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Feliz ou infelizmente, nesse processo não há uma segunda chance.  
 
Os processos de reestruturação de empresas ou "turnaround" representam, por definição, os 
momentos pelos quais as empresas passam para sair de situações potencialmente falimentares 
ou já falimentares. Este artigo reúne os principais erros cometidos neste processo e que 
podem colocar tudo por água abaixo.  
 
Na sabedoria popular há o famoso ditado: "para tudo na vida há uma segunda chance". Feliz 
ou infelizmente, não acredito que se aplique nos processos de reestruturação de empresas e, 
por isso, procurei observar, pesquisar e relatar tais erros cometidos. Este artigo desperta para 
os pontos que são importantes a todos que se encontram ou vão passar por este processo.  
 
Diagnóstico incorreto - Todo processo deve começar com uma cuidadosa análise das 
informações antes de partir para a ação. Apesar da pressão de todos os lados, acionistas e 
matriz principalmente, efetuar cortes precipitados de pessoas, mudar radicalmente o portfólio 
de produtos ou cortar investimentos de longo prazo pode gerar apenas uma sobrevida de 
curtíssimo prazo se todas estas ações não impactarem a real causa do problema. Em alguns 
casos a chance de cortar erroneamente ativos geradores de fluxo de caixa são altas. Saber 
onde atuar é fundamental. Já diziam os lúcidos: "não tem jeito certo de fazer a coisa errada". 
Diagnóstico correto é obrigatório.  
 
A falta de comunicação - Todos na empresa sabem quando começa um processo de 
reestruturação. A empresa dá sinais no dia-a-dia que algo diferente está acontecendo. Mas é 
comum as pessoas ficarem sem a informação sobre o andamento e o término do processo.  
 
Neste momento todos começam a voar longe e relacionar fatos sem relação alguma entre si.  
 
Na falta de informação, as pessoas preenchem as "lacunas" com o que elas acham que é 
razoável e nem sempre com a realidade. Não por maldade, mas por desconhecimento. É 
comum cair o rendimento das pessoas e aumentar o volume de acidentes de trabalho nas 
linhas de produção, por falta de concentração. Manter um bom plano de comunicação durante 
o processo ajuda, principalmente, na retomada dos negócios. Além do mais, é importante ter 
consciência de que a empresa comunica, de forma indireta, com suas decisões. É uma espécie 
de linguagem corporal corporativa. Por isso, discursos e ações precisam estar alinhados.  
 
Desconsiderar a duração do processo - Quanto tempo leva para reestruturar uma empresa? 1, 
3, 5 ou 10 anos? Não há resposta certa, pois cada empresa é diferente. Mas, quem sabe, todos 
concordem que quanto mais rápida for a reestruturação, melhor. Ter sensibilidade ao tempo 
de reestruturação é fator-chave de sucesso. Este processo, normalmente, consome 
negativamente a imagem da empresa, interfere na relação dos consumidores e pode acabar 
com o orgulho dos seus próprios colaboradores. Depois, custa caro tentar recuperar estas 
perdas.  
 
A falta de elementos de liderança - É comum a sensação de perda de referenciais num 
processo de reestruturação. Por outro lado, é perfeitamente normal que isto ocorra. Novos 
ingredientes vão fazer parte do dia-a-dia de uma empresa que está sendo reestruturada. É no 
grupo que comanda a reestruturação que todos os colaboradores buscam estes novos 
referenciais. E aí entra um ponto importante: é necessário que haja transparência nas 
informações repassadas, credibilidade da equipe decisora e confiança no time de gestores.  
 
Quando estes elementos são pré-existentes, ótimo. Quando não, o desafio fica maior.  
 
Desconsiderar as respostas emocionais às mudanças - É absolutamente natural que qualquer 
ser humano demonstre algum tipo de reação frente a uma mudança em seu ambiente ou zona 
de conforto. E uma reestruturação é capaz de promover mudanças de grandes dimensões na 
vida das pessoas. Neste caso, reações devem ser esperadas por quem comanda o processo. 



Achar que tudo vai ocorrer naturalmente e que o tempo é o melhor remédio é ingênuo e 
arriscado. Mas se tem que acontecer, pelo menos é melhor que se saiba o que vem pela 
frente. As reações vão desde a negação até a aceitação do processo todo, passando por 
explosões de raiva, mergulhos em depressão, grandes contestações e aproveitamento das 
novas oportunidades que podem surgir. Há estudos já publicados que relacionam a perda do 
emprego com o luto. A relação que estabelecemos com nossos empregos é profunda e por 
isso, para quem comanda a reestruturação, é importante considerar estas respostas 
emocionais para não ser pego de surpresa em alguns momentos.  
 
E finalmente, mas não menos importante que os outros erros, é falhar na sustentabilidade da 
reestruturação: considerando o que já foi escrito, principalmente em relação ao desgaste do 
processo, não dá para uma empresa passar por reestruturação uma vez por ano. Ou, ainda, 
passar dez anos sendo reestruturada. O processo, por mais árduo que tenha de ser, precisa 
ser amplo o bastante para considerar um horizonte de tempo que permita a empresa retomar 
a rota de crescimento e competitividade que tinha antes. Do contrário, enquanto uma empresa 
se reestrutura, a concorrência aproveita para atuar forte no mercado, usando a fragilidade do 
momento da reestruturação.  
 
Pensar estrategicamente em reestruturação de empresas ainda é um processo restrito a um 
grupo relativamente pequeno de executivos e empresas. Espero despertar um grupo ainda 
maior de executivos para o assunto. Se um número cada vez maior de reestruturações der 
certo, o mercado como um todo sai ganhando. A economia nacional ganha e o ciclo de 
crescimento tende a ter menos interrupções.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 fev. 2007. Opinião, p. A3. 
 


