada
seja toda ocupada com o volume de vendas, diluindo assim os
custos fixos de produção e potencializando os resultados.

Fonte: Scott e Bruce (1987, p. 45-52) traduzido e adaptado pelo autor.

De acordo com (Bibeault, 1999), é nessa fase que grande parte das empresas acaba
dando um grande passo errado na direção dos futuros problemas. É comum que o
empreendedor, com a vontade natural de alavancar seus negócios, tenha erros que em
muitos casos podem alavancar uma crise. Os erros mais comuns estão listados no Quadro
4:
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Quadro 4 - Estágio crescimento – erros mais comuns
Estrutura de capital inadequada para o negócio.
Controle ineficiente do capital de giro.
Incremento não controlado dos custos fixos.
Financiamento dos investimentos de ativo fixo com recursos de curto
prazo.
Excesso de retiradas de dividendos dos sócios.

Estágio de
Crescimento

Aumento nas vendas com margens insuficientes.
Inadequação dos sistemas de informação e controladoria para
gerenciamento do negócio.
Excessiva concentração de poder nas mãos do empreendedor, com
baixo nível de delegação.
Assumir riscos desmedidos e de forma desproporcional aos retornos
esperados.

Fonte: Bibeault (1999, p.122).

Neste estágio, tem início o período de maior crescimento, o que torna necessário
realizar delegação de poderes e funções. A empresa começa a contratar administradores
e busca a profissionalização, mas a hierarquia ainda é centralizada em torno do
empreendedor. Bibeault (1999, apud PEREZ, 2007) reforça que a forte centralização e a
dificuldade de delegar têm sido causas para o declínio precoce de empresas.
Geralmente, as empresas que alcançam esse estágio já possuem produtos bem
dimensionados no mercado e referências fortes, o que facilita o acesso ao crédito, de
acordo com Brider et al. (2011). Nesse estágio, o empreendedor sente-se forte e motivado,
o que pode levar a um excesso de confiança, fazendo com que ele não dimensione bem o
risco frente ao crescente desafio financeiro que está assumindo. Novamente, a
manutenção da lucratividade, a ampliação dos controles internos e a política adequada de
crédito são premissas importantes para o sucesso dessa fase, sem as quais é comum que
uma empresa tenha que enfrentar crises (ROCHA FILHO, 2011).
A última fase do modelo de ciclo de vida é chamada de Maturidade. As
características deste estágio da organização são a conquista de tranquilidade relativa e a
maior habilidade de planejar e ordenar o futuro (PEREZ, 2007).
Normalmente, quando as companhias chegam nesse estágio, já não são mais
pequenas; elas têm um tamanho maior e são relevantes no seu mercado de atuação. É
importante, nesse momento, que o empreendedor mantenha a disposição para estabilizar
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o negócio, antevendo quais serão os novos rumos do mercado. A partir do momento que
esse degrau do ciclo evolutivo é conquistado, a preservação da estrutura organizacional
torna-se necessária para a perpetuação de todos os conceitos aprendidos no passado,
transformados então em ferramentas básicas a serem utilizadas diariamente (MILANESE,
2016).
Contudo, a empresa precisa estar sempre se questionando sobre a adequação da
estrutura organizacional, lucratividade, analisando e se antecipando ao mercado
(COPELAND; KOLLER; MURRIN, 2000).
Ao atingir a maturidade, as empresas podem passar por grandes dificuldades.
Porém, nem todas empresas chegam à fase da maturidade sem passar por crises anteriores.
Dependendo do grau da desafio, muitas sequer chegam à fase de maturidade. O
desenvolvimento de uma crise profunda dificilmente acontece da noite para o dia. Em
condições normais, a empresa passa por etapas de “desenvolvimento de crise”, com
estágios mais curtos ou mais longos, dependendo do segmento e do grau de
competividade do setor, entre outros fatores.
Slatter e Lovett, (2009) discorrem sobre os quatro estágios de desenvolvimento
de crise. A Figura 3 ilustra cada um desses estágios e suas características organizacionais
principais.

Figura 3 - Os quatro estágios de desenvolvimento de crises nas empresas

Fonte: Slatter e Lovett (2009, p. 63).

Estudo realizado por diversos pesquisadores, e compilado por Slatter e Lovett
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(2009) sobre as causas de declínio das companhias, foi realizado entre 1976 e 1997 e teve
como escopo a análise desses fatores causais. Este trabalho foi importante para alertar os
gestores e stakeholders sobre estes fatores. A Tabela 1 resume as conclusões dos sete
estudos.

Tabela 1 - Possíveis causas internas e externas para o declínio das empresas, de acordo com
diferentes autores
Causas de
declínio das
companhias
Internos
Má Gestão
Controle
Financeiro
Inadequado
Elevada
Estrutura de
Custos
Carente Esforço
de Marketing
Grandes
Projetos
Aquisições
Política
Financeira
Externas
Mudança na
demanda
Concorrência
Variações
adversas nos
preços dos
insumos básicos
Política
governamental
Greves
Azar

Schendel
e outros

Bibeault

Slatter

Thain and
Goldtrope

Grinver e
outros

Gopal

Gething

73%

84%

75%

60%

35%

56%

22%

20%

17%

20%

15%

72%

20%

84%

33%

68%

40%

44%

30%

20%

Fonte: Slatter e Lovett (2009, p. 52).

De acordo com Slatter e Lovett (2009), o controle financeiro inadequado e a má
gestão são as maiores causas do declínio das empresas. Estes fatores, também chamados
de internos, são os mesmos apontados por Bibeault (1999). Já Morrow Jr et al. (2007)
reforçam a questão do erro de gestão ao afirmar que os conselhos de empresas estão cada
vez menos pacientes com CEOs (Chief Executive Officers) que não são capazes de
atender às expectativas de mercado. Por conta desta pressão, em especial nas empresas
em crise, CEOs têm que tomar decisões rápidas para tentar reverter a crise, muitas vezes
sem a análise e as considerações devidas. Outros fatores destacados no estudo são o
aumento da frequência das estruturas de alto custo e as mudanças na demanda de mercado
(SLATTER; LOVETT, 2009). Estes dois fatos não surpreendem, já que os concorrentes
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estão sempre procurando reduzir os seus custos e o ritmo de mudança na tecnologia e nas
necessidades do mercado nunca foi tão veloz. As companhias que não se adequarem
rapidamente a estas mudanças estarão cada vez mais em dificuldade (DAMORADARAN,
2002a). Um estudo realizado pela consultoria McKinsey reforça este diagnóstico
(RYDLEWSKI, 2018). Gilson (1989) afirma que as decisões sobre políticas corporativas
são influenciadas pelos custos pessoais que os gestores sofrem quando impõem ao
mercado de crédito defaults decorrentes de um processo de recuperação judicial. Sabendo
disto, algumas decisões são tomadas de maneira mais racional para evitar um
endividamento excessivo ou investimentos em projetos cuja possibilidade de êxito seja
menos favorável.
Entre julho e agosto de 2016, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (2016) realizou uma pesquisa com 2.006 empresas brasileiras criadas nos anos
de 2011 e 2012. Realizada por telefone, a pesquisa teve o propósito de identificar os
fatores que determinavam a sobrevivência/mortalidade das empresas. Como resultado
deste estudo, comprovou-se que a sobrevivência (ou a mortalidade) do negócio resultava
não apenas de um único fator tomado isoladamente, mas da combinação de um conjunto
de fatores. Este estudo está em sintonia com o que Lukason e Hoffman (2014)
encontraram nas suas pesquisas.
Uma vez que a companhia atinge um nível crítico da crise, uma das soluções é a
empresa entrar com pedido de recuperação judicial. Este nível de crise, segundo Lemes
Júnior, Rigo e Cherobim (2002), Machado (2017) e Ross, Westerfield e Jaffe (1995) pode
ser medido pelos indicadores econômico-financeiros da companhia e a análise desses
indicadores leva a empresa a entrar com o pedido de Recuperação Judicial.

2.2 A Recuperação Judicial

A recuperação judicial é uma alternativa legal destinada a viabilizar a manutenção
da atividade da empresa e evitar, consequentemente, a falência (CARVALHO, 2016). É
um instrumento jurídico que teve como inspiração a Legislação norte-americana sobre a
proteção de credores e preservação da empresa (LOPES; UCHOA, 2013a). De acordo
com Pimenta (2006), o artigo 47 da Lei da RJ enuncia de forma bem clara o objetivo da
recuperação:

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de
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crise econômico-financeira do devedor; a fim de permitir a manutenção da
fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo
à atividade econômica (PIMENTA, 2006, p.37).

A recuperação judicial destina-se às empresas que estejam em situação de crise
econômico-financeira, com possibilidades, porém, de recuperação; entretanto, as
empresas em crise de natureza insuperável devem ter sua falência decretada (BEZERRA
FILHO, 2009). Recuperar significa restabelecer-se, restaurar-se (LOPES; UCHOA,
2013). Rocha Filho (2011) afirma que recuperar empresas é devolver à sociedade uma
empresa com capacidade de gerar e produzir riquezas e bem-estar. A recuperação de
empresas visa a reorganizar os negócios, a estratégia, bem como a governança e a gestão
da organização e, principalmente, a restruturação da situação econômico-financeira
(LANCELLOTTI, 2010).
O conceito de sucesso do ponto de vista jurídico surge do artigo 61 da Lei nº
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, o qual dispõe que “proferida a decisão prevista no art.
58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas
as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão
da recuperação judicial”. Então, o sucesso, do ponto de vista legal, é cumprir
integralmente as obrigações do plano nos dois primeiros anos.
Se a companhia não conseguir cumprir com a as suas obrigações, aplica-se o
parágrafo primeiro do mesmo artigo: “Durante o período estabelecido no caput deste
artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a
convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei” (BEZERRA
FILHO, 2009, p. 37).
Após a entrada em vigência da lei em 2005, até dezembro de 2016, foram feitos
8.122 pedidos de recuperação judicial no Brasil, segundo levantamento da Serasa
Experian (2017). O histórico dos números pode ser acompanhado no Gráfico 2.
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Gráfico 2 - Quantidade total de pedidos de recuperação judicial no Brasil de 2005 a 2016
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Fonte: Serasa Experian (2017).

O Gráfico 2 apresenta um histórico do número total de pedidos de recuperação
judicial no Brasil. Os números são crescentes, uma vez que, ao longo do tempo, a lei de
Recuperação Judicial foi ficando cada vez mais conhecida entre os empresários como
uma opção para o saneamento da empresa.
No cenário atual desfavorável, são bem limitadas as chances de sucesso, uma vez
pedida a recuperação judicial. É o que mostra o mesmo estudo da Serasa Experian (2017).
Exemplificando: das 3,5 mil empresas de todos os tamanhos e segmentos que tiveram o
pedido de recuperação judicial deferido entre junho de 2005 a setembro de 2016, apenas
218 companhias conseguiram retomar as suas atividades, sendo que 206 estão ativas e as
demais encerraram os seus negócios. Outras 720 empresas faliram. A grande maioria
ainda está com os processos em andamento nos tribunais. Vale ressaltar que as 206
companhias consideradas “ativas” são as que cumpriram o seu plano de recuperação
judicial na íntegra, e não somente nos dois primeiros anos.
Pela sua importância e impactos interno e externo, o pedido de recuperação
judicial corresponde a um “divisor de águas” na vida de uma companhia (LOPES;
UCHOA, 2013). O ajuizamento da recuperação judicial é possível apenas mediante o
preenchimento de determinados requisitos, elencados no artigo 48 da LRJ (Lei de
Recuperação Judicial).
São eles:
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a) Exercício regular do comércio há mais de 2 anos;
b) Não ter falido e se o foi, estejam as responsabilidades inerentes ao caso
declaradas extintas por sentença da qual não caiba mais recurso;
c) Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial;
d) Não ter, há menos de 8 anos, obtido concessão de recuperação judicial,
com base no plano especial para microempresas ou empresas de pequeno porte;
e) Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio
controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei.

O processamento da recuperação judicial pode ser visto na Figura 4:
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Figura 4 - Processamento da recuperação judicial

1- Art. 51 – Ajuizamento do pedido
de recuperação, instruído cf. incisos
e parágrafos deste artigo
2- Art. 52 – Juiz defere o processamento, nomeia
administrador, suspende ações e execuções por
180 dias, expede edital para conhecimento de
todos

3- Art. 52, parágrafo 4 – Devedor
pode desistir do pedido, se houver
aprovação da assembleia geral ,

5- Art. 52, parágrafo 2 –Após o deferido
o processamento da recuperação,
credores podem convocar AG para
formar Comitê de Credores (art. 36)

6- Art. 53 – Em 60 dias contados do
deferimento (art.52), devedor
apresenta plano de recuperação

4- Art. 52 caput e 73 – Pedido pode
ser indeferido; falência não pode
ser decretada

7- Art. 73, II – Se devedor não
apresenta plano no prazo, juiz
decreta falência

8- Art. 53, parágrafo único – Recebido o
plano, juiz manda publicar edital para
objeções, no prazo do artigo 55

9- Arts. 55 e 56- -Se houver objeções, juiz
convoca AG, no prazo máximo de 150 dias
contados do deferimento do artigo 52

10. Arts 73,III e 56 inciso
4º- Se AG rejeita plano
de recuperação, juiz
decreta falência

12. Art 58, inciso 1º- Juiz
pode conceder
recuperação, mesmo
contra decisão da AG

11. Arts 73, 1, 42 e 35, I a – Se
assembleia deliberar pela falência, juiz a
decretará
Fonte : Bezerra Filho (2009)

Fonte: Bezerra Filho (2009, p 58).

13- Art. 35, I e 58 – AG aprova ou
modifica plano (art. 56, inciso 3)
com concordância do devedor

14-Não há objeção, ou juiz aprova mesmo com objeção (art.58,
inciso 1); após devedor apresentar certidão negativa de tributos
(art.57), juiz concede a recuperação, cf art. 58

15. Art 61 - Devedor permanece em recuperação por 2 anos; cumpridas as obrigações
vencidas neste prazo, juiz decreta o encerramento (art. 63). Credores remanescentes
podem executar ou pedir falência (art. 62 e 59, inciso 1º.) em caso de descumprimento

16. Art 73, IV – Se
descumprida qualquer
obrigação do plano n prazo
de 2 anos, juiz a decretará a
falência
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A Figura 4 demonstra que, uma vez que empresa apresente toda a documentação
requerida, a recuperação judicial é deferida pelo juiz. Desta forma, a empresa tem 60 dias para
apresentar o seu plano de recuperação perante os credores. Esse plano é avaliado, ajustado e,
havendo a concordância da maioria dos credores, de acordo com a sua classe, o plano é aprovado
e, na sequência, homologado pelo juiz. A empresa permanece em recuperação por 2 anos;
cumpridas as obrigações vencidas no prazo e previstas no plano, o juiz decreta o encerramento da
recuperação.
Havendo o descumprimento de qualquer obrigação do plano no prazo de 2 anos, o juiz
decretará a falência da empresa. Embora a empresa possa sair da recuperação do ponto de vista
legal, isto não quer dizer que estará recuperada financeiramente e gerando valor. É preciso muito
mais.

2.3 A Revitalização (turnaround) dentro da Recuperação Judicial

O conceito de revitalização (turnaround) apresenta muitas nuances. Enquanto Koyla
(2015) e Schendel, Patton e Riggs (1976) definem o turnaround como a capacidade de uma firma
se recuperar de uma fase de declínio, Pearce II e Robbins (1993) entendem a revitalização como
o processo pelo qual uma firma experimenta o declínio de sua performance por um período
prolongado, mas consegue superar seus problemas, retornando ou ultrapassando o nível de
performance anterior ao declínio. Já Forti (2013, p. 40) considera revitalização como “um
conjunto de procedimentos visando identificar as falhas da empresa e reorganizá-la por completo,
de modo a superar com consistência a crise pela qual está passando”. Queiroz (2004) e Lopes
(2012) também conceituam turnaround, ou restruturação, como mudança o curso ou direção, ou
ainda como reversão da crise, enfatizando que este processo pode ser realizado em uma divisão,
filial ou subsidiária de uma organização.
Sem dúvida, a peça mais importante é a demonstração da sua viabilidade econômica
(LOPES; UCHOA, 2013). Lancellotti (2010) afirma que o devedor deve comprovar a viabilidade
econômica do seu plano e mostrar como este será executado, sendo capaz de convencer os
credores. Ou seja, como recuperar a empresa? O estudo para o plano de recuperação judicial, em
linhas gerais, deve demonstrar que o negócio é viável e o que deverá ser feito para que ele possa
gerar recursos para pagar os seus credores ao longo do tempo, além de gerar valor ao seu acionista
(LOPES; UCHOA, 2013). Este “fazer diferente” envolve decisões e implementações de
estratégias empresariais e operacionais, tais como a venda de ativos, nova política de preços,
novos canais de distribuição, terceirização de alguns processos da cadeia produtiva, redução de
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custos e despesas, alianças com parceiros comerciais entre outras (SLATTER; LOVETT, 2009).
Este processo é conhecido na literatura acadêmica, e em gestão empresarial, como revitalização
(turnaround) (VETRANO, 2018a).
Muito se tem estudado sobre as teorias de planejamento estratégico ao longo do tempo
para explicar o sucesso ou fracasso das empresas. Ao longo do tempo, pesquisas têm sido
realizadas de maneira pendular, variando entre considerações internas e externas às empresas e
entre considerações de nível micro e macro para explicar os seus “fatores de sucesso”
(GUERRAS-MARTÍN; MADHOK; MONTORO-SÁNCHEZ, 2014). A Figura 5 mostra a
evolução da pesquisa em gestão estratégica.

Figura 5 - Evolução da pesquisa em gestão estratégica

Fonte: Guerras-Martín, Madhok e Montoro-Sánchez (2014, p.71).

De certa forma, a oscilação dos dois pêndulos influenciou as teorias sobre turnaround de
empresas. Segundo os mesmos autores, entre as décadas de 1970 e 1980 o pêndulo esteve
inclinado para o lado externo à empresa, pela influência da escola de Organização Industrial (OI)
com sua abordagem “estrutura-conduta-desempenho”. Na década seguinte, de 1980 a 1990, o
pêndulo ficou mais centrado, com foco na escola de organização econômica formada pela Teoria
da Agência (TA) e Economia dos Custos de Transação (ECT). Já na década de 1990 em diante,
os estudos em gestão/planejamento estratégico adotaram uma abordagem mais “interna”, com a
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expansão da Teoria Baseada em Recursos (TBR). A mesma oscilação foi observada entre os
níveis macro e micro, tendo em uma ponta a abordagem de comportamento organizacional e
micro fundações, e no outro extremo a OI, com a abordagem focada na indústria e que considera
as ações da firma como uma forma de adaptação à estrutura da mesma (KOYLA, 2015). De certa
forma, a oscilação realizada pelos dois pêndulos gerou a diversidade de teorias sobre turnaround
de empresas.

Os principais desafios quando da recuperação de uma empresa são: pessoas, transparência,
conciliação e cultura (SLATTER; LOVETT, 2009). A recuperação de uma empresa que não está
sadia depende da incisiva implementação de um plano de socorro customizado, como justificam
Slatter e Lovett (2009). O plano deve ter os seguintes atributos:
•

concentração nos problemas fundamentais;

•

ataque às causas subjacentes;

•

combinação da amplitude e da profundidade suficientes para priorizar as necessidades
mais importantes.

Para se promover o turnaround, deve-se também avaliar a necessidade e a disponibilidade
de outros recursos e competências, como a habilidade dos gestores em liderar este processo, a
atual estrutura da empresa, seus sistemas de informação gerencial e os seus recursos humanos
(SULL, 2007).
Queiroz (2004) e Sull e Martin (2004) relacionam outros fatores que merecem ser
considerados na decisão de revitalização: liquidez, obrigações fiduciárias para todas as partes
envolvidas, possibilidade de que a resolução de litígios e contingências pendentes possa afetar a
viabilidade da empresa e posicionamento de mercado.
Miles (2010) alerta para os erros mais comuns que podem reduzir as chances de
transformação da companhia. Entre os principais estão a cultura da organização, a resistência dos
empregados em aceitar mudanças e a perda de foco durante o processo de reestruturação. Já Sull
e Martin (2004) apontam como fatores críticos a velocidade e a agilidade na sua implementação.
É esta demora que tende a definir o êxito ou o fracasso de uma reestruturação. Os erros mais
comuns a serem evitados quando a empresa está enfrentando uma ameaça de morte súbita,
segundo Sull e Martin (2004), são repetir o que deu certo no passado, adiar a ação, agir com
timidez, negligenciar os números, delegar o trabalho e parar antes de concluir o trabalho.
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2.3.1 Estratégias de Turnaround

Segundo Slatter e Lovett (2009), o primeiro passo para um processo de revitalização
começa com um diagnóstico da situação para verificar, por exemplo, se a empresa é recuperável
ou não. Alguns fatores podem determinar a viabilidade da recuperação. Os êxitos possíveis para
uma organização em situação de recuperação estão no Quadro 5:

Quadro 5 - Fatores-chaves para a recuperação
Não Recuperável

Recuperável

1. Recuperação

2. Sobrevida no

3. Mera

4. Recuperação

Condenada (“sem

Curto Prazo (mas

Sobrevivência (fraca

Sustentável (boa

chances”)

vai à falência)

lucratividade)

lucratividade)

Causas múltiplas de declínio

Poucas causas de declínio

Crise severa

Crise de média intensidade ou inexistente

Atitudes desfavoráveis das partes
relacionadas

Atitudes favoráveis das partes relacionadas

Conjuntura industrial desfavorável

Conjuntura industrial favorável (estratégia

(insumos básicos)

de foco e diferenciação)

Estrutura preço/custo proibitiva/margem

Estrutura de preço/custo favorável/margem

operacional negativa

operacional positiva
Lucro
Lucro pequeno/fluxo

compatível/fluxo de

Prejuízo operacional/fluxo de caixa

de caixa operacional

caixa operacional

operacional negativo

positivo porém

positivo e

pequeno

compatível com a
atividade

EVA negativo

EVA negativo

EVA positivo

Fonte: elaborado pelo autor.

Empresas que possuem margem operacional muito reduzido, operam em ambientes muito
competitivos, não são focados em custo, não apresentam nenhum diferencial em relação ao
mercado e cujo declínio é causado por vários fatores terão muitas dificuldades para recuperar e
gerar valor. Este diagnóstico está relacionado as publicações dos seguintes autores: Brigham e
Ehrhardt (2012), Copeland, Koller e Murrin (2000), Damoradaran (2002a), Lemes Júnior, Rigo e
Cherobim (2002), Slatter e Lovett (2009) e Stewart III (1990).
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Dentre as alternativas do diagnóstico, temos a recuperação condenada, a sobrevida no curto
prazo, a mera sobrevivência e a recuperação sustentável. O Quadro 5 pode ser entendido da
seguinte forma:

1. Recuperação condenada: este tipo de empresa vai inevitavelmente falir, já que não vai
cumprir o plano de recuperação. Estas empresas são caracterizadas por alguns dos
seguintes fatores: falta de vantagem competitiva, ativos indivisíveis, margem reduzida,
súbito declínio da demanda do mercado, perda de autorização para operar e total perda de
confiança por parte dos clientes. São empresas que vão continuamente gerar prejuízos
operacionais e EVA negativos (LEMES JÚNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2002).
2. Sobreviventes de curto prazo: são empresas que podem superar a recuperação por alguns
anos, mas irão sucumbir futuramente por serem incapazes de superar uma significativa
desvantagem competitiva, e certamente não irão gerar valor. São empresas que podem
gerar em alguns anos lucro operacional, mas vão continuar a gerar EVA negativos.
(DAMORADARAN, 2002a).
3. Meras sobreviventes: mesmo que a sobrevivência seja possível, a efetiva recuperação não
é provável (SLATTER; LOVETT, 2009). Uma empresa desta classificação pode acabar
sendo uma empresa plenamente recuperada através de novos proprietários, sendo que o
benefício de uma fusão pode levá-la a um novo patamar de performance. São empresas
que podem gerar em alguns anos lucro operacional e EVA positivos, mas,
cumulativamente, gerarão retornos medíocres para os acionistas (STEWART III, 1990).
4. Recuperação sustentável: significa ter implementado com sucesso uma estratégia de
recuperação que permita a empresa lucrar acima da média no longo prazo, gerando valor
(BRIGHAM; GAPENSKI; EHRHARDT, 2001; COPELAND; KOLLER; MURRIN,
2000).

Empresas classificadas como recuperação condenada e sobreviventes de curto prazo não
deveriam solicitar recuperação judicial (LOPES; UCHOA, 2013), sendo recomendável que a
falência seja decretada imediatamente, uma oportunidade, inclusive, franqueada pela Lei nº
11.101/2005.

2.3.2 Fatores Críticos de Sucesso

De acordo com Kaplan e Norton (2008), Perez (2007) e Slatter e Lovett (2009), os
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principais ingredientes essenciais e fundamentais de um bom plano de recuperação estão
alinhados em sete pilares, ou fatores críticos de sucesso trabalhados conjuntamente, conforme
Quadro 6:

Quadro 6 - Pilares de um plano de recuperação e estratégias
Fatores Críticos de
Sucesso

Estratégias Genéricas de Recuperação
Assumindo o controle

Estabilização da crise

Gestão do caixa
Redução de ativos e de custos
Financiamento de curto prazo

Liderança
Apoio das partes
interessadas

Troca do executivo chefe
Substituição de outros diretores
Comunicação
Redefinição do negócio principal
Alienação e redução de ativos

Plano estratégico

Novo enfoque produto/mercado
Redimensionamento
Terceirização
Investimento
Mudanças estruturais

Mudança
organizacional

Mudanças de pessoas que ocupam posições estratégicas
Melhoria nas comunicações
Criação de comprometimento e competências
Novos termos e condições de emprego

Melhorias de
processos críticos –
plano operacional
Reestruturação
financeira

Melhorias nas vendas e no marketing
Redução de custos
Melhorias na qualidade
Melhorias nas informações e sistemas de controle
Refinanciamento
Redução de ativos
Redução do capital de giro

Fonte: Slatter e Lovett (2009), Kaplan e Norton (2008) e Perez (2007), adaptados pelo autor.

É a somatória dos fatores acima que alavancam o processo de recuperação (SLATTER;
LOVETT, 2009).
De acordo com levantamento junto a diversos autores especialistas em reestruturação,
Perez (2007) apresenta um resumo das principais variáveis de sucesso para um turnaround
dispostas no Quadro 7:

37

Quadro 7 - Principais variáveis de sucesso para um turnaround
Slatter e
Lovett
(1999)
O Negócio
Estratégia e Core
Business
Estrutura de custos e
competitividade
Aprimoramento de
controles
Gestão e
Funcionários
Disposição para
reestruturar
Motivação e
comprometimento
Troca da gestão
Cultura organizacional
Estratégias de
comunicação
Recursos
Financeiros
Severidade da crise
Reestruturação
financeira
Novos recursos
financeiros
Stakeholders
Atitude dos
stakeholders
Fatores Externos
Novos nichos de
mercado
O ambiente externo

Brown
(1999)

Bibeault
(1999)

Sloma
(1985)

Queiroz
(2004)

Davis e
Sihler
(2002)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fonte: Perez (2007, p.106).

O autor resume as principais variáveis encontradas em cinco grandes grupos: o negócio,
a gestão e os funcionários, os recursos financeiros, stakeholders e fatores externos. A síntese é
que o sucesso em um processo de turnaround depende da combinação destas variáveis,
simultaneamente.
Nos Estados Unidos, dois pesquisadores Lopucki e Doherty (2015) da Universidade da
Califórnia, em Los Angeles, conseguiram mapear os fatores que têm impacto estatisticamente
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relevante no sucesso de grandes empresas que solicitaram recuperação judicial. As variáveis
encontradas que aumentam as chances de sucesso de empresas nessa situação são:
a) Ebit (lucro antes de juros e impostos) positivo no ano anterior ao pedido de recuperação:
companhias que conseguem gerar lucro operacional antes da Recuperação Judicial têm
maiores chances de sucesso. Nesse caso, o esforço será menor para o reequilíbrio financeiro
quando em comparação a uma empresa com Ebit negativo, pois isto significa que,
independentemente da fonte de financiamento dos seus ativos, a operação não paga as contas
do mês (Lemes Júnior; Rigo; Cherobim, 2002).
b) Acesso à modalidade de empréstimo voltada para empresas em reestruturação, conhecida
como DIP (Debtor in Possession);
c) Anúncio de não se desfazer do seu negócio: ou seja, os controladores não vão vender este ativo
para terceiros, tampouco fazer a troca do controle acionário;
d) Taxa de juros em vigor um ano antes do pedido de Recuperação Judicial ser feito: taxa de juros
altas significam custos maiores de financiamentos e, portanto, maiores dificuldades para as
empresas;
e) Negociação prévia do plano junto aos credores: isto facilita e agiliza a aprovação do plano na
primeira assembleia dos credores;
f) Experiência do juiz em processos similares: facilita o andamento do processo como um todo,
beneficiando os stakeholders envolvidos.
No Brasil, Silva et al. (2015) realizaram um estudo quantitativo sobre os fatores críticos
de sucesso para a previsão de recuperação judicial em empresas de capital aberto no Brasil, no
período de 1995 a 2013. Foram selecionadas todas as empresas de capital aberto listadas na B3,
durante o período de 1995 a 2013. A amostra final foi composta por 330 empresas não financeiras,
totalizando 4.417 observações. Como resultado deste estudo, foram identificados oito indicadores
financeiros estatisticamente significativos para a previsão de recuperação judicial das empresas.
Estes indicadores medem o grau de dívida junto a terceiros, liquidez, rentabilidade e
produtividade da empresa. Entretanto, o mesmo estudo não conseguiu prever se os mesmos
indicadores têm força para prever o sucesso ou fracasso das empresas quando da recuperação
judicial.
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2.4 Indicadores Financeiros
Após a empresa ter o seu pedido de recuperação judicial deferido, ela começa a executar
a estratégia de revitalização planejada e aprovada pelos seus credores. Como mensurar se a
empresa está gerando valor com a implementação dessas estratégias?
Segundo Gitman (1998), nenhum índice financeiro por si só é adequado para avaliar todos
os aspectos relativos à situação financeira da empresa. Uma abordagem bastante comum para uma
análise completa de índices é a análise de indicadores de atividade. Uma outra abordagem de
análise mais complexa é o Valor Econômico Agregado, conhecido como EVA (Economic Value
Added). Um dos procedimentos metodológicos do EVA é demonstrar se a empresa está
efetivamente criando valor aos seus acionistas (KAPLAN; NORTON, 2008). Baseado neste
conceito, o indicador permite que se avalie, com transparência, se o capital alocado em um
determinado negócio está sendo bem remunerado. Um terceiro indicador é fornecido pela
metodologia do fluxo de caixa descontado dos sócios, na qual os fluxos de caixa livre projetados
são trazidos a valor presente por meio de uma taxa de desconto que reflete o custo de
oportunidade. Se este fluxo de caixa dos sócios projetado (free cash flow to equity), por exemplo,
é maior do que o valor patrimonial, o mercado acredita que a empresa irá gerar valor.

2.4.1 Análise dos Indicadores

Segundo Ross, Westerfield e Jordan (2009), o índice financeiro é a relação determinada a
partir das demonstrações financeiras de uma empresa utilizadas para fins de comparação. Já
Lemes Júnior; Rigo e Cherobim, 2002 atestam que os “índices financeiros são grandezas
comparáveis obtidas através de valores monetários absolutos”. Os autores destacam os seguintes
tipos de índices: índices de solvência a curto prazo, índices de solvência de longo prazo, índices
de rentabilidade e índices de valor de mercado.

Índice de Liquidez
Segundo Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2002), este índice mede a “capacidade da
empresa em saldar seus compromissos de curto prazo. Evidenciam a solvência geral da empresa”.
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Índice de Atividade
De acordo com Gitman (1998), este índice mede a “rapidez com que as contas circulantes,
estoques, duplicatas a receber e a pagar, são convertidas em caixa”.

Índice de Endividamento
Este índice mede a “capacidade da empresa em saldar suas obrigações a longo prazo, ou
mais genericamente o seu grau de alavancagem financeira” (ROSS; WESTERFIELD; JORDAN,
2009).

Índice de Lucratividade ou Rentabilidade
Este índice mede o “lucro e o retorno da empresa em relação a diversos itens do Balanço
e da Demonstração de resultados do exercício” LEMES JÚNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2002).

Índice de Valor de Mercado

São dois os índices de valor de mercado e que podem ser utilizadas apenas em companhias
com ações negociadas em Bolsas de Valores: o valor de mercado/valor patrimonial e preço/lucro
(ROSS; WESTERFIELD; JORDAN, 2009).

O Quadro 8 apresenta um resumo dos índices conceituados acima e as fórmulas de cálculo
mencionadas anteriormente.
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Quadro 8 - Resumo dos Índices
Índice

Liquidez

Tipo
Geral
Corrente
Seca
Giro dos estoques
Período médio de cobrança

Atividade

Período médio de pagamento
Giro do ativo permanente
Giro do ativo total
Geral

Endividamento

Cobertura de juros
Cobertura de caixa

Lucratividade

Margem bruta
Margem operacional
Margem líquida
Retorno sobre o ativo total
(ROA)
Retorno sobre o patrimônio
líquido (ROE)
Preço/lucro (P/L)
Valor de mercado/Valor
patrimonial

Fórmula
ativo circulante – passivo circulante
ativo circulante/passivo circulante
(ativo circulante-estoque)/passivo
circulante
custo dos produtos vendidos/estoque
duplicatas a receber/vendas médias
diárias
duplicatas a pagar/compras médias
diárias
vendas/ativo permanente líquido
vendas/ativo total
ativo total – patrimônio líquido/ativo
total
lucro antes de juros e ir/juros
Lucro antes de juros e ir +
depreciação/juros
Lucro bruto/vendas
Lucro operacional/vendas
Lucro líquido depois do I.R/vendas
Lucro líquido depois do I.R/ativo total
Lucro líquido depois do I.R/patrimônio
liquido
Preço de mercado da ação
ordinária/lucro por ação
Valor de mercado da companhia/valor
do patrimônio liquido

Fonte: Gitman (1998) adaptado pelo autor.

Com base na análise dos indicadores de desempenho, é possível verificar se a empresa
está sendo lucrativa, se tem liquidez, se está sendo bem gerida e se está gerando valor. Para tal,
faz-se necessário respeitar e comparar os índices encontrados em uma determinada empresa com
os parâmetros do mesmo segmento (GITMAN, 1998).

2.4.2 Valor Econômico Agregado (Economic Value Added)
Um outro indicador muito utilizado para mensurar a geração de valor é obtido por meio
da metodologia do Valor Econômico Agregado (EVA). Stewart III (1990, p. 87) define EVA
“como um instrumento que permite medir a contribuição adicional de um recurso, atividade ou
processo para a fabricação de um produto ou prestação de um serviço durante um determinado
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período”. Damoradaran (2002b) conceitua EVA como “uma medida do superávit criado por um
investimento”. Este indicador é uma medida de desempenho empresarial que difere da maioria
das outras por cobrar lucros pelo custo de todo o capital empregado por uma empresa, incluindo
capital próprio (EHRBAR, 2000).
Em relação à definição do Valor Econômico Agregado, três dados devem ser levados em
consideração: retorno sobre capital do investimento, o custo deste retorno e o volume de capital
nele investido (DAMORADARAN, 2002b). A fórmula para o cálculo do EVA é composta por
Lucro Operacional após o Imposto de Renda e Custo de Capital, desta forma (STEWART III,
1990):
𝐸𝑉𝐴 = Lucro Operacional após o Imposto de Renda − (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)

Onde:
•

Lucro Operacional após o Imposto de Renda é o lucro líquido contábil do
demonstrativo de resultados, desconsiderando a despesa financeira e ajustado o
imposto de renda; ou seja, o lucro operacional é recalculado para efeitos de cálculo de
EVA, considerando que não exista despesa financeira e que seja aplicada uma alíquota
média de 34% referente ao imposto de renda.

•

Capital investido é igual ao ativo total deduzidas a conta de fornecedores e a conta
caixa. No capital investido, está incluso o goodwill que está lançado no balanço.

•

Custo de oportunidade é o custo das fontes de financiamento, capital próprio e capital
de terceiros alinhado à participação de cada um na sua composição. Isto também é
conhecido como custo médio ponderado de capital (DAMORADARAN, 2002a). Para
o cálculo do custo de capital próprio, é utilizado o CAPM (Capital Asset Pricing
Model) e, para o cálculo do custo de capital de terceiros, é usado o custo de cada fonte
de financiamento, já deduzido o impacto fiscal (COPELAND; KOLLER; MURRIN,
2000).

O valor criado por uma empresa durante qualquer período deve levar em conta não apenas
as despesas realizadas nos livros contábeis, mas também o custo de oportunidade do capital
utilizado nos negócios (COPELAND; KOLLER; MURRIN, 2000).
Basicamente, são três as alternativas de gerar ou adicionar valor a uma empresa
(STEWART III, 1990, p. 127):
1.

Tentar gerar mais lucro sem usar mais capital: geralmente, esta alternativa está

43

associada à melhora de margens e/ou incremento de faturamento;
2.

Usar menos capital nas operações: neste caso, a empresa deve focar ações na

revisão dos processos e das despesas e custos a eles atrelados como, por exemplo, a gestão dos
estoques;
3.

Investir em projetos cujo retorno elevado seja superior ao custo do uso das fontes.

Para Assaf Neto (2000) podem parecer paradoxais os argumentos que justifiquem uma
redução nos lucros e na rentabilidade da sociedade e ofereça, concomitantemente, maior riqueza
aos seus acionistas. A gestão com visão de longo prazo para geração de riqueza está em
consonância com o que pensam Rappaport (2001) e Sharma e Kumar (2010).
O uso do EVA como instrumento de mensuração de valor tem os seguintes benefícios:
1.

auxílio na redução dos custos de agência e melhorias na decisão de investimento

((COSTIGAN; LOVATA, 2002 apud SHARMA; KUMAR, 2010) ; (BIDDLE et al., 1999 apud
SHARMA; KUMAR, 2010));
2.

maior retorno das ações, comparativamente a outros instrumentos ((MADITINOS

et al., 2006 apud SHARMA; KUMAR, 2010); (LEHEN; MAKHIJA, 1997 apud SHARMA;
KUMAR, 2010).
3.

melhor desempenho das ações (FERGUSON et al., 2005 apud SHARMA;

KUMAR, 2010).
4.

melhor retorno das ações ((ERASMUS, 2008 apud SHARMA; KUMAR, 2010);

CHEN AND DODD, 1997 apud SHARMA; KUMAR, 2010; KIM, 2006 apud SHARMA;
KUMAR, 2010; PALLIAM, 2006 apud SHARMA; KUMAR, 2010));
5.

conexão direta com Valor de Mercado Adicionado ((LEFKOWITZ, 1999 apud

SHARMA; KUMAR, 2010; O’BYRNE, 1996 apud SHARMA; KUMAR, 2010; UYEMURA,
1996 apud SHARMA; KUMAR, 2010; PETERSON; PETERSON, 1996 apud SHARMA;
KUMAR, 2010)).
Segundo Stewart III (1990), o EVA está diretamente ligado ao valor da empresa. Uma
organização que tem perspectivas futuras de EVA positivo gera um valor de mercado maior do
que o seu recurso empregado pelos sócios. Entretanto, companhias que têm a perspectiva de gerar
resultados econômicos que não remuneram o capital investido estão destruindo o seu valor
(ASSAF NETO, 2010). Portanto, o valor de mercado será abaixo do seu valor patrimonial, que é
o recurso aportado pelos sócios. Empresas que têm EVAs positivos são empresas que estão
criando valor adicional, e empresas com EVAs negativos estão destruindo valor
(DAMORADARAN, 2002a).
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A Figura 6 resume o conceito de Stewart III (1990).

Figura 6 - Exemplos de criação e destruição de valor

Fonte: Stewart (1990, p. 89) adaptado pelo autor.

No primeiro exemplo, o valor de mercado é superior ao valor dos sócios. Podemos
mensurar isto por meio de um índice denominado Valor de Mercado/Valor Patrimonial
(COPELAND; KOLLER; MURRIN, 2000). Quando este coeficiente é maior do que 1, existe o
valor adicionado de mercado e a empresa está gerando valor (BRIGHAM; EHRHARDT, 2012).
Quando acontece ao contrário, ou seja, quando essa divisão é menor do que 1, a empresa está
destruindo valor (KAPLAN; NORTON, 2008).
Embora o EVA seja normalmente calculado utilizando o capital total, ele pode ser
modificado para que se torne uma medida de patrimônio líquido (DAMORADARAN, 2002b).
EVA de patrimônio líquido = (Retorno sobe o patrimônio líquido conhecido ROE x custo do
patrimônio líquido investido em projeto ou empresa). Nesta dissertação, para efeitos de cálculos
de EVA, será usada a metodologia do EVA do patrimônio líquido, desconsiderando, portanto,
pontos de vista em relação ao capital investido, se há ou não inclusão de goodwill, ou se a conta
de fornecedores é subtraída ou não, conforme comentado por autores ligados ao tema
(COPELAND; KOLLER; MURRIN, 2000; DAMORADARAN, 2002b; SCHMIDT; SANTOS,
2002; KAPLAN; NORTON, 2008).
Também para efeitos desta dissertação, foi considerado como custo do capital próprio o
referencial da taxa SELIC anual, conforme referenciam alguns autores nacionais, tais como
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Martins (2001), e Pacheco et al. (2017), ao invés de considerar o T-Bond americano, conforme
Copeland, Koller e Murrin (2000). Para cálculo do custo do capital próprio, foi usado como
premissa um coeficiente de 150% da variação da taxa SELIC anual que irá remunerar a taxa livre
de risco mais o prêmio de mercado, conforme literatura sobre o CAPM (Capital Asset Model
Pricing) (DAMORADARAN, 2002a).

2.4.3 Fluxo de Caixa Descontado

Uma outra metodologia muito utilizada para mensurar se a empresa está gerando valor é
a metodologia do fluxo de caixa descontado. De acordo com Damoradaran (2002a), as decisões
de investimento consistem na aplicação de recursos em projetos que ofereçam um retorno maior
do que a menor taxa aceitável de corte; já as decisões de financiamento consistem na seleção de
um mix de recursos que maximize o valor dos projetos selecionados. Padoveze (2015, p.470)
aponta que o objetivo da análise do fluxo de caixa livre é “dar um direcionamento básico à
empresa do que ela pode dispor de caixa para futuros investimentos ou para distribuição”. O fluxo
de caixa livre projetado é o valor estimado do patrimônio líquido precificado a nível de mercado
(MARTELANC; PASIN; CAVALCANTE, 2005). Se a soma desse fluxo for positiva e maior do
que o seu valor patrimonial, a empresa está gerando valor. Se o fluxo for negativo, ou mais baixo
do que seu valor patrimonial, a empresa está destruindo valor. Nesse conceito, o valor atual da
empresa é diretamente vinculado à perspectiva da sua rentabilidade futura (PADOVEZE, 2015).
A Figura 7 resume o conceito.

Figura 7 - Valor econômico
Valor Econômico

Valor presente

Valor de

Valor de

da empresa

do fluxo

mercado dos

mercado das

de caixa

ativos não

dívidas

operacional

operacionais

financeiras

Fonte: Martins (2001 p. 276).

A Figura 7 demonstra que o valor econômico de uma empresa é a somatória da previsão
do fluxo de caixa operacional trazido a valor presente com o valor de mercado de ativos não
operacionais, deduzindo dívidas financeiras precificadas segundo o valor de mercado.
Outra metodologia de análise do valor da empresa é denominada Fluxo de Caixa Livre. O
cálculo do fluxo de caixa livre, segundo Martins (2001), é apurado conforme Quadro 9.
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Quadro 9 - Cálculo do fluxo de caixa livre
Receita Líquida de Vendas
(-) Custo das vendas
(-) Despesas operacionais
(=) Lucro antes dos juros e tributos sobre o lucro (Ebit)
(+) Ajuste das despesas operacionais que não provocam a saída de caixa
(=) Lucro antes dos juros, tributos sobre o lucro, depreciação e amortização (Ebitda)
(-) Imposto de Renda/Contribuição Social
(=) Geração de caixa operacional
(-) Investimentos (ou desinvestimentos): Permanentes e/ou Circulantes
(=) Fluxo de caixa livre

Fonte: Martins (2001 p.281)

O fluxo de caixa livre apresentado é, na verdade, uma combinação de contas de
demonstrativo de resultado, já deduzida a depreciação, com contas de balanço, sendo deduzidos
ou acrescentados no final investimentos em capital de giro e em imobilizado (DAMORADARAN,
2002a).
O valor da empresa está relacionado a diversos fatores, que ela pode controlar ou
influenciar, segundo Damoradaran (2002b). As mesmas são: quem está avaliando (comprador ou
vendedor), suas preferências, interesses, valores etc. Ou seja, mesmo que ocorra a utilização de
métodos quantitativos de avaliação, a escolha das informações a serem utilizadas dependerá muito
do julgamento e da percepção do analista responsável pelo modelo de mensuração de valor. Como
a estimativa de valor está centrada em estimativas futuras, é muito difícil de prever, pois fatos
inesperados podem modificar o cenário considerado. De fato, a maior parte dos analistas,
conforme aponta pesquisa (PACHECO et al., 2017), utiliza dois ou até três métodos, como
mostrado na Tabela 2.

Tabela 2 - Método de avaliação de empresas
Número de Métodos

Respostas

Percentual

1 método

4

13,8%

2 métodos

17

58,6%

3 métodos

8

27,6%

TOTAL

29

100,0%

Fonte: Pacheco et al. (2017).

Nesta dissertação, será utilizada a metodologia do EVA do patrimônio líquido, da análise
dos principais indicadores de performance (balanço e demonstrativo de resultados) e do fluxo de
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caixa descontado para mensurar a geração ou não de valor das empresas analisadas.
Neste trabalho, a aplicação do conceito técnico da metodologia do fluxo de caixa
descontado dar-se-á pela verificação do índice valor de mercado/valor patrimonial. Quando este
índice for positivo, significará que a expectativa do mercado é que o fluxo de caixa livre projetado
seja positivo e maior do que o seu valor patrimonial.
Após a síntese dos conceitos e das teorias relativas ao referencial teórico, no Capítulo 3
será apresentado o método de investigação adotado para responder à pergunta desta pesquisa.
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3 MÉTODO DE PESQUISA

A pesquisa científica pode ser caracterizada a partir de quatro dimensões distintas de
abordagem.
Em relação à natureza, esta pesquisa caracteriza-se como aplicada. Nielsen, Olivo e
Morilhas (2017, p.111) afirmam que a “pesquisa aplicada tem como objetivo a resolução de
problemas específicos, fazendo assim, uma aplicação desses conhecimentos”. Segundo Gil (2010,
p. 47), a pesquisa aplicada tem como objetivo “resolver problemas identificados no âmbito das
sociedades em que os pesquisadores vivem”.
Em relação à forma de abordagem, esta é uma pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa,
geralmente, tem o objetivo de explorar um fenômeno em sua amplitude, caracterizando-se pela
interpretação detalhada de um fenômeno. O foco principal está relacionado à análise em
profundidade, e não na quantificação dos elementos identificados (NIELSEN; OLIVO;
MORILHAS, 2017).
Quanto aos fins, ou objetivos, a pesquisa tem caráter exploratório. Na pesquisa
exploratória, o foco é “avaliar um fenômeno ainda pouco conhecido”(NIELSEN; OLIVO;
MORILHAS, 2017). De acordo com Severino (2010), a pesquisa exploratória tem como objetivo
apenas levantar informações sobre determinado objeto, com campo delimitado. Gil (2010) afirma
que a pesquisa exploratória tem como objetivo gerar mais familiaridade com o problema. Além
da lei de Recuperação Judicial ser nova, (surgiu há somente 13 anos), são poucos os casos de
sucesso das empresas que conseguem aprovar a Recuperação Judicial e voltar a gerar valor. Nesta
dissertação, identificamos os fatores críticos de sucesso para a geração de valor na qual apenas
uma empresa, das vinte e duas analisadas, conseguiu tal recuperação durante o período de 2005 a
2017.
Quanto aos meios e aos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser caracterizada como
documental e estudo de caso.
A pesquisa documental é elaborada com base em material que ainda não recebeu
tratamento científico, tais como arquivos e relatórios. O objetivo da pesquisa é gerar uma nova
visão para esses documentos analisados (NIELSEN; OLIVO; MORILHAS, 2017). Segundo Gil
(2010, p. 79), este tipo de procedimento “é utilizado em praticamente todas as ciências sociais”.
Severino (2010, p. 111) aponta este tipo de pesquisa como “toda forma de registro e
sistematização de dados, informações, colocando-os em condições por parte do pesquisador”.
Dentro dos procedimentos técnicos mais utilizados na pesquisa documental, segundo Gil
(2010, p. 87), estão:
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1. documentos institucionais, mantidos em arquivos de empresas;
2. documentos pessoais, como cartas e diários;
3. material elaborado para fins de divulgação, como folders, catálogos e convites;
4. documentos jurídicos, como certidões, escrituras, testamentos e inventários;
5. documentos iconográficos, como fotografias, quadros e imagens; e
6. registros estatísticos.

Nesta dissertação foi usado para análise documentos institucionais e material elaborado
pelas empresas para fins de divulgação.

3.1 Critérios de Seleção

Nesta dissertação, foram obtidos os 22 Planos de Recuperação Judicial, além dos
demonstrativos financeiros nos sites das próprias empresas, no site da Comissão de Valores
Mobiliários e no site (“Fundamentus”, 2018)
Todos as empresas tiveram os seus planos aprovados pelos credores e eram de capital
aberto.
Após a leitura destes documentos, foram utilizadas as seguintes premissas para analisar as
informações:
a) A empresa ter apresentado nos exercícios seguintes a aprovação do plano lucro
operacional antes de impostos (EBIT) e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE
- Return on Equity) positivo na maioria dos exercícios analisados;
b) A empresa não ter tido o seu controle acionário vendido para uma empresa de capital
fechado após a aprovação do plano;
c) A empresa ter o seu valor de mercado superior ao seu valor patrimonial no período
analisado após a concessão da recuperação judicial;
d) A empresa não ter o seu registro de companhia aberta cancelado no período de 1995
a 2017.

Considerando estes critérios, concluiu-se que apenas uma empresa justificava uma análise
mais profunda e detalhada.
O estudo de caso caracteriza-se pelo caráter de profundidade e detalhamento, focando
esforços em uma ou mais unidades de análise. De acordo com Nielsen, Olivo e Morilhas (2017,
p.123), esse método de pesquisa “tem o objetivo de conhecer de maneira aprofundada problemas
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não suficientemente definidos”. Procura compreendê-los e, assim, levantar hipóteses e questões
para a pesquisa, mas não verificá-los”. Já Gil (2010, p.37) conceitua estudo de caso como um
“estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e
detalhado conhecimento”. Yin (2015) conceitua o estudo de caso como uma investigação
empírica que procura investigar um fenômeno dentro do seu contexto, em especial quando os
limites entre o fenômeno e contexto não estão claramente definidos.
Ainda segundo Gil (2010, p.38), o estudo de caso tem crescente utilização com diferentes
propósitos, tais como:
a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos;
b) preservar o caráter unitário do objeto estudado;
c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação;
d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e
e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas que
não possibilitam a utilização de levantamento e experimentos.

O uso do estudo de caso pode ser motivado por questões de natureza conceitual, que
surgem de teorias previamente estabelecidas (GODOY, 1995). São problemas de pesquisa que
procuram responder a questões sobre processos (“por que” e “como” as coisas aconteceram),
assim como a questões de entendimento que procuram descrever e interpretar “o que” aconteceu
numa determinada situação.
Um dos critérios para seleção dos casos, e para definição do tamanho da amostra, é o
acesso suficiente, seja para entrevistar pessoas, revisar documentos ou ainda registros. Segundo
o mesmo autor, com acesso a mais do que um caso, a orientação é de que a escolha recaia nos
casos com maiores chances de esclarecimento das questões de pesquisa. Coletam-se dados diretos
(primários) e ou indiretos (secundários) para complemento da análise (GODOY, 1995).

3.2 Coleta, Validação e Tratamento dos Dados

Objetivando compreender os instrumentos de coleta, faz-se necessário classificá-los em
duas categorias distintas: dados primários e secundários. Os dados primários são aqueles nos quais
a informação não recebeu nenhum tratamento, estudo ou análise. Distintivamente, os dados
secundários já foram analisados e tratados de alguma forma (NIELSEN; OLIVO; MORILHAS,
2017).
Nesta dissertação, usamos dados secundários, visto que é um dos métodos utilizados na
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pesquisa exploratória (GIL, 2010).

Nesta dissertação, foi usado, como fonte de evidência, a documentação.
O roteiro para coleta, validação e tratamento dos dados está dividido em oito etapas,
conforme Quadro 10.

Quadro 10 - Roteiro de coleta, validação e tratamento dos dados
Etapa
Etapa 1
Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8

Objetivo
Selecionar das empresas de capital aberto no Brasil que pediram RJ e tiveram o seu
pedido concedido no período de junho de 2005 a abril de 2017.
Obter acesso aos planos de Recuperação Judicial das empresas de capital aberto que
tiveram o seu pedido concedido.
Caracterizar o perfil das empresas, identificar e analisar as causas que levaram as
empresas a um processo de recuperação judicial e quais estratégias de revitalização
(turnaround) as empresas brasileiras adotaram no plano de recuperação judicial,
realizando os registros no formulário desenvolvido em planilha eletrônica.
Identificar as variáveis para classificação definidos como critério de seleção e registrar
no formulário desenvolvido em planilha eletrônica.
Classificar as empresas (sim ou não) de acordo com as variáveis definidas como critério
de seleção.
Uma vez definida a empresa que se enquadra na maioria das variáveis, fazer um estudo
profundo usando como referência a matriz de amarração.
Na empresa selecionada, identificar as estratégias à recuperação ligadas aos
constructos, e analisar as variáveis definidas na matriz de amarração usando como fonte
de evidência a documentação e dados secundários.
Analisar e apresentar os resultados encontrados.

Fonte: elaborado pelo autor.

3.3 Resumo do Método de Pesquisa.

O Quadro 11 sumariza e caracteriza o método de pesquisa adotado neste trabalho:
Quadro 11 - Resumo do método de pesquisa
Quanto à
natureza
Quanto à
abordagem
Quanto aos
Objetivos
Quanto aos
Procedimentos
Técnicos
Coleta de
Dados

Aplicada: tem finalidade prática
Qualitativa: a abordagem será de análise profunda.
Exploratória: objetiva estudar um fenômeno ainda pouco conhecido.
Documental: objetiva proporcionar uma nova visão para os documentos
analisados.
Estudo de caso: objetiva entender determinada realidade em detalhes.
Desta forma, enfatiza-se a profundidade, deixando em segundo plano a
abrangência.
Secundária: dados do website das empresas, artigos, relatórios
disponibilizados pela companhia, planos de recuperação judicial, site da
Comissão de Valores Mobiliários.

Fonte: elaborado pelo autor.
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3.4 Técnicas e Análises Estatísticas

Conforme Vetrano (2018b), o fato de a lei de recuperação judicial ser considerada nova e
os estudos sobre turnaround serem escassos no Brasil, optou-se por utilizar conceitos de estudos
internacionais, nos quais os constructos estabelecidos no referencial teórico serão usados para
observar as variáveis nos planos de recuperação judicial. A análise documental orienta que esta
análise deve ser estruturada em três etapas (BARDIN, 2002 apud VETRANO, 2018, p. 187):

Pré-análise: Nesta primeira etapa, o objetivo é organizar e explorar os documentos que
serão submetidos à análise e elaborar um instrumento de coleta com os indicadores que
irão operacionalizar a análise documental; Exploração do material: Esta etapa é um
procedimento longo que consiste em leitura e codificação dos dados do documento;
Tratamento dos dados: Para torná-los válidos e significativos, é necessário realizar
operações estatísticas simples para formar quadros, tabelas, diagramas e figuras, de
forma que as informações serão condensadas para posterior análise.

3.5 Seleção das Variáveis
Um constructo “é uma imagem ou ideia abstrata inventada especificamente para
determinada pesquisa e/ou proposta de construção de teoria” (COOPER; SCHINDLER, 2016 p.
47).
Para operacionalizar o estudo dos constructos, o pesquisador desenvolve variáveis, que
podem ser características individuais, propriedades ou fatores observáveis que surgiram dos
constructos (NIELSEN; OLIVO; MORILHAS, 2017).
Para responder à questão de pesquisa, é preciso categorizar o conteúdo em uma dimensão
conceitual (COOPER; SCHINDLER, 2016). Para isto, é sugerida a utilização de um instrumento
de coleta de dados, em que os constructos foram traduzidos em variáveis que poderão ser medidas,
conforme mostra o Quadro 12.
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Quadro 12 - Matriz de amarração
Constructos/
Fatores Críticos
de Sucesso

Estratégias à Recuperação

Variáveis

Estabilização da
Crise

Gestão do caixa: controle rigoroso de todas as saídas
Redução de ativos: possibilidade concedida no Plano de
Recuperação
Financiamento de curto prazo
Primeira redução de custos

Lucro Líquido
Ebit (lucro operacional antes
de despesas financeiras)
Grau de endividamento total

Liderança

Troca dos principais executivos CEO, CFO por profissionais
de mercado
Substituição de outros diretores e gerentes
Incorporação de conselheiro independente no Conselho

Apoio das partes
interessadas

Foco Estratégico

Redefiniçao do negócio principal
Possibilidade de alienação parcial de ativos
Possibilidade de alteração do controle societário parcial ou
total
Investimentos
Redefiniçao do negócio principal
Possibilidade de alienação parcial de ativos
Possibilidade de alteração do controle societário parcial ou
total
Investimentos

Valor de mercado da empresa
x valor patrimonial

Valor de mercado da empresa
x valor patrimonial

Grau de endividamento total
ROE (Retorno sobre o
Patrimônio Líquido)

Mudança
Organizacional

Mudanças estruturais
Mudanças de pessoas chaves
Melhoria nas comunicações,
criando comprometimento e competências

Valor de mercado da empresa
x valor patrimonial
Lucro Líquido;
ROE (Retorno sobre o
Patrimônio Líquido)

Melhorias de
processos críticos

Melhorias nas vendas e no marketing
Redução das despesas
Melhorias na qualidade
Melhorias nas informações e sistemas de controle

Receita Líquida
Lucro Líquido
Retorno sobre o Patrimônio
Líquido

Reestruturação
financeira

Refinanciamentos via capitalização da companhia se
necessário, para garantia do cumprimento dos covenants
financeiros

Liquidez Corrente
Grau de endividamento total

Fonte: elaborado pelo autor.

Neste Quadro 15, temos na primeira e na segunda colunas os fatores críticos de sucesso e
algumas das estratégicas mais comuns ligadas conforme Slatter e Lovett (2009). Para quantificar os
fatores críticos e as estratégias foi usado as variáveis para poder mensurar cada fator crítico de
sucesso de acordo com Gitmann (1988).

O Quadro 13 resume o que foi pesquisado e encontrado nas fontes digitais sobre o assunto,
utilizando-se palavras-chave sobre o tema. As palavras pesquisadas foram turnaround,
revitalização de empresas, recuperação judicial, ciclo de vida das empresas e taxa de mortalidade
empresarial, estratégias de turnaround e geração de valor. Estas palavras-chave foram escolhidas
em função de fazerem parte do referencial teórico que dá suporte a esta dissertação. Foram
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encontradas somente onze publicações sobre o assunto, sendo que uma das publicações
encontradas está repetida.
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Quadro 13 - Pesquisa nas fontes digitais
Fonte

Palavra - Chave

Período
Pesquisado

Publicações
Relevantes

Trabalhos Encontrados
KOYLA, F. C. Luta pela sobrevivência: um modelo de estratégia competitiva
para a recuperação de empresas: Dissertação de Mestrado em Ciências. São
Paulo: 2015.

Biblioteca
Digital
FEA/USP

2

Qualificaçõe
s e Defesas
FIA

1

PEREZ, M.M. Uma contribuição ao estudo do processo de recuperação de
empresas em dificuldades financeiras no Brasil. São Paulo 2008.
VETRANO, L. E. Recuperação Judicial de Empresas: Fatores Críticos de
Sucesso das Recuperações de Empresa no Estado de São Paulo. São Paulo:
2018.
VALLE, A.D. Turnaround Empresarial: uma abordagem estratégica' Porto
Alegre 2016

3

SÁ, V. R N. O Caso Latasa no Mercado Brasileiro de Embalagens Metálicas
para o Mercado para Bebidas: Construção, Destruição de Valor e Turnover.
Rio de Janeiro 2006.

Banco de
Teses e
Dissertações
CAPES

EBSCO
HOST

Turnaround
Revitalização de
Empresas
Recuperação Judicial
Ciclo de Vida das
Empresas
Taxa de Mortalidade
Empresarial
Estratégias de
Turnaround e
Geração de Valor

Google
Acadêmico

TRÊS, D. L. Declínio e turnaround: um estudo de caso em uma empresa
familiar.' Florianópolis 2010.

2005 a 2017
0

PEREZ, M.M. Uma contribuição ao estudo do processo de recuperação de
empresas em dificuldades financeiras no Brasil. São Paulo 2008.
GOMES, M.J. Turnaround Empresarial: Como recuperar empresas em tempo
de crise. São Paulo 2010.

5

SILVA, P. Z. P. et al. A Teoria da Sinalização e a Recuperação Judicial: um
estudo nas empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa. In:
CONGRESSO USP DE CONTROLADORIA E CONTABILIDADE, 15, 2015, São
Paulo. Anais... São Paulo: USP, 2015, p. 1-13.
DALAVALE, A. Turnaround Empresarial: uma abordagem estratégica. Porto
Alegre 2010.
TRÊS, D. L. Declínio e turnaround: um estudo de caso em uma empresa
familiar.' Florianópolis 2010.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Quadro 14 - Principais achados nos trabalhos encontrados
Trabalhos Encontrados
KOYLA, F. C. Luta pela sobrevivência: um
modelo de estratégia competitiva para a
recuperação de empresas: Dissertação de
Mestrado em Ciências. São Paulo: 2015.
VETRANO, L. E. Recuperação Judicial de
Empresas: Fatores Críticos de Sucesso das
Recuperações de Empresa no Estado de São
Paulo. São Paulo: 2018.
VALLE, A.D. Turnaround Empresarial: uma
abordagem estratégica' Porto Alegre 2016

SÁ, V. R N. O Caso Latasa no Mercado Brasileiro
de Embalagens Metálicas para o Mercado para
Bebidas: Construção, Destruição de Valor e
Turnover. Rio de Janeiro 2006.
TRÊS, D. L. Declínio e turnaround: um estudo
de caso em uma empresa familiar.' Florianópolis
2010.
PEREZ, M.M. Uma contribuição ao estudo do
processo de recuperação de empresas em
dificuldades financeiras no Brasil. São Paulo
2008.
GOMES, M.J. Turnaround Empresarial: Como
recuperar empresas em tempo de crise. São
Paulo 2010.
SILVA, P. Z. P. et al. A Teoria da Sinalização e a
Recuperação Judicial: um estudo nas empresas
de capital aberto listadas na BM&FBovespa. In:
CONGRESSO USP DE CONTROLADORIA E
CONTABILIDADE, 15, 2015, São Paulo. Anais...
São Paulo: USP, 2015, p. 1-13.

Fonte: elaborado pelo autor.

Principais Achados
Os resultados alcançados indicam caminhos para desenvolvimento de um modelo geral sobre o
turnaround de empresas, bem como aspectos que devem ser investigados com maior profundidade
Dentre os fatores críticos de sucesso (FCS) para a Recuperação Judicial de Empresas no Estado de São
Paulo foram identificados na literatura, o tempo, tamanho, mudança estratégica, liderança, gravidade,
eficiência e acesso ao crédito puderam ser validados nesta pesquisa
Este estudo demonstra que os casos de turnaround que obtiveram sucesso basearam-se na elaboração
de um plano que utilizou uma ou mais estratégias em comum. A melhor estratégia para elaborar um
plano de turnaround foi discutida na proposição de um modelo de planejamento estratégico, e no
processo de formulação (etapas sugeridas) do plano de turnaround. Para o sucesso dos planos de
recuperação, foi necessária uma liderança para implementá-lo e executá-lo. Um procedimento comum em
todas elas está associada à mudança de CEO ou CFO das empresas.
Os erros estratégicos da LATASA monopolista, causados pela arrogância e soberba da empresa dona
absoluta do mercado de embalagens metálicas para bebidas no Brasil, quase levaram a empresa à
falência. E que após a reestruturação e implantação de novos métodos de controle gerencial, a
companhia se revigorou, tornando-se eficiente e lucrativa. Basicamente, a mesma LATASA ineficiente
quando monopolista, se tornou altamente eficiente e lucrativa quando enfrentou a concorrência.
Este trabalho tem como objetivo identificar as principais causas de declínio e as ações que promovem o
turnaround dos negócios nos diferentes estágios do ciclo de vida de uma organização. As principais
contribuições enaltecem o fato de que as crises econômicas expõem as fragilidades das organizações,
porém, o declínio é um fenômeno que se revela anterior às crises, portanto, previsível e passível de
identificação e controle.
Foram identificados dez fatores críticos de sucesso para a recuperação de empresas em dificuldades
financeiras: negociação, estabilização, tempo, atitude, fundamentos do negócio, credibilidade,
informação, unidade de comando, implementação e oportunidade.
Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver um plano de turnaround para as empresas que se
encontram em situação de crise, de forma a garantir a implementação de uma estratégia futura ao nível
da empresa e do negócio, promovendo a recuperação da mesma.
Este trabalho partiu do pressuposto que os indicadores contábeis emitem sinais
a respeito de algumas situações empresariais. Ao utilizar um modelo de previsão de insolvência, trabalhase com a hipótese de que as dificuldades financeiras de uma organização podem ser detectadas
antecipadamente. Sendo assim, o objetivo deste artigo é identificar os indicadores contábeis que
sinalizam o estado de recuperação judicial das organizações.
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Dos trabalhos encontrados sobre o tema listados acima, nota-se algumas teorias sobre
previsibilidade da empresa entrar em recuperação judicial, a própria reestruturação e a
importância da metodologia de turnaround, mas não em um ambiente “hostil”, como é o caso da
Recuperação Judicial. Em outro trabalho recente sobre o tema, são listados os fatores críticos de
sucesso para a recuperação de empresas no Estado de São Paulo, o sucesso considerado como a
aprovação do plano, e não a sua execução. Também esse último trabalho não é considerado a
questão da geração de valor para os seus acionistas.

Este Capítulo apresentou a metodologia que foi utilizada para realizar esta pesquisa,
explicando como foi realizada a coleta de dados.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados tem como objetivo organizar e resumir os dados de forma a
possibilitar o fornecimento de respostas ao problema proposto de investigação. Portanto, os dados
foram analisados sob a perspectiva das teorias para esclarecer os resultados encontrados.
Foram identificadas 22 companhias que solicitaram Recuperação Judicial, tendo o seu
plano deferido pelo juiz e aprovado pelos credores. Os dados foram analisados em ordem
cronológica de data do pedido recuperação judicial no período de 1995 a março de 2017, conforme
Quadro 16:

Quadro 15 - Resumo das empresas que tiveram RJ aprovada pelos credores
Nome

Setor

Sansuy
Cerâmica Chiarelli
Fiação Tecelagem São José
Tecnosolo
Schlosser
Buettner
Celpa
Teka Têxtil
Refinaria de Petróleo de
Manguinhos
GPC Participações
Lark Máquinas
Clarion

Plástico
Cerâmica
Tecidos
Construção e Engenharia
Tecidos
Tecidos, Vestuário e Calçados
Energia Elétrica
Tecidos
Petróleo, Gás e
Biocombustíveis
Setor Químicos
Montadora
Setor Alimentos
Petróleo, Gás e
Biocombustíveis
Siderurgia e Metalurgia
Comércio
Siderurgia e Metalurgia
Setor Mineração
Energia
Construção Civil
Material de Transporte
Construção Civil
Construção Civil

OGX Petróleo
Mangels
Hermes
Fibam Cia Industrial
MMX Sudeste Mineração
Eneva
Sultepa
Wetzel
Viver
PDG

Mês do Pedido de
Recuperação Judicial
Dezembro de 2005
Dezembro de 2008
Julho de 2010
Agosto de 2012
Abril de 2011
Maio de 2011
Fevereiro de 2012
Dezembro de 2012
Janeiro de 2013
Abril de 2013
Maio de 2012
Junho de 2013
Outubro de 2013
Novembro de 2013
Dezembro de 2013
Outubro de 2014
Outubro de 2014
Dezembro de 2014
Julho de 2015
Fevereiro de 2016
Setembro de 2016
Fevereiro de 2017

Fonte: Fundamentus (2018) compilado pelo autor.

Não houve processo que não atendesse aos critérios básicos (ser uma empresa de capital
aberto no período e ter o plano de recuperação aprovado na Assembleia dos Credores).
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4.1 Perfil
4.1.1 Atividade

Das 22 empresas analisadas, cerca de 91% das empresas são indústrias; as demais são do
segmento comércio e indústria/comércio/serviços, conforme Gráfico 3.

Gráfico 3 - Perfil por ramo de atividade

4,5%

4,5%

91,0%

INDÚSTRIA

COMÉRCIO

IND/COM/SERV

Fonte: elaborado pelo autor.

4.1.2 Segmento

Observou-se, em relação às empresas estudadas, uma grande diversidade de setores,
conforme Gráfico 4.
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Gráfico 4 - Segmentação das 22 recuperadas em %

Fonte: elaborado pelo autor.

4.1.3 Ano da Recuperação Judicial

Existe uma concentração nos pedidos de recuperação judicial no período de 2012 a 2014,
quando juros altos, aliados a uma retração econômica a partir de 2010, potencializaram o efeito,
conforme demonstra o Gráfico 5.
Gráfico 5 –Ano do pedido de cada uma das 22 recuperandas

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.1.4 Faturamento Anual

Como empresas de capital aberto, todas são consideradas de grande porte no tocante ao
faturamento. O faturamento anual médio das empresas no ano em que solicitaram a recuperação
judicial foi de R$ 468 milhões, algo como R$ 40 milhões mensais.

4.1.5 Idade das Empresas

A idade média das empresas quando do pedido de Recuperação Judicial era de 56 anos.
Portanto, na sua grande maioria, não são empresas jovens, ou seja, já passaram, estatisticamente,
pelas causas usuais de insucesso. A Tabela 3 apresenta a distribuição.

Tabela 3 - Distribuição dos Pedidos de Recuperação Judicial por Ano
Ano do Pedido

Soma das Idades das
Empresas

2005

39

Média

2006
2007
2008

72

2009
2010

60

2011

110

2012

327

2013

361

2014

72

2015

63

2016

108

2017

18

TOTAL

1230

55,9 anos

Fonte: elaborado pelo autor.

Quase 90% das empresas, a maioria das empresas estudadas, tinham mais de 10 anos de
vida quando pediram recuperação judicial, conforme a Tabela 4.
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Tabela 4 - Distribuição dos Pedidos de Recuperação Judicial por Faixa Etária
2 à 4,9

5 à 9,9

anos

anos

2005

10 ou mais

Total

1

1

2006

0

2007

0

2008

1

2009

1
0

2010

1

1

2011

1

1

2012

5

5

2013

1

5

6

2014

1

1

2

1

2

2016

2

2

2017

1

1

2015

1

TOTAL

1

2

19

22

%

5%

9%

86%

100%

Fonte: elaborado pelo autor.

4.1.6 Faturamento x Endividamento

As empresas, quando solicitaram o pedido de Recuperação Judicial, estavam bastante
endividadas quando levado em consideração o seu faturamento anual (algo como 6 vezes), versus
o seu endividamento, conforme Gráfico 6.
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Gráfico 6 - Faturamento anual x endividamento total

Fonte: elaborado pelo autor.

4.1.7 Endividamento x Ebit (Resultado Operacional)

Este é um índice que demonstra o grau de alavancagem (uso de capital de terceiros).
Especialistas Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2002) afirmam que, quando o índice é superior a
3, as companhias apresentam dificuldades para conseguir pagar os encargos financeiros com o
resultado da operação. O Gráfico 7 apresenta a consolidação do endividamento total em
comparação ao EBIT total das companhias estudadas.
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Gráfico 7 - Endividamento total x Ebit total (Margem Operacional)
R$ 2.000

R$ 1.768

R$ 1.500

R$ 1.000
R$ 589
R$ 500

R$ 0
Valor da Dívida

Ebit Anual

Ebit Anual Mínimo
Desejado

-R$ 500

-R$ 1.000

-R$ 963

-R$ 1.500

Fonte: elaborado pelo autor.

O Gráfico 7 mostra que, no momento da solicitação da recuperação judicial, as finanças
das empresas estavam demasiadamente alavancadas, o que dificulta o processo de recuperação.
Além de endividadas, a média das operações apresentava resultados operacionais negativos.

4.1.8 Ebit (Resultado Operacional)

Cerca de 70% das empresas que fazem parte deste estudo apresentaram resultados
negativos no ano que solicitaram recuperação judicial, conforme o Gráfico 8.
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Gráfico 8 - Ebit anual

Fonte: elaborado pelo autor.

Até mesmo empresas com EBIT positivo podem pedir Recuperação Judicial, uma vez que
as podem estar com um endividamento excessivo e muito oneroso, sendo que o pagamento desses
juros gera prejuízo líquido.

4.2 Causas

Uma das exigências legais para o processamento do pedido da Recuperação Judicial é a
demonstração das causas concretas da crise empresarial que levaram a companhia ao pedido de
RJ. Slatter e Lovett (2009) concordam com esse procedimento e afirmam que diagnosticar as
causas é fundamental para prescrever estratégias adequadas para resolução do problema. Foram
examinados os 22 Planos de Recuperação, e foram apontadas as diversas causas para explicar a
situação.
De acordo com o Gráfico 9, a análise das causas apontou uma incidência de causas
externas 100% superiores à incidência de causas internas, diferentemente do que orientaram
Panicker e Manimala (2015) quando afirmaram ser necessário reconhecer as causas internas para
realizar mudanças; segundo os autores, não é o caso de culpar os fatores externos, visto que a
empresa tem pouco, ou quase nenhum, controle sobre os últimos.
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Gráfico 9 - Causas externas X Causas internas em quantidade de respostas dos 22 planos analisados

Fonte: elaborado pelo autor.

Recessão, aumento de concorrência e falta de financiadores do mercado são apontados
como os principais fatores para o declínio das empresas. De fato, Lopucki e Doherty (2015)
apontam como um dos fatores críticos de sucesso o apoio de financiadores do mercado para a
continuidade dos negócios. As principais causas apontadas para o declínio nos planos de
Recuperação Judicial analisados estão listadas na Tabela 5.
Tabela 5 - Causas externas para o declínio

Fonte: elaborado pelo autor.
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Por outro lado, dos fatores internos, os mais listados são o alto grau de endividamento e a
falta de capital giro. Vale ressaltar alguns aspectos da pesquisa. Cerca de 70% das empresas
pesquisadas e analisadas, quando pediram recuperação judicial, já não geravam resultado
operacional (antes do pagamento de juros) dos seus negócios; ou seja, os fatores listados pelas
empresas nos planos de recuperação judicial não correspondem à realidade que dos números
apresentados. O segundo aspecto é que somente 1,10% das respostas foram identificadas como
associadas à má gestão. Isto contradiz o afirmado por Bibeault (1999) e Slatter e Lovett (2009),
no qual controle financeiro inadequado e a má gestão são as maiores causas do declínio das
empresas. A Tabela 6 consolida as causas internas das empresas pesquisadas.

Tabela 6 - Causas internas para o declínio

Fonte: elaborado pelo autor.

4.3 Estratégias de Recuperação

No plano de recuperação, a empresa solicitante deve comprovar a sua viabilidade,
demonstrando os meios a serem utilizados para superar a crise, retomar as suas atividades, pagar os
seus credores e remunerar adequadamente os seus acionistas.
Analisando os 22 Planos de Recuperação Judicial, os instrumentos mais utilizados pelas
empresas são a venda parcial de bens com ampliação de prazo de pagamento e a renegociação de
condições (abatimento do valor principal). Por exemplo, a venda parcial de bens foi uma das
estratégias utilizadas pela Sansuy e pela Cerâmica Chiarelli quando das suas Recuperações
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Judiciais em 2005 e 2008, respectivamente. Já a ampliação de prazo de pagamento e o abatimento
do valor principal foi um dos instrumentos usados pelas empresas Mangels, OGX, Manguinhos e
Clarion em 2013. Estas estratégias correspondem a mais de 40% das alternativas. Dação em
pagamento ou novação de dívidas do passivo tiveram um percentual de 9% das respostas cada
uma, e foram parte das estratégias utilizadas pelas empresas PDG e Tecelagem São José
respectivamente. A emissão de valores mobiliários teve 8% das respostas; o aumento do capital
social, constituição de uma sociedade com propósito específico e cisão, e incorporação ou fusão
tiveram um percentual de respostas de 7% para cada alternativa e fizeram parte das estratégias
para a recuperação utilizadas pelas empresas Fibam, OGX e Eneva, respectivamente. A
constituição de sociedade de credores teve uma participação de 6% das respostas, a alteração do
controle societário, 4%, e a substituição parcial dos administradores recebeu somente 1% das
intenções por parte das empresas. Estas três últimas estratégias foram consideradas nos planos de
Recuperação Judicial das empresas Cerâmica Chiarelli e Celpa (Centrais Elétricas do Pará),
respectivamente. Diferentemente do mercado norte-americano, onde a troca de gestores aparece
com muito mais frequência (GILSON, 1989), isto pouco isto acontece no Brasil.

Analisando as empresas e os critérios elencados no item 3.1, temos as seguintes empresas
selecionadas para o estudo de caso e as justificativas, conforme o Quadro 16:
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Quadro 16 - Resumo das empresas estudadas
Nome

Selecionada

Sansuy

Não

Fiação
Tecelagem
São José

Não

Cerâmica
Chiarelli

Não

Tecnosolo

Não

Buettner

Não

Schlosser

Não

Celpa

Sim

Teka Têxtil

Não

Refinaria de
Petróleo de
Manguinhos

Não

GPC
Participações

Não

Lark
Máquinas

Não

Eneva

Não

Clarion

Não

OGX
Petróleo

Não

Mangels

Não

Sociedade
Comercial e
Importadora
Hermes S/A.

Não

Fibam Cia
Industrial

Não

MMX
Sudeste
Mineração

Não

Wetzel

Não

Sultepa

Não

Viver

Não

PDG

Não

Justificativas
Possui EBIT negativo nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$ 4,8 milhões.
Patrimônio líquido negativo: - R$ 971 milhões. ROE: -330%. Empresa com
prejuízos operacionais constantes (EBIT). Ainda em Recuperação Judicial.
Possui EBIT negativo nos últimos 12 meses. Valor de mercado negativo em R$ 1,2
milhões. Patrimônio líquido negativo em - R$ 165 milhões. Empresa com prejuízos
operacionais constantes (EBIT). Ainda em Recuperação Judicial.
Em 16 de dezembro de 2016, a CVM cancela registro de companhia aberta. No
mesmo ano, recebe multa de R$ 50 mil por divergências consistentes na
apresentação dos seus demonstrativos financeiros dos anos de 2013 a 2014. Site
da empresa fora do ar.
Possui EBIT e lucro líquido negativo nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$
9,9 milhões. Patrimônio líquido negativo em - R$ 4,4 milhões. ROE: -330%.
Margem EBIT: -400%. Ainda em Recuperação Judicial.
Pedido de Recuperação Judicial em maio de 2011, convertida em falência em 2016.
Registro suspenso de companhia aberta em 30/05/2015.
Possui EBIT negativo nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$ 393,8
milhões. Patrimônio líquido negativo em -R$ 188 milhões. Margem EBIT: -205%.
Empresa com prejuízos operacionais constantes (EBIT). Saiu da Recuperação
Judicial em 13/08/2018.
Possui EBIT positivo nos últimos 12 meses e lucro líquido. Valor de mercado de R$
11,1 bilhões. Patrimônio líquido de R$ 2,7 bilhões. ROE: 251%. Margem EBIT:
15,1%. Teve Recuperação Judicial extinta em dezembro de 2014.
Possui EBIT e lucro negativo nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$ 2,8
milhões. Patrimônio líquido: -R$ 1,5 bilhões. Empresa com prejuízos operacionais
constantes (EBIT). Ainda em Recuperação Judicial.
Possui EBIT negativo e prejuízo nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$ 249
milhões. Patrimônio líquido negativo de R$ 2 bilhões. Margem EBIT: -43,0%. Ainda
em Recuperação Judicial.
Possui EBIT positivo e lucro líquido nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$
72 milhões. Patrimônio líquido de R$ 152 milhões. ROE: 62%. Margem EBIT: 4,0.
Em 2016, novo aditivo no plano de recuperação. Ainda em Recuperação Judicial.
Em 20/12/2013 teve o seu pedido de registro de companhia aberta cancelado
devido à falência. Site da empresa fora do ar.
Possui EBIT e lucro líquido positivo nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$
5,3 bilhões. Patrimônio líquido: R$ 5,2 bilhões. ROE: 8,8%. Margem EBIT: 28,6%.
Teve Recuperação Judicial extinta em 29/06/2016.
CVM cancela registro de companhia aberta em 2015 por falta de prestação de
informações obrigatórias por mais de 12 meses. Site da empresa completamente
desatualizado.
Em 02/08/2017 teve a sua recuperação judicial extinta. Hoje faz parte do grupo
Dommo Energia. Possui EBIT negativo e prejuízo nos últimos 12 meses. Valor de
mercado de R$ 84 milhões. Patrimônio líquido negativo em -R$ 49 milhões.
Possui EBIT positivo nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$ 170 milhões.
Patrimônio líquido negativo de -R$ 370 milhões. Prejuízo nos últimos 12 meses.
Teve Recuperação Judicial extinta em 2017.
Em 04 de maio de 2016, o administrador judicial pediu a falência pelo não
cumprimento do plano, deferida em 25 de agosto de 2016.
Possui EBIT e lucro líquido negativo nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$
1,6 milhões. Patrimônio líquido: -R$ 63 milhões. Empresa ainda em Recuperação
Judicial.
Possui EBIT e lucro líquido negativo nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$
14,3 milhões. Patrimônio líquido negativo em -R$ 546 milhões. Empresa ainda em
Recuperação Judicial.
Possui EBIT negativo nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$ 6,1 milhões.
Patrimônio líquido: - R$ 148 milhões. ROE negativo. Empresa ainda em
Recuperação Judicial.
Possui EBIT negativo nos últimos 12 meses. Gerou lucro líquido nos últimos 12
meses. Valor de mercado de R$ 5,4 milhões. Patrimônio líquido de R$ 230 milhões.
ROE: 18%. Empresa ainda em Recuperação Judicial.
Possui EBIT negativo nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$ 87 milhões.
Patrimônio líquido negativo em - R$ 104 milhões. Empresa com prejuízos
operacionais constantes (EBIT). Ainda em Recuperação Judicial.
Possui EBIT negativo nos últimos 12 meses. Valor de mercado de R$ 56 milhões.
Patrimônio líquido negativo em - R$ 3,7 bilhões. ROE negativo. Ainda em
Recuperação Judicial.

Fonte: Fundamentus (2018) compilado e analisado pelo autor.
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A Mangels, Schlosser e a OGX, apesar de não estarem mais em Recuperação Judicial,
apresentam prejuízos operacionais constantes e patrimônio líquido a descoberto. Isto sugere que
elas não estão criando valor e remunerando os seus acionistas adequadamente (KAPLAN;
NORTON, 2008). Porém, o mercado tem como expectativa que, no futuro, estas possam gerar
valor, pois o seu valor de mercado é maior do que o seu valor patrimonial (DAMORADARAN,
2002a). O mesmo cenário é aplicado para os casos da Refinaria de Manguinhos, Wetzel, Sansuy,
Tecnosolo, PGD e VIVER, com a diferença que estas ainda se encontram em Recuperação
Judicial.

A GPC Participações e a Sultepa apresentam um cenário inverso. O seu valor de mercado
é inferior ao seu valor patrimonial, ou seja, a empresa vale mais “morta do que viva”
(DAMORADARAN, 2002b). Situação parecida é da Eneva, embora ela tenha tido a Recuperação
Judicial extinta em 2016.
A Cerâmica Chiarelli, Hermes, Buettner, Clark e Lark tiveram suas falências decretadas
e/ou foram descredenciadas pela CVM.
De acordo com as premissas elencadas no item 3.1, a única empresa que se enquadra nos
critérios para um estudo mais aprofundado, conforme orienta Yin (2015), é a Celpa. A empresa
apresenta lucro líquido e EBIT positivo nos últimos 12 meses, teve a sua Recuperação Judicial
extinta, gera um retorno sobre o patrimônio líquido bem positivo e o seu valor de mercado é bem
superior ao seu valor patrimonial.

4.4 CELPA
4.4.1 Breve Histórico da Empresa

Privatizada em 1998, a empresa solicitou a Recuperação Judicial em fevereiro de 2012 e
a RJ foi extinta em dezembro de 2014.

A Celpa é sociedade integrante do Grupo Rede Energia, um dos maiores grupos
empresariais privados do setor energético brasileiro, atuando na distribuição, comercialização e
geração de energia. A atividade de distribuição de energia desenvolvida pela Celpa envolve: (i) a
subtransmissão de eletricidade em alta voltagem. (ii) a sua transformação em média e baixa
voltagens; e (iii) a compra, distribuição e venda para os consumidores finais, sujeitas a contratos
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de concessão e à regulamentação da ANEEL e ao Ministério das Minas e Energia.
Em 25 de setembro de 2012, no contexto do Plano de Recuperação Judicial da Centrais
Elétricas do Pará S.A. ("Celpa"), a Equatorial Energia assinou com os controladores da Celpa um
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças. A finalização da aquisição ocorreu em
01 de novembro de 2012, ocasião em que a Celpa passou a ser uma controlada da Companhia.

No Pará, a Equatorial Energia controla a Celpa (Centrais Elétricas do Pará) desde
novembro de 2012, e é também única concessionária de distribuição de energia elétrica do Estado.
A Celpa possui 2,6 milhões de clientes, atendendo cerca de 8,2 milhões de habitantes, ou seja,
4,0% da população do Brasil (CELPA, 2018).

4.4.2 Análise Financeira e da Estratégia

Estudando as notas explicativas das Demonstrações Financeiras Padronizadas da
companhia dos anos de 2012 a junho de 2018, bem como o Plano de Recuperação Judicial, foram
identificadas as estratégias de recuperação. Diferentemente da grande maioria dos planos
estudados nesta dissertação, a estratégia principal de recuperação da Celpa foi a venda do controle
acionário e a capitalização dos novos sócios com troca de gestão. Outra estratégia adotada foi a
ampliação dos prazos de pagamento aos seus credores, estratégia comum a todos os planos de
recuperação.
Slatter e Lovett (2009) classificam os fatores críticos de sucesso em turnaround em sete
ingredientes, que podem ser visualizados no Quadro 17. No Quadro, além das estratégias à
recuperação, foram elencadas as variáveis financeiras que traduzem em números os fatores
críticos de sucesso e os resultados encontrados quando do estudo da empresa Celpa.
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Quadro 17 - Fatores críticos de sucesso em turnaround no caso Celpa
Constructos

Estratégias à Recuperação

Variáveis

Resultados

Estabilização da
Crise

Gestão do caixa- controle rigoroso de
todas as saídas. Redução de ativos:
possibilidade concedida no Plano de
Recuperação. Financiamento de curto
prazo. Primeira redução de custos.

Lucro Líquido. Ebit (lucro
operacional antes de
despesas financeiras).
Grau de endividamento.

Empresa acumulou R$ 555 milhões de lucro desde a sua recuperação judicial
(período de 6 anos, revertendo o prejuízo inicial). Ebit de mais de R$ 6.629
milhões no período. Ebit positivo em 5 dos 6 anos analisados. Margem EBIT
praticamente dobrou no período de 3 anos. Grau de endividamento foi
reduzido de 10 vezes para algo como 6 vezes em 3 anos.

Liderança

Com o novo sócio, houve a troca dos
gestores.

Valor de mercado da
empresa x valor
patrimonial.

Mercado sempre acreditou na perspectiva futura da empresa e o seu valor de
mercado sempre foi superior ao seu valor de patrimônio no período analisado.

Apoio das
partes
interessadas

Redefiniçao do negócio principal.
Possibilidade de alienação parcial de
ativos. Possibilidade de alteração do
controle societário parcial ou total.
Investimentos. Novos financiamentos.

Valor de mercado da
empresa x valor
patrimonial. EVA (Valor
Econômico Agregado).

A empresa vendeu o seu controle acionário e realizou aumento de capital
visando reduzir o seu endividamento que era excessivo na época. Valor de
mercado superior ao valor patrimonial durante o período de análise. EVA
positivo em 3 dos 6 períodos analisados.

Giro do Ativo (Venda
Empresa vem sendo mais eficiente no uso dos seus ativos para gerar vendas,
Líquida/Ativo).Grau de
indicador aumentou 27% no período de 6 anos. Endividamento foi reduzido de
Foco
endividamento (Passivo
10 vezes para cerca de 2,0 em 6 anos. ROE melhorou de -105% para 23% no
Estratégico
Total/Patrimônio Líquido).
período e 6 anos. Controle societário foi vendido com posterior aumento de
ROE (Retorno sobre o
capital.
Patrimônio Líquido).
Valor de mercado da
Valor de mercado superior ao valor patrimonial.
Mudanças estruturais, redução dos níveis
empresa x valor
Mudança
Empresa acumulou R$ 372 milhões de lucro desde 03/2015 até 06/2018,
hierárquicos. Mudanças de pessoas
patrimonial. Lucro Líquido.
Organizacional
sendo que. na maioria dos seus trimestres, apresenta lucro líquido.
chaves, troca dos principais executivos. Retorno sobre o Patrimônio
ROE melhorou de -105% para 23% no período e 6 anos.
Líquido (ROE).
Incremento nas receitas líquidas de mais de 120% no período de 2012 a
Melhorias nas vendas e no marketing.
Receita Líquida.Margem
2018. Margem EBIT praticamente dobrou no período de 3 anos. Empresa
Melhorias de
Melhorias na gestão da qualidade.
Ebit. Lucro Líquido.
acumulou R$ 372 milhões de lucro desde 03/2012 até 03/2018 sendo que, na
processos
Melhorias nas informações e sistemas de Retorno sobre o Patrimônio
maioria dos seus trimestres, apresenta lucro líquido. Retorno sobre o
críticos
controle.
Líquido.
Patrimônio Líquido (ROE) melhorou de -105% em 03/2012 para 23% em
03/2018.
Liquidez Corrente. Grau de
Refinanciamentos via capitalização da
Liquidez corrente melhorou 200% em 6 anos de período analisado.
endividamento (Passivo
Reestruturação companhia se necessário para garantia do
Endividamento foi reduzindo drasticamente, passando de mais de 10 vezes
Total/Patrimônio Líquido).
financeira
cumprimento de eventuais covenants
em 2012 para algo como 2 vezes em 2018. EVA positivo em 3 dos 6 períodos
EVA (Valor Econômico
financeiros.
analisados.
Agregado).
Redefiniçao do negócio principal.
Possibilidade de alienação parcial de
outros ativos. Possibilidade de alteração
do controle societário parcial ou total.
Novos investimentos.

Fonte: Slatter e Lovett (2009, p.89) adaptado pelo autor.
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4.4.3 Indicadores

A recuperação da Celpa foi acelerada por meio de uma série de fatores combinados ao
mesmo tempo. A receita líquida mais do que dobrou no período analisado, conforme o Gráfico
10.

Gráfico 10 - Receita líquida anual em milhões de reais

Fonte: Fundamentus (2018).

Além de uma receita maior, a Celpa conseguiu também melhorar a sua margem EBIT
no período analisado, conforme o Gráfico 11:
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Gráfico 11 - Margem Ebit em %
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Fonte: Fundamentus (2018).

Esses dois resultados combinados, aumento da receita líquida e da margem, aliado a
uma redução da despesa financeira, alavancaram o lucro da empresa, conforme mostra a
Gráfico 12.

Gráfico 12 - Lucro líquido anual em milhões de R$
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Fonte: Fundamentus (2018).

A capitalização da companhia e a geração de lucro líquido fizeram com que o grau de
endividamento/patrimônio líquido fosse reduzido substancialmente, conforme a Gráfico 13.
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Gráfico 13 - Grau de endividamento em vezes (total da dívida/patrimônio líquido)

Fonte: Fundamentus (2018).

Receita líquida crescente e retomada da lucratividade com uso de ativos de forma mais
eficiente refletem-se nos índices de liquidez corrente e retorno sobre ativo, que apresentaram
sensíveis melhoras, conforme Gráficos 14 e 15.
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Gráfico 14 - Liquidez corrente

Fonte: Fundamentus (2018).

Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2002) afirmam que este índice deve ser maior do que
1,0.

Gráfico 15 - Retorno sobre o ativo em vezes

Fonte: Fundamentus (2018).
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Houve uma melhoria de performance de 30% no período de 6 anos.

Com todas as melhoras de performance ao longo dos períodos, a geração de EVA, que
era negativa, torna-se positiva ao passar do tempo, conforme Gráfico 16.
Gráfico 16 - Geração de valor econômico agregado do patrimônio líquido em %

Fonte: elaborado pelo autor.

O fato de a Celpa ter gerado operacional (EBIT) no ano anterior em que pediu a
Recuperação Judicial e ter se recuperado, corrobora a pesquisa de Lopucki e Doherty (2015),
que aponta este fator como um dos indicadores de sucesso nos processos de recuperação
judicial.

Aumento de receita, melhoria da margem, redução da despesa financeira, troca dos
gestores e capitalização da companhia: a somatória destes fatores contribuiu para o reequilíbrio
financeiro da empresa e a retomada da geração de valor. O mercado avalia estas ações,
precificando-as, conforme Gráfico 17.
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Gráfico 17 - Valor de mercado x Valor patrimonial em milhões de R$

Fonte: Fundamentus (2018).

Os principais pontos identificados na análise histórica de performance da Celpa do
período da Recuperação Judicial até os 6 anos posteriores foram o crescimento em 100% da
receita líquida e da margem EBIT, a redução drástica do grau de endividamento em 50%, a
melhoria do índice de liquidez corrente em 200% e a geração de valor na grande maioria dos
anos analisados. Como consequência, o mercado financeiro sempre precificou a empresa com
um valor bem superior ao seu valor patrimonial, e a empresa vem conseguindo apresentar
resultados consistentes com a expectativa do mercado.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O problema de pesquisa a ser resolvido relacionava-se à seguinte questão: apresentar e
analisar os fatores críticos de sucesso das empresas de capital aberto nos processos de
Recuperação Judicial para a geração de valor no Brasil.
Para responder esta pergunta, a pesquisa apresentou três objetivos específicos. O
primeiro foi caracterizar o perfil das empresas da capital aberto que tiveram o seu plano de
recuperação aprovado pelos credores. São grandes empresas em termos de faturamento, cuja
idade média de quase 60 anos não impediu que solicitassem a recuperação judicial. Ficou
bastante evidenciado o nível de endividamento excessivo das companhias quando comparado
ao patrimônio líquido, bem como o fato de que a grande maioria das empresas estavam com
prejuízo operacional quando da aprovação do plano.
O segundo objetivo proposto nesta pesquisa foi o de identificar que a maioria das
empresas justificaram a causa da crise como sendo a crise econômica (recessão), concorrência
e alta taxa de juros, causas externas e que não estão sob controle dos gestores. Por mais que as
causas externas (recessão, aumento da concorrência etc.) sejam apontadas como mais
frequência do que as causas internas (por exemplo, perda de funcionários importantes) como
causadores da crise, o fato é que a grande maioria das empresas já não gerava lucro operacional
quando do pedido de RJ. Os juros altos só contribuíram ainda mais para a dificuldade financeira.
Má gestão foi pouco apontada pelas empresas como fator importante para a crise, embora a
literatura a identifique como o principal fator interno.
O terceiro objetivo específico proposto foi o de identificar quais estratégias de
turnaround as empresas brasileiras foco desta dissertação adotaram no plano de Recuperação
Judicial. As principais estratégias de reestruturação apontadas nos planos foram a concessão de
parcelamento da dívida com deságio, carência e redução de juros. O caso da Celpa, contudo,
demonstra que a maior dificuldade era a sua estrutura de capital (grau de endividamento), mas
o seu negócio do ponto de vista operacional estava saudável. Um alongamento do seu
endividamento com carência, um aumento de capital aliado a melhores práticas de gestão sob
a liderança de um novo time de gestores e um novo plano estratégico aceleraram a recuperação
da companhia, que voltou a gerar valor nos períodos subsequentes analisados.
Por fim, o objetivo geral para responder à pergunta de pesquisa foi o de indicar os fatores
críticos de sucesso para a recuperação judicial de empresas de capital aberto para geração de
valor. Assim, a literatura apresentou os seguintes FCS: estabilização da crise, liderança, apoio
das partes interessadas, plano estratégico, mudança organizacional, melhorias nos processos
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críticos e reestruturação financeira.
Foram analisados os 22 planos de Recuperação Judicial e foi acompanhado a
performance das empresas, após a recuperação judicial aprovada, para poder tentar identificar
quais estavam gerando valor. Por meio do uso de alguns critérios, qualitativos e quantitativos,
somente uma empresa foi selecionada, a Celpa. Dos fatores críticos de sucesso apontados na
literatura, no caso da Celpa os mais importantes foram apoio das partes interessadas, foco
estratégico, melhorias dos processos críticos e reestruturação financeira. Esta companhia saiu
rapidamente da recuperação judicial em função de um aumento de capital via troca de controle
acionário e novos gestores. Este novo recurso foi usado para equilibrar a sua estrutura de capital.
Vários outros indicadores melhoraram no decorrer dos períodos e a empresa, atualmente, está
remunerando de forma adequada os seus acionistas (gerando valor). É importante salientar que
esta empresa, ao contrário da grande maioria das empresas analisadas, apresentava lucro
operacional (EBIT) positivo no ano anterior ao pedido de Recuperação Judicial. Este fator,
aliás, corrobora a pesquisa realizada nas empresas americanas (LOPUCKI; DOHERTY, 2015)
como um dos indicadores de sucesso de recuperação judicial. O fato de somente uma empresa
ter tido “sucesso” no nosso estudo (uma empresa das vinte e duas estudadas) também confirma
o que foi encontrado em outro estudo (SERASA EXPERIAN, 2017), que identificou que
somente 6% das empresas estudadas obtiveram êxito.
Devem ser apontadas algumas limitações desta dissertação. Para este estudo, foi
realizada uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, exploratória, utilizando-se como
procedimento técnico a análise documental e estudo de caso. Mesmo com o rigor metodológico
utilizado, foram observadas as seguintes limitações: a primeira delas é a amplitude do estudo,
que focou somente empresas de capital aberto. Isto ocorreu porque não foi obtido acesso aos
dados das empresas privadas que tiveram o seu pedido de Recuperação Judicial aprovado pelos
credores, que são a grande maioria no Brasil. Mesmo estudando somente empresas de capital
aberto, elas têm relevância na economia do Brasil, porque diariamente são comercializados algo
como R$ 10 bilhões de reais envolvendo as empresas listadas na B3 (CASTRO, 2018). Um
novo pedido de Recuperação Judicial ou falência tem um impacto importante junto aos
acionistas e aos stakeholders.
A segunda limitação deste estudo é que, das 22 empresas estudas, em algumas delas o
pedido de recuperação judicial ainda é recente, como é o caso das empresas VIVER e PDG. Ou
seja, os efeitos da revitalização talvez ainda não estejam tão evidenciados nos indicadores.
Desta forma, empresas como as citadas podem, no futuro, voltar a gerar valor aos seus
acionistas. Como estudos futuros, recomenda-se acompanhar a performance das empresas deste
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estudo.
Uma terceira limitação foi o uso do estudo de caso nesta dissertação como um dos
procedimentos, pois um dos principais propósitos da investigação científica é o da
generalização do conhecimento (GIL, 2010). Assim, as conclusões e as evidências encontradas
quando da análise da empresa Celpa, que há muito tempo já é uma empresa privada, não podem
ser projetadas para o universo de outras empresas. Porém, empresas com ebit positivo um ano
antes da concessão do pedido de recuperação judicial tem maiores facilidades de voltar a gerar
valor, se comparado as outras organizações que apresentam este indicador negativo, pois o
esforço para retomar a lucratividade será menor, pois a atividade operacional já gera resultado
positivo.

Uma outra limitação é que mesmo neste estudo de caso não foi feito entrevista com os
gestores para verificar do ponto de vista da companhia, quais foram os fatores críticos de
sucesso bem como explorar em profundidade os detalhes das estratégias utilizadas.

Na dissertação de Vetrano (2018b), foram explorados os fatores críticos de sucesso
considerando sucesso no momento em que os planos de recuperação são aprovados pela
assembleia de credores. Esta dissertação pode contribuir para o aprofundamento do estudo do
tema sob o ponto de vista de geração de valor em um ambiente de recuperação judicial na ótica
de gestão empresarial, pois o “ponto de partida” da análise é a dado com o processo depois da
aprovação do plano. Ou seja, “sucesso” é considerado quando a empresa de fato tem a sua
recuperação judicial extinguida e volta a gerar valor e não somente quando a empresa tem o seu
plano aprovado pelos credores.

Espera-se, enfim, que este trabalho possa ser utilizado pelos advogados, economistas,
contadores e empresários que estejam pensando em fazer uso do instrumento de recuperação
judicial como alternativa para saneamento da empresa e, principalmente, para a retomada da
geração de valor.
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