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É comum empresas de todos os setores passarem por momentos de 

crise. Neste sentido, tem sido tema recorrente na literatura 

internacional estudos que destacam os processos que levam algumas 

organizações a superação de tais períodos, o que see denominou 

turnaround. Nesse artigo, será apresentado um estudo de caso de uma 

empresa familiar que passou por processo de turnaround no ano 2012, 

verificando o alinhamento das atitudes tomadas pela firma e o modelo 

de estratégias turnaround proposto por Kolya (2015), que evidencia a 

necessidade de compatibilizar as medidas a serem todas de acordo 

com os mecanismos de geração de renda e as causas do declínio. Os 

resultados da pesquisa sugerem que o modelo de turnaround é 

satisfatório para explicação das atitudes da firma, contudo, é possível 

contribuições ao modelo na incorporação de questões relacionadas 

aos objetivos da firma.  

 

Palavras-chave: Turnaround, reorganização, estudo de caso, empresa 

familiar. 
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1. Introdução 

Em 1989 a cervejaria Brahma passava por grave crise. Segundo Correa (2013) a empresa 

sentia a consequência de anos de má gestão. O autor destaca que embora a cervejaria 

detivesse quase 30% de participação de mercado, seu resultado financeiro era pior que o da 

concorrente paulista, a Antárctica. Suas despesas administrativas saltaram de 12% para 17% 

da receita operacional líquida entre os anos de 1988 e 1989 e havia pouca perspectiva de 

melhora mantendo as mesmas estratégias adotadas há anos pela empresa. Foi apenas após a 

compra da cervejaria por Jorge Paulo Lemann e seus sócios, implantando uma estratégia 

competitiva baseada em corte de gastos, padronização da rede e implementação de uma 

cultura meritocrática, que a cervejaria voltou a crescer até se tornar parte da maior 

organização cervejeira do mundo. 

A empresa multinacional Bunge Limited também passou por um grande momento de crise. 

De acordo com Serra et al (2009) no início da década de 1990, a empresa havia acumulado 

quatro anos de prejuízos consecutivos e estava perdida em sua exagerada estratégia de 

diversificação. A multinacional atuava com negócios no ramo de cimento, tintas, agronegócio, 

financeiro, empreendimentos imobiliários, informática e seguros. Foi só após a empresa 

iniciar um processo de reestruturação e redirecionamento estratégicos que esta voltou a 

crescer. Enxugando as áreas ineficientes e concentrando-se no que a empresa fazia de melhor, 

processo de cultivo e industrialização de apenas alguns produtos agrícolas, a Bunge conseguiu 

reverter a situação em que se encontrava para depois de mais de uma década se tornar a 

empresa líder mundial em diversos segmentos do agronegócio. 

Exemplos de empresas que superaram crises profundas, como da cervejaria Brahma e da 

Bunge não são raros. Períodos de crise ocorrem para todas as empresas do mundo, entretanto, 

pela dificuldade em atravessar esses momentos, muitas empresas sucumbem, enquanto outras 

permanecem no mercado por um longo período. Além dos componentes internos (à firma), a 

observação do ambiente empresarial revela que em ambientes macroeconômicos instáveis as 

consequências de uma grave crise pode ser a falência. Isso fica evidente no Brasil, que tem 

uma economia marcada por diversos períodos de crise e instabilidade econômica. Dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dão conta que do total de 464,7 mil 
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empresas abertas em 2007, no Brasil, 224 mil já haviam fechado as portas até 2010 – o 

equivalente a 48,2%. 

Por ser um assunto de grande importância e ainda ser uma área de estudo pouco explorada, o 

presente artigo tem por objetivo compreender os fatores que levam às empresas que 

experimentam um severo declínio em sua performance e se recuperarem ou até superarem o 

nível de performance anterior ao declínio (PEARCE II; ROBBINS, 1993). Esse processo é 

conhecido como turnaround. 

A partir do estudo dos modelos de estratégia competitiva para o turnaround de empresas 

(PEARCE II, ROBBINS, 1993; D’AVENI, 1989; HOFER, 1980; KOLYA, 2015), o artigo 

concentra-se no estudo de caso de uma academia de ginástica, que passou por processos de 

turnaround à luz dos modelos propostos por estes autores. 

O trabalho está estruturado em quatro sessões além desta introdução. A seção dois apresenta 

conceitos sobre o processo de turnaround. A seção três aborda o método utilizado e os 

resultados do estudo, e para finalizar, na última seção são encontradas as considerações finais. 

2. Revisão Teórica 

A literatura sobre turnaround tem se mostrado consistente em dividir o processo de 

turnaround em três etapas de estudo: situação de turnaround (turnaround situation), 

reorganização (retrenchment response) e resposta de recuperação (recovery response), 

conforme destacado em artigo seminal de Robbins e Pearce (1992). Neste estudo serão 

priorizados a análise do processo de turnaround segundo a análise destas etapas destacadas 

Robbins e Pearce (1992). 

O modelo proposto por Kolya (2015), em conformidade com as proposições de Robbins e 

Pearce (1992), enfatiza que as ações tomadas pela empresa que segue em dificuldades na fase 

de reorganização devem estar alinhadas com seus mecanismos de geração de renda e as 

causas do declínio. 

Desta forma, esta revisão teórica destaca as etapas de estudo de turnaround já amplamente 

discutidas na literatura e posteriormente uma descrição no modelo mais recente proposto por 

Kolya (2015), que avança na literatura de turnaround de empresas. 
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2.1 Etapas de turnaround 

2.1.1 Situação de Turnaround  

A primeira questão que se impõe nos estudos de turnaround é o entendimento das causas que 

levaram a empresa àquela situação ruim e a gravidade da situação de turnaround, pois esses 

fatores definiram as estratégias que a empresa deve seguir (HOFER, 1980). 

Para compreender o padrão de declínio das organizações e as suas consequências às firmas, 

Daveni (1989) divide o declínio em três tipos:  

a) Repentino: com rápido declínio seguido de falência, associado a firmas que fazem 

operações de alto risco e custo elevado, aquisições frequentes em série ou expressivas 

expansão de plantas produtivas. Miller e Friesen (1977) também encontraram um 

padrão comum neste tipo de empresas, a qual eles chamaram “impulsivas”. Tais 

empresas eram relativamente pequenas ou apresentavam desvantagens competitivas e 

seus vultosos investimentos costumavam ser mal sucedidos; 

b) Declínio gradual: declínio lento e incremental com falência imediatamente após o 

declínio atingir seu pior nível, associado a burocracias estagnadas e empresas sem 

governo bem definido. Ambas declinam por causa de sua rigidez nas operações ou 

insensibilidade de reação ao ambiente externo. Tais empresas falham em sua 

determinação de reorientação estratégica e gradualmente aumentam seu desajuste com 

o ambiente; 

c) Persistente: O declínio pode ser repentino ou gradual e após isso a firma se mantem por 

muito tempo antes de falir. Estas firmas mantém o downsizing (enxugamento ou 

racionalização de níveis hierárquicos) como meio de sobrevivência temporária e às 

vezes tais atitudes podem retardar a falência durante vários anos.  

Segundo Hofer (1980), analisar as causas do declínio é importante para saber quais ações 

deverão ser tomadas para a recuperação da empresa: as estratégicas ou as de operação. 

2.1.2 Reorganização (retrenchment) 

A fase de reorganização refere-se aos processos de “reestruturar”, “enxugar” e “focar” 

realizadas pela firma, todas com objetivo imediato de contenção de despesas buscando 

melhoria de performance da empresa.  
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McKiernan (2003) e Daveni (1989) definem o retrenchment como uma estratégia intencional 

da empresa para ajustar a organização à situação atual em que ela se encontra, e o diferencia 

de um simples declínio, definindo o último como um processo associado a uma queda não 

intencional na saúde financeira da empresa. Daveni (1989), ainda complementa que "embora 

muitas organizações em declínio também possam reduzir o tamanho de suas operações, 

“enxugamento” e declínio nem sempre ocorrem simultaneamente ou no mesmo ritmo". 

Essa fase essencial do turnaround se estende desde o começo da situação de turnaround até 

que as reduções de custo e ativos cessem (SLATTER, 1984). O retrenchment é uma ação que 

depende de dois fatores principais: a severidade da situação de turnaround, ou seja, quanto 

mais depreciada estiver a condição financeira da empresa, mais provável será a necessidade 

de adotar ações de redução de custos e ativos. Nesta fase, a empresa denota uma grande 

ênfase na redução de custos, operacionalizada na redução liquida dos custos totais e em 

alguns casos, até de ativos, como a redução líquida de ativos de longo prazo, como 

imobilizado e também na redução de ativos de curto prazo como caixa e equivalentes, contas 

a receber, estoques etc. 

Dependendo da severidade da situação, a fim de mitigar as condições que levaram ao declínio 

da empresa, e geração de caixa para resolver o problema financeiro mais urgente e criar 

condições para a implantação de estratégias de recuperação (KOLYA, 2015; HOFER, 1980; 

ROBBINS E PEARCE, 1992) perceberam uma relação direta entre a gravidade da crise 

financeira da empresa e a necessidade de uma drástica redução de custos e de ativos. Se uma 

avaliação da saúde financeira da firma indica uma possível insolvência imediata, é importante 

promover uma agressiva retração de ativos com objetivo de evitar a falência eminente.  

Para avaliar a severidade do declínio e a performance durante e após o turnaround é utilizado 

o indicador de retorno sobre investimentos (ROI – return on investiments) (BARKER III; 

DUHAIME, 1997; HAMBRICK; SCHECTER, 1983; MORROW; JOHNSON; BUSENITZ, 

2004; ROBBINS; PEARCE II, 1992) que mostra quanto a empresa ganhou ou perdeu em 

relação ao que investiu permitindo administrar futuros investimentos.   

2.1.3 Recuperação (recovery response) 

Esta fase considera deste o fim da redução dos ativos e custos até a empresa atingir o 

turnaround ou não. Daveni (1989) analisou padrões de resposta em empresas que não se 
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recuperam. Segundo esta análise, a falha no processo de recuperação se deve a paralisia 

estratégica das empresas, o que inclui menores taxas de fusões e aquisições. Além disso, foi 

observado, nessas empresas, desinvestimentos em áreas que não necessariamente eram 

responsáveis pelo seu baixo desempenho e ampliação de sua área financeira, além de uma alta 

concentração dos processos na alta gestão da empresa. Apesar disso, o artigo ressalva que a 

recuperação também depende de fatores externos à empresa, como a situação econômica da 

região em que ela está inserida. 

Para reverter à situação de declínio, antes que a empresa seja levada à falência, Robbins e 

Pearce (1992) concluíram, através de uma análise com diversas empresas, que em geral, 

empresas que perceberam a origem de seus problemas como oriundas de questões externas 

tendiam a adotar estratégias de resposta empresariais. As empresas que verificam fontes 

internas para seus problemas, privilegiaram a adoção de práticas de maior eficiência 

internamente.  

Em termos gerais, as três do turnaround podem ser representadas na figura 1 abaixo, de 

Robbins e Pearce (1992). 

Figura 1 - Um modelo do processo de turnaround 
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Fonte: Adaptado de Robbins e Pearce (1992) 

 

2.2 Modelo de estratégia competitiva para recuperação de empresas  

A resolução de problemas da empresa proposto por Robbins e Pearce (1992), baseado na 

origem do problema da empresa, apesar de ser útil na maioria dos casos, é relativa. Segundo 

Lim et. al (2013 apud Kolya 2015) a geração de novos recursos ou capacidades de uma 

empresa são os principais fatores que modelam o sucesso do turnaround. E para modelarem 

estratégia de resposta após o declínio, os autores levam em consideração o tipo de empresa 

estudada de acordo com o tipo de geração de renda da mesma.  

O modelo proposto divide as empresas em dois tipos, o primeiro, se refere às empresas que 

tem um modelo de geração de renda do tipo “Ricardiana”, conceito derivado dos princípios de 

vantagens comparativas de David Ricardo, que associa a geração de renda da firma à sua 

capacidade de explorar recursos superiores o que leva a firma a uma situação de custo médio 

inferior frente a seus concorrentes. O segundo tipo, são as empresas que apresentam modelo 

de geração de renda denominado “Schumpeteriana”, derivada das teorias de inovação 

tecnológica e vantagens do tipo first mover associadas às práticas inovadoras. Neste tipo de 

empresa a geração de renda é alcançada pela ação de tomada de risco empreendedor, 

suportada por capacidades únicas, que permitem que a firma alcance valores superiores por 

seus produtos e serviços. Esta natureza de renda está geralmente associada a um ambiente 

dinâmico e confere às firmas a capacidade de se adaptação e inovação. (KOLYA, 2015) 

Em resumo, “as empresas vencedoras em ambientes globais são aquelas que conseguem 

demonstrar respostas imediatas, inovação de produtos rápida e flexível associada à capacidade 

de gerenciamento para coordenar e reimplantar eficientemente e competências internas e 

externas” (TEECE et al., 1997). Portanto, as estratégias de recuperação devem levar em 

consideração as causas do declínio e a gravidade da situação de turnaround, pois esses fatores 

definiram as estratégias que a empresa deve seguir (HOFER, 1980; ONEILL, 1986; 

SLATTER, 1984 apud KOLYA, 2015). E juntamente com esta avaliação. A correta 

percepção do tipo de geração de renda que se está privilegiando, poderá garantir maior 

sucesso à firma na tomada de decisão quanto às ações a serem implantadas no processo de 

turnaround. Desta forma, o modelo proposto por Kolya (2015) recomenda as seguintes ações 

sintetizadas no quadro 1 a seguir.  
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Quadro 1: Modelos de Estratégia de turnaround 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kolya (2015) 

 

3. Método e estudo de caso proposto 

A pesquisa realizada é um estudo de caso e utiliza uma abordagem qualitativa. Os dados para 

realização do trabalho são principalmente primários, os quais foram extraídos de documentos 

e registros da empresa familiar pesquisada. Como se trata de uma academia de ginástica, os 

principais dados utilizados no estudo se referem ao o número de alunos, a receita e as 

despesas da empresa. 

Os dados analisados são referentes ao período de agosto de 2012 a fevereiro de 2016. Outras 

informações foram obtidas por meio de entrevistas com os proprietários da empresa, 

destacando as principais medidas adotadas pela firma para superação do momento de crise A 

academia estudada é uma empresa familiar e foi fundada em 1989. Há 27 anos no mercado a 

empresa passou por grave crise entre os anos de 2010 e 2012. A partir de 2012 uma série de 

ações implementadas obtiveram sucesso.  
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A análise preliminar do setor em que se insere a empresa estudada dá conta do forte apelo que 

a prática de exercícios físicos e a manutenção de uma vida mais saudável tem tido na 

sociedade brasileira nos últimos anos. A prática de exercícios físicos sob orientação de 

educadores físicos é uma poderosa ferramenta de prevenção e promoção de saúde. 

(BELLOMUSTO; ET AL, 2014). 

De acordo com pesquisa realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac, 

2015), cerca de 7,7 milhões de brasileiros (82%) da classe C acreditam que é importante estar 

em forma e 4,2 milhões (52%) praticam atividades físicas em uma academia de ginástica. A 

classe média representa mais da metade dos brasileiros que praticam atividades físicas pelo 

menos uma vez por semana. 

Essa realidade converge para um aumento substancial do número de academias no mercado 

nacional nos últimos 15 anos. Segundo um levantamento feito pelo Sebrae (2013), em apenas 

cinco anos o número de academias no Brasil teve um crescimento de 133%. O presidente do 

SEBRAE afirma que os fatores responsáveis por esse aumento são a busca por uma melhor 

qualidade de vida e o aumento de renda, que tem possibilitado aos brasileiros da emergente 

classe média desfrutar mais de prestações de serviços que antes não estavam ao seu alcance 

(BELLOMUSTO; ET AL, 2014). 

Em contrapartida, o aumento da demanda exerceu pressões sobre a concorrência e 

consequentemente, a indústria fitness tem tido que dar respostas rápidas aos consumidores 

adequando-se as exigências de um mercado cada vez mais competitivo, forçando os 

empreendedores deste ramo de negócios gerenciarem melhor o escopo de serviço ofertado, 

adequando-os aos perfis de seus clientes (BELLOMUSTO; ET AL, 2014). 

O processo de declínio da empresa começou em 2010 e se estendeu até 2012. Neste período a 

empresa conviveu com prejuízos elevados (figura 2), associados principalmente a queda no 

número de alunos, que esteve abaixo de 200 matrículas. 

Figura 2 – Receitas, gastos e lucros 
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Fonte: Dados primários - empresa 

 

A empresa identificou como causa do declínio, um declínio gradual, na medida em que ele 

acontece de forma lenta, assim como já estabelecido na literatura, neste caso tal declínio 

também se relaciona com a falta de um governo bem definido, internamente à firma. Como a 

empresa foi fundada em ambiente macroeconômico muito diferente daquele encontrado no 

fim dos anos 2010, a percepção da empresa foi a percepção de que aquilo que era adequado 

no mercado em fins dos anos oitenta, já não se mostrava eficiente nos anos 2010.  

Em termos teóricos, alinhando o estudo de caso as proposições de Kolya (quadro1), a 

principal causa do declínio foi interna à firma, e com uma posição competitiva fraca. Como 

não se trata se uma atividade de geração de renda Ricardiana, ou seja, não há nesta atividade 

vantagens comparativas expressivas que garantam custos médios menores que a concorrência, 

a empresa foi classificada como “Schumpeteriana”. Não se trata exatamente de um setor 

inovador nos termos clássicos dos estudos de inovação tecnológica, comumente associados à 

Schumpeter, contudo, a empresa precisou se reinventar e se diferenciar de seus pares 

inovando especialmente na forma de captação e manutenção de alunos. 

Segundo o modelo proposto por Lolya (2015), a recomendação para estratégia de turnaround 

seria: foco em determinado segmento com desenvolvimento de capacidades que permitam 

gerar mais valor. 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
11 

A empresa manteve como foco uma ação estratégica fundamental: a captação de novos 

clientes e manutenção dos antigos clientes. Tal foco estratégico dependeu do sucesso de duas 

outras ações: a renovação de ativos e novas modalidades de contratos com clientes. 

No que tange a renovação de ativos a empresa mudou de local, mantendo a proximidade com 

a antiga sede para manutenção dos clientes cativos e foi feito investimento em substituição de 

equipamentos obsoletos por equipamentos novos e mais modernos. O valor dos investimentos 

não foi divulgado pela empresa, mas foi informado que foram financiados com recursos do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pelo período de 4 anos e 

já foram integralmente quitados. 

Quanto às novas modalidades de contrato, a empresa deixou de trabalhar com mensalidades 

sem fidelidade e passou a utilizar planos de atividades físicas de duração trimestrais, 

semestrais e anuais, o que permitiu a empresa reduzir o valor das mensalidades individuais e 

aumentar a previsibilidade de seu fluxo de caixa. De outro lado, a empresa começou a fazer 

uso intensivo de redes sociais no contato com alunos como forma de melhor informar e 

motivar os alunos na continuidade das atividades da academia de ginástica. O resultado destas 

ações foi a maior continuidade dos contratos, com correspondente queda na rotatividade de 

alunos e ampliação do número de clientes. 

O sucesso da estratégia de turnaround implementada refletiu-se na inflexão de um quadro de 

prejuízos para um quadro de lucratividade que se manteve até a atualidade (4 anos após o 

turnaround). Tal sucesso associa-se a correta identificação das causas de declínio e medidas 

assertivas no cumprimento da ação estratégica prioritária de aumento no número de alunos. O 

sucesso desta ação se reflete no número de alunos matriculados, que chegou a 700 em 2014, 

dois anos após a reorganização da empresa. 

4. Considerações finais 

O estudo realizado destaca as principais características do processo de turnaround de uma 

empresa familiar, caracterizando as causas do declínio, a reorganização e a recuperação e 

posteriormente compara o tipo de estratégia adotada pela firma, com aquelas destacadas no 

modelo de Kolya (2015). Os resultados encontrados sugerem certo alinhamento das 

estratégias adotadas com o proposto pela teoria, embora se questione a necessidade de 
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avanços no correto entendimento e avaliação dos objetivos da firma para adoção das ações 

estratégicas.  

Embora os resultados ressaltem o sucesso das ações estratégicas adotadas, o fato é que a 

empresa não apresentou nas entrevistas nenhum requisito técnico que sustentasse tais tomadas 

de decisão. Em parte, as escolhas da firma se justificaram muito mais pela experiência no 

setor e feeling do empresário, do que propriamente dados econômicos robustos sobre a 

situação atual e os cenários que se pretendia alcançar. Esta dinâmica não surpreende, na 

medida em que se trata de uma empresa familiar de pequeno porte.  

Neste estudo específico temos um caso de sucesso que se manteve nos anos seguintes, mas 

ressaltamos que para melhor compreensão do sucesso/fracasso das estratégias de turnaround é 

importante avançar no entendimento da composição do capital social da empresa e os 

possíveis descompassos entre eficiência produtiva, lucratividade e tomada de decisão. É 

possível que em outros casos, a natureza da firma, e não somente a sua natureza de geração de 

renda possa explicar resultados favoráveis ou não após um processo de turnaround. 

Acredita-se que tais avaliações também se estendem a outras modalidades de empresa com 

regimes de incentivos diferenciados, como empresas públicas por exemplo. Tais questões 

tornam a análise mais complexa e possibilitam maior desenvolvimento dos modelos analíticos 

existentes. 
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