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HISTÓRIA DA A&M 
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Por mais de três décadas, a Alvarez & Marsal (A&M) tem estabelecido o padrão para trabalhar com as 

organizações a abordar questões complexas de negócios, aumentar o desempenho operacional e maximizar 

o valor dos stakeholders. 

1983 
Fundação da A&M em 

New York como uma 

reestruturação boutique 

2001 
Turnaround / reestruturação 

lançada na Europa 

2002 
Empresa expande escritórios 

em Houston, Chicago, Atlanta 

e San Francisco 

2003 
A & M lança novas divisões: 

Melhoria de Desempenho e 

Serviços de Consultoria 

Empresarial (Forense e Disputas, 

imobiliário e Consultoria 

Tributária) 

2005 
Empresas de capital 

privado / Fundos de 

Hedge conduzem 

lançamento da TAG 

2008 
Deterioração dos mercados de 

capital gera Serviços de 

Consultoria de Indústria 

Financeira (FIAS) e a 

necessidade de foco dedicado 

em capital privado resulta em 

formação de Serviços de Capital 

Privado (PEPI) 

4.000 + contratações através 

138 indústrias sobre nossos 30 + anos 

2010 
A & M trabalha com 

empresas eficientes, de 

desempenho sofrível ou 

problemático para melhorar 

o desempenho operacional 

e financeiro 

1999 
Decisão de crescer a partir de uma 

empresa de reestruturação 

boutique em uma empresa de 

reestruturação nacional 

2004 
Abertura do 

escritório de 

São Paulo 

2012 
A & M Brasil é reconhecida 

por seu trabalho com Casa & 
Video - Turnaround do Ano 

TMA Brasil 

2014 
Rio de Janeiro 

abertura de 
escritório 



PRESENÇA GLOBAL 
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Desde 1983, com estilo único de liderança, resolução de problemas e criação de valor, a Alvarez & Marsal 

tornou-se uma das companhias de serviços profissionais com crescimento mais rápido. 

LONDRES (SEDE EUROPÉIA) 

SÃO PAULO (SEDE LATINO-AMERICANA) 

 

HONG KONG (SEDE ASIÁTICA) 

Nova York (SEDE GLOBAL) 

A&M (Alvarez & Marsal) foi fundada em 1983, quando Tony Alvarez II e Bryan Marsal reconheceram a oportunidade de 

diferenciar serviços de assessoria através de uma abordagem hands-on para apoio a organizações que enfrentam obstáculos 

operacionais e financeiros – situações que exigem ação, objetividade  e resultados reais. A A&M possui mais de 2.500 

profissionais, escritórios em 45 cidades e 18 países, presentes na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e América 

Latina, com mais de 300 Managing Directors. 

A cobertura geográfica da A&M assegura serviço imediato, consistente e de qualidade em nível local e global. 



PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS 
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2009 

TMA – Large Transaction (Interstate Bakeries Corporation) 

The M&A Advisor – Turnaround Consulting Firm of the Year 

The M&A Atlas Awards – Turnaround Firm of the Year 

Turnaround Atlas Awards – Turnaround Consulting Firm of the Year 

The Deal – Top Crisis Management Firms (#3) 

Turnarounds & Workouts – People to Watch: Shawn Hassel, Outstanding 

Turnaround Firms 

Vault Consulting 50 – Top 50 (#44) 

Consulting Magazine – Best Firms to Work For (#12),  

 Top 25 Consultants: Bryan Marsal 

International Tax Review – Tier 1 Transaction Tax Advisor,  

 Tax Restructuring Firm of the Year, North America 

2012 

 

 

Turnaround Management Association (TMA) – Turnaround of the Year, Large 

Company (Harry & David); Transaction of the Year (Aquilex)  

Vault Consulting 50 – North America Top 50 (#20), Europe Top 25 (#14),  

 Asia Pacific Top 25 (#10) 

Consulting Magazine – Best Financial Advisory Firms to Work For (#2) 

Modern Healthcare – Largest Healthcare Management Consulting Firms (#11) 

Dallasnews.com – Top 100 Places to Work in DFW (Dallas-Fort Worth) 

Houston Chronicle – Top Work Places 

 
2008 

The Deal – Top Crisis Management Firm (#3) 

Turnarounds & Workouts – People to Watch: Andrew Hede,  

 Successful Restructurings: SIRVA and VERTIS 

Vault Consulting 50 – Top 50 (#43) 

Consulting Magazine – Best Firms to Work For (#6) 

International Tax Review – Best Newcomer 

2007 

TMA – Chicago / Midwest (SourceLink), International (Treofan) 

The Deal – Top Crisis Management Firms (#2) 

Private Equity News – Turnaround Firm of the Year 

Vault Consulting 50 – Top 50 (#20) 

2006 – 2003 

TMA (2006) – Large Turnaround, Honorable Mention (Ihr Platz) 

TMA (2005) – Large Turnaround (Spiegel) 

TMA (2004) – Arizona Chapter (Amerco, U-Haul) 

TMA (2003) – Large Turnaround (Warnaco) 

2011 

Turnaround Management Association (TMA) – Mega Company (Chemtura) 

Vault Consulting 50 – North America Top 50 (#14), Europe Top 25 (#16),  

 Asia Pacific Top 25 (#5) 

Consulting Magazine – Best Financial Advisory Firms to Work For (#3) 

International Tax Review – Tier 1 Transaction Tax Advisor, National Tax Firm of the 

Year (Dallas / Houston) 

Modern Healthcare – Largest Healthcare Management Consulting Firms (#16) 

Dallasnews.com – Top 100 Places to Work in DFW (Dallas-Fort Worth) 

Houston Chronicle – Top Work Places 

Atlanta Business Chronicle – Best Places to Work 

2010 

TMA – International Turnaround (Rossignol) 

The Deal – Top Crisis Management Chiefs (#1) 

Turnarounds & Workouts – People to Watch: Julie Hertzberg 

British Private Equity Awards – Due Diligence Specialist of the Year, UK 

Vault Consulting 50 – Top 50 (#46) 

Consulting Magazine – Best Business Advisory Firms to Work For (#2),  

 Top 25 Consultants: Julie Diehl 

Dallasnews.com – Top 100 Places to Work in DFW (Dallas-Fort Worth) 

Houston Chronicle – Top Work Places 

2013 

Vault Consulting 50 – North America Top 50 (#22), Europe Top 25 (#15)  

TMA Brasil -  Turnaround of the Year (Casa & Video) 



PROPOSTA DE VALOR: VISÃO GERAL DO CICLO DE VIDA 
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Resposta à pergunta: “Porque eu preciso de Melhoria de Performance?” 

CRESCIMENTO START UP MATURIDADE TRANSFORMAÇÃO CRESCIMENTO FUTURO 

Gestão Empreendedora e 

Profissional 

Melhoria de Performance 

Gestão de Turnaround 

O PROCESSO DE 

MELHORIA DE  

PERFORMANCE 

Sinais de 

Alerta 

LIQUIDAÇÃO 

RENOVAÇÃO 

Ciclo de Vida Organizacional 

Uma vez alcançado o pico de performance, o negócio pode continuar a declinar ou pode ser revigorado (turnaround) 

para um sucesso talvez ainda maior (transformação). A chave é identificar os sinais de alerta e tomar atitudes efetivas 

para “dar a volta.” 



OS DIFERENCIAIS DA A&M 
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Nós nos diferenciamos por 

nossa vontade e capacidade de 

assumir maior 

responsabilidade para resolver 

os problemas de nossos 

clientes 

 

Para tanto, nos é dada maior 

autoridade para liderar e agir 

na organização de nossos 

clientes 

 

Como resultado, entregamos 

maiores resultados em menor 

tempo que nossos 

competidores 
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Interim 

Management 

Assessoria 

Urgência e Relação com o EBITDA 

(prazos, magnitude das mudanças requeridas, 

disponibilidade de recursos e impacto no EBITDA) 

Baixa Alta 

Melhoria de 

Performance 

Interim 

Management 

Consultoria 

Tradicional 

Resposta à pergunta: “Porque eu preciso de Melhoria de Performance?” 



COMO CORTAR CUSTOS 
MANTENDO ALTA QUALIDADE 
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PLANO ESTRUTURADO DE CORTE DE CUSTOS 

Plano de cortes 

 

Criar um comitê que avaliará periodicamente o resultado das ações 

 

Implantar o OBZ (Orçamento Base Zero) 

 

Realizar o corte de pessoal (se alinhado com estratégia) 

 

Comunicar, comunicar, comunicar: desenvolver uma mensagem clara, que posicione as pessoas sobre a crise e que as 

dê esperança no futuro 

 

Focar no first victory! (muito importante) 

 

Focar em procedimentos que gerem caixa no curto prazo: 

– Downsizing 

– Terceirização 
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A empresa precisa alinhar todos os stakeholders no plano,... 



PLANO ESTRUTURADO DE CORTE DE CUSTOS 

Downsizing 

 

O que é um downsizing? 

a. Diminuição do tamanho da empresa motivado por uma diminuição de market share ou total de vendas 

b. Diminuição de cargos e empregados 

c. Diminuição de máquinas, equipamentos e plantas 

 

O que NÃO é um downsizing? 

d. “Apenas” demissão de pessoas 

e. Corte “uniforme” de todos os setores da empresa 

 

Benefícios esperados do downsizing 

f. Redução do SG&A 

g. Diminuição da burocracia 

h. Maior rapidez nas tomadas de decisões 

i. Aumento de produtividade 

j. Aumento do lucro operacional 

 

... que pode incluir a necessidade de um downsizing dependendo do montante de queda nas vendas... 
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PLANO ESTRUTURADO DE CORTE DE CUSTOS 

... e, seguindo algumas técnicas, pode ser mais eficiente 

Downsizing 

 

Fazer o corte de pessoal de uma única vez  

 

Focar na venda e/ou aluguel das máquinas 

 

Analisar possibilidades de recolocação para os demitidos 

 

Ajudar os funcionários da companhia a “se ajustarem” ao novo tamanho 

 

Alterar o desenho organizacional e os processos de trabalho 

 

Alterar a cultura da empresa 

 

Eliminar não apenas funções, mas também níveis hierárquicos e até unidades de negócios 
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SINGAPORE AIRLINES CASE 
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VIDEO “ULTRA LUXURY TRAVEL” 



SINGAPORE AIRLINES CASE 

Contexto 

 

Os 16 membros do Conselho da Singapore Airlines (SIA) se reuniram no dia 20 de Setembro de 2001 num clima muito 

ruim. Nove dias antes, houve o ataque as torres gêmeas em NY que teve um impacto devastador em toda indústria de 

aviação. O tráfico de passageiros despencou e a indústria, famosa por trabalhar com caixa apertado e ter alta 

alavancagem, entrava em uma de suas maiores crises. 

 

Cenário era ainda mais desafiador para as empresas focadas em atendimento ao cliente e qualidade, cobrando um preço 

premium. Viagens de classe executiva foram as que mais despencaram e ninguém poderia prever quando esse mercado 

iria se recuperar, ou mesmo que efeitos de longo prazo esses ataques teriam nesse mercado em geral – e nas viagens 

executivas em particular. 

 

O Conselho tinha o dever de apresentar um plano de corte de custos imediato para proteger o caixa da empresa para o 

período difícil que se avizinhava.  

 

Uma importante decisão da reunião era se cancelavam ou não a implementação das lie-flat seatbeds da classe executiva. 

Em 17 de Agosto de 2001, a empresa fez um anúncio para toda imprensa informando que a implantação desse novo 

assento, um custo de US$ 100 M, aconteceria no início de 2002. Esse movimento foi uma resposta a mudança no assento 

da classe executiva da British Airways (BA) que ocorreu no ano anterior. Zelosos de manter sua reputação como empresa 

premium, a empresa estava preocupada com a migração de parte de seus clientes para a BA em algumas viagens de longa 

distância. 

 

Por outro lado, um custo dessa magnitude, nesse momento iria “drenar” o caixa da empresa. 
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Empresa aérea conhecida por alta qualidade... 



SINGAPORE AIRLINES CASE 

Posicionamento 

 

Posicionamento: quando a SIA começou a operar em 1972, era muito difícil para uma empresa aérea se diferenciar dos 

seus competidores. O mercado mundial era muito afetado pelos altos custos das aeronaves, manutenção, combustível e, 

com algumas exceções, mão de obra (MO). 

 

Nesse período, Singapura era ainda um país em desenvolvimento, portanto, SIA conseguiu ter uma vantagem competitiva 

de MO em relação a de seus concorrentes. Nessa época, MO correspondia a 16% dos custos da SAI, em comparação a 

35% dos custos médios dos seus peers. 

 

O órgão internacional de controle de aviação - IATA - criava regras de controle para as operações de aeronaves e a SIA 

decidiu não se filiar*, concentrando em oferecer serviços diferenciados, ao mesmo tempo que tinha um benefício nos custos  

de MO. 

 

SIA definiu sua estratégia em desenvolver uma cultura de “customer service”. A empresa só contrata pessoas com bons 

skills de comunicação e uma atitude positiva em relação ao serviço. Desenvolveu um treinamento rigoroso de 4 meses que 

abrange tanto a parte técnica necessária para a função, mas principalmente os “soft skills”. A empresa gasta mais em 

treinamento que seus peers. 

 

A estratégia de “customer service” foi criada desde os primórdios da empresa, de tal forma que a cultura da mesma se 

transformou no lema: “we care for our customers”. Todo o mapa de atividades está alinhado com essa estratégia. Por essas 

e outras iniciativas, a empresa se tornou um “estado da arte” de atendimento ao cliente. 

 

 

 

 

 

 

* SIA se filiou na década de 90, quando IATA não mais controlava operações 
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...reconhecida como “estado da arte” em atendimento ao cliente e qualidade no seu setor... 



SINGAPORE AIRLINES CASE 

Desafio 

 

O que você faria? 

 

a. Trocaria os assentos com um custo de US$ 100 M mesmo na crise?  

 

b. Cancelaria a troca dos assentos especiais?  

 

c. Postergaria a troca dos assentos especiais para quando o mercado melhorasse?  

 

d. Compensaria esse custo com cortes em pessoal ou em treinamentos?  

14 

...se viu obrigada a cortar custos na crise. O que você faria num caso como esse? 



SINGAPORE AIRLINES CASE 
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Mapa do sistema de atividades da SAI que suporta sua estratégia 

Experiência 

ÚNICA de 

viagem 

Treinamentos 

para a função e 

soft skills aeronaves 

sempre  

novas 

Apenas rotas 

longas 
Sem subsídios 

do governo de 

Singapura 

Seleção de 

funcionários 

com skills de 

comunicação 

Economia de 

custos por 

salários em 

Singapura 

Singapore girl 

Comida 

preparada por 

chefs 

internacionais 

Uniforme feito 

por estilista 

francês 

Novos assentos 

para viagem 

executiva 

Economia de 

custos por sede 

em Aeroporto 

Economia de 

custos em 

manutenção e 

eficiência de 

combustível 

Orgulho 

nacional ser 

uma aeromoça 

da SIA 

Treinamento de 

palavras em 

Inglês e nomes 

de comidas 

Glamour de 

viagem de avião 

“de antigamente” 

Adaptada para 

lobby político 

em outros 

países 

Maior 

empregador 

privado de 

Singapura 

IPO em 1987 

Tripulação 

japonesa nos 

voos para o 

Japão 

Economia na 

encomenda de 

aeronaves em 

promoção 

Economia no 

descarte das 

aeronaves 

com alto valor 

de revenda 

aeronaves com 

mais 

pontualidade 

Monitoramento 

da qualidade do 

serviço e 

atendimento 

Empower 

funcionários 

para  resolução 

de problemas 

Economia de 

juros por baixa 

alavancagem 

financeira 

Serviço de 

bordo superior 

Serviço em terra 

superior 



SINGAPORE AIRLINES CASE 
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Dados de custo da companhia 

SIA Expenses 2001 2000 Change

Fuel costs 1.767 1.210 46%

Staff costs 1.347 1.202 12%

Depreciation charges 1.055 1.118 -6%

Sales and handling charges 1.817 1.705 7%

Aircraft maintenance and rental 772 750 3%

Other costs 1.488 1.501 -1%

Total 8.246 7.486 10%

Source: company documents / Harvard Business School case

FOCO DO CORTE DE CUSTOS 



SINGAPORE AIRLINES CASE 
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Imagens da sede da Singapore Airlines (no Singapore Changi Airport) e da British Airways em Londres 



CONCLUSÃO 
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CONCLUSÃO 

Key take aways 

 

Utilize uma metodologia de corte de custos 

 Defina o mapa de atividades que suporta essa estratégia 

 Estruture um corte de custos alinhado com a estratégia da empresa 

 Tenha uma metodologia de implementação, com acompanhamento da evolução das iniciativas 

 

Numa empresa que tem estratégia de qualidade, concentre o corte de custos ou investimentos nas áreas que não irão 

afetar a percepção do cliente sobre seu produto 

 

Evite cortar custos que resolverão o curto prazo mas prejudicarão o brand da empresa no longo prazo 

 

Implante o Orçamento Base Zero (OBZ) 

 

No caso em que um downsizing se fizer necessário, faça-o de forma mais eficiente 

 Evite corte uniforme em todos setores 

 Tenha uma mensagem clara para todos os stakeholders 

 Faça o corte de MO de uma só vez 

 Elimine não apenas funções, mas também níveis hierárquicos e até unidades de negócios 

 Analise possibilidades de recolocação para os demitidos 
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Ter metodologia e um plano estruturado é fundamental para corte de custos em empresas de qualidade 



APLICAÇÃO A EDITORAS DE 
REVISTAS 
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APLICAÇÃO A EDITORAS DE REVISTAS 

Key take aways 

 

Avalie antes o seu diferencial competitivo – a sua “difference that matters” – para que os cortes não afetem esse diferencial 

 

Implante o OBZ para controle e corte de custos e despesas, pelo menos no ano em que fizer o corte de custos. Lembre-se, 

“custos são iguais a unhas – tem que cortar sempre!”  

 

Corte todos os custos internos que “não afetam os clientes” – utilize a estratégia da SAI 

 

Inclua os objetivos de cortes de custos no sistema de incentivos da companhia (meritocracia) 

 

Cuidado com troca de fornecedores que não pagam impostos ou que se utilizam de mão de obra pouco qualificada 

(terceirizada) – isso pode até funcionar para operações “one shot”, mas gera problemas em contratos de longo prazo 
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Ter metodologia e um plano estruturado é fundamental para corte de custos em empresas de qualidade 


