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RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS



Com uma equipe de advogados experientes, especializados e qualificados, apoiada 
por completa estrutura administrativa e tecnológica, a BRUGNARA ADVOGADOS 
destaca-se pela sua forma preventiva, moderna e proativa na prestação dos 
serviços jurídicos

Em sua abrangência, atende a redes varejistas, siderúrgicas, mineradoras, 
construtoras, instituições financeiras, seguradoras, instituições de ensino, 
indústrias, gráficas, editoras, fundos de investimento, fundos de pensão, além de 
outros clientes que atuam nos demais setores industriais, no comércio e na 
prestação de serviços.

Atua de forma intensa tanto no campo preventivo das relações obrigacionais, 
estruturando negócios, contratos, operações diversas, estruturações financeiras, 
como também na solução dos conflitos judiciais, sempre no intuito de preservar os 
interesses de seus clientes, seu patrimônio, e incentivar a expansão de seus 
negócios, viabilizando tomadas de decisões ágeis e seguras.

Brugnara Advogados

Com quase duas décadas de mercado e qualidade de desempenho assegurada 
pela certificação ISO 9001:2008, por meio da coligação de suas oito principais 
empresas, a BRUGNARA ADVOGADOS, TRIBUTARIE, WX CAPITAL, FIDUCICRED, 
IBIPAUÁ, BRUGNARA REALTY BRAZIL, ECOLINEA e IBDC, o GRUPO BRUGNARA 
estruturou-se para atender a demanda por serviços legais da mais alta qualidade a 
clientes nacionais e internacionais.

Através de uma atuação multidisciplinar obtida com a coesão e cooperação de 
todas as suas empresas, o GRUPO BRUGNARA possui força e capilaridade em todo 
o país, contando com milhares de colaboradores diretos e presença em todos os 
estados brasileiros.

O Grupo Brugnara



O presente Compliance de Advocacia e Consultoria Financeira especializada em
Turnaround Management e Recuperação de Empresas em Crise, oferecido pelo
GRUPO BRUGNARA, é direcionado aos empreendedores brasileiros que estão
passando por dificuldades para manter o crescimento e eficiência em tempos de
crise.

O Produto
Turnaround Management e a Recuperação de Empresas em Crise

O Turnaround consiste em implementar uma reestruturação profunda e sem 
limites na empresa, alterando, se preciso, sua missão, seus valores, seus produtos e
serviços oferecidos e sua forma de gestão.

Por isso a expressão inglesa é melhor traduzida como “virar para a direção oposta”,
sair do caminho do declínio e começar a trilhar a volta ao crescimento.

O Trabalho 
Conhecendo o Turnaround Management

O Turnaround consiste em uma séria e minuciosa avaliação de jurídica, fiscal,
contábil e financeira.

O Turnaround é antes de tudo uma espécie de Gestão Estratégica de Choque, cujo
objetivo é salvar empresas do colapso a partir de ferramentas claras e decisões 
firmes, coadunando com a expertise das empresas que compõe o Grupo Brugnara
com mais de duas décadas de atuação.

Como o Turnaround Management é implementado



Empresas em situação de risco exigem ações emergenciais e atenção total. 
Pensando nisto, a equipe formada por consultores, advogados, contadores, 
economistas, conjuntamente denominados TARE (Time Avançado de 
Recuperação de Empresas) trabalha arduamente na consultoria, aconselhamento 
e implantações de planos e ideias para reestruturação e recuperação de empresas 
com rapidez e segurança, tudo para garantir o crescimento saudável e evitar a 
falência destas organizações.

Foco de Atuação – Os Principais Desafios dos 
Empreendedores em Momentos de Crise

TARE – Time Avançado de Recuperação de Empresas
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