
“ Os empresários portugueses 
devem ser menos reativos às 
condições do mercado e mais 
proativos de forma a antecipar 
fragilidades e agilizar eventuais 
processos de reestruturação.” 

Pedro Neto 
Partner da Moneris
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Acordar as 
empresas para a 
reestruturação

“Um homem adorme-
cido reage, nada sabe 
sobre agir. E a reação 

é uma corda. Ata-nos a novas 
prisões, a novas cadeias. A res-
posta é privada de liberdade”. 
Nada nos indica que o guru in-
diano Rajneesh fosse um espe-
cialista em gestão, mas os seus 
ensinamentos sobre o valor 
acrescido da ação sobre a reação 
encaixam como uma luva nos 
problemas que se colocam 
atualmente na recuperação das 
empresas. Os especialistas do 
sector ouvidos neste especial 
destacam isso mesmo: os em-
presários têm de ser mais pró-
ativos do que reativos, pelo que 
renegociar dívidas ou vender 
ativos num processo de reestru-
turação deve ser feito quando as 
perspectivas de crescimento se 
alteram (para pior, sobretudo), 
e não apenas quando a água 
chega ao pescoço. Além do ti-
ming, o foco – sublinham – 
deve estar na redução dos cus-
tos, na saúde da tesouraria. Ou 
seja, quando estamos num bu-
raco, o melhor mesmo é parar 
de escavar (esta não é do 
Rajneesh). Mas também é pre-
ciso pôr o enfoque nas pessoas. 
Sem elas, e sem o capital huma-
no de excelência que aportam, 
nenhum gestor consegue ultra-
passar uma crise na empresa. 
Veja-se o caso da têxtil Dielmar 
– uma das mais emblemáticas 
restruturações empresariais de 
2021, quando foi comprada 
pelo grupo Valérius. Hoje é um 
dos exemplos de sucesso citados 
neste trabalho.  

Para evitar mais casos como 
a Dielmar, é preciso que as em-
presas façam as suas reestrutu-
rações em períodos de cresci-
mento e evitar sempre, sempre 
fazê-lo sob pressão. Ou seja, 
como nos recorda Rajneesh, 
privilegiando sempre a ação so-
bre a reação, “que nasce do pas-
sado (…) e constroi-se a partir 
das nossas experiências e con-
dicionamentos”, lá dizia o guru. 
”A reação não está no presente, 
não reage ao presente. E assim 
não refletimos a situação real, 
tal como ela é. (...) Um homem 
acordado é como um espelho”. 
Que é como quem diz: reflete 
os tempos em que vivemos. E, 
nas empresas, ter os pés assen-
tes no presente é a melhor for-
ma de garantir o futuro. ■

Nuno Vinha 
Subdiretor do Jornal Económico

Apesar da resistência acima do es-
perado mostrada durante a pande-
mia e de um primeiro trimestre 
com um crescimento que sur-
preendeu pela positiva, a confir-
mação da subida de juros na zona 
euro irá representar um desafio à 
saúde financeira do tecido produ-
tivo nacional, assolado por cróni-
cos problemas de capitalização e 
escala. Tal cria margem para rees-
truturações, embora alguns meca-
nismos e incentivos para movi-
mentos desta natureza possam e 
devam ser melhorados, segundo os 
especialistas ouvidos pelo JE. 

A subida das taxas de juro na 
zona euro (e em 50 pontos base, 
em vez dos esperados 25) aumenta 
a pressão na estrutura de custos 
das empresas europeias, já afetadas 
por uma crise logística agravada 
pela força da reabertura das econo-
mias ocidentais e por uma subida 
dos preços da energia que se deve-
rá prolongar nos próximos meses. 
Para Portugal, onde domina um 
tecido empresarial de micro e pe-
quenas empresas com elevado en-
dividamento, a possibilidade de di-
ficuldades é ainda mais evidente, 
conta Jorge Pisco. 

“Esta escalada inflacionista leva a 
que haja uma previsível hecatom-
be da economia global”, começa 
por referir o presidente da Confe-
deração Portuguesa das Micro, Pe-
quenas e Médias Empresas 
(CPPME), que fala numa “preocu-
pação generalizada” entre os em-
presários nacionais. Depois de dois 
anos de pandemia e em que boa 
parte destas empresas ficou fora 
dos apoios mobilizados pelo Esta-
do, Jorge Pisco projeta que “muitas 
vão passar dificuldades”, com ten-
dência de agravamento “a partir do 
terceiro trimestre”. 

José Poças Esteves, executive 
partner na Crowe Advisory, fala 
mesmo num possível “momento 
histórico de transformação da es-
trutura empresarial da economia 
portuguesa”, dadas as várias pres-
sões a que estão sujeitos diferentes 
sectores da economia. 

“As questões que se levantam 
não são só de financiamento. O 
próprio acesso ao financiamento, 

os custos de financiamento, os cus-
tos da energia, novas tecnologias 
necessárias de integrar nos proces-
sos ou a busca por recursos huma-
nos qualificados” são outros fatores 
a juntar à subida de juros que agra-
vam a sustentabilidade das empre-
sas portuguesas, sobretudo das mi-
cro, pequenas e médias (PME). 

 
PME com cenário difícil 

As opções em caso de reestrutura-
ção são várias e com diferentes 
aplicabilidades. José Poças Esteves 
explica que a opção dependerá de 
vários elementos, mas a análise 
tem de partir sempre da mesma 
questão: “a empresa tem capacida-
de para gerar valor e riqueza?” 

Em caso afirmativo, continua, a 

solução “pode ser interna e orgâni-
ca, orientada para o desenvolvi-
mento”, mas sempre com foco no 
“quadro micro, mezzo e macro”. 
Aqui incluem-se especificidades da 
empresa, do sector em que opera e 
do ambiente global da economia,  
todas com impacto na sustentabili-
dade de uma organização. No en-
tanto, esta abordagem é, por vezes, 
difícil, continua José Poças Este-
ves, com “soluções fragmentadas e 
não finais, estruturadas, integradas 
e integradoras”. 

A outra opção passa por uma 
“lógica de consolidação”, frequen-
temente materializada pelo recur-
so a parceiros estratégicos ou mes-
mo a uma fusão ou aquisição 
(M&A). Aqui, as dificuldades são 
várias: as PME nacionais não cum-
prem os requisitos para aceder aos 
mercados internacionais, ao passo 
que o nacional “não é adequado” 
para as suas necessidades; já a ban-
ca, “que era a fonte de mais de dois 
terços do financiamento”, mudou 
de postura, alterando-se a “capaci-
dade de dar acesso a financiamento 
e os critérios de risco”. 

“Depois há as soluções tradicio-
nais: o Programa Especial de Revi-
talização (PER), que neste mo-
mento melhorou a nível de enqua-
dramento e como funciona, mas 
normalmente é tardio, é quase 
uma pré-insolvência, e uma nova 
entidade criada para resolver estas 
falhas, o Banco de Fomento, que 
também tem as suas limitações e 
não faz o papel que deveria”, com-
pleta José Poças Esteves. 
 
RERE continua “esquecido” 

Outro mecanismo tradicional que 
se tem deparado com inúmeras fa-
lhas é o Regime Extrajudicial de 
Recuperação de Empresas (RE-
RE), que José Alvarenga, presi-
dente da associação que representa 
os mediadores deste instrumento, 
classifica como “esquecido”. 

“A insolvência de uma empresa 
viável tem um enorme custo eco-
nómico e social, contudo quem 
avalia o desempenho do IAPMEI, 
I.P. no apoio à reestruturação e re-
cuperação de empresas? Se quiser-
mos caracterizar a evolução do re-
gime extrajudicial de recuperação 
de empresas podemos afirmar que 
o desgoverno é total e que é para 
continuar”, denuncia. ■

ANÁLISE

Subida de custos e juros 
reforça importância  
das reestruturações
A economia nacional dá sinais positivos na vertente macro, mas as micro, pequenas e médias 
empresas estão preocupadas com a subida dos custos, incluindo de financiamento, que pode 
levar as mais endividadas à insolvência. Mecanismos como o RERE continuam ignorados.

JOÃO BARROS 
jbarros@jornaleconomico.pt
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“As questões que  
se levantam não são  
só de financiamento.  
[Há] o acesso e custos 
do financiamento,  
os custos da energia, 
novas tecnologias ou  
a busca por recursos 
humanos qualificados”
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Os empresários portugueses de-
vem ser menos reativos às condi-
ções do mercado e mais proativos 
de forma a antecipar fragilidades e 
agilizar eventuais processos de 
reestruturação. Se não o fizerem, 
esses processos podem ser “dolo-
rosos”. Os avisos partem do 
partner da consultora Moneris, 
Pedro Neto, e do jornalista e dire-
tor-geral da Megafin, Vitor Nori-
nha, que salientam ainda que há 
que mudar a mentalidade relativa-
mente à conotação negativa das 
reestruturações. O próprio gover-
no não é isento de culpa já que esta 
é “uma questão cultural”, conside-
ram os convidados da mais recente 
JE Talks. 

A reestruturação de empresas “é 
algo nuclear para a manutenção 
saudável de todo o nosso tecido 
que produz e gera emprego”, diz 
Vitor Norinha, mas ainda persiste 
uma ideia negativa em torno da 
mesma. “Pensamos em reestrutu-
ração sempre como algo que acon-
tece a uma empresa que está em 
incumprimento, que entrou num 
processo de revitalização”, explica, 
mas isto “não é verdade”, sublinha. 
De facto, como elabora, existem 
vários tipos de reestruturação, 
mais ou menos invasivas, mas o 
que realmente importa é a aborda-
gem a essa necessidade de reestru-
turar. Pelos vistos, há que repensar 
antes de reestruturar. E isso come-
ça com a atitude dos empresários e 
do próprio governo. 

As empresas não tinham como 
adivinhar que iriam ultrapassar 
dois anos de pandemia, ou a guerra 
que se lhe seguiu, admite Norinha, 
mas no momento atual é possível 
antecipar fragilidades e cenários 
críticos - e se é possível vê-los, ain-
da que ao longe, há que preparar as 
organizações para essas possibili-
dades, algumas delas já tangíveis, 
como a inflação. Outras, como 
uma possível recessão, ou uma cri-
se energética e alimentar, já de-
viam constar dos planos de conti-
gência das empresas, apela o 
partner da Moneris. “Na maior 
parte dos casos e, infelizmente, 
ainda é a prática, estes processos 
de reestruturação ainda são muito 
numa perspetiva reativa e não 
proativa”, diz. Ou seja, os mesmos 
só se iniciam “quando existe já al-
gum incumprimento” e aí pode ser 
já tarde, adianta. “As empresas te-
rão que olhar para estes processos 

de reestruturação de uma forma 
proativa”, considera. Isso implica 
que os gestores estejam atentos 
“aos sinais que os mercados nos 
dão e começar a trabalhar nestes 
processos de uma forma antecipa-
da” para que não entrem num pro-
cesso de incumprimento, altura  
em que “poderá ser mais doloroso 
aplicar algumas medidas”, refere. 

Quanto à mentalidade - a dos 
empresários e dos governantes - 
há olhar para os dois lados da moe-
da. Por um lado, não deixar “ir até 
ao fim” antes de se reagir, como 
explica Norinha e, por outro, dei-
xar de encarar a reestruturação 
como um processo negativo, ou 
um mero passo no caminho da in-
solvência. Não tem que ser assim, 
explica. “Temos que abandonar a 
ideia de que a reestruturação é 
apenas negociação de dívida ou 
venda de ativos. Pode ser a redefi-
nição de toda a cultura empresa-
rial”, adianta ainda. Essa redefini-
ção pode passar pelo pricing, pela 
estrutura ou pelo próprio modelo 
de negócio que pode já estar desfa-
sado da realidade, acrescenta Pe-
dro Neto. As empresas devem 
olhar para os indicadores do mer-
cado para perceber se basta arejar a 
casa, ou se é preciso uma limpeza a 
fundo. Do governo, contudo, es-
perava-se mais preparação. 

“A fraca proatividade que existe 
é uma questão cultural das empre-
sas  e também dos governos, infe-
lizmente”, diz Pedro Neto. “Podía-
mos ter aproveitado para refor-
mular o Orçamento do Estado e 
torná-lo mais apelativo, mais atra-
tivo para aproveitar” aquilo que 
considera uma “oportunidade ma-
croeconómica e geopolítica”. Tal 
não aconteceu. “O Estado tem de 
ser mais proativo porque esta pode 
ser a oportunidade que Portugal 
tem para se poder alavancar”, con-
clui o responsável. ■

JE TALKS

“Fraca proatividade” 
inibe sucesso 
das reestruturações
Empresários e governo devem ser menos 
reativos e mais proativos e antecipar cenários 
críticos para os negócios, diz Pedro Neto.

JOÃO SANTOS COSTA 
jcosta@jornaleconomico.pt

Pedro Neto 
Partner 
Moneris
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RUI NEVES FERREIRA 
Advogado e Managing-Partner  
da NOVA Advogados

Fazer face à mudança é um dos 
maiores desafios que um gestor 
tem de enfrentar e nunca será uma 
tarefa fácil, sobretudo em 
situações de crise empresarial. 
Destaco dois pontos essenciais 
num processo de reestruturação: 
1. Timing: a maior parte das vezes, 
a identificação da necessidade de 
reestruturação só ocorre quando a 
crise interna já está instalada; ser 
capaz de antecipar este momento, 
promovendo uma reestruturação 
mais controlada e evolutiva é o 
primeiro passo para a continuidade 
e sucesso futuros, ao invés de 
“apenas” reagirmos, já em situação 
próxima do limite ou para lá deste. 
2. Pessoas: numa crise, seja 
pessoal ou profissional, 
precisamos de estar rodeados 
daqueles que nos podem ajudar a 
ultrapassá-la. Num processo de 
reestruturação é essencial garantir 
que os colaboradores se sentem, 
apesar de tudo, seguros, mesmo 
que esteja em causa a sua própria 
posição. A segurança alcança-se 
com transparência, com uma 
postura colaborativa e com 
confiança. Estarmos, como equipa, 
conscientes da realidade, muda a 
postura face às transformações 
necessárias e garante um 
compromisso que pode revelar-se 
decisivo para garantir um futuro 
para a organização (e para cada 
um individualmente). 
 

PEDRO NETO 
Partner Corporate Finance  
da Moneris

A reestruturação empresarial é um 
exercício que deve estar sempre a 
ser equacionado pela organização, 
pois, com as constantes alterações 
económico-sociais, a 
adaptabilidade organizacional é um 
desafio permanente. Na maioria 
dos casos, a reestruturação 
assume um carácter reativo ou 
seja, quando da necessidade de 
recuperação da empresa, devido a 
problemas associados à sua 
capacidade de solvência. 
Um primeiro desafio é a escolha 
entre: 
● Estratégia de recuperação pelos 
meios mais “formais”, associado 
aos programas de recuperação por 
via judicial (exemplo: PER); ou 
● Pelas vias mais “informais”, 
associadas a estratégias 
extrajudiciais, quer sejam de forma 
reativa ou pró-ativa. 
Para fazer face a este processo é 
essencial serem lavadas a cabo 
várias medidas, como é o caso: 
● Da análise de contexto da 
empresa 
● Da modelagem estratégica, com 
base nos diagnósticos estratégicos 
e de posicionamento de mercado; 
● Do re-planeamento económico e 
financeiro, tendo em consideração 
as linhas estratégicas a levar a 
cabo 
● E da necessidade de 
reformulação operacional da 
organização, devidamente 
adaptada às especificidades da 
mesma, o que pode focar-se em 
áreas tão distintas como os 
recursos humanos, produção, 
comercial, entre outros 
Uma reestruturação pode ter 
várias estratégias, como a venda 
de ativos, o reposicionamento de 
mercados, a reestruturação do 
capital humano, a entrada de 
investidores, entre muitas outras 
que podem funcionar isolada ou 
complementarmente. Neste 
contexto, a modelação estratégica 
e financeira é essencial à 
recuperação das empresas. Dada a 
sua natureza e especificidade, 
deverá ter o apoio de uma equipa 
multidisciplinar e externa à 
empresa, que permita o 
desenvolvimento de modelos 
sustentáveis e isentos dos 
constrangimentos associados à 
organização interna.  

FÓRUM

Gestores devem  
ser pró-ativos e não reativos
Renegociar dívidas ou vender ativos é apenas uma das partes de um processo de reestruturação empresarial.  
Numa posição pró-ativa o gestor reestrutura quando há alterações nas perspetivas de crescimento ou apreensão  
dos investidores. O foco deve estar sempre nos custos e na tesouraria.

MÁRIO DE JESUS 
Partner  
na PRIMAL Advisors

Quais os grandes desafios que se colocam num processo de reestruturação empresarial?

Quando estão perante a 
necessidade de implementar um 
processo de recuperação da sua 
empresa, os empresários devem 
avançar em 3 etapas: i) efetuar o 
diagnóstico da situação económica 
e financeira da empresa ii) recolher 
toda a informação necessária à 
tomada de decisão e 
implementação da estratégica de 
recuperação iii) avaliar se é 
necessária a redefinição do 
modelo de negócio. Ao mesmo 
tempo, é necessário iniciar um 
diálogo interno e aberto com os 
colaboradores chave da empresa 
de modo a que toda a informação 
seja passada à estrutura sem 
distorções e imprecisões. Após 
isso, deve então iniciar-se um 
diálogo franco, aberto e 
construtivo com os principais 
parceiros da empresa que possam 
vir a interferir no futuro da 
organização: clientes, 
fornecedores, bancos, estado e 
segurança social entre outros. Este 
diálogo é indispensável à 
sobrevivência da empresa pois 
dele resultam as soluções que 
permitirão uma recuperação com 
sucesso dado que ele assume já a 
forma de negociação. É por isso 
necessário que este seja 
conduzido de forma adequada, 
transparente e eficaz junto dos 
principais parceiros e interessados. 
Para que tal aconteça, os 
empresários, ou os representantes 
da empresa, têm que estar 
preparados para encetar estas 
negociações: estar na posse de 
toda a informação indispensável 
sobre a situação real da empresa e 
ter o conhecimento pleno dos 
recursos (financeiros, tecnológicos, 
logísticos, humanos, patrimoniais 
ou outros) que a empresa dispõe. 
Algumas vezes, os empresários, em 
especial os das micro e pequenas 
empresas, revelam algum receio 
em dialogar com certos parceiros, 
por exemplo os bancos, a 
autoridade tributária ou a 
segurança social, porque alguns 
não dominam a linguagem e a 
semântica financeira. Quando 
assim é, devem recorrer a quem os 
possa assessorar ou orientar neste 
domínio, sejam familiares, amigos, 
advogados, contabilistas ou 
consultores de gestão. Sabemos 
também que, em situação de 

VÂNIA GUERREIRO 
Diretora de Marketing, Comunicação  
e eCommerce da iServices

O atual panorama económico 
global desafia todos os negócios 
em todas as indústrias nacionais, 
diminuindo as perspetivas de 
crescimento dos empresários e 
provocando a apreensão dos 
investidores. Por outro lado, a falta 
de atratividade portuguesa para 
captar investimento externo é 
influenciada por diversos fatores, 
dos quais destaco a inflexível 
legislação laboral e a excessiva 
carga fiscal. Neste cenário, as 
empresas que possuam pouca 
resiliência vão sentir enormes 
dificuldades. Todavia, também as 
empresas mais capitalizadas não 
estão imunes à impreterível 
necessidade de adaptação às 
atuais adversidades económicas. 
Ora, um processo de 
reestruturação empresarial não se 
resume apenas à renegociação de 
dívidas ou venda de ativos. A 
chave para a sobrevivência das 
empresas passa pela restruturação 
operacional dos negócios, com 
foco sobre os custos e tesouraria, 
mas sobretudo abrangendo 
aperfeiçoamentos nos ciclos 
produtivos, por forma a garantir 
que as operações estão em linha 
com as novas exigências do 
mercado. Perante os desafios que 
as empresas portuguesas terão de 
enfrentar na atual conjuntura 
económica, as soluções que 
tiverem como foco a identificação 
e correção dos problemas 
operacionais, pautadas por um 
rigoroso controlo dos recursos e 
por uma permanente criação de 
rentabilidade, determinarão o 
sucesso, independentemente do 
setor de atuação ou da indústria 
em que a empresa esteja inserida. 
Um processo de reestruturação 
deve aplicar as mudanças 
necessárias para que a empresa 
assuma uma disposição flexível, 
ágil e resiliente, que lhe permita 
enfrentar as adversidades, sem 
perder tempo e sem experiências 
frustradas, atuando diretamente no 
foco de cada um dos riscos e 
tirando o máximo proveito de todos 
os recursos disponíveis. 
 

fragilidade, os empresários revelam 
dificuldades em avaliar o seu 
negócio sem demasiada carga 
emocional, em afastar-se o 
suficiente do mesmo e escolher 
racionalmente as melhores 
soluções para os seus problemas. 
É nestes momentos que deve vir ao 
de cima a necessária clarividência 
para tomar as melhores decisões e 
recolher o apoio externo 
necessário. O processo negocial 
com estas entidades referidas deve 
ser conduzido com total abertura. 
Seja estado, banca, fornecedores 
ou até colaboradores, é 
indispensável não falhar as 
negociações, aparecer, estar 
sempre presente e dar a cara. Com 
a banca há que avaliar a 
necessidade de recorrer ao 
reescalonamento de reembolsos de 
empréstimos (se possível com a 
hipótese de reforço de garantias) 
solicitando diferentes períodos de 
carência, novos prazos mais 
alargados ou simplesmente a 
revisão das condições de taxa de 
juro. Será pertinente equacionar a 
possibilidade de negociar com 
todos os parceiros bancários uma 
taxa de juro única, ajustável à sua 
capacidade de reembolso, de modo 
a demonstrar de forma inequívoca 
que se conhecem as capacidades e 
limites financeiros e que se 
pretende dar cumprimento às suas 
responsabilidades em consonância 
com essas capacidades. 
No contexto do Estado ou 
Segurança Social é necessário, se 
existirem incumprimentos, 
apresenta propostas de 
regularização de dívidas 
acumuladas ou pagamentos em 
atraso, demonstrando uma 
evidente vontade de dar 
cumprimento a essas 
responsabilidades. No âmbito do 
negócio, é determinante dialogar 
com os seus principais clientes no 
sentido de saber se existem da 
parte destes algumas restrições de 
pagamento no momento atual que 
possam atrasar recebimentos 
indispensáveis à tesouraria da 
empresa ou afetar vendas futuras. 
De igual modo, é importante 
dialogar com os principais 
fornecedores, em especial se 
existirem da parte da empresa 
pagamentos em atraso ou pedidos 
de fornecimento importantes em 
curso, de modo a avaliar a 
disponibilidade dos fornecimentos 
para não interromper o ciclo de 
exploração e produção da 
empresa. Neste campo será 
importante negociar algum 
alongamento dos prazos de 
pagamento ou a aceitação de 
pagamentos parciais aos seus 
principais fornecedores de modo a 
não bloquear a sua atividade. Uma 
postura honesta vale tudo e o 
tempo é sempre a palavra-chave 
para a sobrevivência.




