
SSIM COMO SERES HUMANOS, AS
empresas possuem ciclos de vida. Nascem,
crescem e morrem. No meio disso tudo, tam-

bém enfrentam crises e doenças. Nessa hora, homens
e mulheres buscam ajuda de gente especializada,
sejam médicos, sejam psicólogos ou pais de santo. No
mundo corporativo, também existem profissionais que
se dedicam exclusivamente a socorrer companhias que
já não conseguem lidar com seus próprios problemas.
Como bombeiros, apagam incêndios de crises financei-
ras, fecham negócios improváveis e desatam os nós
mais intricados da gestão das empresas. São profissio-
nais de perfil específico, diferentes dos executivos clás-
sicos que tocam o dia a dia de uma organização. Quem
observar o comportamento desses bombeiros percebe-
rá características aparentemente contraditórias. São,
ao mesmo tempo, duros nas decisões e carismáticos no
trato com as pessoas. Não adotam um tom de concilia-
ção, mas apresentam uma tremenda capacidade de
negociação. Mas o que chama mais a atenção é a agi-
lidade. "Esses processos normalmente exigem deci-
sões baseadas em diagnósticos que têm que ser fei-
tos rapidamente", avalia Adriana Gomes, do núcleo



de gestão de pessoas da ESPM, de São Paulo.
Em geral, os acionistas clamam por bombeiros de

empresas quando sentem que os efeitos de suas deci- .
sões se tornaram inócuos. Muitas vezes, eles já não são
capazes de tomar as medidas necessárias para debelar
a crise, pois, para isso, teriam que romper laços senti-
mentais ou até familiares com a estrutura da empresa.
Ou seja: falta coragem ou até força política para demi-
tir o veterano colaborador ou o parente que ocupa uma
diretoria. "Como se trata de um processo de ruptura, a
reestruturação exige do gestor atitudes extremas",
afirma Alexandre Fialho, diretor do Hay Group. "As
vezes, até mesmo como demonstração de força de que
as coisas mudarão radicalmente."

A atividade explodiu na década de 80, quando a
instabilidade econômica provocou rupturas violentas
nas companhias brasileiras. Um dos pioneiros foi
Cláudio Galeazzi, hoje presidente-executivo do Grupo
Pão de Açúcar. Sua empresa, a Galeazzi Consultores,
foi responsável pela recuperação de grandes compa-
nhias, como a Cecrisa, a Daslu e a Lojas Americanas.
Outros seguiram o mesmo caminho e um exército de
especialistas em reestruturação começou a se formar.

"Esse profissional é forjado dentro da própria consul-
toria, já que não existem cursos de especialização
nessa área", diz Adriana, da ESPM. "O treinamento é
feito por pessoas experientes nesse segmento, que
construíram carreiras a partir da experiência prática."
A atividade também requer boas doses de intuição,
adverte o headhunter Simon Franco. "É muito impor-
tante identificar os talentos ocultos, os líderes infor-
mais, funcionários que influenciam os demais, mesmo
sem ascendência hierárquica", diz ele. "Essas pessoas
podem tornar a reestruturação mais fácil."

Os bombeiros adquirem grande força política dentro
das organizações que assumem. Em suas mãos, estão o
poder de contratar e de demitir, de comprar e de ven-
der, de pagar ou blefar. Trata-se de um risco, que deve
ser administrado permanentemente. "O profissional
tem que respeitar alguns limites e não se colocar como
se fosse dono da empresa", alerta Adriana, da ESPM.
Para entender melhor a atividade desses especialistas
em reestruturação, DINHEIRO selecionou as histó-
rias de alguns dos mais respeitados profissionais do
mercado. A seguir, conheça as lições que podem ser
colhidas da experiência desses especialistas:



Versatilidade adquirida na
passagem por companhias de 20
setores distintos fez do executivo
um consultor requisitado para
atuar em casos marcantes,
como a reorganização
financeira da butique Daslu

OADMINISTRADOR DE EMPRESAS JOSÉ
Carlos Aguilera costuma dizer que o processo
de recuperação de companhias mais importante

de sua carreira é sempre aquele que ele acabou de
concluir. Pode parecer uma frase olímpica, destinada a
fazer média com os clientes. Contudo, quando se anali-
sa o currículo de Aguilera é possível verificar que o
discurso faz todo sentido. Afinal, em seus 35 anos de
carreira, ele já esteve à frente de casos, digamos, espi-
nhosos, como a recuperação da Daslu e do Grupo
Avipal-Elegê. "Assumi a Daslu em um momento com-
plicado. Quando saí, a companhia estava completamen-
te auditada e com Ebtida (receita, excluindo o paga-
mento de tributos, pagamento de juros, dívidas e
amortizações) positivo", destaca Aguilera. Também
ocupou posições de destaque como executivo em
potências do porte de Alpargatas, Kimberly-Clark e
Refinação de Milho Brasil. Nessas andanças, ele acu-
mulou uma série de conhecimentos que ele traduz
em frases impagáveis: "Custo é como unha, você
corta e ela continua aparecendo". Ou então, "caixa é
tudo". Em 2004, ele se tornou sócio da Galeazzi
Associados. O mais recente desafio de J.C. Aguilera,
como o consultor gosta de ser chamado, foi a Brasil
Ecodiesel, na qual ele dá expediente desde maio de
2008. "Vivi um período de emoções fortes", diz.
Concebida pelo empresário Nelson Silveira, que tinha
a ambição de criar uma potência no setor de biocom-

bustíveis, a empresa foi do céu ao inferno em um ano e
esteve sob a ameaça de fechar as portas. Destacado
pela consultoria para auxiliar a Brasil Ecodiesel,
Aguilera acabou sendo convidado por Silveira a assu-
mir o comando do negócio.

Aceitou a proposta e colocou em marcha um vigoro-
so programa de ajustes. Cortou pessoal, desativou
fábricas deficitárias, renegociou débitos e convenceu o
controlador a abrir mão do controle. "Não tínhamos
condição de pedir nada aos credores sem oferecer algo
em troca", explica. Hoje, Silveira possui menos de 5%
do negócio e as ações estão diluídas em mãos de 15 mil
acionistas, incluindo bancos e fundos de investimento.
Na Brasil Ecodiesel, Aguilera pode colocar em prática
seus pontos fortes. Um deles é a capacidade de moti-



GRAÇAS À HABILIDADE NA MESA DE NEGOCIAÇÃO, ELE FEZ COM QUE OS BANCOS TOPASSEM
REDUZIR, PARA MENOS DE UM TERÇO, A DÍVIDA DE R$ 273 MILHÕES DA BRASIL ECODIESEL

var equipes. "Por se tratar de um segmento muito
específico, preferi manter a maior parte dos executi-
vos", conta. Hábil negociador, Aguilera conseguiu
acordos vantajosos com os bancos. O acerto foi feito
em duas rodadas. A primeira aconteceu em agosto de
2008, quando o débito caiu de R$ 273,5 milhões para
R$ 183,9 milhões. Pouco antes de concluir a reestrutu-
ração, ele voltou à carga e obteve novas concessões
dos credores, reduzindo o débito total para R$ 78,8
milhões, cuja primeira parcela vence em julho de 2010.

De temperamento irrequieto, Aguilera não pre-
tende permanecer à frente da Brasil Ecodiesel.
"Quero deixar os acionistas livres para indicar um
novo gestor", diz. Tampouco pretende reassumir a
sociedade na consultoria do amigo e professor
Galeazzi. "Carrego em meu DNA o gene da mudan-
ça constante", justifica. Aos amigos, Aguilera confi-
denciou que pretende seguir os passos do mestre e
apostar na carreira-solo, com a J.C. Aguilera &
Associados. Experiência, como se vê, não lhe falta.



O advogado que se
especializou em enfrentar
sindicatos e desarmar
"bombas-relógio" na área
trabalhista das empresas

DESDE QUE FOI CRIADA, EM 1943, A
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT),
transformou-se em um cipoal de regras,

normas, deveres e direitos de patrões e emprega-
dos. O que é visto como um problema para nove
entre dez empresas acabou se tornando uma gran-
de oportunidade de negócios para o advogado
Antônio Carlos de Aguiar, sócio do escritório
Peixoto e Cury Advogados. Em vez de apenas
fazer o serviço básico de representação de litígios
nos tribunais, ele decidiu apostar em consultoria
estratégica. Foi graças à atuação da equipe lidera-
da por ele que a Plásticos Mueller, fabricante de
autopeças, ganhou fôlego operacional para tocar os
negócios em meio à crise econômica global. Quando
assumiu o caso, em novembro de 2008, a direção da
empresa tinha dúvidas se teria recursos para hon-
rar o 13° salário dos funcionários. Já os trabalhado-
res ameaçavam entrar em greve. Coube a Aguiar
fazer o papel de bombeiro. "Apesar da oposição do
sindicato dos trabalhadores, nós conseguimos que a
Justiça autorizasse a suspensão do contrato de 400
empregados das unidades de São Paulo e Minas
Gerais", conta Aguiar. Esse mecanismo permite à
empresa deixar de recolher tributos sobre a folha
salarial. Em vez do salário, o funcionário recebe
uma bolsa paga pela empresa e o governo, por
meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em
troca, a empresa banca curso de qualificação profis-
sional. A decisão, proferida em janeiro último, aju-
dou a Plásticos Mueller a reduzir seus custos fixos
e serviu de base para ações semelhantes de empre-
sas como Renault e o Grupo Randon.

A experiência em gestão de crises trabalhistas
nasceu da percepção de que essa área quase
nunca era levada em conta no planejamento
estratégico das empresas. "Muitas ainda não se
dão conta da existência de passivos ocultos",
explica. Um bom exemplo é a Procwork. Como a
maioria das empresas de Tecnologia de
Informação ela atuava com um número excessivo
de prestadores de serviços. Do office-boy ao dire-
tor. Aguiar mostrou, no entanto, que se tratava
de uma bomba-relógio com potencial de inviabili-
zar o negócio. Graças à negociação com os sindi-
catos e um rearranjo no sistema de remuneração
foi possível regularizar a situação. O melhor é
que o impacto nas contas da companhia foi menor



SEU TRABALHO NA PROCWORK VIABILIZOU A ABERTURA DE CAPITAL NA BOLSA DE VALORES DE
SÃO PAULO E A POSTERIOR VENDA DA COMPANHIA, POR R$ 250 MILHÕES, À CHILENA SONDA

quando comparado ao processo de contratação
convencional. Foi isso que viabilizou a abertura
do capital da Procwork e sua posterior venda, por
cerca de R$ 250 milhões, à chilena Sonda.

A equipe comandada por Aguiar desenvolveu
uma metodologia que permite mapear os pontos
vulneráveis, além das oportunidades de redução de
custos das empresas. O resultado é transformado
em uma brochura entregue ao cliente. O trabalho da
consultoria começa com uma série de cursos e

workshops para os gestores. Eles aprendem como
detectar as lideranças informais e a mudar a postura
na mesa de negociação. "Nem sempre o que o sindi-
cato pleiteia é o que os trabalhadores querem", des-
taca Aguiar. Segundo ele, a construção de um rela-
cionamento pautado pela ética e a transparência
ajuda a afastar o clima de animosidade. "Temos
clientes que há muitos anos não sabem o que é uma
greve, apesar de conseguirem negociar reajustes
inferiores à inflação", exemplifica o advogado.



Sua especialidade é vender
empresas "invendáveis" e
identificar o que seduz um
empresário a fechar uma
fusão ou aquisição. Assim,
ele montou alguns dos
maiores negócios do País

OENGENHEIRO CIVIL PÉRCIO DE SOUZA
não gosta de que o chamem de bombeiro corpo-
rativo. "Não assumo a gestão das empresas.

Não apago incêndios. Minha missão é identificar opor-
tunidades de promover fusões e aquisições que levem
as empresas a um novo patamar", explica ele.
Bombeiros, porém, são chamados para outras tarefas,
além de combater o fogo: tiram gatos de cima da árvo-
re, resgatam cidadãos de enchentes, fazem partos de
emergência, entre outras coisas. Enfim, desatam nós
intricados ao enxergar saídas para problemas que pou-
cos veem. Pois, nesse tipo de definição, Souza se encai-
xa com perfeição. Nos últimos anos, à frente da Estáter
(nome de uma moeda grega do século 7 a.C.), ele e seus
sócios têm sido protagonistas de negócios improváveis,
daqueles que reúnem todas as condições para não sair
do papel. Foi assim com a venda do Grupo Ipiranga,
um negócio de US$ 4 bilhões, amarrado por Souza.
Recentemente, ele conduziu com sucesso a venda da
rede Ponto Frio para o Grupo Pão de Açúcar, superan-
do vários concorrentes aos 48 minutos do segundo
tempo. Neste negócio, Souza concretizou o negócio ao
incluir com um pequeno (mas fundamental) item na
proposta. O Pão de Açúcar oferecia ações como parte
do pagamento, para evitar um crescimento de seu endi-
vidamento. Lily Safra, principal acionista do Ponto
Frio, queria receber tudo em dinheiro. Seu temor resi-



dia na eventual volatilidade no valor dos papéis. Pois
Souza sugeriu que ela ficasse, sim, com uma participa-
ção acionária e, em contrapartida, haveria a garantia de
preço durante determinado período. Pronto, negócio
fechado. "O importante é identificar exatamente o que
os acionistas querem", afirma Souza.

Já no caso da Ipiranga, o decisivo foi o que Souza
chama de "visão invertida". O Grupo estava à venda
havia mais de cinco anos. Discordâncias entre as cinco
famílias controladoras e uma intrincada teia de partici-
pação acionária entre as diversas empresas do grupo
afugentava possíveis interessados. No mercado,
comentava-se que a Ipiranga "era invendável". Souza
não discorda. "Podia ser invendável, mas era eomprá-
vel", disse ele. "É um outro olhar sobre a questão." A
partir daí, Souza correu atrás de interessados.
Encontrou três: Grupo Ultra, Petrobrás e Braskem.
Definido o preço que a trinca estava disposta a pagar,
correu aos controladores da Ipiranga e fez a proposta,
com algumas condições. A oferta valeria por 48 horas e
o negócio seria fechado no sistema "porteira fechada",

O ROMBO DE US$ 2 BILHÕES NÃO FOI
EMPECILHO PARA QUE O CONSULTOR
VIABILIZASSE A COMPRA ARACRUZ PELA VCP

ou seja, sem due dillegence. Deu certo.
Aos 46 anos, Souza, um ex-executivo do Itaú BBA,

estabeleceu uma espécie de tábua das leis que orientam
o trabalho da equipe de 26 profissionais da Estáter. Um
dos mandamentos: não há divisão de trabalho. "Todos
metem a mão na massa", avisa ele. "Não há quem sim-
plesmente analise os números para que outro tome a
decisão." Outra: os melhores negócios saem de uma
"usina de idéias", isto é, a procura por soluções para as
operações de fusão e aquisição só prospera se houver
um exaustivo debate em equipe. Mais uma: nunca acei-
te que a primeira boa idéia seja a melhor. "Somos para-
nóicos: quando encontramos uma solução para determi-
nado negócio, isso significa que só percorremos 25% do
caminho até o final", diz ele. Veja o caso da Aracruz. A
Estáter costurou o acordo que deu à VCP o controle da
companhia. Desde a primeira proposta até a assinatura
dos contratos, foram 98 versões diferentes da operação,
num total de 220 planilhas. No meio do caminho, os
negociadores foram surpreendidos pelo rombo poten-
cial de US$ 2 bilhões provocado pelos derivativos na
Aracruz. Para salvar a operação (e a empresa), Souza
assumiu a renegociação para zerar os derivativos e
renegociar as dívidas. Conseguiu apagar o incêndio e
fechar a venda para a VCP. Souza pode não gostar, mas
foi ou não foi um trabalho de bombeiro?



Veterano na área de
gestão, ele é adepto de
soluções extremas como
trocar, de uma só
tacada, todos os
diretores da companhia
na qual assume o
processo de
reestruturação



do em abrir mão do controle da companhia. Portanto,
não havia como puni-los novamente." Com esse argu-
mento ele conseguiu reverter o clima de animosidade. A
tranqüilidade, mesmo diante de situações delicadas, é
um dos traços marcantes da personalidade do vetera-
no consultor. Isso foi vital em outros casos difíceis
conduzidos por ele, como a consolidação dos ativos da
Brasil Ferrovias (Ferroban, Novoeste e Ferro-norte),
absorvida depois pela ALL. Seu currículo também osten-
ta a recuperação da Rezende Alimentos, vendida poste-
riormente à Sadia. Agora, seu novo desafio é a proble-
mática Agrenco, que atua no esmagamento de soja e na
produção de biodiesel, e se assemelha em muito à
Parmalat. Possui débitos de US$ 500 milhões e seus
controladores são acusados de fraude.

Os primeiros resultados já começam a aparecer. Por
sugestão do consultor, foi colocada à venda a unidade
situada em Marialva (PR). A planta está avaliada em R$
23,3 milhões e os recursos serão usados para terminar a
construção de outras duas unidades, além da retomada
do esmagamento e da exportação de soja. Outra fatia
servirá para amortizar parte das dívidas da Agrenco.
Um dos pioneiros na área de reestruturação empresa-
rial, Bastos coleciona inúmeras vitórias, mas também
alguns dissabores. "Nem sempre o acionista majoritário
está disposto a abrir mão do prestígio e do poder,
mesmo que isso coloque em risco a sobrevivência da
empresa", diz. É o caso da Gradiente, fabricante de ele-
troeletrônicos. Bastos se afastou da presidência da
empresa em maio de 2008, depois que o controlador,
Eugênio Staub, rejeitou seu plano de saneamento.

Bastos segue a cartilha clássica dos reestruturadores

O EXECUTIVO CONSEGUIU REDUZIR Á METADE A DÍVIDA
DE R$ l BILHÃO QUE A PARMALAT TINHA COM
CREDORES PÚBLICOS (TRIBUTOS) E PRIVADOS (BANCOS)

NO INÍCIO DE 2004, NELSON DE SAMPAIO
Bastos, sócio-fundador da consultoria íntegra
Associados, quase foi parar na cadeia. Seu

crime: ter assumido o processo de reestruturação da
Parmalat. O episódio, do qual hoje ele acha graça, acon-
teceu durante um acalorado debate na Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul. Convocado para dar
explicações sobre a recuperação judicial da companhia,
Bastos se deparou com discursos raivosos e uma
atmosfera hostil. "Teve até um deputado que propôs
estatizar a empresa. O clima ficou pesado e temi rece-
ber ordem de prisão", recorda. Bastos manteve a calma
e explicou que qualquer ato de força prejudicaria
somente os trabalhadores, os pecuaristas e o Banco do
Brasil. "Os acionistas da Parmalat já haviam concorda-

de empresas: disciplina financeira e reorganização do
quadro societário. Ele não tem medo de propor soluções,
digamos, extremas. Foi assim na Parmalat. Sua primei-
ra providência foi demitir toda a diretoria. "De uma só
tacada, eu afastei 36 pessoas. Do presidente aos geren-
tes sêniores", conta, isso, segundo ele, serviu para mos-
trar aos credores que a Parmalat iria trilhar um novo
caminho. Ao analisar as contas do laticínio, ele se depa-
rou com uma situação inusitada: a filial jamais havia pro-
duzido nem um resultado positivo sequer. "Entreguei a
Parmalat com desempenho operacional positivo, a ques-
tão societária resolvida e a estrutura financeira sanea-
da", argumenta. Hoje, sob nova gestão, atravessa nova-
mente um período conturbado. Pode ser a oportunidade
de trabalho para um bombeiro corporativo.
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