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A perda de mercado e a queda de projeções de venda, de receita e de lucratividade são os 
principais sintomas de que uma empresa precisa, urgentemente, passar por uma 
reestruturação. Muitas vezes, os gestores demoram a diagnosticar problemas que, em escala, 
acabam colocando o futuro da organização em jogo, quando não a levam à falência. De acordo 
com consultores, quanto mais cedo são tomadas medidas corretivas para pequenos 
desacertos, menor será o impacto do desgaste sofrido.  
 
O gerente sênior da consultoria Deloitte, Luis Vasco Elias, destaca que há diversas causas que 
podem levar à necessidade de uma reorganização na empresa, mas as principais são má 
gestão, falta de monitoramento do mercado e uma sucessão mal definida. No que diz respeito 
a fatores externos, ele cita como exemplos a desvalorização da moeda ou uma 
regulamentação que impeça a empresa de fazer alguma coisa até então vital em seu processo 
produtivo.  
 
A reestruturação empresarial pode decorrer de uma situação limite, conforme acrescenta 
Ricardo Negreiros, diretor da RN Executivos. "É comum vermos gestores que não fazem 
controle de gastos e o setor financeiro acaba sugando os rendimentos da corporação. É 
preciso, sim, apurar resultados. O departamento de contabilidade é, atualmente, a base do 
sistema de controle. Ele não funciona mais apenas como uma área de registro de informação e 
de apuração de impostos", ressalta ele.  
 
Outra consideração de Negreiros, que também é autor do livro Manual do (Re)estruturador de 
Empresas (no prelo), é a de que existem dois desafios para o empresariado: um é deixar o 
estigma de que o problema da empresa sempre gira em torno dos custos e que a solução é 
demitir funcionários. Segundo ele, o que se deve tentar fazer, na verdade, é esticar a margem 
de lucro. "Outro desafio diz respeito ao nivelamento dos setores comercial e administrativo da 
corporação. Atualmente, o que se vê são departamentos comerciais muito bem desenvolvidos 
e a não valorização do administrativo. Só que uma empresa saudável depende desses dois 
agentes ativos e atuando em sintonia", afirma Negreiros. 
 
Diagnóstico. Elias, da Deloitte, diz que a primeira providência que o gestor deve tomar é fazer 
os diagnósticos operacionais, estratégicos e financeiros da organização. Com base nos 
resultados é possível ver os caminhos possíveis de recuperação. De acordo com o consultor, 
buscar a ajuda de empresas especializadas em reorganização empresarial é uma opção.  
 
"Reestruturar é um processo para quando a empresa está em momento de estresse, mas, 
quando chega ao estágio de sufocação, é imprescindível se traçar o plano de recuperação. Em 
ambos casos é preciso preparar a empresa antes, seja terceirizando ou não o serviço", diz 
Elias.  
 
A profissionalização da gestão foi o caminho seguido no Centro Universitário Celso Lisboa, no 
Rio de Janeiro, quando foi percebido que os conflitos gerados pela administração da empresa 
estavam refletindo diretamente na qualidade dos cursos ministrados. Karina Lisboa, atual 
presidente da instituição, diz que a estrutura familiar estava atrapalhando.  
 
"O primeiro passo da reformulação gerencial da universidade se deu, há nove anos, quando 
houve deliberação dos novos sócios. Ainda há membros da família na sociedade, mas agora as 
pessoas estão em seus cargos de acordo com o perfil da função", comenta ela.  
 
Outros problemas detectados no centro universitário foram, e ainda estão sendo, sanados aos 
poucos. Karina explica que havia falta de posicionamento estratégico e déficit na estrutura 
organizacional. "A ausência de rumo era um fator impeditivo para o crescimento da empresa. 
Avaliamos o cenário e repensamos o posicionamento da instituição no mercado", comemora. O 
resultado do trabalho que vem sendo feito no Centro Universitário Celso Lisboa tem sido 
bastante satisfatório, conforme afirma Karina. "Temos crescimento de 300% em número de 
alunos, nos últimos anos", diz a presidente.  



 
Uma grande reestruturação também foi estratégia da Kodak para se manter no mercado de 
produtos para fotografia. Desde 2000, a empresa passou a perder participação no mercado, 
com seu principal produto, o filme fotográfico, ficando para trás, diante do advento da 
fotografia digital. Segundo informações da assessoria de imprensa da empresa, em 2003 o 
plano de reestruturação começou a ser desenvolvido, ficando pronto em 2007. Para dar a volta 
por cima, o desenvolvimento de novas idéias foi um dos focos, dentro de uma nova 
perspectiva que se traçava. A partir daí, mundialmente, a empresa voltou sua estratégia para 
o desenvolvimento de máquinas digitais e passou a apostar no mercado de impressão de 
fotografias.  
 
Um processo de reorganização empresarial também ocorre quando há intenção de mudança na 
atuação da corporação. É o caso Ivox Corp, especializada em marketing digital, que, diante da 
demanda de seus clientes, aumentou a carteira de serviços e passou a ter foco em marketing 
de perfomance. Sérgio Lima, gerente de novos negócios da empresa, diz que, agora, a marca 
se transformou em um produto da Media Factory, novo nome da firma paulista. "Como 
estamos crescendo, também foi preciso ajustar os departamentos administrativo e financeiro", 
ressalta o gerente. 
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