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«A Apparel Ventures Europa Têxtil (AVE) é uma 
empresa especializada em fatos de banho e moda 
de praia que trabalha quase exclusivamente para 
um cliente. Nos últimos anos, esse cliente tem au-
mentado o nível de descontos e, consequentemen-
te, a margem da empresa tem vindo a reduzir de 
ano para ano. Em 2007/ 08 verificou-se ainda uma 
redução significativa do número de encomendas, 
motivada pela crise económica internacional. Nes-
te contexto, tornou-se inevitável o despedimento 
colectivo de 54 pessoas.»
Quem conta o caso é o responsável pelo proces-
so, Carlos Pereira, director de recursos humanos 
da AVE, que sublinha que «a saída de um cola-
borador, seja ela por conveniência ou de acordo 
com o trabalhador, ou contra os interesses deste, 
constitui sempre um elemento gerador de ‘stress’. 
Um despedimento em massa é, por isso, uma si-
tuação que exige cuidados extremos – reitera. Em 
primeiro lugar, há os interesses e as expectativas 
dos trabalhadores. Sabia-se que existiam algumas 
famílias monoparentais que dependiam dos salá-
rios do trabalhador desvinculado. A transição da 
vida activa para o desemprego seria um processo 
doloroso e a média de idades e as competências 

Os despedimentos fazem parte da vida das 
empresas. É um tema incómodo mas incon-

tornável. Por muito penoso que possa ser, 
por vezes é uma questão de sobrevivência da 
empresa. No entanto, pode-se tentar mino-

rar os inevitáveis efeitos negativos. Foi o que 
fez a Apparel Ventures Europa Têxtil, com 
a ajuda da Intelac Recursos Humanos, no 
processo de despedimento colectivo de 54 

pessoas. O resultado comprova que «muitas 
vezes pequenas ofertas produzem grandes 

efeitos».

Pequenas ofertas
com grandes efeitos

Texto: Ana Leonor Martins

Carlos Pereira...
«Enquanto gestor de 
pessoas e cidadão 
consciente da minha 
responsabilidade, 
o pensamento que 
me dominava era o 
de que 54 pessoas 
iriam ser colocadas 
numa situação di-
fícil, para a qual a 
sociedade poderia 
demorar a encontrar 
respostas dignas.»

escolares e profissionais não iriam contribuir em 
nada para a transição inversa.»
Por outro lado, «entre os trabalhadores que fica-
vam, iriam surgir fenómenos de desilusão e de 
desmotivação, que poderiam constituir sérios pro-
blemas à sobrevivência da empresa», reconhece 
Carlos Pereira. E a imagem da empresa também fi-
cou afectada, quer na comunidade em geral, quer 
no conjunto de parceiros. Mas todos perceberam 
que a AVE estava com uma atitude de seriedade 
neste processo. Não abandonámos as pessoas. 
Enquanto gestor de pessoas e cidadão conscien-
te da minha responsabilidade, o pensamento que 
me dominava era o de que 54 pessoas iriam ser 
colocadas numa situação difícil, para a qual a so-
ciedade poderia demorar a encontrar respostas 
dignas.»
A solução encontrada, para além de «obviamente ga-
rantir todos os direitos das trabalhadoras» – tratou-
se apenas de mulheres, costureiras –, foi apoiá-las 
através da formação na preparação da transição 
que as suas vidas iriam sofrer. Para «ajudar as pes-

 Três propostas formativas
O plano de formação desenhado teve por base o trabalho elaborado por Carlos Pereira ao nível do 
levantamento do perfil pessoal, do enquadramento social e das necessidades de qualificação de 
cada colaboradora. Assim, desenvolveram-se três propostas formativas, que Margarida Agra explica:
– Desenvolvimento de Competências Pessoais, com «ênfase no auto-diagnóstico, no desenvolvimen-
to da capacidade de comunicação, no incremento de condutas assertivas e no reforço da flexibili-
dade face às mudanças, bem como na preparação para a procura de um novo projecto profissional, 
quer este se encontre disponível no mercado, quer criando essa oportunidade; e um terceiro mo-
mento focado na valorização pessoal», refere a responsável.
– ‘workshop’ sobre Gestão de Transições, que integrou módulos como «Tempos de Mudança», «Ati-
tudes Face à Mudança», «Definição de Objectivos Pessoais» e «Gerir a Transição».
– Tecnologias de informação e comunicação (TIC), que visou dotar as costureiras com competências 
ao nível do sistema operativo Windows e nas aplicações Office mais usuais.
Carlos Pereira acrescenta que paralelamente foi «desenvolvido um trabalho de pesquisa da oferta 
formativa do concelho, cruzamento dos interesses e das competências das pessoas, com o respec-
tivo reencaminhamento para os centros de formação». Também foi dada formação em Coaching e 
Liderança, Socorrismo e Higiene e Segurança no Trabalho (SHST), Emergency First Response e Traba-
lho em Equipa. «A principal mensagem que se procurou passar nestas acções foi a de que os cami-
nhos existem, compete a cada um de nós procurar o melhor deles para alcançar os sonhos», realça o 
director de recursos humanos da Apparel.
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soas que durante anos deram o seu melhor para 
que a empresa tivesse sucesso e dar-lhes as qua-
lificações necessárias para facilitar a reintegração 
no mercado de trabalho», Carlos Pereira contou 
com a ajuda da Intelac Recursos Humanos. Marga-
rida Agra, responsável de formação da empresa, 
explica que a intervenção neste processo «surgiu 
em resposta ao pedido de procurar, em conjunto, 
estruturar num curto espaço de tempo uma res-
posta em termos formativos que actuasse em dois 
vectores fundamentais, a qualificação e o apoio na 
transição».
Na opinião de Margarida Agra, a principal dificul-
dade neste processo teve a ver com «a resposta a 
dar a cada pessoa e com o processo emocional de-
vastador que foi desencadeado e que acompanha 
o despedimento. Lidar com a revolta, a negação, 
a vergonha, o medo do futuro e a incerteza, a dor, 
a mágoa e a tristeza profunda que as atinge. E é 
preciso não esquecer que são pessoas já de si fra-
gilizadas, com vidas difíceis, dramáticas até», faz 
notar. «Muitas não puderam crescer, seguir sonhos 
ou construir projectos próprios. A dureza da vida 
obrigou-as, bem cedo, a ganhar o seu sustento. Al-
gumas, nem as qualificações básicas têm.»
«Mas passado o primeiro momento de choque – con-
tinua –, a maioria das colaboradoras da Apparel 
arregaçou as mangas e foram presença assídua na 
formação, participativas e motivadas em aprender, 
em áreas consideradas por elas como importantes 
no seu projecto pessoal. Algumas destas colabora-
doras traçaram o seu próprio plano de desenvolvi-
mento de competências, tendo em vista um perfil 
de competências a atingir enquadrado num novo 
projecto profissional.»

 Retorno positivo
Esta aposta da Apparel Ventures não surgiu com o 
processo de despedimento colectivo mas sim no 
seguimento da política de gestão de pessoas que 
Carlos Pereira implementou em 2002, por acreditar 
que a gestão de recursos humanos é «uma função 
nobre que tem que manter os frágeis equilíbrios 
entre diferentes actores e factores conflituantes por 
natureza e garantir a produtividade da organização 
e a qualidade de vida das pessoas. Essa política 
consiste não só em dar formação mas em garantir 
que a mesma seja qualificante e tenha consequên-
cias no desenvolvimento pessoal, profissional e so-
cial.» Margarida Agra comprova isso referindo que 
«o Departamento de Recursos Humanos da AVE as-
sume, há já alguns anos, um posicionamento proac-
tivo, actuando em estreita relação com o projecto da 

empresa e com a necessidade de qualificação dos 
colaboradores em áreas críticas da sua actividade, 
sendo a formação de e para as pessoas».
Carlos Pereira ainda está a avaliar os resultados prá-
ticos da forma como conduziu o processo de des-
pedimento colectivo, mas o ‘feedback’ «tem sido 
bastante gratificante». E tem exemplos que eviden-
ciam o sucesso da intervenção, como o da ex-cola-
boradora que agora está a trabalhar com crianças, 
algo que sempre quis fazer, ou de uma outra já num 
escalão etário sénior que está inscrita num curso de 
Educação e Formação de Adultos e que quer conti-
nuar para fazer estudos superiores. E os resultados 
dos questionários já recebidos, ainda que provisó-
rios, indicam que a taxa de reinserção no mercado 
de trabalho é superior a 70%.
«Não tenho dúvidas de que este é um dos caminhos 
para atenuar o efeito da crise nas pessoas», afirma 
Carlos Pereira. «Não é o único, mas é um forte con-
tributo. Andamos há décadas a ouvir que o mais im-
portante das organizações são as pessoas, contudo, 
nos momentos de crise, descartamos essa ideia. A 
desculpa é habitualmente financeira, mas como Sé-
neca disse, muitas vezes pequenas ofertas produ-
zem grandes efeitos.» 

Margarida Agra iniciou a sua 
colaboração com a Intelac 
Recursos Humanos como 
responsável pelas áreas de 
Formação e Consultoria em 
2008. É licenciada em Psico-
logia Clínica. Desempenhou 
funções na área de Formação 
Profissional desde 1993, 
colaborando com a Siemens, 
a CNS, a Plurifactor, a AIP e 
a Select Vedior, entre outras 
instituições. 

Carlos Pereira, licenciado em 
Gestão de Recursos Humanos 
e Organização Estratégica, é 
responsável administrativo 
e director de recursos hu-
manos na Apparel Ventures 
desde 2002. Antes trabalhou 
na Açoreana – Companhia 
de Seguros, na Sociedade 
de Construções ERG e na 
Ronda – Serviços e Sistemas 
de Segurança. Em 2006 foi 
considerado o «Gestor do 
Ano» pela «RH Magazine» (no 
ano anterior tinha recebido 
uma menção honrosa na 
categoria «Revelação», nos 
«Prémios RH2005» da mesma 
publicação).

Para Margarida Agra, a principal dificuldade 
no processo teve a ver com «a resposta
a dar a cada pessoa e com o processo
emocional devastador que foi desencadeado 
e que acompanha o despedimento».


