
Um estudo à escala europeia, incluindo Portugal, revelou que há
necessidades de formação em processos de reestruturação de PME

Reestruturar para competir

Aos decisores recomendam-se mudanças nos serviços de apoio às PME, com acesso a balcões únicos

João Leitão

A reestruturação de pequenas/\ e médias empresas (PME) re-/—\ veste-se de uma natureza dife-
/ \ renciada, não obstante se co-
nhecer pouco acerca dos detalhes da

reestruturação e dos seus resultados.
Em 2013, o Eurofund desenvolveu um
estudo que visou investigar, ao nível
da União Europeia, a relevância de
diferentes formas de reestruturação
para as PME, os eixos de mudança, as

principais características, os fatores
críticos de sucesso, as restrições e os

efeitos associados.
O relatório de Portugal e os casos de

estudo empresariais foram elabora-
dos por Diná Pereira e João Leitão, in-

vestigadores da Universidade da Beira
Interior e da Universidade de Lisboa,
revelando, em primeiro, que as formas
mais comuns de reestruturação nas
PME são quatro: a reestruturação
interna, a expansão dos negócios, a
falência e a saída.

Em segundo, a reestruturação nas
PME tende a ser realizada de forma
reativa, sem planeamento estratégico
e sem planos formais de reestrutura-
ção. Existe, portanto, necessidade de

formação específica em processos de

reestruturação, deslocalização e ges-
tão de serviços partilhados.

Em terceiro, os processos de rees-
truturação requerem que a tomada de
decisão seja célere e flexível. Não é co-

mum, contudo, que os representantes
dos empregados sejam envolvidos neste
tipo de processos, dado que a maioria
das PME não tem uma estrutura formal
de gestão participativa, que assegure a
representação dos empregados.

Em quarto, o relatório de Portugal,
coloca a ênfase num argumento, cuja
importância é muitas vezes minimiza-
da pelos decisores políticos e empre-
sariais, ou seja, que, no curto prazo, a
situação económica e do emprego em

empresas de menor dimensão é mais
estável do que nas empresas de maior

dimensão. No entanto, no médio e lon-

go prazo, os efeitos colaterais sobre as

empresas de menor dimensão podem
ser mais graves e perdurar.

Em quinto, no plano dos eixos con-
dutores dos processos de reestrutura-
ção de PME, destacam-se a ambição
pessoal do fundador/empreendedor,
a escassez de recursos, e a dependên-
cia ou a relação de exclusividade em
relação a alguns clientes ou fornece-
dores, que gera situações de mono-

pólio bilateral não abonatórias para
o acréscimo de poder negociai. Uma
ideia-chave a reter é a necessidade de
maior diversificação de atividades e
da carteira de clientes e fornecedores
das PME portuguesas, preparando o

exercício de competição internacional
e a superação das barreiras naturais
do mercado doméstico.

Por último, aos decisores de políticas
públicas europeias, nacionais e secto-
riais, recomendam-se mudanças ao
nível do projeto de serviços de apoio



às PME, através da oferta de pacotes
mais abrangentes e da facilitação do
acesso a balcões únicos e simplifica-
dos, desburocratizando os processos
e reformulando os critérios de discri-

minação e elegibilidade das PME de
elevado crescimento potencial e real.
Sugerem-se ainda incentivos ao nível
do conteúdo, designadamente prio-
rização do acesso às fontes externas

de financiamento e disponibilização
de ferramentas para a antecipação
da mudança dentro da empresa, com
foco na proteção da propriedade inte-
lectual e nos ativos intangíveis, bem
como em dinâmicas alternativas de

ecoeficiência, num contexto de maior
eficiência produtiva e ganhos de pro-
dutividade, que são condições básicas

para o exercício sustentável da com-

petição internacional.
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