
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 32

  Cores: Cor

  Área: 21,63 x 25,90 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 77439322 01-07-2018

GRUPO GARLAND 

COM 242 ANOS AS PESSOAS 
CONTINUAM A SER O ATIVO PRINCIPAL 

Do comércio do bacalhau a um dos maiores grupos de Transportes, Logística e Navegação, o 
Grupo Garland viveu, ao longo de quase dois séculos e meio, momentos de glória e de derrota, 
de tempos áureos e de crises, de períodos de paz e de guerra. Mas sempre com a certeza de 
que as pessoas são um dos seus principais fatores diferenciadores, pelo que é estratégico a boa 
gestão dos seus colaboradores. 

Com 242 anos de história, o grupo Garland, de-
dicado aos Transportes, Logística e Navegação, 
sempre soube responder aos desafios. Gerida por 
quatro gerações da família Garland e por cinco da 
família Dawson, a Garland sempre elegeu as pes-
soas como seu ativo principal. «Somos uma em-
presa constituída por pessoas, que fazem a 
diferença diariamente junto dos nossos clientes e 
fornecedores, pelo que reconhecemos a impor-
tância e consideramos estratégico gerir bem os 
nossos colaboradores», garante Ricardo Rocha, 
diretor de recursos humanos do Grupo Garland. 
Constituída por mais de 400 colaboradores, dos  

quais, 5o%, têm menos de 40 anos, a equipa da 
Garland é «jovem, motivada e ambiciosa». Conta 
com «colegas de elevado potencial e outros com 
experiência consolidada e reconhecida nas nossas 
áreas de negócio, que nos permitem atingir os re-
sultados que são conhecidos e olharmos com 
bons olhos para o futuro», adianta o responsável. 

GESTÃO BASEADA EM VALORES 

Quanto à gestão de recursos humanos Ricardo 
Rocha diz que os desafios são diários: e consis-
tem na atração, retenção e desenvolvimento dos  

seus colaboradores. Bem como na integração de 
políticas e processos de recursos humanos coin-
cidentes com os objetivos do negócio e da cul-
tura da empresa e gestão da mudança. De 
salientar ainda «a manutenção cla cultura Gar-
land, num momento de grande crescimento do 
nosso negócio — fator que, aliás, sempre nos di-
ferenciou face aos demais», bem como «a gestão 
das expectativas, que é um dos processos mais 
importantes na gestão de pessoas». 
Aos picos de trabalho, os colaboradores respon-
dem com «dedicação e compromisso», aliás va-
lores-chave no Grupo Garland. «Quando se tem 
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Fundada em 1776, a Garland é uma das cinco companhias mais an-

tigas do país. Fundada por Thomas Garland, um comerciante inglês 

que um ano antes, devido a uma tempestade, se viu forçado a desviar 

o seu barco para o porto de Lisboa, a Garland começou por se dedicar 

ao comércio do bacalhau e da navegação. 

Com uma vasta história, a Garland chegou a ser uma das empresas portu-

goesas autorizadas a imprimir notasedeu apoio à primeira travessia aérea 

do Atlântico Sul empreendida por Gago Coutinho. Iniciou em1939 a sua 

atividadetransitária aproveitandoofacto de, coma II Guerra Mundial,Por-

tugal e Sukaformarem um corredor neutro por onde asmercadoriaspode-

riam continuar a circular. O negócio da Logística arrancou em 1994 e em 

2017 deu um impulso no negócio de e-commerce, onde conta com vários 

clientes, entreosquais a Farfetch. 

Atualmente, o Grupo Garland tem o seu core business nas áreas de 

transportes, logística e navegação. Recentemente foi alvo de uma 

reestruturação interna com o objetivo de disponibilizar serviços de 

transporte globais de e para todo o mundo pelas vias terrestre, ma-

rítima e aérea mais flexíveis, com maior qualidade e menores tempos 

de trânsito, bem como de rentabilizar recursos, sobretudo tecnoló-

gicos - uma área em o Grupo já investiu perto de 2 milhões de euros. 

É constituído por nove empresas, distribuídas por quatro strategic 

business units, nomeadamente: Transportes (Garland Transport So-

lutions e Garland Maroc), Logística (Garland Logística), Navegação 

(Garland Navegação, Ocidenave e Ocidenave Espana) e Corporativa 

(Garland Laidley, Garland Gestão Imobiliária e Anacondaweb). 

Com sede na Abóboda (Cascais), está também presente em Aveiro, 

Maia, Marinha Grande, Mealhada, Palmela (Parque Autoeuropa), 

Portimão e Vila Nova de Gaia e cerca de 80.000 m2 de área logística 

de norte a sul do país. Tem filiais em Espanha - Barcelona e Valência 

- e em Marrocos - Casablanca. 

o privilégio de estar integrado numa equipa 
como esta, na qual todos os elementos sentem 
verdadeiramente a paixão de pertencer à família 
Garland e conhecem, profundamente, o negócio 
no qual estão inseridos, estas oscilações assu-
mem-se como mais um desafio dos muitos que 
nos são colocados e que têm de ser ultrapassa-
dos com sucesso». Para Ricardo Rocha a expli-
cação é simples: «Na Garland estamos 
integrados numa equipa na qual todos os ele-
mentos são tratados como sendo parte de uma 
grande família, que partilha valores e que está 
orientada e focada, na sua felicidade e na satis-
fação dos nossos clientes e fornecedores». 
Para o responsável de RH, os valores da equipa 
Garland resumem-se a uma palavra: "relação". 
«No nosso dia-a-dia, valorizamos muito a rela-
ção que estabelecemos com os nossos clientes, 
fornecedores e colegas de trabalho e procuramos 
que esta relação seja transparente, de confiança, 
honesta e com amizade, para procurarmos, dia-
riamente, preservar e melhorar a reputação que 
a Garland tem junto dos seus stakeholders.» 

MOTIVAR E RETER TALENTOS 

É sabido que nas empresas é cada vez mais im-
portante saber motivar e reter os seus talentos. 
Na Garland é uma aposta garantida como indica 
Ricardo Rocha: «Trabalhamos todos, sem exce-
ção e todos os dias, para proporcionar um am-
biente de trabalho de excelência e uma cultura 
de aprendizagem a todos os colaboradores, nos 
quais eles se sintam felizes, desafiados continua-
mente e alinhados com os objetivos e estratégia 
da empresa». São incentivados os convívios fre-
quentes e regulares entre colaboradores, a exis-
tência de um ambiente informal, mas 
"altamente" profissional, e relações abertas e de 
interajuda entre todos os colaboradores. Há 
ainda a preocupação por um acompanhamento 
personalizado: "Procuramos também que todos 
sintam que são tratados de forma igual e apoia-
dos, pelo que procuramos ouvir, de forma genui-
namente preocupada, as expectativas  

a rentabilização de recursos, sobretudo tecnoló-
gicos, para obtenção de uma maior eficiência. 
Este investimento tecnológico levou à reestru-
turação do modelo organizacional, de equipas e 
à formação nos novos métodos de trabalho, bem 
como a um acompanhamento próximo. 

«NÃO HÁ BONS, NEM MAUS PERFIS» 

No que diz respeito ao, recrutamento a par das 
competências técnicas, o "fit" do candidato pe-
rante a cultura e valores da Garland é o aspeto 
mais valorizado. «Costumo dizer muitas vezes 
que não há nem bons, nem maus perfis, há 
aqueles que encaixam e aqueles que não encai-
xam na nossa cultura e valores e necessidades 
técnicas, pelo que assumimos com grande serie-
dade, de forma criteriosa e transparente o pro-
cesso de seleção, não só para selecionarmos a 
melhor pessoa para a Garland, mas também 
pela responsabilidade que sentimos perante os 
candidatos com os quais nos deparamos e que 
confiam em nós a sua gestão de carreira», ex-
plica Ricardo Rocha. 
Atualmente estão a procurar estabelecer novas 
parcerias com entidades de ensino, de forma a 
«acolher e identificar os futuros talentos da Gar-
land». Atualmente, o grupo recebe estagiários 
de diversas instituições de ensino, e integra, 
fruto de uma parceria assumida no ano passado 
com a Escola Superior Náutica D. Infante, o me-
lhor aluno da Licenciatura de Gestão de Trans-
portes e Logística na nossa SBU de Transportes. 
Para o próximo ano, o grupo prevê alguma esta-
bilidade em relação a possíveis contratações. 
Motivados pela previsão de crescimento dos ne-
gócios, o foco principal está na melhoria dos 
processos internos e, consequentemente, nos ní-
veis de eficácia e eficiência interna. Contudo, o 
responsável não descarta novas contratações, 
«fruto do crescimento que temos tido acredito 
que teremos sempre oportunidades de recru-
tamento para aqueles que se revejam nos va-
lores da empresa e estejam motivados para 
acrescentar, diariamente, valor ao negócio», 
conclui. 

individuais de cada um", para além de serem va-
lorizados os contributos e inputs individuais na 
definição da estratégia da empresa. 
Também as políticas de compensação competi-
tivas não são descuradas, bem como os benefi-
cios sociais (finge benefits) que são 
disponibilizados aos colaboradores. Para além 
do seguro de saúde, existe um complemento re-
forma e prémios anuais de desempenho. 

FORMAÇÃO À MEDIDA 

O Grupo Garland conta com um plano anual de 
formação por área de negócio que deriva da ava-
liação de desempenho realizada a todos os cola-
boradores e que é consolidado num plano anual 
de formação Garland. As áreas formativas mais 
privilegiadas são de caracter técnico, para dotar 
os formandos de conhecimentos e competências 
técnicas inerentes ao negócio no qual estão in-
seridos, e de vertente comportamental, de forma 
a serem trabalhadas as "soft skills" individuais, 
competências críticas num negócio de pessoas, 
com pessoas e para pessoas. 
Sobre processos de mudança, destaque para o 
Projeto Evereste que esteve na base da reestru-
turação interna de que o Grupo Garland foi alvo 
há uns meses e que, entre outros objetivos, visa 
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LIDERANÇA 

GRUPO GARLAND 242 ANOS 

AS PESSOAS CONTINUAM 
A SER O ATIVO PRINCIPAL 


