
O ano de 1993 foi traumático para a
Lupo, uma das mais respeitadas indústrias
têxteis do País. Passados mais de 70 anos
de história de sucesso, conflitos por causa
da sucessão na terceira geração da família
levaram a empresa a passar por sérias dificul-
dades financeiras. Por causa dos problemas
internos, somados aos decorrentes da políti-
ca econômica dos governos Sarney e Collor.
a maior fabricante de meias do Brasil se viu
à beira do abismo, sem crédito no mercado
e com uma dívida de mais de US$ 7 milhões
em bancos. Não são raros no mercado os ca-
sos de grandes empresas, especialmente fa-
miliares, que passam por crises e rupturas ao
longo de suas trajetórias, mas é a capacidade
de sobreviver que distingue as realmente for-
tes. A Lupo conseguiu e, desde que colocou
em marcha seu plano de recuperação, há 15
anos, já cresceu mais de 1.000%.
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São muitos os motivos que levam empre-
sas sadias a entrar em apuros. Os problemas
podem surgir quando o negócio perde valor
no mercado, é administrado de forma não
profissional, quando um investimento não dá
o retorno esperado ou porque o proprietário
se apega à empresa e insiste mesmo quando
não tem mais rentabilidade. E os sintomas
aparecem especialmente nos momentos de
crise, como a que o mundo vem enfrentando
desde setembro passado, De acordo com o
economista Laerte Russo Farias, especialis-
ta em recuperação de empresas, do final de
2008 para cá aumentou em 330% o número
de empresas que entraram com pedido de
recuperação judicial no Estado de São Paulo.
Para se ter uma idéia, durante todo o ano de
2005 - em que a nova lei de falências entrou
em vigor - foram 87 pedidos, contra 169 só
entre outubro passado e fevereiro deste ano.

Nessa leva a Lupo ficou de fora. Trabalhou
durante 15 anos como se a crise fosse chegar
no dia seguinte e, quando ela chegou, a em-
presa já estava vacinada. Fundada em 1921,
a fabricante da meia da Loba começou com
duas máquinas instaladas na sala de estar do

fundador, Henrique Lupo, que começou a
trabalhar com a ajuda dos filhos. Na década
de 1980. a terceira geração da família somava
25 netos, e ficava cada vez mais difícil conse-
guir o consenso entre os sócios. Para resolver
os conflitos, a família decidiu fazer o que os
especialistas mais recomendam nesses casos:
contratou um profissional externo para cuidar
da gestão da empresa.

O conselho de profissionalizar a admi-
nistração costuma ser sábio, mas a Lupo deu
azar. O superintendente contratado por um
headhunter conseguiu piorar muito a situa-
ção da companhia. A estratégia de reduzir a
margem de lucro e vender para canais popu-
lares a altos custos quase levou a empresa à
falência. "Ele ficou 22 meses aqui dentro, e a
situação, que já era ruim, chegou a um ponto
em que quase não víamos mais solução", diz
a presidente Liliana Aufiero, neta do fundador.
Quando viu o quadro crítico, Liliana pediu ao
conselho que lhe dessem um ano para tentar
melhorar um pouco os índices da empresa
antes de tomarem qualquer decisão. Ela está
à frente da Lupo até hoje.

No primeiro dia de trabalho, reduziu os car-

gos principais e se reuniu com as quatro pes-
soas do alto escalão que tinham permanecido,
em um local fora da empresa de modo que não
fossem interrompidos, para criar um plano de
ação com base na margem de lucro dos produ-
tos. "Estabelecemos metas mínimas e vimos o
que seria necessário para atingi-las. Essas ações
incluíam, obviamente, demissões. Tínhamos
que reerguer a empresa e não podíamos ter
coração, porque se a empresa não se salvasse,
afundaríamos todos", conta. Traçado o plano,
ela se debruçou sobre o livro-caixa para saber
o que tinha a pagar, a receber, e o que poderia
ser feito. Foram demitidas mais de 200 pessoas
só na parte de administração, fechados escritó-
rios de vendas e cortado todo tipo de despesa
desnecessária. "Nossa máxima foi; tome conta
dos centavos que os milhares acabam tomando
conta de'Si mesmos", afirma Liliana.

Na fábrica fez um levantamento do rnaqui-
nário, boa pane ociosa e obsoleta - uma das
causas pelas quais a empresa havia perdido
mercados importantes nos anos anteriores. A
Lupo não tinha crédito para comprar máqui-
nas novas, então acabou optando por equi-
pamentos coreanos que estavam tentando i



entrar no Brasil. "Como tínhamos técnicos
muito bons, poderíamos comprar máquinas
que não fossem as melhores e ainda assim
conseguir produtos excelentes. Mais tarde,
com a recuperação, compramos as máquinas
de ponta e hoje posso dizer que estamos em
uma situação invejável", explica Liliana.

Embora a dívida da Lupo fosse alta, a em-
presa devia para bancos, não para fornecedo-
es nem para o governo, o que se mostrou
uma vantagem na hora de negociar o forne-
cimento de matérias-primas, Por outro lado,
corno nenhum dos credores estava vinculado
à produção, não poderia também pedir con-
cordata - benefício legal que dava às empresas
prazo de dois anos para quitar seus débitos,
substituído em 2005 pela nova Lei de Falências
n' 11.101). Assim, a Lupo teve que se reerguer
sob a pressão dos bancos, que não aceitaram
o plano desenvolvido pela diretoria porque era
simples demais, tinha poucas páginas.

Risco próprio

Para conseguir crédito, Liliana foi avalista,
ela própria, dos empréstimos da empresa.
"Também bateu em mim o medo do que eu
estava avalizando. Quando assumi, eu sabia
que seria difícil, mas confesso que foi muito
pior do que eu pensava. E acho que no fim
das contas a soma de medos fez com que eu
tomasse as medidas necessárias", conta. Para
Liliana, o mérito da recuperação da Lupo deve
ser dividido entre trabalho sério, união da
equipe para atingir as metas e força da marca.
Apesar de toda a turbulência, o nome Lupo
nunca deixou de ser respeitado.

Quando assumiu, Liliana tinha nas rnãos
uma empresa em crise, com ganhos de R$
38,6 milhões em 1994 e dívidas que esmaga-
vam os lucros. Em 2008, o faturamento fechou
em R$ 377,9 milhões, com mais de 3,7 mil íun-
donários e crescimento de 20% ao ano. Com
os resultados, Liliana conseguiu pacificar a
empresa e a família, que hoje fica apenas no
conselho. Segundo ela. em uma companhia
onde o controle acionário é pulverizado, tão
importante quanto o resultado produtivo
com a melhor técnica, qualidade e inovação, é
conseguir manter a paz entre os sócios.

Segundo Laerte Russo Farias, em meio a
unia recuperação, o mais difícil é administrar
os sócios. "Em 90% dos casos que vivenciei o
sócio não tem competência para gerir a em-
presa. Ele foi competente para criar o negó-

cio, mas não é uma pessoa técnica formada
para administrar, ele é um empreendedor, o
cara que vislumbra o comercial, o crescimen-
to, a produção, tudo, menos a necessidade de
analisar os números da empresa e saber para
onde está indo", diz, O economista explica
que não se trata de retirar os donos da empre-
sa, mas direcioná-los para as áreas em que são
mais competentes, seja no departamento co-
mercial, seja na produção, seja no conselho.

Essa foi a condição imposta por Renato
Eranchi para assumir a presidência das Indús-
trias Nardini, em 1996. Fundada em 1908, a
centenária fabricante de tornos beirava a falên-
cia quando ele assumiu o comando. Afundada
em dívidas que somavam R$ 250 milhões com
funcionários, bancos e fornecedores, a fábrica
chegou a ficar seis meses fechada, e a família
pensava em decretar autofalência e vender
tudo para tentar pagar os credores. "Eu aconse-
lhei que não fizessem, porque acabariam sem
nada. Então assinamos um contrato de risco e
assumi a presidência. Sentei com as duas ma-
triarcas, que estão vivas até hoje - uma com
93 e a outra com 87 anos -, e acertamos que
elas ficariam no conselho e retirariam todos os
outros membros da família da empresa. E eu
presto contas anuais", explica Franchi.

A Nardini fechou as portas às vésperas do
Natal de 1996, deixando funcionários desampa-
rados e o parque industrial de 45 mil metros
quadrados na cidade de Americana, interior
de São Paulo, entregue à ferrugem. Franchi
reassumiu o negócio e promoveu um choque
de gestão. Dos 800 funcionários - que nos
tempos áureos chegaram a 4 mil - restaram
apenas 500, o mínimo necessário para fazer a
fábrica funcionar, segundo o presidente. No
departamento administrativo, dos 48 geren-
tes e 34 supervisores, restaram apenas 12
supervisores. O departamento financeiro
foi informatizado, e das 12 pessoas que tra-
balhavam lá. restaram duas. Dos 30 enge-
nheiros, apenas quatro. Franchi comanda
a empresa com a ajuda de dois diretores,
um administrativo e outro financeiro. "Hoje
temos 1,2 mil funcionários. Fora da produção,
contando comigo, não chega a 50. Todo mundo
está na fabrica", diz. Com o plano de reestrutu-
ração também foi fechada uma filial considera-
da improdutiva nos Estados Unidos, outra na
Alemanha e mais três filiais brasileiras. Todo o
trabalho foi concentrado na sede.

A maior dificuldade foi recuperar o crédi-
to. As pessoas não queriam comprar da Nar-
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dini porque tinham medo de que a empresa
fosse à falência e, com isso, os equipamentos
depreciariam mais rápido, sem contar que elas
ficariam sem assistência técnica. Além disso,
os compradores queriam financiamento, e a
empresa não tinha, todas as linhas de crédito
estavam cortadas. Franchi levou três anos para
conseguir recuperar a imagem da companhia,
O apoio de empresas de grande porte corno
Tome e Randon, que voltaram a comprar da
Nardini, acabou fazendo o mercado recuperar
a confiança também.

Franchi diz que a força para recuperar a
empresa veio dos funcionários. "Os 500 que
ficaram estavam muito empenhados, inclusi-
ve em trabalhar para a gente poder ganhar e
pagar os salários deles e dos que tinham sido
demitidos. O mais importante foi conseguir a
união do pessoa], porque quem produz são
eles, eu só administro", diz. Mais tarde, a em-
presa retribuiu o comprometimento. Foi a úni-
ca do setor de máquinas e ferramentas a não
demitir ninguém na crise de 2008. "Quando
começou a crise eu disse que ninguém perde-
ria o emprego, mas teríamos que cortar as ho-
ras extras, Mesmo assim, onde tem frente de
trabalho ninguém vai embora, ficam mesmo
sabendo que não vão receber." Segundo ele,
os 1,2 mil funcionários produzem o mesmo

volume da época em que a Nardini tinha 2,5
mil trabalhadores,

No ano passado a empresa comemorou
o centenário voltando à posição de liderança
no-segmento de máquinas e ferramentas. Em
2008, fechou o ano com faturamento superior
a R5 200 milhões e crescimento de 13%, arre-
fecido em função da crise. Em 2007 a empresa
tinha acumulado crescimento de 24%. Abalada
pela crise, a meta para 2009 é não crescer, mas
também não regredir. Junto com os 100 anos
de fundação, a empresa também comemora a
marca de 200 mil máquinas fabricadas.

Franchi aposta no controle da empresa
para superar a crise, Segundo ele, mesmo em
2007. um ano excepcionalmente bom para a
Nardini, a empresa continuou trabalhando de
forma bastante enxuta. No ano passado, con-
tavam com uma carteira de pedidos de seis
meses, contra 60 dias atualmente. Para ele, a
gestão ideal é focada no setor produtivo nas
empresas. "Se consegue melhor desempenho
quando se põe um profissional que administre
junto com o pessoal de fábrica", recomenda.

A opinião é compartilhada pelo economista
Laerte Russo Farias. Segundo ele. empresas ad-
ministradas de forma emotiva e não profissional
têm mais chance de enfrentar dificuldades por
não enxergarem os problemas. "O empresário

não percebe quando as coisas vão por um ca-
minho errado e continua insistindo. Essa é uma
empresa que está fadada a quebrar", adverte,

Gestão emocional

Foi o que aconteceu com Luiz Carlos de
Souza, que não percebeu as mudanças de
mercado que rondavam seu negócio e, do
dia para a noite, se viu com uma dívida de RS
1,5 milhão com funcionários, fornecedores,
bancos e governo. Engenheiro da Petrobras
durante 25 anos, depois que se aposentou
ele montou uma empresa em 1995, a Insmec,
para prestar serviços para a estatal. Especiali-
zado em automação de sistemas, ele chegou a
assinar contratos milionários com a Petrobras
e cresceu muito até 1998, saltando de oito
para 129 colaboradores de alta qualificação,
Um ano mais tarde, em meio a uma recessão,
o setor petrolífero suspendeu os investimen-
tos e Souza não teve saída a não ser demitir,
de uma só vez, todas as pessoas que trabalha-
vam para ele. "Eu não tinha nenhuma gerên-
cia de planejamento estratégico que pudesse
antever os problemas. Isso foi um aprendiza-
do, porque por mais competente que eu seja
como engenheiro, não sou competente corno
administrador", reconhece.
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Renato Franchi (na outra página) assumiu a Nardini em 1996 com dívidas que somavam R$ 250 milhões? em 2008,
a empresa comemorou o centenário voltando à posição de liderança no segmento de máquinas e ferramentas

Quando parou para analisar a situação,
além dos colaboradores, do Banco do Brasil
e do fisco, Sou?,a devia ainda para 135 forne-
cedores. Foram 106 protestos e 42 cheques
devolvidos que ele levou dois anos para pagar.
Nem de licitações ele podia participar, porque
a empresa ficou com o nome sujo. Decidiu
resolver um problema de cada vez, e quitaria
seus débitos com trabalhadores, fornecedo-
res, banco e governo, nessa ordem. "Eu não
podia fugir, então chamei todo mundo para
negociar. Chamei todos os funcionários, al-
guns paguei em dinheiro, outros com ferra-
mentas, outros parcelei. E convidei para ficar
comigo quem estivesse disposto a apostar
que daríamos a volta por cirna. Ficaram ape-
nas oito", conta. Ninguém entrou com ação
trabalhista e em um ano a divida foi saldada.

Souza chegou a ir de ônibus a São Paulo
para negociar com os fornecedores, Quem lhe
protestava ia para o fim da fila de prioridades.
A dívida com o banco, que era de R$ 68 mil, em
dois anos saltou para RS 400 mil, por causa dos
juros e da taxa Selic e, depois de um ano de ne-
gociações, conseguiu saldar por R$ 120 mil. As
contas com o governo ele acertou em 2008.

O trunfo de Souza foi a qualidade do pro-
duto que ele desenvolveu para eliminar um
problema que enfrentava quando ainda traba-

lhava na Petrobras. Ele criou e patenteou um
equipamento chamado visor de chamas, que
ficou pronto em 1996, O visor foi feito para
monitorar a chama dentro dos fornos de pe-
tróleo sem que seja necessário abri-los, o que
causava perda de energia no processo. Depois
de seis meses de testes, a Petrobras aprovou
o equipamento e passou a contratar com fre-
qüência os serviços de montagem e instru-
mentação da Insrnec, até que veio a recessão.

Como não tinha condições de participar
de concorrências com a Insmec, Souza tomou
uma atitude inusitada: pegou emprestada a em-
presa de um parente que trabalhava no mesmo
ramo. Mais tarde, ele comprou essa empresa, a
Autosiste Manutenção e Controle, com a qual
começou a se reerguer, e que hoje também faz
parte do Grupo Insrnec. Em 2006 Souza pro-
curou o Sebrae/PR e conheceu o programa da
Cadeia Produtiva de Petróleo, Gás e Energia.
Por meio do programa, Souza chegou até a
Organização Nacional do Petróleo (Onip), par-
ticipou da Feira de Petróleo e Gás em Macaé,
no Rio de Janeiro, e lá foi apresentado a funcio-
nários do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP)
e da Agência de Exportação do Brasil (Apex),
de onde veio o convite para participar de mis-
sões no exterior. Desde o ano passado, esteve
em Bogotá, Buenos Aires e Madri, e mantém

representantes na Argentina e Colômbia.
As vendas do visor de chamas continuam

crescendo, mas agora de forma planejada. Das
23 unidades produzidas em 1996, saltou para
1,2 mil em 2008, e a meta este ano é chegar a
2 mil. A empresa se prepara para receber em
2009 a certificação ISO 9000. Depois de seis
anos de luta para sair do buraco, Souza evita
depender de um único cliente e busca novos
contratos, embora a Petrobras ainda represen-
te 70% de seu faturamento.

Colocar todos os ovos na mesma ces-
ta cambem foi o erro do Cana Brava Resort.
Acostumado ao fluxo contínuo de turistas tra-
zidos pelos 12 vôos diários que aterrissavam
em Ilhéus (BA) e a uma taxa de ocupação
média superior a 80%, o hotel perdeu o chão
quando a crise aérea se instalou no País, em
2007. "Tivemos cancelamento de vários gru-
pos, porque as empresas que queriam fazer
eventos não tinham como trazer 300 pesso-
as para cá no mesmo dia", diz Rafael Espírito
Santo, diretor comercial do hotel.

Com a crise, o fluxo de turistas, tanto cor-
porativos quanto de lazer, foi reduzido a dois
vôos diários; o hotel de 70 mu metros qua-
drados e 250 funcionários chegou a enfrentar
taxas de ocupação inferiores a 10%. Mais de
100 pessoas foram demitidas, Para se recupe-
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rar, o hotel começou a investir em parcerias
com operadoras de turismo que já trabalha-
vam com o Cana Brava e podiam levar turistas
com vôos fretados, além de ampliar as estraté-
gias de marketing focado no turismo regional,
mapeando cidades a até l mil quilômetros de
distância, de onde se pudesse ir por terra.

O verão passado foi para o Cana Brava
Resort o melhor dos últimos cinco anos, e o
fluxo se estabilizou em 2008, com o retorno
dos eventos de turismo corporativo, mas o
processo de recuperação deve durar até o
final de 2009. Passado o susto, ficou a lição
definitiva de que a empresa precisa combater
as vulnerabilidades e diversificar as fontes de
rentabilidade. "Se tivermos outra crise aérea é
lógico que não vamos sair ilesos, mas não en-
frentaremos mais as dificuldades que tivemos.
Já temos alternativas para sobreviver mais
tranqüilos", diz o diretor,

De acordo com o economista Laerte
Farias, as empresas que sobrevi-

veram a crises tornam-se mais
fones. Quando uma empre-
sa precisa se reerguer das
cinzas, sofre transforma-
ções na cultura interna, e
fica mais atenta para não
voltar à situação de dificul-
dade. Além disso, ganha
experiência para adminis-
trar em crise, o que rende
benefícios inclusive para
os períodos de bonança.
LA recuperação demanda
mudança nos processos
internos de melhoria das
empresas que não são
apenas pontuais, para ré-1
solver um problema, são
melhorias perenes."
Desde que conseguiu salvar

a empresa da família, a despeito
de a consultoria contratada ter
concluído que a recuperação
era inviável, Cuido Bretzke
segue o lema de não relaxar
nunca, não importa o quão
boa esteja a situação. "O merca-
do muda o tempo todo, temos

que nos policiar e reinventar o
tempo todo; não dá para dizer que
está bem, porque a possibilidade de
tomar novamente um tombo rápi-
do é muito grande", diz.



Todos os dias de manhã ele se reúne com
uma equipe de mais ou menos 20 pessoas du-
rante dez minutos para definir como está o flu-
xo de caixa, o que deve ser feito, o que comprar,
o que produzir. Assim, todos os departamentos
sabem diariamente qual é a situação exata. Ex-
periente em administrar em crise, Bretzke avisa
que não adianta tentar recuperar uma empresa
com o aumento de vendas, é preciso focar na
redução de despesas. 'A crise é um momento
em que dificilmente as vendas vão aumentar,
não adianta ter esperança, precisa trabalhar fir-
me para que com o mesmo volume se consiga
ter mais lucro", explica.

Fundada em 1964, a Bretzke Alimentos
pediu concordata em 2001 para se recuperar
de uma série de erros históricos de gestão.
Clientes não rentáveis, investimentos frustra-
dos, aumento de volume em detrimento da
margem de lucro e uma série de ações que
reduziram a rentabilidade a ponto de inviabili-
zara empresa. Guido Bretzke, terceiro de seis
irmãos, foi convidado pelo pai para assumir a
presidência. Com um mês de gestão, a consul-
toria contratada para analisar a situação finan-
ceira da empresa concluiu que a falência era
inevitável. "Questionei tentando entender os
argumentos e eles foram relativamente con-
vincentes, Aí comecei a pegar com eles todos
os dados que pudessem dar um panorama da
nossa situação", conta. O passo seguinte foi
provar que eles estavam errados.

Foco no rentável

Guido Bretzke eliminou 70% da linha de
produtos e passou a investir apenas nos itens
e clientes rentáveis. O quadro de funcionários
foi reduzido à metade. As ações foram duras,
firmes e transparentes, "Foi tudo num dia só.
Chamamos todo mundo para conversar, ex-
plicamos a situação e dissemos que dali em
diante não haveria mais cortes, que o que
precisávamos era trabalhar juntos para reer-
guer a empresa", conta. A conversa com os
credores também foi aberta. Embora eles não
tivessem o que fazer, já que a empresa estava
em concordata, a Bretzke fez questão de mos-
trar o plano de recuperação em detalhes, até
porque precisava do crédito dos fornecedores
para continuar produzindo.

Para recuperar a credibilidade a empresa
não prometeu nada que não pudesse cumprir
e pensara muito bem antes de se comprome-
ter. Dois meses depois de pedir a concordata já

voltou a operar no azul, e pagou as dívidas com
todos os credores em dois anos. "Conseguimos
porque fizemos o que tinha que ser feito. As
empresas não tomam as decisões doloridas,
tentam tapar o sol com a peneira, Naquele mo-
mento sabíamos que muitas decisões impopu-
lares tinham que ser tomadas, e nós tomamos.
Essa é a diferença. Muitas empresas querem
crescer, mudar, pedem para contarmos nossa
história e vemos na expressão das pessoas que
elas não estão dispostas a tomar as decisões di-
fíceis", conta Bretzke. Quando entrou em crise,
em 2001, a empresa tinha antes dos cortes 204
funcionários e produzia 11,8 toneladas de pro-
dutos alimentícios. No ano passado, somou 333
colaboradores e 18,2 toneladas.

A lei de concordatas que beneficiou a Bret-
zke não existe mais. foi sucedida pela nova Lei
de Falências, que mudou bastante as regras.
Pela nova lei não é mais a Justiça que diz se
uma empresa está em recuperação, mas um
conselho formado pelos credores. O devedor
precisa elaborar um plano e levar em assem-
bléia para aprovação. O prazo, antes fixado in-
variavelmente em dois anos, também mudou,
e agora depende da negociação. De acordo
com Laerte Farias, na maioria dos casos o pra-
zo para saldar a dívida vai de 10 a 15 anos.

O processo de recuperação deve começar
na fase extrajudicial, com a tentativa de solu-
ção amigável das dívidas. Se não for possível,
o devedor apresenta um plano de recupera-
ção e submete à aprovação da assembléia de
credores. Embora mais flexível no prazo de
pagamento, a nova lei é implacável em relação
à falência, que pode ser pedida pelo próprio

devedor, ou ser decretada caso o pedido de
recuperação não seja aceito, o plano de recu-
peração não seja aprovado ou se o devedor
não cumprir com o acordado. Farias aconse-
lha empresas nessa situação a procurarem um
profissional para saber primeiro se a empresa
precisa de recuperação e depois se ela pode
ser recuperada. "Há empresas em que a si-
tuação é tão ruim que o melhor caminho é
quebrar. É preciso analisar o tamanho do en-
dividamento para avaliar o grau de insolvência
da empresa e assim evitar um desgaste desne-
cessário", aconselha.

A prova pela qual passaram Lupo, Nardini,
Autosiste, Cana Brava Resort e Bretzke vem
batendo à porta de um número crescente de
empresas brasileiras desde o início da recen-
te crise financeira internacional. A tendência
é que as que estavam estruturadas resistam
à turbulência, e quem já estava passando
por instabilidades, endividamentos ou sim-
plesmente está usando a crise para mascarar
velhos vícios de gestão, pereça. O mercado
está fazendo sua própria seleção natural, e no
mundo dos negócios também vale a máxima
de que só os mais aptos sobrevivem,
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