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A nova Lei de Falências — em vigor desde junho de 2005 — e a busca pela terceirização da gestão 
administrativa das empresas incentivaram o aumento da contratação de serviços de 
reestruturação financeira nas consultorias especializadas. A procura por esse tipo de serviço 
chegou a crescer, nesse período, até 60% para algumas consultorias e envolve desde o controle 
do fluxo de caixa das companhias até a redefinição de estratégias de mercado.  
 
Para a consultoria WAP , o movimentou cresceu 30% desde a aprovação da nova lei. Segundo o 
consultor, Victor Torresan, a medida facilitou a renegociação das dívidas e fez com que muitas 
empresas buscassem ajuda para realizar os ajustes internos. Ele ressalta que a viabilidade 
econômica da empresa e a consolidação de sua marca no mercado são condições necessárias para 
obter sucesso na negociação com os credores e conseguir alongar o prazo das dívidas. “Para 
conseguir renegociar suas dívidas a empresa deve ter credibilidade, estrutura mínima para manter 
o nível de produção e giro de capital suficiente para pagar suas contas”, explica. 
 
Na sua avaliação, para alcançar o equilíbrio financeiro as empresas precisam reduzir seus custos, 
o que envolve, na maioria dos casos, a adequação do volume de produção à rentabilidade dos 
produtos. “Na maioria dos casos, as empresas que apresentavam prejuízos financeiros mantinham 
uma infra-estrutura maior que a necessária, que não permitia investir na modernização da 
produção e acompanhar as tendências do mercado”, informa. 
 
De acordo com consultor da Siegen , Fábio Bartolozzi Astrauskas, a reestruturação das empresas, 
muitas vezes, não está ligada à gestão do capital de giro, mas a política comercial dessas 
companhias. A consultoria atualmente atende 15 clientes, a maior parte do setor de autopeças 
para reposição e varejo. Segundo Astrauskas, para aumentar seus lucros esses setores dependem 
de uma redefinição dos canais de distribuição. “Antes de definir seu foco de atuação, as empresas 
devem avaliar a rentabilidade de cada segmento do mercado”.  
 
A demanda pelos serviços de gestão financeira cresceu 60% para a Siegen no ano passado, e a 
expectativa, segundo o consultor, é que esse número aumente com o maior conhecimento da Lei 
de Falências. 
 
Segundo o sócio diretor da BDO Trevisan , Eduardo Assmann, desde 2000, muitas empresas 
familiares em dificuldade financeira passaram a contratar profissionais qualificados para sanar 
suas finanças e recolocá-las no mercado. “A terceirização da administração tem crescido muito, 
principalmente porque as empresas precisam de gestores capacitados para competir nos 
mercados interno e externo” 
 
Para a Pricewatherhouse Coopers , a nova Lei de Falências não representou um crescimento 
significativo dos serviços. Segundo o diretor, Antônio Cardoso Toro, a demanda por esses serviços 
foi maior entre 2002 e 2004, em função do prejuízo que muitas empresas tiveram com o aumento 
da taxa do dólar. “Hoje a contratação de consultoria de gestão financeira diminui muito, pois a 
maioria das grandes empresas já conseguiu reorganizar suas dívidas”. Das 10 empresas do setor 
de energia e telecomunicações que a consultoria orientou nesse período, 80% já conseguiram 
reequilibrar suas contas. 
 
Redefinição de estratégias 
 
A Bombril é um exemplo de companhia que tenta reverter sua crise financeira e tenta se 
reposicionar no mercado. Em 2005, a empresa conseguiu recuperou um prejuízo de R$ 483 
milhões apresentado em 2004, e fechou o ano com um lucro líquido de R$ 99 milhões.  
 



Segundo o diretor-presidente, Cláudio del Valle, a reestruturação da empresa para recuperar a 
rentabilidade financeira começou em 2003, quando a Justiça suspendeu o poder de controle 
acionário da Círio Finanziaria e nomeou um administrador judicial para companhia. Isso 
possibilitou à Bombril renegociar a dívida de R$ 50 milhões com os fornecedores e ter acesso a 
crédito bancário para financiar o crescimento da produção. 
 
A continuidade do processo de reestruturação financeira da empresa foi uma das prioridades de 
Del Valle, que assumiu a empresa em novembro de 2004. Para reduzir o custo de produção, o 
novo presidente implantou um plano de estruturação que envolvia a renegociação com os 
fornecedores e definição de novas estratégias de mercado. “ Com a ampliação dos nossos 
fornecedores, nós conseguimos negociar melhores preços e e prazos de pagamento, o que diminui 
o endividamento a curto prazo”. 
 
A empresa também passou a apostar na valorização dos produtos e reduziu o volume de 
produção. “Nós tínhamos um vício por vender grande volume, e, com isso, acabávamos não 
repassando o valor dos custos para o consumidor, o que sacrificava nossas margens de lucro”, 
afirma. 
 
A solução foi enxugar a infra-estrutura e reduzir o quadro de funcionários, por meio de um 
programa de demissão incentivada. Em fevereiro do ano passado, cerca de 500 funcionários 
deixaram a fábrica, e foram recolocados no mercado por meio de uma consultoria contratada pela 
própria Bombril. 
 
Com isso, a empresa, em 2005, alcançou um fluxo de caixa, medido, segundo o Ebitda, de R$ 107 
milhões, contra R$ 28 milhões obtidos em 2004. A receita bruta da Bombril cresceu 42% em 
relação a 2004, e atingiu R$ 883 milhões. 
Apesar da resolver a crise financeira, a empresa ainda enfrenta problemas societários.  
 
A Bombril S.A., credora da Bombril Holding, entrou na Justiça para impedir a recuperação judicial 
da empresa por meio de um acordo entre a o grupo italiano Cirio, controlador da Bombril Holding 
e seu maior credor, Sampaio Ferreira. O acordo permitiria o controle de mais de 50% das cotas 
por Ronaldo Sampaio Ferreira, ex-acionista da Bombril S.A. que vendeu seu controle para o grupo 
Cirio, mas não recebeu a totalidade do pagamento.  
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