
RESULTADUS
REESTRUTURAÇÃO E PERFORMANCE



QUEM
SOMOS

Reestruturar organizações, liderando

processos transformacionais que

impulsionam resultados.

Somos especialistas em criar 

um novo futuro para as

organizações.

O  QUE  NOS  INSPIRA



DA  CRISE  A
SUPERAÇÃO

Atuamos na

recuperação da

performance

financeira, operacional

e estratégica de

empresas.



UMA EMPRESA ESTÁ EM
CRISE QUANDO...

DESEMPENHO
OPERACIONAL

Prejuízos

sucessivos ou

queda nos lucros.

ENDIVIDAMENTO
 

Acúmulo de

passivos bancários

ou tributários.

DETERIORAÇÃO
DO  CAIXA

Atraso no

pagamento de

fornecedores e

colaboradores.

DESEMPENHO
COMERCIAL

Queda nas vendas

ou perda de

participação no

mercado.



REESTRUTURAÇÃO E
TURNAROUND

Foco na antecipação de eventos de liquidez

de caixa, reestruturação do endividamento,

e revisão estratégica e mercadológica do

negócio, seguida de profunda

reestruturação financeira, operacional,

administrativa e organizacional, buscando

salvaguardar o patrimônio da empresa e

dos sócios.

MELHORIA DE
PERFORMANCE

Maximização da performance dos

processos financeiro e comercial, e da

eficiência dos custos operacionais e

administrativos, visando a melhoria da

competitividade da empresa e a

valorização do negócio, pelo aumento

estrutural da rentabilidade e do volume de

negócios.



BENEFÍCIOS

ESTABILIZAÇÃO  DA  CRISE

RECUPERAÇÃO  DA  CREDIBILIDADE

CAPTAÇÃO  DE  NOVOS  RECURSOS

REDUÇÃO  DOS  RISCOS

PRESERVAÇÃO  DOS  ATIVOS

REEQUILÍBRIO  FINANCEIRO

RETOMADA  DO  CRESCIMENTO

MAXIMIZAÇÃO  DOS  RESULTADOS



POR QUE
ESCOLHER A
RESULTADUS

MODELO  DE  NEGÓCIO

Diagnóstico preliminar sem custo e plano

de ação aprovado pelo cliente.

METODOLOGIA

Atuamos em todos os aspectos da

empresa com uma equipe

multidisciplinar.

DIFERENCIAÇÃO

Remuneração baseada no êxito e na

obtenção de metas acordadas.

Nos comprometemos com resultados

mensuráveis no curto e longo prazo, tornando

operações mais eficazes e desenvolvendo

estratégias que permitam a nossos

clientes alcançarem resultados excelentes e

sustentáveis.



COMO
ATUAMOS

Atuamos ao longo de todas as fases da reestruturação da

empresa – do alongamento do endividamento,

readequação do fluxo de caixa, profissionalização e

mudança da cultura organizacional, aumento da

performance e da rentabilidade, até a perpetuação dos

dividendos ou efetivação de um M&A.
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O
HISTÓRICO
Análise do histórico da empresa e

identificação das causas da crise.

PASSIVO
Análise do endividamento bancário,

tributário e com fornecedores.

FINANCEIRO
Aspectos econômicos e financeiros da

organização.

COMERCIAL
Análise de mercado e aspectos

comerciais.

RECURSOS HUMANOS
Políticas de recursos humanos.

PRODUÇÃO
Processo produtivo, política de estoques,

suprimentos e logística.



Profissionais com experiência em processos de mudanças e

transformação em empresas dos mais diversos setores econômicos,

promovendo os ajustes necessários para estabilizar a empresa e

recolocá-la no caminho do desenvolvimento.

O  COMPROMISSO  COM  RESULTADOS  NOS  MOVE

ISMAEL  SANTOS DOUGLAS  ARPINI ALEXANDRE  SALAZARLUIS  MERCKER

Contador Administrador AdministradorAdministrador

CLAUDIO  MOREIRA

Administrador

LUZIA  FRÖHLICH

Administradora



FALE
CONOSCO

ENDEREÇO
Avenida Carlos Gomes, 700, 8° andar,

Porto Alegre, RS.

FONE
51 2139-5932

EMAIL
contato@resultadus.com.br

ESTAMOS PRONTOS
PARA AJUDAR O

SEU NEGÓCIO !

www.resultadus.com.br


