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A Garland é uma transportadora centenária fundada em Portugal por um inglês. 
Mais de duzentos anos volvidos, os líderes da empresa mantêm a fleuma britânica 
apesar de se exasperarem por vezes com a (falta de) visão estratégica do país. 

Navegar as crises 

N GARLAND 

p
ara liderar urna empre-
sa, é preciso, por vezes. 
ser-se criativo princi-
palmente em tempos de 
incerteza. Como por al-
turas cio 25 de Abril de 

1974. bicho-papão das elites re-
sidentes em Portugal. O negócio 
da Garland. como da generalida-
de das empresas. caiu vertigino 
samente. Não havia nem expor-
tação nem importação. Era previ 
so encontrar uma alternativa pa-
ra aguentar aquele momento de 
indefinição histórica. "O negócio 
caiu a pique. As grandes empresas 
saíram do pais. não havia impor 
tação e exportação". recorda Bruce 
Dawson, presidente não-executivo 
(chairman) da Garland, à FORBES. 
O irmão, Peter Dawson, hoje pre-
sidente-executivo. teve unia ideia 
que ajudou a empresa de transpor-
te a aguentar aqueles anos: o trans-
porte de mobílias das famílias nu-
ma época de êxodo de muitos por-
tugueses e estrangeiros abastados. 
"Ingleses", na maioria, brinca Pe-
ter à FOR BES. 

A Garland, fundada em 1776, 
é uma empresa especializada em 
transporte e logística. e já assistiu a 
crises atrás de crises num pais tão 
pródigo em cria-las. Viu regimes a 
cair, outros a elevarem--se. supe 
rou crises económicas e políticas, 
e ficou cá para contar como as su-
perou. Esse saber-fazerem tem-
pos de crise também é visível nos 
períodos de paz económica e so-
cial. Hoje, sabem que a gestão deve 
ser feita para acautelar novos em-
bates, pelo que preferem ser uma 
empresa pouco alavancada e com 
uma situação de liquidez confortá-
vel. O objectivo é apresentar-se le-
ve e ágil, pronta a aproveitar opor-
tunidades sem bagagem nem des-
pesas fixas atrás. E. no que toca a 
diversificar negócio. a Garland es-
tá atenta a oportunidades. apesar 
de ser uma empresa "conservado-
ra', nas palavras de Bruce. Aposta 
em nichos, como o transporte es-
pecializado de produtos vários a 
granel. E tem uma lança recente 
num país estrangeiro. com  a aber-
tura de um escritório em Marrocos.  

Garland 
Fundação: 
1776 
Presidente. 
-executivo: 
Peter Dawson 
Facturação (2017): 
128 milhões de euros 

A Garland foi 
fundada há 242 
anos por um inglês, 
Joseph Garland, em 
Lisboa, e dedicava-
seá importação de 
bacalhau. Foi uma das 
empresas nacionais 
à qual foi outorgado 
o direito de imprimir 
moeda, em 1848, 
dois anos depois 
da fundação do 
Banco de Portugal, 
que partilhou com 
outras empresas 
a impressão de 
dinheiro até ao final 
do século. No século 
xix deu-se a entrada 
dos Dawsons na 
Garland, quando 
o "rapaz do chá", 
bisavô de Bruce e 
de Peter, ascendeu 
à presidência da 
empresa. 

em Casablanca. e dois em Espanha, 
em Barcelona e Valência, em 2014. 
Foi urna internacionalização que 
nasceu com o detectar de oportu-
nidades específicas. -Em Marrocos. 
foi uma oportunidade focada ini-
cialmente na parte dos contentores 
de granel. de líquidos e secos", no 
sector transitado. segundo Peter. já 
em Espanha, oportunidades parti-
culares na área da navegação apa-
receram. "Tínhamos conhecimen-
tos lá". diz Bruce. que lhes abriram 
negócio nas duas cidades portuá-
rias. "São duas oportunidades per-
to de casa", acrescenta, pelo que o 
risco é mais controlável. 

EMPRESA LEVE 
A Garland não tem frota própria. 
nem de pesados nem de barcos. 
Os grandes activos próprios da em-
presa limitam-se, grosso modo, às 
infra-estruturas de armazenamen-
to das mercadorias. "0 camião não 
é importante. O mais importante é 
a carga que está lá dentro", segun-
do Bruce. Isto é, o serviço. A com-
panhia escolheu ter unia postu-
ra mais leve em termos de bens 
de capital. já experimentaram ter  

frota própria. mas adquiriram-na 
"na pior altura": durante a crise fi-
nanceira de 2008. Os 15 camiões 
comprados foram uma má deci-
são. "Não conseguimos cargas em 
diversas partes da Europa por cau-
sa dessa crise e resolvemos vender 
logo a frota", o que aconteceu me-
ses depois, explica Bruce. Foi uma 
decisão "muito rápida", feita com 
um pequeno prejuízo. "Como os 
ingleses dizem, 'we've cut our las-
ses quickly (eliminámos rapida-
mente as nossas perdas]". afiança. 

Bruce suhl i n ha que a especiali-
dade da sua empresa não é.ser do-
no de frotas, mas fornecer serviço 
de carga - tanto na terra como no 
mar - e. em menor escala. gerir pa-
trimónio imobiliário. esse sim per-
tencente à Garland e com uma uni-
dade interna dedicada a ele. a Gar-
land Gestão Imobiliária. "No mundo 
para onde estamos a caminhar. te-
mos de concentrar o negocio no co-
re business de uma empresa. O res-
to. subcontrata-se". resume Bruce, 

A familia Dawson aposta igual-
mente na tecnologia, um factor de 
ganhos de eficiência - e de negó-
cio. A concorrência das multinacio- 

FOTOS DE VICTOR MACHADO 
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EMPRESA FAMILIAR 
A Garland conta 242 anos de 
actividade, mas só chegou às mãos 
da familia Dawson no século XIX. 

Bruce (à direita), é actualmente o 
presidente não-executivo (chairman) 
da Garland, enquanto o irmão, Peter, 
assume a liderança operacional da 
empresa. Actualmente, a Garland 
divide-se em três áreas de negócio: 
transporte terrestre, transporte 
marítimo e logística. "Temos hoje 
uma companhia diversificada dentro 
do ramo do transporte logístico", diz 

Peter. Este ano, a Garland operou 
uma reestruturação que fundiu 

duas empresas que compunham 
a Garland, a Garland Transportes 
e da Garland Paletes Expresso, na 

terceira, a Garland Trânsitos, hoje 
denominada Garland Transport 
Solutions. A centralização do negócio, 
e a criação de sinergias que daí 
advém, é a principal razão para esta 

reorganização do organigrama. 

A Garland prefere ser uma empresa pouco alavancada, com 
baixos níveis de financiamento. O objectivo é ser leve e ágil. 

nais também presentes em Portu-
gal foi o motor da mudança nesta 
dimensão. "Se nós não consegui-
mos investir em sistemas tecnológi-
cos. não vamos sobreviver. Os pre-
ços estão cada vez mais a cair. as 
exigências dos clientes estão a au-
mentar, e muitas dessas exigências 
têm de ser controladas tecnologi-
camente". defende Peter. 

Os seus clientes exigem visibili-
dade e querem saber sempre onde 

está a carga a determinado momen-
to. A Garland apostou num sistema 
de track-and trace, permitindo aos 
clientes ver quando a sua carga foi 
recolhida, quando chega ao arma-
zém, quando sai, a rota, e quando 
foi finalmente entregue. "Estamos a 
meio da implementação deste sis-
tema novo". ressalva Peter. Aque-
le implicou uma reorganização in-
terna dentro da área de transpor-
te: criou-se uma unidade para o 

MUDANÇA DE ESTRATÉGIA 
A Garland já experimentou ter frota própria, mas adquiriram-na "na pior altura": 
durante a crise financeira de 2008.0515 camiões comprados foram uma má 

decisão. Actualmente, a empresa não tem frota própria. Os grandes activos 
limitam-se às infra-estruturas de armazenamento das mercadorias. "O camião 

não é importante. O mais importante é a carga que está lã dentro", segundo 
Bruce Dawson, choirman da Garland. 
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"A costa atlântica é um dos maiores bens neste 
país". assevera Bruce Dawson. Mas reconhece que 
as políticas públicas não têm estado à altura. 

N  GARLAND 

planeamento dos meios de distribuição 
(camiões, contentores, aviões), e a área de 
apoio ao cliente, que trata da documenta-
ção e de resolução de eventuais problemas. 
A somar a estas duas está a transversal -
e naturalmente g existente - área comer-
cial, cujo objectivo é ode encontrar novos 
clientes para a casa. Mas, além destas exi-
gências tecnológicas, é preciso ter uma ca-
ra, dar o conforto da confiança que só se-
res humanos podem dar. "A nossa ideia é 
de ter contacto de pessoas com o cliente. 
A parte tecnológica é importante, mas que-
remos manter a parte humana com os clien-
tes. Contacto telefónico e se necessário vi-
sitá-los", defende Peter. 

ATRASO NAS INFRA- 
ESTRUTURAS 
Como empresa que depende da disponi-
bilidade da marinha mercante para dis-
tribuir as mercadorias dos seus clientes. 
a Garland mantém-se atenta ao clima la-
borai nos portos portugueses. E tanto Pe-
ter como Bruce manifestam confiança nos 
portos, mas apreensão com o cansaço de 
alguns armadores que desistiram de Por-
tugal. preferindo ancorar em Espanha. 
"A navegação é uma área tradicional da 
casa, somos agentes de armadores. Mas 
os armadores mudam muito de ideias. não 
temos muito controlo nela". assume Peter. 

A instabilidade laborai no Porto de Lis-
boa é uma das razões para esta desistência 
da parte dos armadores. A Garland segue 
com atenção os diferendos entre os opera-
dores dos terminais e os sindicatos. "Nós, e 
outras organizações de carregadores. ex-
portadores. sentimos uma grande pressão 
atrás de nós com os armadores insatisfei-
tos". diz Peter. 

Há uns que saíram de Portugal e não 
voltaram - e quem ganha são os portos do 
país vizinho, defendem os irmãos. "Se um 
armador decidir não vir a Lisboa, o im-
pacto pode ser muito grande". diz Bruce. 
"Se nós perdemos um, o nosso lucro, a úl-
tima linha. fica afectado". Porém, nenhum 
dos irmãos tece considerações sobre a jus-
teza das greves no porto lisboeta. "Não es-
tamos por dentro dos conflitos. Nós quere-
mos é a paz no porto de Lisboa. Está mui-
to bem desviar navios para Setúbal, mas 
a maior parte dos produtos que entram e 
saem em Lisboa é pelo lado norte do rio 
Tejo", analisa Bruce. 

Em termos de infra-estruturas, os dois 
responsáveis pela Garland notam que há 
um enorme atraso na sua concretização. 
"A costa atlântica é um dos maiores bens 
que existem neste país", assevera Bruce. 
Mas as políticas públicas não estão à al-
tura do imenso activo ao dispor de Portu-
gal. A inexistência de ligações ferroviárias é 

A Garland, que começou como uma empresa de 
navegação, faz hoje transporte aéreo, marítimo e 
terrestre, e desenvolve mais afincadamente a parte 
logística, como a gestão de stocks. Dispõe de 80 
mil metros quadrados de armazenagem - entre as 
instalações de Abóboda, em Cascais (foto), onde fica 
a sede, e os centros da Maia e da Mealhada - sendo 
que 40 mil são propriedade da empresa. Trabalham 
principalmente com as viçosas indústrias têxtil, 
calçado e automóvel neste ramo. 

um problema. ainda à espera da conclusão 
de uma obra tão estrutural como a da no-
va ligação entre Sines e Espanha. Já muito 
atrasaria face à inauguração do porto, em 
1978. "Nunca houve uma linha ferroviá-
ria para levar os contentores para o inland 
de um porto muito eficiente e que funcio-
na muito bem", critica Bruce. "Nós esta-
mos na costa Oeste da Península ibérica. 
Por que é que um barco tem de ir a Barce-
lona quando podemos pôr as cargas em Es-
panha com boas vias de comunicação?", la-
menta. E descreve a importância do porto 
de Sines graças ao facto de estar numa po-
sição privilegiada, sendo o primeiro por-
to de entrada na Europa de navios prove-
nientes das Américas e de África. "Preci-
samos de comboios rápidos que cheguem 
àquela zona. Precisamos de ser mais efi-
cientes". defende. 

Bruce confessa-se céptico sobre o des-
tino do novo porto de Lisboa. "Já demos a 
volta a todo o Tejo relativamente ao sítio. 
Entretanto, Lisboa já perdeu". lamenta. Os 
irmãos defendem que a ausência de deci-
sões definitivas prende-se como facto de o 
Governo ainda não ter assegurado procu-
ra. "Um terminal de contentores tem sem-
pre de ter hoje um armador que pegue nes-
se terminal. Porque é que eles não avan-
çam com o Barreiro? Penso que é porque 
ainda não apareceu um grande armador 
disposto a fazer um contrato de 20 anos 
para utilização do terminal", aventa Bru-
ce. E fala sobre as dúvidas relativas à na-
tureza do novo porto: será exclusivamen-
te para contentores ou servirá de terminal 
multiúsos? "O que se lê nas entrelinhas é 
que ainda não devem ter negócio suficien-
te para ser só de contentores", diz. 

Indefinição eterna. Um Portugal que 
parece que não muda. 242 anos depois. 
O PEDRO CARREIRA GARCIA 

"Que o barco da tua vicia seja leve, 
apenas com a carga que mais precisas " 
JEROME K. JEROME, ESCRITOR BRITANICO, 
AUTOR DE "TRÊS HOMENS NUM BARCO". 


