
A nossa empresa constr6i-se diariamente,
com o esforEo de todos e com um magnifico
espfrito de equipa. N5o 6 perfeitar mas

tamb6m ia sabemos que n5o existem
organizagdes perfeitas. Sabemos 6 que todos
n6s, e iomos jd quase cinco mil colegas,
damos toda a nossa paixSo para a melfrcrar
continuamente. Sim, a nossa empresa:in5,o 6
perleita, mas 6 uma empresa fant6stica de
que todos nos orgulhamos e 6... nossa.

Hoje, mais uma vezr temos uma distribuigio
ilegal de panfletos sindicais i nossa porta,
tentando denegrir o que fazemos, destruir as

nossas vit6rias e, suprema ironia, tentar
convencer-nos a n5s, de que na realidade n5o
gostamos do nosso projecto e do que fazemos.
Serd que as pessoas que escrevem e

distribuem estes panfletos sdo meramente
demag6gicas, ou s5o verdadeiramente
frustradas, infelizes e convencidas de que

todos os outros carregam tamb6m a vida is
costas como se de um fardo insupo*5vel se

tratasse?

Este panfleto sindicalr uryta vez mais, estd

carregado de odis, medtiias;"ftaledi'cEncia e
preconceito. Aqueles que o escrevem
mostram-se confiantes de que poderiam fazer
muito melhor. Porque n5o o fazem entio?
Porque nio criam a organizaESo perfeita, onde
todos iriam trabalhar sem custo nem esforEo e

ganhar tanto quanto quisessem? Porque
preferem investir o seu tempo a tentar destruir

aquilo que os outros:o.s:ru'rafii con esforqo
e paixio, em vez de se a.ca'er eies proplics
nos seus projectos? -a:'rcem-se nesse desaftoi
Apenas um alerta,..,.,ai ser diferente e vai ser

duro, estejam preparados porque destruir 6

sempre muitissimo mais fdcil do que construir.

Infelizmente para nos, as pessoas que escrevem
estes panfletos sindicais prefereni continuar a

ident;ficar ou a inventar defeitos, e ce rn eles
S^-----!-.- 'L-" -'.-.-J-. .-r-4^ien-LAi iemOnSIiE, (il- c:i; iij;J iiI3C0 e qUel

imaginem (!) precisamos que e es nos
protejaml!! 5im, nos sabemos que temos
defeitos, que temos problemas e sabemos que
nEo somos perfeitos. Mas por favor, nio nos
venham proteger, n3o voc6s. Nos j6 vimos o

resultado da vossa protecgio e nio queremos
isso para a nossa empresa.

Senio vejamos, quanto custou ao pais a tio
estranha quanto longa greve dos pilotos da

transportadora aerea TAP, que nio gerou a

minima sirnpatia popular? Que beneficios
colherarn os absentistas? Com que imagem
ficou o pais aos olhos da comunidade viajante
e tur[stica '^te'-::l^-:'? Va -:- ;-€ €rptc3-
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sindicato dos pilotos e a alguns dos seus
associados s€, por algum momento,
imaginaram os prejulzos causados e

companhia, aos demais trabalhadores e a

todo o tecido social.
Sem que se tivesse percebido muito bem os

contornos de tal paralisa96o, o pais nio deixou
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de ficar escandalizado com uma fatia de 2oo/o

do capital social a que dizem ter direito no
processo de privatizaE5o. E por que carga de
Sgua? Quando o Estado grassa em desconforto
interno 6 descr6dito al6m fronteiras, quando
se perdem no calenddrio os dias de absurdas
paragens dos comboios da CP e do
Metropolitano de Lisboa, se16 que ningu6m se
incomoda com os custos suportados pelo
nosso Pais pelas incontdveis "jornadas de
i u fa---d os s i i-iu-icaii si as i i-pa i ac a so-f ii-aig: 5m--
se preocupou em saber quantos sto, quantos
dias de trabalho ocupam com "formas,'de
luta", quanto trabalho n5o realizado atiram
para os braEos dos colegas?

Aqueles que dizem defender os trabalhadores
sio frequentemente os "coveiros" de tantas e

tantas empresas, empenhados em denegrir,
publicamente, a imagem corporativa pelo
mais infimo pormenor. Por essas e por outras,
espantam-se quando o valor das companhias
baixa e os concorrentes i sua aquisiqio jogam
tudo com tal argumento. Provavelmente, o
passo seguinte seri o co*e nc quadro de
pessoal. Provavelmente,, sglto sacrificados
aqueles que estavain contra a greve"

Foi o que aconteceu na drea dos contact centers
em Espanha, aqul a nosso lado!

Com perdas irrepardveis para os trabalhadores
espanh6is de Contact Center, tantos foram os

clientes que optaram por uma deslocalizagEo

para a Am6rica do Sul, onde mio-de-obra
qualificada, com muita vontade de novos
projectos e careiras, agndeceu a oportunidade.

Esta Srea j6 representa para o pais mais de 5o
mil postos de trabalho. E a din6mica que se

,,. €sti a criar 6 de criagio de novos empregos,
-., seja no litoml, em Matosinhos (5oo postoi de
., trabalho at6 ao final de zot6), seja no interior,

.=&Cas#fancgSlis zoo). Vieira do Minho
abe,'ado--e#

,,:, ftgt-qg igqr estas certezas e

i@6.$oguererver o que
esti i vi,sta. :


