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TÊXTEIS, LDA.
Requinte, delicadeza e qualidade marcam as criações da Givachoice. A empresa de Paços de Ferreira
trabalha com grandes nomes internacionais da alta-costura e desenvolve peças únicas. No mercado desde
2012, valoriza a mão de obra altamente qualificada e assume-se como um “ateliê gigante de alta-costura”.

A

Givachoice foi fundada em abril de
2012, mas a sua história confunde-se
com a paixão de Conceição Barbosa pelo têxtil. A empresária trabalha
no setor há mais de 40 anos, sempre
como diretora de produção. Ainda
jovem ingressou numa empresa
com peso na área. Em abril de 1974,
apenas com 18 anos, assumiu a direção técnica de uma outra empre-

sa, que, por trabalhar com o mercado alemão, lhe deu a possibilidade
de viajar diversas vezes até ao país
germânico para adquirir formação
complementar. Desde então nunca
mais parou. Mas, há dois anos, optou por um caminho diferente: em
conjunto com a filha, Ana Almeida,
e o genro, Ricardo Almeida, iniciou
o projeto Givachoice, pelo qual diz
estar apaixonada. “Estou a transmitir tudo o que sei a esta nova geração”, sublinha. A empresa trabalha
com grandes nomes internacionais
da alta-costura e desenvolve peças
únicas de valor acrescentado. Os
tecidos que usam são delicados e
as técnicas minuciosas, sendo que
muitas peças exigem mesmo algum trabalho manual, que as máquinas não conseguem substituir.

CONFIANÇA
NO FUTURO
Apesar de a sua empresa
ser ainda jovem, Conceição goza de uma vasta experiência, fruto dos muitos anos em que trabalhou
na área. Na sua sabedoria,
diz ser importante passar
mensagens positivas e de
incentivo. “Vale a pena
trabalhar, investir, ser cor-

reto e lutar, assim como
agarrar os bons projetos”,
remata. No momento dos
agradecimentos não esquece todo o trabalho e
apoio dos seus colaboradores, que são uma peça
essencial para o sucesso
da Givachoice.

Como tal, a Givachoice assume-se
como um “ateliê de alta-costura
gigante”. As peças desenvolvidas
exigem muitas horas de trabalho e
mão de obra altamente qualificada.
Como explica Conceição Barbosa,
a empresa sobressai pela “arte de
construir bem aquilo que alguém
inspirado idealizou”. Por isso, na
Givachoice, valorizam-se as pessoas
e a estratégia passa por aliar a experiência de colaboradores com mais
anos na área à juventude de quem
agora está a começar. Além disso, o
trabalho que desenvolvem é “todos
os dias valorizado”, diz Conceição,
acrescentando que os 105 funcionários agem como uma equipa, numa
base de confiança e lealdade. “Somos um grupo de trabalho”, aponta.
Os valores de confiança e lealdade
estendem-se também aos clientes,
com quem a empresa mantém uma
“relação estreita”. Na verdade, muitas das vezes, a Givachoice participa na conceção das coleções desde
uma fase inicial e embrionária, em
que o que existe é apenas um esboço. Contribui com o seu saber, partilha ideias e ajuda até na escolha de
tecidos. “Faz toda a diferença perceber o que os clientes procuram e

muitas vezes ajudá-los”, afirma
Conceição, explicando que a
perfeição, a resposta rápida e
a eficiência muito contribuem
para a conquista dos mercados. Atualmente, quase 100%
do que produzem é exportado
para Espanha, França, Inglaterra, Itália e Alemanha.
Segundo Ana Almeida, o
trabalho português é muito
valorizado pelos criadores europeus. Como refere, “está na
moda trabalhar com Portugal,
que é agora o ateliê da Europa”.
A par dos mercados internacionais, a empresa aposta
em ideias nacionais. Conceição acredita ser importante apoiar os novos
talentos e, nesse sentido, a
empresa produziu toda a coleção do jovem estilista Pedro Neto,
primeiro classificado no Concurso
Bloom Portugal Fashion.
“Temos de acreditar nestas pessoas”,
sublinha.

Entre os projetos e sonhos para o
futuro está a criação de uma marca

ções, neste momento com cerca
de 1300 m2, ou, em alternativa, a
aquisição de um novo espaço para
armazenamento.
Apesar de ter os metros quadrados
contados, a Givachoice não abdica
do conforto e aposta numa decoração cuidada.
“O cliente gosta de saber onde é que
as suas peças estão a ser feitas. Nós

própria, que passará também pelo
segmento de alta-costura.
Segundo Ana Almeida, não faria
sentido ser de outra forma, pois estaria a desperdiçar-se o talento das
pessoas. A empresa está em franco
crescimento e, por isso, prevê-se
ainda o alargamento das instala-

não vendemos só a peça, vendemos
toda uma imagem”, realça Ana.
E, face ao sucesso que tem encontrado, o crescimento da Givachoice
deverá traduzir-se também na entrada em novos mercados.
Países nórdicos, como Noruega ou
Dinamarca, estão já a ser estudados.
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