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fAL NCIA OU RECUPERAÇÃO EMPRESARIAL COMO 
RESULTADO DO DECLíNIO ORGANIzACIONAL  UMA 

ESTRUTURA CONCEPTUAL ExPLICATIvA

Paulo Jorge Madeira*

RESUMO
O declínio organizacional é um processo complexo e holístico que compreende 

uma degradação prolongada no tempo do desempenho organizacional ditada por um 
conjunto de factores ambientais, da estrutura organizacional, do capital humano e da 
postura estratégica, determinando um resultado positivo (recuperação) ou negativo 
(falência) que é função de uma reacção da gestão ao fenómeno. O presente artigo 
pretende desenvolver um modelo explicativo do fenómeno do declínio organizacional 
procurando evidenciar a importância dos aspectos não financeiros, descrevendo um 
conjunto de factores estudados na literatura que fornecem sinais de declínio organiza-
cional (indicadores não financeiros) antes do advento da crise financeira (indicadores 
financeiros) se instalar.

1. INTRODUÇÃO

«There is often more to be learned from failure then there is from success if we 
but take the time to do so. » 

Henry Ford 
Longenecker (1999, 503)

O estudo da falência empresarial, declínio organizacional e recuperação de em-
presas começou a interessar particularmente aos investigadores no início de 1980. O 
tema da falência empresarial é similar à morte. A similitude mais óbvia é que quando 
a empresa vai à falência, as suas operações cessam. Tal como a morte, as razões que 
levam uma empresa à falência podem não ser óbvias ao longo do tempo. Nalguns casos, 
as empresas podem com uma decisão desastrosa ser conduzidas a um rápido definha-
mento. Noutros casos, a falência pode resultar de um acumular de problemas internos 
ou de efeitos externos ou de ambos. Não importa qual seja a razão, a informação acerca 
da falência empresarial fornece um guia para os empresários reflectirem antes de co-
meçarem um determinado negócio. Fornece uma clara indicação dos factores de risco 
de uma determinada indústria ou sector de actividade. 

Existem muitas definições de falência. Em geral, do ponto de vista financeiro, fa-
lência é a incapacidade da empresa pagar as suas obrigações quando elas são devidas. Esta 
situação ocorre frequentemente como consequência de uma forte quebra no volume de 
negócios, causado pela recessão económica, a perda de um cliente principal, escassez de 
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matérias-primas, deficiências na gestão, etc. A falência é um resultado de um complexo 
processo e raramente depende de um só factor. 

Os teóricos organizacionais, dependendo da linha de pensamento de cada escola, 
definem (explicam) o destino da empresa com diferentes paradigmas. Os ecologistas or-
ganizacionais (Hannan e Freeman, 1984) são defensores do determinismo ambiental e 
reclamam que o destino da empresa é determinado por uma selecção de forças ambientais. 
A escola da gestão estratégica que se fundamenta no modelo da selecção das estratégias 
coloca em ênfase a importância das decisões de gestão e as acções que afectam o destino 
das empresas. Outras linhas de pensamento defendem a tese da importância da interacção 
entre o ambiente e as decisões de gestão. 

Em geral, é possível visualizar o fenómeno da falência como função de duas 
grandes categorias de factores: dependentes do ambiente e dependentes da liderança 
estratégica. O desenvolvimento de uma estrutura conceptual que incorpore dados 
organizacionais e de gestão em vez de rácios financeiros não tem sido desenvolvida 
pelos investigadores.  

Objectivos e âmbito

O principal objectivo desta investigação é desenvolver um modelo conceptual 
que os gestores das empresas possam usar para avaliar o estado da sua empresa: se é 
saudável, se se encontra numa fase de desenvolvimento do declínio ou se o declínio se 
encontra numa fase avançada. A detecção precoce do declínio é necessária para poderem 
ser despoletadas medidas correctivas para prevenir o declínio e uma eventual falência. 
De forma a atingir o objectivo principal, pretende-se alcançar os seguintes objectivos: 
definir a estrutura conceptual do fenómeno do declínio organizacional e determinar as 
causas primárias do declínio organizacional.

 A importância da investigação

No presente estudo argumenta-se que as causas primárias do declínio (organizacio-
nal) das empresas assentam nas condições ambientais e organizacionais, no capital humano 
e nas características estratégicas. Ao longo da vida da empresa, quando as condições de 
gestão se degradam, esta pode eventualmente entrar em crise financeira, nessa altura pode 
ser tarde para encetar uma recuperação  levando-a a fazer entrar um processo especial de 
recuperação e falência (Decreto-Lei n.º 315/98, de 20/10) num tribunal judicial de 1ª ins-
tância. O estudo do declínio organizacional é importante devido às enormes consequências 
sócio-económicas nos indivíduos e nas organizações. Contudo diferentes abordagens têm 
os seus prós e contras, pelo que é importante rever cada uma delas e analisar o respectivo 
conceito de declínio organizacional no intuito de encontrar um corpo teórico comum.

Neste estudo é argumentado que o declínio nas empresas passa por quatro fases: 
desenvolvimento do declínio, reconhecimento do declínio, resposta ao declínio e resul-
tado do declínio. Esta abordagem do fenómeno do declínio pressupõe que a degradação 
da empresa começa com sintomas primários, que incluem a deterioração do desempenho 
organizacional e estratégico. A degradação da empresa torna-se oficial com a ocorrência 
da crise financeira. Portanto, quanto mas cedo a fase de degradação for reconhecida, maior 
a probabilidade de recuperação da empresa. 
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2. A fALêNCIA EMPRESARIAL NO CONTExTO DA TEORIA ORGANI-
zACIONAL

O declínio organizacional é um processo que decorre ao longo do tempo e que mos-
tra diferentes sintomas em diferentes fases. Os investigadores centraram-se no estudo do 
declínio organizacional no final de 1970 e no princípio de 1980 procurando analisar aquele 
fenómeno utilizando diferentes abordagens da teoria organizacional.

 Declínio organizacional 

Na literatura algumas definições de declínio referem-se à redução do tamanho organi-
zacional, como da força de trabalho, quota de mercado, activos, lucros, cotação das acções, 
capacidade física de produção, número ou qualidade das entradas e saídas (Greenhalgh, 
1982). Segundo Koksal (2002) o declínio organizacional é um processo temporal que evi-
dência diferentes sintomas nas diferentes fases do seu desenvolvimento. A quantificação 
desses factores é difícil, a menos que o processo de declínio se prolongue por um período de 
tempo considerável. Greenhalgh (1982) definiu declínio como deterioração na habilidade 
organizacional em adaptar-se ao ambiente ou quando se falha em aumentar o domínio no 
nicho de mercado em declínio. Para Levy (1986) declínio é definido como um estágio no 
qual necessidades internas e externas não se adaptam de forma apropriada, e os sinais de 
necessidade de mudança são ignorados. Então, o declínio pode começar com um lapso de 
acção resultante de falha na capacidade de reconhecer um problema ou na falta de vontade 
de enfrentá-lo.

Em geral, os estudos sobre declínio relatam a inabilidade das gerências das organiza-
ções em adaptarem-se ao ambiente. O declínio organizacional produz conflito, secretismo, 
rigidez, centralização, formalização da organização e diminuição da moral, da participação, 
do cumprimento, da influência da liderança, da capacidade de inovação e do planeamento e 
longo prazo (Whetten, 1987). O estudo do declínio organizacional é importante devido às 
enormes consequências económicas e sociais nos indivíduos e nas organizações. 

Declínio organizacional na perspectiva da Teoria dos Sistemas

De acordo com a teoria dos sistemas, o sistema  a organização  é a composição de 
unidades incluindo o seu ambiente e as suas interacções para atingir um objectivo específico. 
A teoria dos sistemas estuda as interacções mediante uma relação de causa efeito através de 
processos de decisão organizacional e sistemas de informação e controlo. Uma vez que a 
relação de causa efeito é um processo dinâmico, o sistema tende a encontrar um equilíbrio 
entre as unidades e o ambiente externo. As alterações nos processos representam mudanças 
nos estados do equilíbrio dinâmico e são cruciais para a sobrevivência.      

Na sua investigação, Katz e Kahn (1996) procuram relacionar os dois maiores 
conceitos dos sistemas sociais e dos sistemas de gestão descrevendo as organizações como 
sistemas abertos  as organizações são sistemas abertos que estão continuamente em adaptação 
aos factores ambientais em constante mutação, e os gestores deverão reconhecer que todas 
as decisões organizacionais e acções influenciam por sua vez o ambiente. Adicionalmente 
Thompson (1967) defendeu que segundo a presunção de racionalidade as organizações 
procuram antecipar-se e adaptar-se às mudanças ambientais. Quando as mudanças no am-
biente externo são grandes, rápidas e difíceis de prever, a organização terá de ser capaz de 
efectuar uma rápida mudança (adaptação) se pretender sobreviver. O fracasso em encontrar 
uma mudança adequada conduz a organização no sentido da sua eventual liquidação. 
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Declínio organizacional na perspectiva da Ecologia das Populações

Ecologia organizacional, adaptação, selecção ambiental, ónus da juventude (liabili-
ties of newness) e da pequena dimensão (liabilities of smallness) são conceitos usados para 
explicar e validar a perspectiva da ecologia das populações do declínio organizacional. Po-
pulações consistem em espécies  organizações  como o mesmo conhecimento, capacidades 
e interesses similares que compõem ecologias ou ambientes. A ecologia das populações 
procura compreender como as condições sociais afectam as taxas de criação de novas 
organizações, as taxas de transformação das formas organizacionais e as taxas a que as 
empresas morrem (Hannan e Freeman, 1989). A perspectiva da ecologia das populações 
explica estas questões utilizando a teorias dos nichos. Um nicho da população é definido 
como um grupo de organizações, as quais partilham os mesmos recursos e interesses num 
ambiente particular (Hannan e Freeman, 1977). Contudo os nichos não têm capacidade 
infinita. Estes tem as suas fronteiras definidas pelos recursos existentes e as organizações 
que são mais competitivas sobrevivem e as outras morrem.

O processo de generalização no sentido de descrever as curvas de aprendizagem das 
organizações conduz aos conceitos de ónus da adolescência (liabilities of adolescence) e ónus 
da juventude (liabilities of newness). De acordo com a perspectiva do ónus da juventude, as 
organizações recém fundadas tem elevada possibilidade de falirem devido à falta de curvas 
de aprendizagem das novas regras e tarefas, aos constrangimentos de capital e criatividade 
(Bruderl e Schussler, 1990). Contudo a perspectiva do ónus da adolescência sugere que é 
difícil avaliar as organizações recém estabelecidas devido às diferenças de recursos iniciais 
utilizados e aos diferentes graus de ambição dos seus fundadores. A perspectiva do ónus da 
adolescência argumenta que o risco de falência cresce quando a jovem organização estabi-
liza a sua estrutura e inicia o seu período de adolescência. Uma das principais questões da 
perspectiva ecológica é a adaptação da organização ao meio ambiente. Segundo a definição 
de Greenhalgh (1983) o declínio ocorre quando as organizações não conseguem se manter 
capazes de se adaptar a um ambiente estável, ou quando não conseguem alargar ou aumentar 
o seu domínio do nicho, o qual está perdendo capacidades. 

Declínio organizacional na perspectiva da Teoria do Ciclo de Vida Organiza-
cional

A teoria do ciclo de vida começa por analisar o produto, a organização e a indústria e 
seguem-se as hipotéticas etapas do crescimento, maturidade, declínio e morte. De acordo com 
a teoria do ciclo de vida, em cada etapa da vida de uma organização esta mostra diferentes 
tipos de competências e vulnerabilidades. A procura do produto, a estrutura competitiva, a 
intensidade populacional, a intervenção governamental e outros factores mudam ao longo 
do tempo de vida da organização. Estes factores definem as características da indústria 
(v.g., maturidade, declínio, etc.) e consequentemente, as organizações devem adaptar as 
suas estratégias de acordo com aqueles factores (Valentim, 1994).

Adizes (1989,1999) sugere que existe uma relação inversa entre flexibilidade e 
controlo na natureza da organização ao longo da sua vida. As organizações jovens têm um 
elevado nível de flexibilidade e um baixo nível de controlo enquanto que as organizações 
maduras têm uma relação inversa. De acordo com esta teoria, durante o processo de cres-
cimento e envelhecimento, uma organização atinge o ponto chamado “prime” onde o nível 
de flexibilidade e o controlo encontram o seu equilíbrio (Figura 1). Quando a organização 
atinge o ponto de equilíbrio, o seu sistema funcional e a sua estrutura operacional funcionam 
correctamente. A organização estabelece a sua visão e a criatividade é institucionalizada. A 
organização torna-se mais orientada para os resultados, i.e., elabora planos e procura segui-
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-los. O desempenho e a rentabilidade aumentam.          

Fonte: Traduzido e adaptado de Adizes, I (1989). Corporate lifecycles: how and why corporations grow and die what to do about 
it. Prentice Hall: Paramus

Figura 1  Flexbilidade versus controlo no desenvolvimento organizacional

Adizes (1989) divide o ciclo de vida organizacional em nove etapas (Figura 2) e 
dois períodos: crescimento e envelhecimento. 

Fonte: Traduzido e adaptado de Adizes, I (1989). Corporate lifecycles: how and why corporations grow and die what to do about 
it. Prentice Hall: Paramus.

Figura 2  As fases do ciclo de vida organizacional

O argumento comum na teoria do ciclo de vida é saber se o movimento em cada 
etapa é linear ou reversivo. O movimento linear descreve a organização movimentando-se 
numa só direcção. Contudo as fusões, aquisições outras crises repentinas podem empurrar 
a organização para fases anteriores do ciclo de vida, (Churchill, 1983; Greiner, 1972).

Declínio organizacional na perspectiva da Teoria do Comportamento Organi-
zacional

A perspectiva do comportamento organizacional é estruturada no corpo de teoria e 
investigação construído à volta das seguintes suposições (Shefritz e Ott, 1996): 

• As organizações existem para servir necessidades humanas (mais do que o con-
trário);

• As organizações e as pessoas precisam umas das outras;
• Quando o ajustamento entre os indivíduos e as organizações é fraco, uma das 
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partes ou ambas sofrem. Os indivíduos serão explorados, ou tentarão explorar as 
organizações, ou ambas as situações;

• Um bom ajustamento entre indivíduos e organizações traz benefícios para ambos. 
Os seres vivos encontram um significado e ficam satisfeitos com o trabalho, e as 
organizações obtêm dos indivíduos o seu talento e a energia de que precisam.  

De acordo com Cameron et al. (1987) o declínio organizacional pode ser analisado 
ao nível individual, de grupo e organizacional. D´Aveni (1989) define declínio organizacional 
como um decréscimo do número de gestores de topo com prestígio que acrescentam capital 
humano à organização. Outra abordagem nesta perspectiva define declínio organizacional 
como o fracasso em reconhecer e responder às deteriorações organizacionais e tendências 
do ambiente externo que ameaçam a sobrevivência organizacional (Neumann e Neumann, 
1994). As consequências do declínio organizacional aumentam o conflito, os bodes expia-
tórios, o comportamento auto protector, a rigidez e diminuição da moral, a capacidade de 
inovação, a participação e o planeamento de longo prazo. 

Cummings (1988) argumenta que existem três condições conducentes ao declínio 
e analisa a resposta dos gestores em cada uma das condições de declínio: (a) Condição  
temporal comparativa: o gestor verifica que os recursos não estão disponíveis quando 
comparados com o desempenho passado. A reacção individual é de ansiedade acerca das 
capacidades pessoais, ignorância em relação ao conhecimento relevante; (b) Condição  
inter organizacional comparativa: O gestor utiliza o desempenho de outras organizações 
para comparar com o desempenho da sua organização. A reacção comum é de frustração 
com a injusta repartição dos recursos de mercado e as injustas práticas das organizações 
concorrentes; (c) Condição  aspiracional comparativa: O gestor compara o desempenho 
organizacional corrente com o desempenho padrão esperado. 

A perspectiva da “rigidez de resposta à ameaça” tem um lugar importante na abor-
dagem do comportamento organizacional. A “rigidez de resposta à ameaça” são reacções 
cognitivas a qualquer tipo de ameaça à sobrevivência da organização. A resposta típica às 
ameaças é uma tendência para a centralização do processo de decisão, para estreitar a atenção 
e o campo de actuação, protagonizar uma estratégia menos inflexível (Uzzi, 1997). Embora 
a “rigidez de resposta à ameaça” seja uma reacção ao declínio, este efeito pode aumentar a 
rapidez do processo de declínio organizacional. 

Existem também outros estudos que provam que a causa do declínio está relacionada 
com o gestor executivo (CEO1), a estrutura da direcção ou erros de gestão (D´Aveni, 1989; 
Barker e Mone, 1998; Neumann e Neumann, 1994; Cameron et. al, 1987; Sutton e 
Callahan, 1987 e Daily, 1995). 

 Padrões do declínio organizacional 
A investigação empírica do fenómeno do declínio organizacional começou na década 

de 1980. Contudo ainda não existe um consenso quanto à definição de declínio organizacio-
nal. No entanto, baseado nos poucos estudos empíricos e observações de estudos de caso, 
é possível determinar as causas e consequências do declínio organizacional.

O modelo de Wetzel e Jonsson (1989) é baseado em três aspectos, designados por 
progressões dos problemas organizacionais, nível de suporte ambiental e estratégia orga-
nizacional (Tabela 1).

Fase da cegueira

1 CEO  Chief Executive Office
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A falta de compreensão do ambiente externo ou a existência de recursos ociosos é 
difícil de compreender no início. Embora as organizações sejam sensíveis a mudanças quan-
titativas, as organizações nesta fase são incapazes de reconhecer as mudanças. Mudanças 
qualitativas são mais difíceis de reconhecer e uma insuficiente avaliação interna torna ainda 
mais difícil se essas mudanças qualitativas ocorrem internamente. Nesta fase a importância 
da liderança é determinante. Alguns não hesitarão em assumir riscos em situação de incerteza 
e enquanto que outros não farão nada para evitar a situação. Assim, nesta fase o modelo 
sugere que, a não ser que os principais decisores consigam antecipar as mudanças, ou então 
eles ignorarão o começo do declínio. 

Fase da falta de acção

Nesta fase a deterioração começa a tornar-se óbvia. Duas reacções comuns desviam a 
organização para a terceira fase. Primeiro é a negação ou a má interpretação da informação 
disponível. Segundo, os principais decisores assumem as ameaças como condições tempo-
rárias. “Esperar para ver” pode parecer racional mas para o planeamento de longo prazo, 
mas não para decisões de curto prazo.

Fase das acções erradas

Nesta fase do declínio a falência organizacional pode não ser imediata, mas torna-se 
óbvia que as acções correctas têm que ser tomadas. Cresce a tensão, a quebra da moral leva 
a que alguns valiosos colaboradores deixem a organização, consequentemente, empregados 
competentes ainda têm uma hipótese de encontrar uma oportunidade de trabalho. Nesta fase 
a qualidade da liderança é questionada devido ao elevado nível de stress. Vários factores 
conduzem a organização para esta fase. Podem-se apontar alguns dos factores: decisões 
rápidas e mal calculadas tomadas debaixo de stress, respostas de curto prazo para resoluções 
de problemas e elevada centralização. As principais acções tomadas nesta fase são: mudança 
de liderança, aquisição e diversificação de produtos, desinvestimento de certos produtos ou 
unidades de negócio e despedimento de pessoal. Autoridade, abertura e metas realísticas 
são factores que poderão ter sucesso nesta fase.     

Fase da crise

Nesta fase aparecem as reacções externas negativas face às tentativas mal sucedidas de 
reorientação por parte da organização. Aparecem os primeiros cortes dos principais clientes e 

Tabela 1  Modelo das fases de declínio

CEGUEIRA FALTA  ACÇÕES CRISE DISSOLUÇÃO
 DE ACÇÃO ERRADAS

Fracasso em  Fracasso Decisões Decisões erradas Definhamento
antecipar  em tomar erradas imperdoáveis rápido ou lento
o declínio acções   acerca do baseado no ambiente
   ambiente externo

Começo  Declínio Declínio Começo Processo de declínio
do declínio anunciado anunciado da erosão irreversível para a falência

Fonte: Traduzido e adaptado de Weitzel, W. & Jonsson, E. (1989). Decline in Organizations: a literature integration and extension. 
Administrative Science Quarterly, 34(1), 91-109.
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fornecedores. A situação de caos dá lugar à situação de desespero, a busca de financiamen-
tos torna-se um problema. Mudanças revolucionárias na estrutura, pessoal e ideologia são 
essenciais para retirar a organização desta fase. Os consultores externos podem ser úteis a 
ajudar a encontrar novos nichos de mercado assim como a reduzir a escalada de actividades 
sem futuro. 

Fase da dissolução

Esta é uma fase irreversível. A organização está perante sérios problemas através 
da delapidação do capital, perda de mercados, má reputação e perda de recursos humanos. 
A entrada de um processo especial de recuperação e falência em tribunal é essencial pelo 
menos para parar a completa delapidação da empresa e consequente dissolução.

3. O MODELO DE DECLíNIO ORGANIzACIONAL

Este capítulo é uma síntese das quatro perspectivas (teorias dos sistemas, ecologia as 
populações, ciclo de vida e comportamento organizacional), no sentido de tentar congregá-
-las num modelo. O modelo sustenta a sua teoria nos aspectos não financeiros do declínio. 
É argumentado que a crise financeira ocorre na fase de reconhecimento do declínio, que 
pode ser descrito como um sinal de alerta para a gestão de topo. O modelo proposto cobre 
os aspectos ambientais, estratégicos, organizacionais e de capital humano das empresas e 
argumenta que estes aspectos tem um impacto conjunto no padrão de declínio. 

As causas do declínio organizacional

Podemos afirmar que existem três categorias genéricas de causas que estão na génese 
do declínio organizacional: factores ambientais, factores operacionais; factores estratégicos.

Factores ambientais

Quais as condições ambientais que permitem as organizações ter um melhor de-
sempenho? Alguns investigadores argumentam que ambientes dinâmicos contribuem para 
a falência organizacional devido a dados indisponíveis e falta de relações permanentes 
(Fredrickson, 1984; Priem et al., 1995). As organizações preferem actuar racionalmente 
e não gostam da incerteza porque esta ameaça a racionalidade. Argumentos contrários são 
produzidos por outros investigadores, decisores operando em ambientes dinâmicos aceleram 
o processo cognitivo através da utilização de mais informação, consideram mais alternati-
vas, e procuram mais conselhos que possa conduzir a empresa para melhores desempenhos 
(Miller e Friesen, 1983 e Eisenhardt, 1989). Não obstante a argumentação de que as causas 
da recessão da empresa nem sempre são previsíveis, os gestores deverão compreender a 
desenvolver planos de contingência para compensar a volatilidade do ambiente externo da 
empresa, quer esteja ou não no horizonte tais cenários de recessão. 

As forças externas que afectam o desempenho da empresa podem ser resumidas:
 

· Ao ciclo natural do negócio: condições gerais da indústria, inovações no sistema 
de distribuição de projectos, mudanças tecnológicas, mudança nas preferências 
dos consumidores, declínio no mercado dos produtos e fornecedores;

· Às condições económicas: problemas laborais, desastres naturais, escassez de 
recursos estratégicos;
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· Às condições políticas: questões de regulamentação sectorial, outra legislação 

em geral ou específica do sector.
Platt e Platt (1994) sugerem que o ciclo natural da economia pode provocar a falência 

empresarial. Segundo Koksal (2002) as mudanças ambientais que afectam o declínio das em-
presas são: a recessão económica, aumento das taxas de juros, fraco crescimento da indústria, 
diminuição na procura, quebras de fornecimento, problemas laborais, incapacidade de adaptação 
às mudanças tecnológicas, desastres naturais e mudanças nas regulamentações e nova legislação.

Factores operacionais

Os factores operacionais incluem as questões relacionadas com a estrutura organi-
zacional e o capital humano. Diferentes organizações podem dispor de diferentes tipos de 
arquitecturas humanas e ao mesmo tempo partilhar um conjunto de características seme-
lhantes. São vários os aspectos da estrutura organizacional que contribuem para o declínio 
das empresas: comunicação vertical ineficiente, comunicação horizontal ineficiente, des-
centralização, elevada dependência de terceiros (v.g., clientes, bancos, organismos de apoio, 
etc.): Outros aspectos protegem a organização de um eventual declínio: formalização dos 
procedimentos, especialização, estandardização e práticas de gestão avançada (v.g. contabi-
lidade de gestão), (Koksal, 2002). A estrutura organizacional é desenvolvida como resposta 
às tarefas organizacionais e ao ambiente que as rodeiam. Os recursos humanos constituem 
uma dimensão adicional nesta equação. 

O capital humano nas organizações é definido na sua essência por uma equipa de 
gestores com a sua educação e experiência profissional (Bruderl et al., 1992), o seu conhe-
cimento do negócio (Bruderl et al., 1992; Keasey e Watson, 1987), a sua experiência de 
gestão (Keasey e Watson, 1987), o seu estilo cognitivo (Neumann e Meumann, 1994), e a 
composição dos membros da direcção (Argenti, 1976, Daily 1995, Keasey e Watson, 1987).     

A inexperiência de gestão é descrita por Argenti (1976) como sendo causada pela 
existência de um conjunto de características dentro da organização tais como: a lei de “um 
só homem”, um quadro directivo não participante, uma equipa de gestão de topo desequi-
librada, a falta de profundidade na gestão, uma função financeira fraca, o presidente da 
assembleia-geral (Chairman) é simultaneamente o gestor executivo (CEO). A lei de “um 
só homem” aplica-se em particular com bastante propósito às pequenas empresas. Nas pe-
quenas empresas, o gestor executivo (também o proprietário) domina a empresa e também 
actua como um líder, permitindo menor debate dos problemas e está relutante a receber con-
selhos. Nas pequenas empresas, o gestor executivo está demasiado envolvido nas tarefas do 
dia-a-dia e pode falhar por erro ou omissão na formulação de estratégias de longo prazo para 
o crescimento da empresa. A existência de um quadro directivo não participativo é normal-
mente composto por um conjunto de directores (ou responsáveis intermédios) passivos que 
por omissão, impedimento ou incapacidade normalmente falham em dirigir e aplicar politicas 
de curto e médio prazo. A falta de profundidade na gestão e uma função financeira fraca são 
também características de um quadro de directores não participativos. A existência de membros 
do quadro directivo externos à organização pode gerar um maior grau de objectividade e de 
controlo do desempenho organizacional. Segundo um estudo de Daily (1995), as reorganiza-
ções bem sucedidas são caracterizadas por o seu quadro directivo ser composto em 65 por 
cento de membros externos à organização. No mesmo estudo Daily (1995) verificou que as 
empresas falidas tinham o quadro directo composto maioritariamente por directores internos.

Segundo Koksal (2002) os seguintes aspectos relacionados com os recursos humanos 
que afectam o declínio organizacional: o capital humano, a falta de educação, a falta de 
experiência profissional, falta de conhecimento do negócio, falta de experiência em gestão 
e falta de equilíbrio no quadro directivo (membros internos versus externos). 
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Factores estratégicos

A estratégia pode ser descrita como um plano de acção que cobre a missão, valores 
e políticas de uma organização e que posicionará o negócio de forma a maximizar as suas 
capacidades face à concorrência (Aldrich et al., 1984). Segundo Koksal (2002) os seguintes 
aspectos relacionados com estratégia que afectam o declínio organizacional: Incapacidade 
para definir o âmbito das actividades da empresa, ineficiente utilização de recursos, incapa-
cidade para explorar uma vantagem competitiva, falta de sinergia para activar uma estratégia 
competitiva., incapacidade para diversificar os mercados da empresa e incapacidade para 
diversificar a gama de produtos.

 As fases do declínio organizacional

Levy (1986) define declínio organizacional em termos de falta de reconhecimento 
das ameaças ambientais, das fraquezas internas e da falta das respectivas acções correctivas. 
De acordo com Weitzel e Jonsson (1989), as organizações entram em estado de declínio 
quando falham em antecipar, reconhecer, evitar, neutralizar ou adaptar-se às pressões ex-
ternas e internas que ameaçam a sobrevivência na organização no longo prazo. A visão de 
declínio de Rozanski (1994) é a condição na qual um redução substancial e absoluta da 
base dos recursos organizacionais ao longo de um período específico de tempo. É óbvio que 
a palavra-chave na definição é “ao longo de um período específico de tempo”. O declínio 
pode ocorrer a diferentes taxas (Daily, 1994).  

A falência empresarial como resultado de um longo processo de declínio organiza-
cional ocorre ao fim de quatro fases conforme representadas na Figura 3.  
Fonte: O autor.

Figura 3  Fases do declínio organizacional

Neste contexto é postulado que o desenvolvimento do declínio é causado primeiro 
por factores ambientes, operacionais e estratégicos que posteriormente se transforma 
numa crise financeira (Figura 4). Uma vez que a organização se encontre em dificuldades 
financeiras, o declínio organizacional como ameaça de falência torna-se oficial, esta é fase 
de reconhecimento do declínio. Após o declínio ser reconhecido pelos seus gestores, um 
conjunto de medidas são tomadas no sentido da recuperação. Se a recuperação for possível 
a organização continuará com as suas actividades senão a organização irá à falência.

O desempenho de uma organização bem sucedida é normalmente estável ou crescente 
ao longo do tempo. Existirão pequenas oscilações para cima ou para baixo, mas o principal 
dever da gestão é evitar quebras bruscas no desempenho que possam conduzir a empresa 
ao declínio organizacional. Desta forma é mais desejável detectar de uma forma precoce 
eventuais crises através de uma gestão pró-activa e preventiva do que tomar medidas reac-
tivas após as crises se tornarem mais graves.      
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Fonte: o autor.

Figura 4  Modelo do declínio organizacional

 O desenvolvimento do declínio

Segundo Koksal (2002) o desenvolvimento do declínio começa em empresas sau-
dáveis e com estratégias implementadas e bem sucedidas no passado e que a partir de certa 
altura os gestores não conseguem reconhecer as forças negativas (ameaças) que envolvem 
a organização. O desenvolvimento do declínio pode começar quando a organização não 
consegue aproveitar oportunidades que podem afectar as condições presentes e futuras 
da organização. Ou seja, os seus gestores falham em efectuar um adequado diagnóstico 
externo do meio envolvente da organização. O declínio tanto pode começar na fase inicial 
da vida organizacional como na sua fase de desenvolvimento. Alguns investigadores tentam 
relacionar o conceito de ónus da juventude com a mortalidade organizacional (Freeman et 
al., 1983 e Stichcombe, 1965). O ónus da juventude assume que a falta de aprovação social, 
estabilidade e recursos suficientes são características dos recém entrados nas populações e 
as insuficiências aumentam o risco de falência. Alguns estudos empíricos demonstram que 
as taxas de mortalidade tendem a diminuir quando a idade das organizações aumenta (Sti-
chcombe, 1965, Bruderl e Schussler,1990, Levinthal,1991, Baum e Oliver,1991). Estes 
investigadores apresentam vários argumentos para justificar porque a falência ocorre com 
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mais frequência na fase de juventude das organizações. As novas organizações dependem 
de novas regras e tarefas que tem que ser aprendidas a determinado custo. As novas orga-
nizações podem ter conflitos entre a sua criatividade e a restrição (escassez) de capital. A 
hierarquia social nas jovens organizações ainda não está estabelecida. Finalmente, as jovens 
organizações não tem relações estáveis com os clientes e outras organizações com as quais 
precisam de interagir para poderem realizar as suas actividades. A tendência para a falência 
diminui com o aumento da dimensão da organização. As pequenas organizações tendem 
a tem ter problemas com a obtenção de capital, recrutamento e formação da mão-de-obra, 
e manuseamento de custos administrativos. Consequentemente, as grandes empresas são 
menos vulneráveis ao risco de falência.

A literatura da gestão científica define as causas do declínio de duas formas. O pri-
meiro tipo de causa está relacionado com o declínio industrial, o qual ocorre quando as 
empresas de uma dada indústria (nicho) diminuem em número ou sofrem transformações, 
reduzindo o número de empresas que a indústria pode suportar, o que pode afectar todas 
ou grande parte das empresas da indústria (Cameron et al, 1988). Por exemplo, a indústria 
de têxtil e confecções portuguesa encontra-se numa fase de declínio devido à diminuição 
da procura deste tipo de oferta em Portugal, estando a ser deslocalizada para países onde 
a mão-de-obra é mais barata. Um segundo tipo de causa do declínio organizacional ocorre 
quando uma empresa em actividade numa indústria estagnada ou em crescimento apresenta 
um desempenho abaixo da média da indústria (Cameron et al, 1988).       

Existem três causas principais que conduzem as empresas a entrar na fase de desen-
volvimento do declínio: uma mudança ambiental desfavorável para a organização, a estrutura 
ineficiente, e fracas estratégias desenhadas pelos decisores da organização (Figura 4). A 
fase de desenvolvimento do declínio é o momento a partir do qual o movimento descen-
dente da organização começa. Os sintomas nesta fase podem ser observados a dois níveis: 
os sintomas iniciais relacionados com problemas operacionais e estratégicos e os sintomas 
finais que estão associados ao declínio do desempenho financeiro.

As organizações começam a perder os seus recursos (financeiros, humanos e materiais) 
quando entram numa tendência de declínio. Normalmente esta escassez de recursos limita 
as tentativas de recuperação bem sucedidas. Consequentemente, é de extrema importância 
reconhecer o momento em que se inicia o declínio porque permite maximizar as hipóteses 
de recuperação atempada da organização.

Fonte: O autor

Figura 5  Detecção antecipada do declínio organizacional
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Reconhecimento do declínio 

O desempenho organizacional começa por se deteriorar durante a fase de desenvolvi-
mento do declínio. A fase do reconhecimento do declínio é um ponto importante no processo 
de falência/recuperação. O reconhecimento precoce aumenta as hipóteses de sobrevivência 
da organização. Na fase de desenvolvimento do declínio existe um hiato entre aos sintomas 
iniciais e finais. O reconhecimento tardio do declínio por parte da gestão pode ser explicado 
de diversas maneiras. Primeiro que tudo, face ao hiato atrás referenciado, os sintomas iniciais 
de deterioração são provavelmente os principais indicadores inequívocos do declínio organi-
zacional. Em segundo lugar, em muitos casos a equipa de gestão não dá a devida importância 
aos primeiros sinais uma vez que estes não afectam o desempenho financeiro. Desde que a 
deterioração não seja visível, a equipa de gestão faz centrar as suas atenções em assuntos que 
não são cruciais para a organização. A equipa de gestão costuma negar o desenvolvimento 
do declínio até que a crise (normalmente financeira tais como dificuldades de obtenção de 
linhas de crédito em instituições de crédito) ocorra na organização. Koksal (2002) apresenta 
como outros sinais iniciais de declínio organizacional: pessoal excessivo, tolerância face 
à incompetência, procedimentos administrativos incómodos, poder desproporcionado do 
staff, substituição da substância pela forma, escassez de objectivos e decisões claras, receio 
do conflito, perda de comunicação efectiva e estrutura organizacional desactualizada. O 
reconhecimento do declínio trás consigo a necessidade de resposta ao processo de declínio.

Resposta ao declínio 

A resposta ao declínio em vez de estar focada na tendência que conduz a organização à 
falência, deve antes centrar-se na recuperação a começar o mais cedo possível no ciclo de vida 
negócio. É a capacidade para detectar e identificar os sinais de eventuais problemas o mais cedo 
possível no ciclo de vida do negócio que conduz a uma mais rápida e bem sucedida recuperação. 

Após graves crises financeiras, nem sempre mas muitas empresas acabam com a en-
trada de um processo especial de recuperação e falência (Decreto-Lei n.º 315/98, de 20/10) 
num tribunal judicial de 1ª instância. 

De qualquer maneira, com ou sem protecção do tribunal, a equipa de gestão procurará 
responder com uma reorientação estratégica, através da implementação de um conjunto de 
medidas ao nível corporativo tais como: diversificação da linha de produtos, estabelecimento 
de novas alianças com outros parceiros; ao nível do negócio tais como: aumentar a quota de 
mercado e volume de negócios, redução da linha de produção e liquidação de alguns activos 
para gerar fundos (Barker, 1992). No modelo proposto na Figura 4 a resposta ao declínio 
ocorre ao nível das actividades estratégicas e operacionais da organização.

Durante a fase de resposta ao declínio, a qualidade dos recursos humanos diminui 
devido ao abandono da organização de gestores com valor, dado que estes não querem ter no 
seu curriculum a passagem por uma empresa falida. Este tipo de situações força a organização 
a realizar os esforços de recuperação com uma equipa de gestão menos competente. Uma 
outra questão que se coloca nesta fase do declínio está relacionada com a culpa de todos 
os problemas, que é normalmente atribuída a uma só pessoa, geralmente o presidente ou o 
sócio-gerente principal. Alguns investigadores defendem que a substituição do responsável 
máximo trará “sangue novo” à organização. A teoria sugere que o novo gestor tem poder 
suficiente para quebrar o “status quo” e ser capaz de observar as principais disfunções na 
estrutura da organização com a sua visão de “outsider”. Contudo uma abordagem contrária 
sugere que as organizações podem mostrar resistência ao novo gestor, um “outsider”, e às 
suas novas ideias. Esta abordagem argumenta que a falta de confiança joga um importante 
papel na resistência. No modelo apresentado na Figura 4 a interferência da gestão começa 
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com a substituição de liderança e/ou substituição parcial da equipa de gestão. Por outras 
palavras, a resposta começa no topo da hierarquia organizacional.

A centralização do processo de tomada de decisão é inevitável como resposta ao 
declínio de forma a controlar a organização através de sistemas de controlo eficazes. As 
mudanças estratégicas que podem ser consideradas como resposta ao declínio podem ser 
agrupadas em cinco categorias (Whetten, 1987): domínio da defensivo  orientadas para 
preservar a legitimidade do domínio das actividades actuais e proteger a organização das 
condições ambientais hostis; domínio da parceria e joint venturing  não só permitem 
aliviar a pressão financeira como permitem diminuir os riscos e responsabilidades podem 
ainda ajudar a recuperar a credibilidade junto das instituições financeiras; domínio ofensi-
vo  procura expandir as actividades que a organização desenvolve com sucesso; domínio 
da consolidação  implica a redução da dimensão do domínio ocupado pela organização, 
limitando a sua actividade aos principais produtos e serviços; e domínio da substituição  
envolve a substituição de um conjunto de actividades por outras.         

     

Resultado do declínio

O resultado do processo de declínio tem como resultado a recuperação da organização 
ou a falência e eventual liquidação. Em virtude da temática da recuperação empresarial não 
ser objectivo de desenvolvimento no presente artigo, recomendamos a leitura dos trabalhos 
de Pandit (2000) e de Slatter e Lovett (1999).

4. LINHAS DE INvESTIGAÇÃO fUTURAS

A literatura da especialidade tem desenvolvido modelos explicativos das causas que 
levam as empresas a entrar em declínio e eventualmente caminhar para a falência. Ou seja, é 
o resultado negativo do processo de declínio organizacional que tem sido mais explorado e em 
particular numa vertente financeira. O segundo resultado possível do declínio organizacional é 
uma eventual recuperação para níveis de desempenho organizacionais que tornem as empresas 
viáveis económica e financeiramente como entidades sociais na prossecução dos seus objecti-
vos. Dada a natureza do fenómeno parece natural categorizar e analisar as questões básicas de 
investigação utilizando um quadro de análise baseado no tempo incluíndo uma análise do tema 
tendo em conta o conteúdo [das estratégias de recuperação - Hambrick e Shecter (1983)], 
contexto [precisamos primeiro compreender o como e o porquê da empresa ter entrado numa 
situação de crise - Slatter e Lovett (1999)] e processo [identificação das características 
dos gestores que recuperam as empresas com sucesso - Bibeault (1982) e Slatter e Lovett 
(1999)] da recuperação empresarial como resultado positivo do declínio organizacional.

     
5. CONSIDERAÇÕES fINAIS

O declínio organizacional é um processo complexo e holístico que compreende uma 
degradação prolongada no tempo do desempenho organizacional ditada por um conjunto de 
variáveis comportamentais relacionadas com factores ambientais, a estrutura organizacional, 
o capital humano e a postura estratégica, determinando um resultado positivo (recuperação) 
ou negativo (falência) que é função de uma reacção da gestão ao fenómeno. O presente artigo 
pretendeu evidenciar a importância dos aspectos não financeiros, descrevendo um conjunto 
de factores estudados na literatura de diferentes escolas de pensamento que fornecem sinais 
de declínio organizacional (indicadores não financeiros) antes do advento da crise financeira 
(indicadores financeiros) se instalar. 
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