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Awards” na categoria de ouplacement.
Fruto da conjuntura económica e po-

lítica nacional e internacional, o número 
de empresas que tem recorrido aos servi-
ços de outplacement da Egor tem vindo a 
aumentar, o que, de acordo com José Vaz 
Quintino, resulta do seu envolvimento 
em processos de mudança e reorganiza-
ção, sendo que «actualmente trabalhamos 
com empresas de diferentes dimensões e 
sectores de atividade», ressalva. De acordo 
com Rosa Coelho, «os clientes são cada vez 
mais exigentes face aos serviços que ad-
judicam», reforçando que «factores como 
ética, rigor, disponibilidade para com os 
participantes e resultados práticos assu-
mem particular importância neste tipo de 
programas e são características distintivas 
da nossa postura no mercado».

Disponibilizando, de forma geral, pro-
gramas fundamentalmente direccionados 
para cargos de top e middle management, 
a Egor também tem procedido ao acom-
panhamento de participantes com outro 
tipo de cargos e qualificações. «Os nossos 
programas de duração variável (entre três 
e 12 meses) são desenhados à medida das 
necessidades e objectivos de cada clien-
te, podendo a nossa intervenção envolver 
tanto a fase de preparação da desvincula-
ção, como o apoio aos ex-colaboradores 
na reintegração profissional», explica Rosa 
Coelho. «No âmbito da reintegração, os 
nossos programas implicam, entre outros, 
uma auto-avaliação e definição do pro-
jecto profissional, uma área de marketing 
pessoal, de treino de competências, uma 
abordagem ao mercado de trabalho (curri-
culum vitae, entrevista de emprego, redes 
sociais), a integração na nova empresa e a 
gestão de carreira. Relativamente às boas 
práticas que devem constar de um proces-
so de despedimento, e, embora a legislação 

Gerir processos de mudança que incluam 
redimensionamento dos colaboradores é uma tarefa 
difícil para as empresas, pois envolve a articulação das 
novas necessidades organizacionais com as expectativas 
dos colaboradores que ficam e os sentimentos daqueles 
que saem. Através dos serviços de outplacement da 
Egor, as empresas conseguem realizar com sucesso estas 
mudanças e readaptações. 

Em nomE  
da ExpEriência C

om cartas dadas no univer-
so dos recursos humanos, 
a Egor integrou o outpla-
cement na lista de servi-
ços que disponibiliza ao 
constatar as mutações do 
mercado de mercado, pau-
tadas por reestruturações 
e fusões. «Muitas empre-
sas efectuaram processos 
de downsizing de modo 
a adaptar a sua estrutu-
ra interna às exigências 

da envolvente externa», refere José Vaz 
Quintino, Business Partner da Egor. Nes-
te contexto refere que «o outplacement na 
Egor surgiu para dar resposta às preocu-
pações das empresas no âmbito da respon-
sabilidade social, dando mais relevância 
ao processo de desvinculação dos seus 

Na Egor os sErviços dE outplacEmENt sErvEm o 
propósito dE apoiar EmocioNal E tEcNicamENtE 
um Ex-colaborador, para potENciar a sua 
rEcolocação No mErcado dE trabalho, 
coNtribuiNdo para a mElhoria da sua auto-Estima

Fruto da conjuntura 
económica e política 
nacional e internacional, 
o número de empresas 
que tem recorrido 
aos serviços de 
outplacement da Egor 
tem vindo a aumentar, o 
que, de acordo com José 
Vaz Quintino, resulta do 
seu envolvimento em 
processos de mudança 
e reorganização

colaboradores». José Vaz Quintino revela 
que «actualmente, o peso dos serviços de 
outplacement no Grupo EGOR é bastante 
significativo, pois o número de projectos 
aumentou, fruto da conjuntura do merca-
do nos últimos anos».

Desenham cada projecto como um 
caso que depois executam, numa postura 
de parceria com a empresa que os pro-
curou e de compromisso com as pessoas 
desvinculadas. Na Egor, os serviços de 
outplacement servem o propósito muito 
específico de «apoiar emocional e tecnica-
mente um ex-colaborador, para potenciar 
a sua recolocação no mercado de traba-
lho, contribuindo para a melhoria da sua 
auto-estima, incrementando, simultane-
amente, o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional», afirma Rosa Coelho, Project 
Manager da Egor. No terreno, a colabora-
ção pode acontecer a um nível puramen-
te estratégico, com a Egor a assessorar a 
empresa na concepção, planeamento e 
comunicação da acção de desvinculação, 
ou a nível operacional, de forma a facilitar 
a recolocação dos colaboradores desvincu-
lados no mercado de trabalho. Com uma 
equipa composta por Consultores Senio-
res, detentores de experiências multidis-
ciplinares e que acumulam skills nas ver-
tentes de gestão de carreira, recrutamento 

e coaching, a Egor surge como uma das 
empresas de referência no mercado, com 
reconhecimento nacional e internacional. 
«Temos vindo a alargar a nossa interven-
ção fora de Portugal através do estabeleci-
mento de parcerias com “players” líderes 
no âmbito destes serviços», revela José Vaz 
Quintino, que destaca a experiência con-
junta com a Right Management, uma das 
empresas mundiais mais conceituadas no 
âmbito de career transition/ouplacement 
e organizational consulting. «O facto de 
adoptarmos as boas práticas que são refe-
rência nestes serviços tem-nos permitido 
fidelizar clientes e, ao mesmo tempo, ga-
nhar novos “espaços” no mercado», refere 
o responsável, assinalando como resulta-
do do trabalho desenvolvido a atribuição, 
em 2008, do 1.º prémio “Mind Leaders 
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portuguesa não obrigue as empresas a in-
cluírem os serviços de outplacement nos 
processos de desvinculação de colabora-
dores, José Vaz Quintino, Business Partner 
da Egor, acredita que este cenário poderá, 
muito provavelmente num futuro próxi-
mo, ser alterado «dado estar a ser objecto 
de análise a nível governamental». 

Um dos aspectos igualmente valoriza-
do num processo de outplacement refere-
-se aos colaboradores que permanecem 
na empresa e também aí os programas 
da Egor têm um papel importante. Rosa 
Coelho sublinha o trabalho desenvolvido 
ao nível da motivação e do engagement 
dos colaboradores que permanecem na 
organização «através de programas de 
gestão de mudança que podem incluir a 
articulação de diversas ferramentas, como 
employee survey, gestão de carreira, for-
mação e coaching individual e de equipa». 
A realidade é que encarar uma situação de 
desemprego nem sempre se revela simples, 
gerando no ex-colaborador sentimentos 
por vezes difíceis de gerir. Com uma vasta 
experiência em gestão de carreiras e coa-
ching, os consultores da Egor conseguem, 
numa tentativa de minimizar esses senti-
mentos, incutir nesses profissionais pensa-
mentos e sentimentos positivos com vista 
ao sucesso de todo processo. «Todos nós 
possuímos motivações que expressamos a 
nível pessoal, familiar e profissional», afir-
ma Rosa Coelho referindo que «a última 
variável tem para muitos um impacto mui-
to elevado no equilíbrio emocional, pelo 
que “perder” um emprego pode ter reper-
cussões negativas e nefastas em outras di-
mensões». Para a Project Manager da Egor, 
poder contar com um apoio especializado 
nesta fase «pode ser decisivo para manter 
a auto-estima e o controlo emocional, ge-
rindo a situação como uma oportunidade 

de desenvolvimento e não como uma fa-
talidade». É aqui que o outplacement de-
sempenha um papel preponderante, «ao 
nível do desenvolvimento de competências 
comportamentais e profissionais e na mu-
dança para “mindsets” mais apropriados 
ao actual mercado de trabalho, tornando 
o indivíduo mais competitivo», defende 
Rosa Coelho.

De entre os benefícios do outplace-
ment para as empresas são referidos o re-
forço da imagem institucional, a assunção 
de uma prática de responsabilidade social 
e o reforço positivo junto dos colaborado-
res que permanecem na empresa. Mas es-
tarão as empresas portuguesas receptivas 
a recorrer a este tipo de serviços? José Vaz 
Quintino defende que sim, a prová-lo está 
o facto de estes serviços serem procurados 

EgoR 

junto do Grupo Egor tanto por Empresas 
nacionais como multinacionais.

Questionado sobre a estratégia e posi-
cionamento da Egor nesta matéria a curto/
médio prazo, José Vaz Quintino revela que 
o objectivo é manter-se como uma empre-
sa de referência na área de outplacement, 
ganhando cada vez mais “espaço” de mer-
cado, tanto a nível nacional como inter-
nacional. «A nossa diferença é sermos um 
grupo multidisciplinar que possui serviços 
diversificados de Consultoria de Recursos 
Humanos que vão desde o recrutamento e 
selecção ao trabalho temporário, ao out-
sourcing, até à formação e desenvolvimen-
to, passando pelos sistemas de gestão orga-
nizacional, coaching e gestão de carreira», 
assinala. Quanto aos desafios que hoje se 
apresentam aos intervenientes no sector, 
José Vaz Quintino afirma que «em resulta-
do da conjuntura económica, o número de 
oportunidades de trabalho ainda é escasso 
face à procura, o que dificulta por vezes a 
reintegração dos profissionais nos timings 
desejáveis e no âmbito das qualificações 
detidas». O responsável da Egor conclui 
que «uma maior articulação entre as en-
tidades que recrutam e, por exemplo, os 
organismos estatais ligados à vertente de 
emprego poderão ser um elemento facili-
tador do processo».

a Egor podE assEssorar a EmprEsa Na coNcEpção, 
plaNEamENto E comuNicação da acção dE 
dEsviNculação, ou a NívEl opEracioNal, dE forma 
a facilitar a rEcolocação dos colaboradorEs 
dEsviNculados No mErcado dE trabalho

«Os clientes são cada vez mais 
exigentes face aos serviços 

que adjudicam. Factores como 
ética, rigor, disponibilidade 

para com os participantes e 
resultados práticos assumem 

particular importância 
neste tipo de programas»


