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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento faz parte integrante do Projeto Regeneração ITV 

impulsionado pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, uma operação apoiada 

pelo Compete2020 no âmbito da medida de apoio “Sistema de Incentivos a Ações 

Coletivas – Promoção do Espírito Empresarial” (aviso 03/SIAC/2015; candidatura 

POCI-02-0651-FEDER-016122). 

Este estudo de “Empreendedorismo na fileira têxtil e vestuário: Estudos de 

Caso" tem com o objetivo incidir na identificação e avaliação de boas práticas, bem 

como de dificuldades, constrangimentos e restrições enfrentadas por empresas que, 

introduzindo metodologias e ferramentas de gestão, que têm por propósito dotar os 

projetos de instrumentos de gestão contemporâneas, que permitam corporizar exemplos 

de empreendedorismo no contexto da fileira têxtil e vestuário. 

O presente estudo está estruturado em duas dimensões. Em primeira instância, 

um glossário que identifica concetualmente os principais modelos de gestão adotados 

em sede de estudo de caso, sendo os modelos os seguintes: 

 Estrutura Organizacional: Missão, Visão e Valores; Matriz Baseada em Valores; 

Organograma 

 Caraterização do mercado de referência: Modelo Análise das 5 Forças de Porter; 

 Diagnóstico Interno e externo: Modelo Análise SWOT; 

 Modelo de Negócio: Business Model – Canvas;  

 Processo de Inovação: Modelo Estratégia Oceano Azul; 

 Estratégia: Modelo Matriz de Igor Ansoff; 

 Controlo de Gestão: Modelo Balanced ScoreCard; 

 Infraestrutura do Projeto Modelo “A Casa”. 

Numa segunda instância, é feita a caraterização de cada uma das empresas 

presentes nos estudos de caso, divididos pela cadeia de valor.  
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2. GLOSSÁRIO 

2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

2.1.1. Missão, Visão e Valores 

De uma maneira geral todas as empresas, consciente ou inconscientemente, ao 

longo do tempo constroem uma cultura muito própria, a denominada cultura 

empresarial. Essa cultura baseia-se em três declarações que são consideradas o ADN da 

organização: a missão, a visão e os seus valores. 

A missão é normalmente definida como uma declaração que expressa o objeto e 

deve determinar a sua própria sustentabilidade. 

Enquanto a missão está fortemente radicada desde a altura em que a empresa foi 

fundada, a visão gira á volta das perspetivas e dos planos futuros. É definida como a 

situação futura desejável da empresa, e explica aquilo que aspira ser no futuro ou a 

alcançar. Para a definir, a empresa tem de criar a imagem mental do futuro, tendo 

sempre por base a definição da sua missão empresarial. 

Por fim, todas as organizações têm valores que podem ser considerados como 

“os padrões de comportamento institucionais”, ou seja, comunicam um conjunto de 

prioridades corporativas e tentativas de gestão para a incluir nas suas práticas, o que se 

espera vir a reforçar comunidades dentro e fora dela – o que, por sua vez, fortalece os 

valores da organização. 

 

2.1.2. Modelo de Matriz Baseado em Valores 

É cada vez mais importante para as empresas perceber e identificar quais são as 

necessidades e desejos dos seus consumidores com maior profundidade e transparência, 

de forma a conseguir conquistar e orientar a sua oferta, de acordo com o seu processo de 

tomada de decisão em termos de mente (racional), coração (emocional) e espírito 

(crença). (In Marketing 3.0, Philip Kotler) 

O Modelo de Matriz baseado em Valores ajuda a fazer o cruzamento entre a 

Missão, a Visão e os Valores de uma organização com as necessidades e desejos 

percecionadas dos clientes de forma a orientar todas as ações do Marketing da empresa 

no sentido de conseguirem satisfazer os consumidores através dos três fatores 

referenciados anteriormente. 
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2.1.3. Organograma 

O organograma representa a estrutura de uma organização, mostrando como está 

disposta a hierarquia da organização e a respetiva relação entre os diferentes elementos 

de cada grupo e as diferentes atividades atribuídas a cada elemento. 

 

2.2. CARATERIZAÇÃO DO MERCADO DE REFERÊNCIA 

2.2.1. Análise das 5 Forças de Porter 

As 5 forças de Porter são normalmente utilizadas de forma a avaliar o contexto 

competitivo de um dado sector e a partir da conjugação do impacto relativo de cada uma 

é possível determinar a potencial rentabilidade do negócio. As cinco forças básicas são: 

 O número de concorrentes e a sua rivalidade em determinado momento; 

 A entrada de novos concorrentes; 

 O poder de negociação dos clientes; 

 O poder de negociação dos fornecedores; 

 O aparecimento de produtos substitutos. 

Ao conseguir fazer uma análise destas cinco forças, em termo do seu nível de 

criticidade, a empresa conseguirá estar em condições de melhor o seu objetivo, 

posicionar-se no seu mercado e assim defender-se ou influenciar a seu favor essas cinco 

forças. Este tipo de análise e de conhecimento do setor permitirá à empresa potenciar de 

forma mais adequada os seus pontos fortes e fazer correção dos seus pontos fracos 

adaptando assim a estratégia de uma forma mais aconselhável e perceber a sua evolução 

futura.  

 

2.2.1.1. Número de concorrentes e a sua rivalidade em determinado momento 

A rivalidade entre diferentes empresas dentro da mesma indústria é normal, e 

surge na sequência da pressão que os concorrentes geram ou nas oportunidades 

existentes para melhorar a sua posição dentro do sector. É comum pensar que os 

concorrentes não têm influência uns nos outros, mas na realidade qualquer ação ou 

manobra de um concorrente influencia as outras empresas, de forma negativa ou não, e 

por isso existe uma competitividade regular entre elas, como por exemplo, a “guerra de 

preços” ou de publicidade, que obrigam as empresas a estarem atentas às ações dos seus 

concorrentes e, que podem criar instabilidade e várias consequências ao nível da 

rentabilidade do sector.  
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2.2.1.2. Entrada de novos concorrentes 

A ameaça de entrada dos novos concorrentes depende das barreiras à entrada 

criadas pela indústria e da reação dos concorrentes que já existem nela. Normalmente 

são criadas devido à existência de vários fatores, como por exemplo, economias de 

escala, que obrigam as novas empresas a instalar uma maior capacidade de produção, ou 

as necessidades de capital. Todos os fatores aumentam as barreiras de entrada aos novos 

concorrentes e quanto mais elevadas forem as reações das outras empresas, menos é a 

ameaça. 

 

2.2.1.3. Poder de negociação dos clientes 

Os clientes têm um grande poder de influência sobre as empresas que operam no 

mercado. Conseguem provocar diminuições dos preços ou exigir maior qualidade de 

serviço ou no produto, obrigando a oferta diferenciar-se de alguma forma, tal como, 

investindo na criação de valor acrescentado. É importante selecionar muito bem qual o 

segmento de mercado que se pretende atingir uma vez que o tipo de cliente a quem 

querem vender é uma decisão estratégica extremamente importante, que pode mudar a 

posição da empresa no mercado. 

 

2.2.1.4. Poder de negociação dos fornecedores 

Os fornecedores têm uma grande influência pelo simples facto de que podem 

reduzir a oferta e subir dos preços dos produtos fornecidos ou servidos prestados. Um 

fornecedor é poderoso quando tem uma série de vantagens, como por exemplo, o 

fornecimento de produtos diferenciáveis ou que apresentam elevados custos de 

mudança, para além dos fornecedores diretos, devem considerar nesta categoria o estado 

que tem um grande poder em todos os aspetos da economia de forma direta ou indireta, 

e em muitos casos este é cliente e/ou fornecedor da indústria e tem um poder 

determinante por razões políticas como o caso das legislação. 

 

2.2.1.5. Aparecimento de produtos substitutos 

É importante perceber a força que os concorrentes indiretos, ou seja, aqueles que 

oferecem produtos/serviços, que possam ser considerados como substitutos, e também 

produtos que podem desempenhar a mesma função. Estes produtos podem limitar a 
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potencial rentabilidade ao colocar um teto nos preços que as empresas da indústria 

praticam. 

 

2.3. DIAGNÓSTICO INTERNO E EXTERNO 

2.3.1. Análise SWOT 

Todas as empresas precisam de afetar tempo para realizar análises à sua 

envolvente externa e interna de forma a conseguirem realizar uma reflexão estratégica e 

organizacional, sendo um processo imprescindível para qualquer negócio.  

O termo SWOT resulta da conjugação das iniciais das palavras anglo-saxónicas 

“strengths”, “weaknesses”, “opportunities” e “threats” que significam, respetivamente, 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças e tal como o nome indica, a análise SWOT é 

normalmente utilizada para identificar estes quatro fatores, sendo os pontos fortes e 

fracos, ou as forças e as fraquezas, associados à envolvente interna – uma análise mais 

profunda à própria organização - e as oportunidades e ameaças à envolvente externa – 

que são questões externas à organização que ela não pode controlar. É uma ferramenta 

normalmente usada durante o planeamento, com o objetivo de organizar tudo numa 

matriz e distribuir as diferentes características e questões atribuídas a cada fator. Esta 

matriz tem a vantagem de ajudar a identificar os elementos chave para a gestão da 

empresa para que esta facilmente defina prioridades, permitir ajudar a preparar e optar 

por estratégias mais adequadas à empresa já que ajuda a perceber quais são os riscos a 

ter em conta e quais os problemas que devem ser resolvidos tal como quais as vantagens 

e as oportunidades a explorar. 

  

2.3.1.1. Análise Interna 

a) Forças 

São as vantagens que a empresa possui em relação aos concorrentes, ou seja, as 

aptidões mais fortes ou diferenciadores da empresa comparando com outras da 

indústria, tanto podem ser as atividades da empresa, os recursos, algum tipo de 

vantagem competitiva ou até a relação que a empresa tem com os seus clientes. O 

principal aspeto é a vantagem competitiva que essas forças podem trazer de benéfico 

para a empresa. Quanto mais vantagens a empresa tiver em relação à concorrência mais 

relevante será este fator da análise. 
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b) Fraquezas 

São normalmente aptidões consideradas prejudiciais ou que interferem no 

crescimento do negócio. Para conseguir identificar as fraquezas da empresa é necessário 

humildade, e um bom conhecimento quer do próprio negócio quer da indústria em geral. 

Muitas vezes as capacidades podem ser a falta de mão-de-obra capaz e qualificada, ou 

problemas no processo de formação, ou a concorrência ter uma maior vantagem 

competitiva por outras razões. Assim que se identificam as fraquezas da empresa é 

preciso examinar e analisá-las de forma individual para que seja mais fácil de corrigir 

ou até mesmo eliminar esses problemas. Contudo existem problemas que não podem ser 

solucionados de forma a os erradicar, nesse caso é necessário encontrar estratégias para 

diminuir os seus efeitos ou contorná-los de algum modo para que deixe de ser uma 

fraqueza relevante, como por exemplo o desperdício ou de matéria-prima ou de energia 

que criem demasiados prejuízos para a empresa. 

 

2.3.1.2. Análise Externa 

a) Ameaças 

As ameaças externas de uma empresa são normalmente forças que influenciam 

negativamente a empresa, podem ser leis que prejudicam o funcionamento da empresa, 

criação de novos impostos que fazem diminuir os resultados da empresa, podem ser 

questões sociais como a poluição e os desperdícios, entre outras. Devem ser tratadas 

com cautela pois estas ameaças podem não só prejudicar o planeamento estratégico da 

empresa como também os seus resultados. 

 

b) Oportunidades 

Contrariamente às ameaças, as oportunidades são forças externas que 

influenciam de forma positiva e ajudam a empresa, por exemplo, a criar formas de se 

impulsionar no mercado. São forças que não estão no controle da empresa, como por 

exemplo, politicas governamentais que favoreçam o negócio ou investimentos externos 

angariados através de algum concurso, mas é possível realizar pesquisas ou 

planeamentos que ajudem a prever, de alguma forma, a possibilidade destas forças 

influenciarem diretamente a empresa. 

A análise é uma ferramenta muito utilizada e muito útil para a gestão porque é 

desenvolvida e interpretada para que seja possível unir os principais componentes que 

atuam como elementos essenciais e cruciais – negativos e positivos – nos dois 

ambientes que rodeiam e fazem parte da organização, a envolvente externa e a interna. 
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Assim, ajuda a empresa na tomada de decisão e consegue maximizar as oportunidades 

do seu ambiente com a ajuda dos seus pontos e a minimizar ou controlar de alguma 

forma as ameaças externas e os pontos fracos que ela enfrenta e possui.  

 

2.4. MODELO DE NEGÓCIO 

2.4.1. Business Model – Canvas 

Este modelo é definido como um mapa do modelo de negócio, onde é possível 

perceber quais são os principais blocos ou pilares do modelo de negócios da empresa, 

ou seja, a forma racional de como é que a organização cria, entrega e captura valor para 

si e para os seus clientes. Este mapa está dividido em 9 blocos, e permitem perceber 

qual é a estratégia que a empresa segue e, deve seguir para continuar a criar valor para 

os seus clientes. 

O primeiro bloco deste mapa são os segmentos de clientes. Os clientes de forma 

a melhorar satisfazer os consumidores, a empresa pode agrupá-los em segmentos 

distintos com necessidades comuns, comportamentos comuns, ou outros atributos, e 

deve ser cuidadosamente desenhado à volta de uma forte compreensão de necessidades 

específicas dos consumidores. 

O segundo bloco, a Proposta de Valor, descreve o pacote de produtos e serviços 

que criam valor para cada um dos segmentos de clientes específico. É a razão do 

porquê, de os clientes optarem por uma empresa em detrimento de outra. Cada proposta 

de valor consiste num conjunto de produtos e serviços selecionados que prevê os 

requisitos de cada segmento específico. 

Neste sentido, a proposta de valor é uma agregação ou um conjunto de 

benefícios que a empresa oferece aos clientes.  

O terceiro bloco são os Canais de Distribuição e descrevem como é que a 

empresa comunica com os segmentos de clientes e como é que chega até eles para 

entrega a proposta de valor. Comunicação, distribuição e canais de venda englobam a 

interface da empresa com os clientes. Os canais são pontos de contacto do cliente e tem 

um papel importante na experiência do cliente. 

O quarto bloco trata-se da relação com os clientes e descreve os tipos de relações 

que uma empresa estabelece com segmentos de clientes específicos. A empresa deve 

clarificar o tipo de relação que quer estabelecer com cada segmento. Relações podem ir 

desde pessoais a automáticas ou tecnológicas. Elas podem ser movidas de acordo com 

as seguintes motivações: 
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 Captação de cliente; 

 Retenção/fidelização do Cliente; 

 Aumentos das vendas (upselling). 

O quinto bloco representa os resultados que uma empresa gera a partir de cada 

segmento de clientes – as fontes de rendimento. Se os clientes são o coração de um 

modelo de negócio as fontes de rendimento são as suas artérias. Cada fonte de 

rendimento pode ter diferentes mecanismos de preço, tal como listas de preços fixos, 

negociação, leilão, dependência de mercado, dependência de volume, ou gestão da 

yield. Um modelo de negócio pode envolver dois tipos diferentes de fontes de 

rendimento: 

 Transação de receitas resultantes de pagamentos de clientes 

pontuais; 

 Receitas recorrentes resultantes de pagamentos contínuos para 

entregar a proposta de valor para os clientes ou providenciar 

suporte ao cliente pós-compra. 

O sexto bloco, os Recursos Chave, descrevem os ativos mais importantes 

requeridos, para fazer com que o modelo de negócio funcione. Estes recursos permitem 

criar e oferecer uma proposta de valor, chegar a mercados, manter relações com os 

segmentos e com receitas. Diferentes recursos chave são necessários dependendo do 

tipo de modelo de negócio. Os recursos chave podem ser físicos, financeiros, 

intelectuais ou humanos. Recursos chave podem ser detidos ou alugados pela empresa 

ou adquiridos a parceiros chave. 

O sétimo bloco descreve quais são as atividades chave do modelo de negócio, ou 

seja, as funções de gestão mais importantes que a empresa tem de fazer para que o 

modelo funcione. 

Como os recursos chave, são requeridas para criar e oferecer a proposta de valor, 

atingir os mercados, manter as relações com os clientes e com receitas. 

O oitavo bloco descreve o network de fornecedores e parceiros que fazem com 

que o modelo de negócio funcione – parceiros chave. As empresas forjam parcerias por 

várias razões e estão a tornar-se um pilar de vários modelos de negócios. As empresas 

criam alianças para otimizar os seus modelos de negócio, risco ou adquirir recursos. É 

possível distinguir entre quatro diferentes tipos de parcerias: 

 Alianças estratégicas entre não-concorrentes; 

 “Coopetição”: parcerias estratégicas entre concorrentes; 
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 Joint Ventures para desenvolver novos negócios; 

 Relações comprador-fornecedor para assegurar fornecimentos de 

confiança. 

Por fim, o último bloco descreve a estrutura de custos, ou seja, todos os custos 

incorridos para tornar o modelo de negócios operacional. Descreve os custos mais 

importantes incorridos enquanto operam sob um particular modelo de negócios que crie 

e entregue valor, mantenha relações com os clientes e gira receita. Tais custos podem 

ser calculados depois de definir os recursos chave, as atividades chave e parceiros 

chave. 

 

2.5. PROCESSO DE INOVAÇÃO 

2.5.1. Modelo Estratégia Oceano Azul 

O universo empresarial é composto à luz deste conceito por um mercado 

dividido em dois tipos de oceanos: o Oceano Vermelho, que engloba todos as 

empresas/ofertas já existentes e um mercado já conhecido por Oceano Azul, que 

abrange todos as empresas/ofertas que ainda não existem, é como que um espaço de 

mercado desconhecido e por explorar, que se coloca como uma oportunidade para a 

inovação do soluções gerando oportunidades de cobertura de “lacunas de mercado”. 

  

2.5.1.1. Oceanos Vermelhos 

São “oceanos” que já têm as suas fronteiras setoriais bem definidas e aceites e 

como tal, as regras do jogo já são conhecidas. Nesta parte do universo, as empresas 

tentam superar as suas rivais de forma a conseguir maior quota de mercados da procura 

existente. As indústrias presentes neste “oceano” normalmente já são indústrias 

saturadas, e à medida que a saturação destas aumenta, as perspetivas de lucro e de 

crescimento são cada vez menores e os produtos passam a ser considerados como 

mercadorias de baixo valor acrescentado – “commodities”. 

 

2.5.1.2. Oceanos Azuis 

Contrariamente aos Oceanos Vermelhos, os Oceanos Azuis são caracterizados 

como espaços de mercado inexplorados, no sentido em que não existe criação de 

procura nem um crescimento altamente lucrativo, sendo mercados na maioria pouco 

atraentes. A maioria destes “oceanos” desenvolve-se dentro dos Oceanos Vermelhos de 

acordo com a expansão das fronteiras setoriais vigentes. Nestes “oceanos” a competição 

é irrelevante uma vez que as ainda não existem regras de jogo definidas.  
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Ao longo do tempo, os “oceanos” mais estudados foram os Vermelhos e por isso 

é que hoje em dia existe um vasto conhecimento de várias estratégias para competir com 

habilidade em “águas vermelhas”. Essas estratégias abrangem aspetos como a análise 

profunda da estrutura económica básica de um setor já existente, como escolher uma 

posição estratégica favorável no que toca a custos, diferenciação ou foco e como a 

comparação de maneira contínua e sistemática com os concorrentes, essencialmente os 

diretos – benchmarking. Acontece que pela falta de conhecimentos tão aprofundados em 

relação aos oceanos azuis não existem modelos analíticos para os explorar nem 

princípios sólidos, em como gerir os riscos, tornando esta opção mais arriscada. Mas a 

história dos setores económicos demonstram que o universo dos mercados nunca foi 

estável e ainda hoje se pode confirmar isso, a cada década que passa existem cada vez 

mais setores novos ou setores que foram alterados ao longo dos anos devido às 

evoluções sociais e tecnológicas, portanto concentrar-se e permanecer nas indústrias 

pertencentes aos oceanos vermelhos é aceitar os principais fatores restritivos e negar a 

força diferenciadores dos mundos dos negócios: a capacidade de criar novos espaços de 

mercado inexplorados. 

 

2.6. ESTRATÉGIA 

2.6.1. Modelo Matriz de Igor Ansoff 

É uma técnica de análise de negócio, que providencia um quadro que permite 

que oportunidades de crescimento sejam identificadas a partir de cenários de 

desenvolvimento num binómio produto/mercado. Pode ajudar a considerar as 

implicações de crescimento dos negócios através de produtos novos ou existentes e em 

mercados novos ou já existentes.  

Cada uma destes cenários de crescimento, tira partido de influências internas e 

externas, investigações e análises que são então trabalhadas em estratégias alternativas. 

A utilidade da análise de SWOT e da Matriz de Ansoff depende da qualidade e 

da precisão da “inteligência de mercado” em que se baseiam.  

A Matriz de Ansoff é uma ferramenta de planeamento e de estratégia, que liga a 

estratégia de marketing de uma organização com a da estratégia geral. 

Esta Matriz oferece uma forma estruturada para aceder a potenciais estratégias 

de crescimento. Como parte deste quadro teremos de considerar a possível evolução 

tecnológica que pode afetar os produtos atuais e futuros, tal como os potenciais novos 

mercados para ambos os conjuntos de produtos durante o seu ciclo de vida. 
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A sequência destas estratégias é: 

 Penetração de mercado – focar na venda dos produtos ou serviços 

existentes para o mercado existente para atingir crescimento da quota de 

mercado; 

 Desenvolvimento de mercado focar em desenvolver novos mercados ou 

segmentos de mercados para os produtos e serviços existentes; 

 Desenvolvimento de produto – focar em desenvolver novos produtos ou 

serviços para mercados existentes; 

 Diversificação - focar no desenvolvimento de novos produtos para 

vender em novos mercados. 

A matriz providencia uma linha de métodos alternativas pelos quais se pode 

atingir a missão ou as metas de crescimento. 

É particularmente útil em mostrar como se pode desenvolver a estratégia para 

alterar a posição de mercado tal como aumentar e melhorar a gama de produtos. As 

quatro opções diferentes não são mutuamente exclusivas e em certas circunstâncias a 

organização pode querer combinar diferentes elementos. 

O resultado final da Matriz de Ansoff é uma série de estratégias de crescimento 

sugeridas que servem para definir a direção para o negócio e providenciar estratégia de 

marketing para as atingir. 

 

2.7. CONTROLO DE GESTÃO 

2.7.1. Modelo Balanced ScoreCard 

O BSC foi criado por Robert Kaplan e David Norton com o objetivo de avaliar a 

performance de uma organização, o nível financeiro, o nível não financeiro, de forma a 

permitir que os gestores tenham uma noção da forma como a organização está a evoluir 

em vários níveis e assim ter uma perspetiva mais equilibrada. É um sistema de 

planeamento estratégico e de gestão, usado por diversos tipos de organizações, desde 

empresas industriais, organizações sem fins lucrativos a governo, que ajuda a alinhar as 

atividades de negócio com a visão e a estratégia da organização, a melhorar as 

comunicações internas e externas e perceber qual a sua performance.  

Para usar da melhor forma esta ferramenta é necessário primeira executar 

algumas atividades: 

 Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia: maior parte das organizações tem 

definido qual é a sua missão e a sua visão, para que os clientes e os próprios 
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colaboradores percebam quais os objetivos e quais as atividades da 

organização. 

 Planear, estabelecer metas e alinhar as iniciativas estratégicas: Cada 

organização tem capacidades reais e desempenhos diferentes, logo deve ser 

feito um planeamento que englobe a identificação e estabelecimento das 

metas para os colaboradores, definição de processos, planeamento do 

desempenho financeiro desejado e especificação do ritmo ideal de 

crescimento da organização e que respeite as suas capacidades; 

 Melhorar o “feedback” e a aprendizagem estratégica: O feedback e o 

processo de revisão são ferramentas para avaliar o desempenho, a realização 

das metas e da estratégia adotada da organização. É uma forma de otimizar 

as habilidades e o conhecimento dos colaboradores e permite melhorar o 

controlo dentro da organização de quatro perspetivas principais: financeira, 

clientes, processos internos e aprendizagem; 

 Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas: É necessário garantir 

que os gestores dos diferentes níveis da organização e todos os colaboradores 

compreendam as estratégias de longo prazo e os objetivos departamentais e 

alinhá-los com os individuais. É uma ferramenta que permite a comunicação 

da estratégia global e dos objetivos organizacionais. 

Como referido, o BSC permite que haja um controlo dentro da organização e 

consequentemente um processo de revisão e um “feedback” que irá permitir perceber se 

existe equilíbrio e alinhamento entre os objetivos organizacionais, departamentais e 

individuais e caso não haja fazer alterações à estratégia de forma a encontrar o 

equilíbrio.  

Para tal acontecer, a estrutura deste quadro é formada por quatro perspetivas: 

financeira, clientes, processos internos e aprendizagem. 

Perspetiva Financeira: nesta perspetiva, as medidas financeiras como as 

receitas e a produtividade ajudam a demonstrar as consequências económicas das ações 

e decisões tomadas no passado. No BSC os objetivos financeiros devem estar 

interligados com a estratégia da empresa de forma a ser possível perceber se a sua 

implementação e execução está a contribuir para melhorar o resultado final.  

Perspetiva dos Clientes: Esta perspetiva está ligada à visão da empresa e ao seu 

negócio como um todo. O objetivo é avaliar e supervisionar como é que a empresa 

oferece valor ao cliente através da definição de indicadores de satisfação. A avaliação 
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dos desejos e da satisfação dos clientes é normalmente feita em quatro categorias: prazo, 

qualidade, serviço (desempenho) e custo. 

Perspetiva dos Processos Internos: As empresas têm de perceber quais são os 

processos críticos para a realização dos seus objetivos, em relação às perspetivas 

anteriores. Como referido, é importante que as organizações forneçam propostas de 

valor aos clientes para atraí-lo e retê-lo e, ao mesmo tempo criar valor para os seus 

stakeholders. Esta perspetiva do BSC cria a possibilidade de ter uma visão dos 

processos através de uma análise sequência, permitindo aos gestores perceber que 

caminhos devem optar para melhorar a sua performance do ponto de vista dos clientes e 

dos acionistas. 

Perspetiva de Aprendizagem: Para um bom funcionamento, a empresa deve 

definir objetivos e medidas para orientar o seu processo de aprendizagem e de 

crescimento. É neste ponto que a empresa identifica a estrutura que deve adotar para 

uma melhor e maior crescimento e desenvolvimento a longo prazo, nesta prespetiva a 

qualificação do capital humano e o aproveitamento do potencial tecnológico são fatores 

a ter em consideração.  

 

2.8. INFRAESTRUTURA DO PROJETO 

2.8.1. Modelo “A Casa” 

O Modelo “A Casa” representa a infraestrutura do projeto, ou seja, através deste 

modelo é possível identificar quais os objetivos de aprendizagem e de crescimento 

sempre focalizados no cliente. 
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3. ESTUDOS DE CASO 

3.1. MATÉRIAS-PRIMAS 

As matérias – primas, consistem num conjunto de produtos necessários em 

diversos processos de produção. Estas constituem a primeira fase da cadeia de 

transformação para a obtenção do produto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

a) Caso 1. BestHealth4U 

Caraterização da Empresa:  

A empresa BestHealth4U, Unipessoal Lda (www.besthealth4u.pt), é uma jovem 

empresa criada em maio de 2017, e que se encontra a desenvolver a nova geração de 

materiais adesivos de grau médico.  

O Bio2Skin é o seu primeiro produto, um biomaterial adesivo patenteado e com 

base em nanotecnologias. Este permite o desenvolvimento de uma nova linha de 

produtos que fornecem proteção contra lesões da pele provocadas pelo uso prolongado 

ou da remoção dos adesivos médicos, designadas de MARSI. 

Ideal para uso geral, mas desenvolvido para ser aplicado em DMs de longa 

duração, como o caso dos dispositivos de ostomia, ou em utilizadores com pele 

sensível, como é o caso dos idosos e recém-nascidos. 

O produto encontra-se já protótipo, com TRL 6, pois foram já realizados estudos 

pré-clínicos, dermatológicos e mecânicos, em colaboração com o CeNTI e o INL. Os 

estudos foram realizados usando como comparação produtos considerados como 

“principais concorrentes”, o Combihesive® IIS da Convatec e o Askina® ThinSite da 

BBraun, que embora sejam materiais distintos, estes são aplicados na mesma área. Os 

resultados foram muito promissores, pois o Bio2Skin superou com distinção as 

qualidades dos materiais concorrentes. 

Os adesivos atualmente existentes no mercado são materiais viscosos que 

preenchem mas irregularidades da pele para aumentar a área de contato e promover a 

adesão. Quando os mesmos são removidos, tendem a provocar dermatite, que ocorre 

devido à remoção de uma grande quantidade de células da epiderme. O Bio2Skin é 

inspirado pela natureza, o que levou ao desenvolvimento de um material patenteado, 

que não necessita de utilizar cola ou de outros produtos indutores de MARSI. 

O potencial de negócio do projeto tem vindo a ser reconhecido por vários 

centros de IDT, pela indústria farmacêutica e pelos profissionais de saúde que lidam 

com a problemática causada pelo uso de adesivos. 
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Perfil do Empreendedor: 

 

Apresentação do Negócio:  

A BestHealth4U é uma empresa portuguesa, criada em maio de 2017, que se 

dedica à investigação e ao desenvolvimento de materiais para utilização como soluções 

avançadas para dispositivos médicos (DM’s) de classe 1 e em outros produtos de saúde. 

O primeiro produto encontra-se em desenvolvimento, é um material adesivo 

inovador para a área da saúde, sendo o mesmo denominado de “Stick2Skin”. 

Em termos de posicionamento na cadeia de valor, a empresa tem como objetivo 

investigar, analisar e identificar as necessidades dos utilizadores de DM’s, de modo a 

desenvolver/otimizar soluções, seja pelo desenvolvimento de um novo produto, 

introdução de novos materiais, design ou desenvolvimento de acessórios que possam ser 

aplicados em diferentes DM’s e que contribuam para uma melhor performance técnica e 

melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos seus utilizadores finais.  

A investigação realizada pela equipa técnica encontra-se focada em novos 

materiais adesivos, que visam reduzir ou eliminar os problemas dos atuais adesivos, tais 

como as inflamações cutâneas associadas à utilização continuada de adesivos em 

contacto com a pele. 

 

Necessidade que pretende suprir: 

O portfólio será focado em produtos cujo objectivo é solucionar os problemas de 

pele associados ao uso continuado de DM’s que se conectam à pele, nomeadamente, as 

dermatites provocadas por esse mesmo uso. 

 

Nome: Sónia Ferreira 

Idade: 40 Anos 

Formação: Licenciatura em Engenharia Biomédica 

Naturalidade: Guimarães 

Passatempos: Viajar, jardinagem, desporto 

Meta Profissional: Tornar a BestHealth4U uma empresa de referência na sua área de 

atuação 

Maior Virtude: Perseverança 

Línguas: Inglês 
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Definição do Mercado:  

Passando à análise fina do mercado de adesivagem, o mercado global de 

tratamento de feridas deverá atingir 16.556,93M€ em 2019, partindo de 14.114,10M€ 

em 2014.  

A América do Norte domina atualmente o mercado de tratamento de 

lesões/feridas, que obrigam ao uso de adesivos para as debelar, com os EUA a 

representarem a maior quota de mercado.  

Por sua vez, a Ásia é a região do globo que apresenta maior taxa de crescimento 

de uso de adesivos, devido à crescente sensibilização para a necessidade de usar 

produtos de cicatrização de feridas, a que acresce a cada vez maior rede de prestadores 

de saúde, capazes de realizar cirurgias e atos médicos que implicam a utilização de 

adesivos. 

 

Análise da Concorrência: 

Não é habitual encontrar no mercado nacional empresas com o âmbito e perfil 

de especialização idêntico ao da BestHealth4u, sendo que a principal concorrência 

poderá vir dos mercados internacionais, onde se verifica um maior número de empresas 

a fazer investigação em vários domínios da saúde, em particular, na área dos DM. 

Atualmente, em Portugal, a principal concorrência verifica-se em laboratórios e 

institutos universitários, como por exemplo, o grupo de investigação 3B’s, ou spin-offs 

universitárias como por exemplo, iSurgical 3D, Stemmmatters, ou a Biotrend, entre 

outras empresas de forte componente tecnológica associada à I&DT aplicada à saúde. 

Ao nível internacional, para além de diversas iniciativas privadas 

empreendedoras idênticas à BestHealth4u, que identificaram oportunidades de melhoria 

em DM, a principal concorrência advém daqueles que são os possíveis clientes da 

empresa. Estes são a principal concorrência, pois todas estas empresas multinacionais 

têm laboratórios de I&DT de produto.  
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Estrutura Organizacional 

Missão, Visão e Valores 

 

Missão: Garantir a máxima satisfação do cliente, alcançar notoriedade pela excelência da 

investigação produzida.  

Visão: Ser uma empresa de referência no mercado internacional de DM’s. Desenvolver 

produtos na área das Ciências da Vida e da Saúde, considerados DM’s de Classe 1, 

proporcionando um conjunto de melhorias na qualidade da saúde e da vida dos seus 

utilizadores, redução de custos, gestão de resíduos ambientais e, fundamentalmente, 

possibilitando ao seu público-alvo usufruir de um produto mais eficaz e eficiente. 

Valores:  

 Ética  

 Confiança  

 Adaptabilidade  

 Qualidade 

 Inovação  

 Eficiência  

 

 

Matriz Baseada em Valores 

 

 

 

 

 

 

 Mente Coração Espírito 

Missão Prestígio Contentamento Notabilidade 

Visão Eficácia/ Eficiência Qualidade Redução  

Valores Frugalidade Confiança Adaptação 
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Organograma 

 

 

 

Caraterização do Mercado de Referência 

Modelo Análise das 5 Forças de Porter 

 

 

 

 

 

 

Direção 
Executiva 

Departamento 
I&D 

Comercial e 
Marketing 

Admistrativo e 
Financeiro 

Qualidade e Certificação de 
Produtos 

Fornecedores  

 

CeNTI 

INL 

I3S 

Clientes 

Coloplast A/S (UK); 

ConvaTec, Inc. 

(UK); Hollister 

Incorporated (EUA); 

Alcare Co., Ltd. 

(singapura); B. Braun 

(Alemanha); 

Flexicare Medical 

Limited (UK); Pelcin 

Healthcare Ltd. 

(UK); Sals 

Healthcare Ltd. 

(UK); e a Welland 

Medical Ltd (UK). 

Produtos Substitutos 

Novos Concorrentes: 3B’s; iSurgical 3D; 

Biotrend; Stemmmatters 

Concorrência 

Existente:  principal 

concorrência poderá 

vir dos mercados 

internacionais, onde se 

verifica um maior nº 

de empresas a fazer 

investigação em vários 

domínios da saúde 
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Diagnóstico Interno e Externo 

Modelo Análise SWOT 

 

Pontos Fortes: 

 Existência de protótipo de adesivo médico em 

estado de maturidade TRL5; 

 Existência de rede de colaboração com entidades 

do sistema científico e tecnológico (ESCT) que 

estão associadas ao desenvolvimento do adesivo; 

 Submissão de Pedido Provisório de Patente (PPP) 

sobre o adesivo;  

 Pioneirismo na aplicação de adesivo que adere 

sem cola que pode ser replicado noutros produtos. 

Pontos Fracos: 

 Equipa reduzida; 

 Instalação da empresa numa região em 

que a densidade empresarial orientada 

para Ciências da Vida e da Saúde é 

baixa; 

 Ausência de reconhecimento 

internacional da empresa na área da 

saúde; 

 Escassez de recursos; 

 Elevada dependência comercial sobre a 

aceitação do registo das patentes; 

 Ausência de instalações próprias para o 

desenvolvimento dos protótipos; 

 Elevado investimento inicial; 

 Necessidade de proceder à certificação 

dos produtos desenvolvidos como 

DM’s. 

Oportunidades: 

 Proposta inovadora; 

 Parceria com Associações de doentes, médicos, 

enfermeiros e a indústria, visam fomentar a 

melhoria contínua dos produtos; 

 Pioneirismo na aplicação de novos materiais e 

conceitos em DM’s; 

 Otimização de recursos humanos afetos à I&D de 

produtos, através da colaboração com ESCT; 

 Crescimento dos cuidados de saúde a nível 

mundial em particular em países em 

desenvolvimento. 

Ameaças  

 Existência de concorrentes diretos no 

mercado internacional com maior 

capacidade de investimento e com 

infraestruturas próprias capazes de 

desenvolverem oferta similar; 

 Time to market dos projetos em 

desenvolvimento que pode dificultar a 

sustentabilidade empresarial. 
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Modelo de Negócio 

Business Model -Canvas 

 

Modelo de Negócio Institucional (Business ModelGeneration - Canvas) 

Visão: Desenvolver produtos na área das Ciências da Vida e da Saúde, considerados DM’s de 

Classe 1, proporcionando um conjunto de melhorias na qualidade da saúde e da vida dos seus 

utilizadores, redução de custos, gestão de resíduos ambientais e, fundamentalmente, 

possibilitando ao seu público-alvo usufruir de um produto mais eficaz e eficiente. 

1 -Parceiros 

Chave: 

2 - Atividades 

Chave 

4 - Proposta 

de Valor 

5 - Relação com o 

Cliente 
7 - Segmentação 

 Institutos de 

investigação; 

Gabinete de 

advogados; 

Empresas ligadas 

aos DM’s, 

Empresa de 

média, investidor; 

Associações dos 

ostomizados. 

I&D 

Comercial, 

Comunicação 

Marketing 

Desenvolvime

nto de 

soluções que 

permitam 

reduzir o 

impacto dos 

adesivos no 

quotidiano do 

utilizador 

Relação direta com o 

cliente (plano de 

contactos/visitas), 

Website, feiras e 

conferências. 

Empresas de 

produção de 

DM’s, que 

necessitem de 

estar conectados 

à pele 
3 - Recursos Chave 

6 - Canais de 

Distribuição 

 Recursos humanos 

especializados 

Técnicos e 

tecnológicos, 

Matérias-primas 

Venda direta aos 

clientes 

8 - Custos de Estrutura: Recursos humanos, 

equipamentos, infraestruturas e I&D 

9 - Fontes de Rendimento: Licenciamento ou 

venda do adesivo. 

 

Processo de Inovação 

 

Modelo Estratégia do Oceano Azul 

ELIMINAÇÃO: 

elástico;estéril; anti-bacteriano 

ELEVAÇÃO: 
fácil remoção; boa adesão; 

fléxivel 

CRIAÇÃO:  

não irritar a pele; não deixar 
resíduos 

REDUÇÃO: 

prova de água; respirável; 
hipoalergénico 
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Definição de Marketing-Mix: 

Produto – A estratégia da empresa passa por licenciar tecnologia através de 

acordos comerciais. No que respeita aos produtos desenvolvidos pela BestHealth4u, 

estes são mais do que um bem material e tangível, pois procura-se que a proposta de 

valor assente na valorização de aspetos relacionados com a melhoria da qualidade de 

vida dos seus utilizadores, da poupança gerada para as entidades estatais que financiam 

os dispositivos, assim como nos benefícios ambientais resultantes do aumento de tempo 

de uso, e redução de desperdícios associados aos adesivos. Novos produtos serão alvo 

de desenvolvimento no futuro, sempre com características diferenciadoras e mais 

adaptadas às necessidades reais dos utilizadores.  

Preço – Dada a especificidade do negócio da BestHealth4u, o fator preço 

assume uma dimensão ligeiramente diferente do convencional, uma vez que estamos 

perante um modelo de negócio cujos proveitos serão feitos através de acordos de 

licenciamento para a exploração comercial através de royalties, ou a venda direta de 

determinado produto. Em qualquer um dos casos, o valor de mercado neste tipo de 

produtos tem em consideração o caráter inovador e a perceção de valor que o produto 

pode ter no mercado junto dos principais clientes.  

Não menos importante é a existência de uma patente registada, o que irá conferir 

um registo de novidade e exclusividade para o mercado, assim como a certificação 

como DM, o que irá validar as características técnicas do produto. Em termos de 

formulação de preço associado ao licenciamento por royalties, mesmo antes de definir a 

percentagem, é importante ter em consideração que este pode ter, pelo menos, 5 

modalidades de negociação:  

1) Percentagem de royalties sobre o valor global das vendas, ou por cada 

unidade vendida do produto licenciado; 

2) Uma determinada percentagem de royalties sobre o lucro; 

3) Uma determinada percentagem de royalties sobre a venda (€) ou quantidade 

até atingir determinado valor, e uma redução no valor das restantes vendas ou 

quantidades; 

4) Pagamento anual de um determinado valor, independentemente das vendas do 

cliente/licenciado; 

5) Misto entre o ponto 4 e os royalties, isto é, um valor anual até registar vendas 

no valor determinado, e após atingir esse valor passa a pagar royalties de uma 

percentagem sobre as vendas ou lucro sobre as vendas. 
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Sobre a percentagem de royalties, esta pode variar em função de cada uma das 

modalidades negociadas, a que acrescem pressupostos particulares como:  

- Quanto mais longo for o contrato maior deve ser a percentagem de royalties; 

- A maior parte dos contratos estabelece um valor mínimo de pagamento por 

ano, ou por mês, independentemente de haver vendas ou não; 

- Se quem licencia tiver custos de marketing e promoção do produto, então a 

percentagem de royalties é maior; 

- Se a tecnologia estiver ainda numa fase early-stage e houver dúvidas sobre a 

sua aceitação no mercado, os royalties tendem a ser menores; 

- Se o licenciado tiver o direito a fazer sublicenças, os royalties tendem a ser 

mais elevados; 

Distribuição – A lógica de atuação passará por chegar a acordo sobre contratos 

de licenciamento dos produtos desenvolvidos pela empresa, onde os licenciados terão a 

responsabilidade de produzir e distribuir no mercado através dos canais previamente 

estabelecidos.  

Somente em casos particulares onde o produto não encontre um mercado 

maduro, e cujos potenciais clientes não sejam capazes de chegar ao consumidor final, é 

que a BestHealth4u admite realizar a venda e distribuição direta. Todavia, este é um 

cenário hipotético, já que os produtos pensados no médio prazo apresentam mercados 

com clientes bem enraizados e identificados. 

Tal como já foi descrito ao longo da estratégia comercial, a empresa não tem a 

candura de comercializar “per si” os produtos desenvolvidos, já que estamos perante um 

mercado maduro com clientes internacionais bem enraizados, logo com barreiras à 

entrada. 

Comunicação – Apesar de a Besthealth4u estar orientada para o mercado B2B, 

o plano de comunicação da empresa implica uma comunicação que possa chegar aos 

utilizadores finais e prescritores (pois estes dois grupos podem influenciar 

positivamente os clientes da empresa), assim como ao canal B2B, uma vez que os 

clientes são empresas que operam no sector dos adesivos e dos DM. Para além dos 

meios habituais de comunicação, como o website e as redes socias, a BestHealth4u 

considera que a presença em eventos relacionais com DM, de caráter comercial, 

científico ou até associativo (junto de Associações de Doentes Ostomizados, e outras), 

será um canal privilegiado para comunicar o potencial dos seus produtos, razão pela 
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qual irá favorecer estes meios para chegar aos dois tipos de grupos alvo da comunicação 

realizada, e que foram acima identificados. 

Em termos de meios de suporte à comunicação, o protótipo funcional será um 

elemento fundamental para atestar a qualidade do DM, a que acrescem meios 

audiovisuais, nomeadamente vídeos, que demonstrem de forma eficaz as vantagens dos 

produtos desenvolvidos. As vantagens destes elementos de comunicação são a sua 

rápida e eficaz absorção dos conceitos inerentes ao produto por parte dos utilizadores e 

clientes, e a exposição das potencialidades máximas do produto apresentado através da 

visualização em ambiente real através da filmagem num manequim/ator. 

No que respeita à comunicação junto de potenciais clientes, será importante para 

a empresa deter um kit composto por catálogo e protótipo, onde seja explícito o caráter 

inovador do produto, o número de patente registado, a certificação como DM (se 

necessário), os resultados de testes e ensaios em laboratórios acreditados, cujo protocolo 

com o Centro Clínico Académico em Braga está já em desenvolvimento para tal, e as 

características técnicas de utilização. Este será um importante “cartão-de-visita” para 

conseguir estabelecer relações comerciais com os principais clientes internacionais que 

atuam neste mercado. 

 

Estratégia da Empresa: 

Esta estratégia consiste na construção de um novo espaço de mercado 

inexplorado, para isso a empresa pretende eliminar materiais adesivos elásticos, estéril e 

antibacterianos, elevar os de fácil remoção, com boa adesão e flexíveis, reduzir os 

adesivos à prova de água, os respiráveis e hipoalergénicos e criar adesivos que não 

irritam a pele e não deixam resíduos.  
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Controlo de Gestão 

Modelo Balanced ScoreCard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prespetiva  Objetivos Métricas Metas Iniciativas 

Financeira 

Mix de Receitas 
Rendibilidade 
Licenciamento 
de Produção 
TIR 

MR= P1+P2+P3 
RCP= RL/CP 
Nº de Licenciamento 
de Produção 
TIR=R1+NPV1* (R2-
R1) (NPV1-NPV2) 

MR=P1≥40%+P2≥2%+P
3≥58% 
RCP≥95% 
NLP Licenciamentos> 2 
TIR≤3 anos 

Licenciar produtos 
Aumento da Rentabilidade dos 
ativos e redução Custos 

Clientes 

Captação 
Clientes 
Retenção 
Clientes 
(Venda Cruzada) 
Satisfação 
Clientes 

Tx.Cap.Cli. 
(Nºcl.+1Ano) 
Tx. Ret. Cli.  
Serviço/ cliente 
Nível.satis.cli 

Tx.CapCli> 3 
Tx. Retenção de 
Cliente> 2 Cliente c + q 
+ 1 Serviço 
N.Satis.> 98% 

Implementar dinâmicas de 
proximidades com cliente 
Missões empresariais e ações de 
prospeção nos diferentes 
mercados 
Implementar inquéritos de 
satisfação do cliente  

Processos 
Internos 

Comercial 
I&D 
Gestão 

Nº clientes 
contactados  
Produtos 
desenvolvidos 
Planos-ação 
operacional 

Reuniões 
>3/mês 
1 Produção/ano 
Aumentar a eficiência 
5% 

Ir a feiras e conferências da 
especialidade 
Plano de visitas/ contactos a 
clientes 
Desenvolvimento de produção 
tendo relatórios de necessidades 
de cliente 
Implementar planos de ação 
operacional 

Aprendizagem 
Capital Humano 
Tecnologia 
Outsourcing 

Nível de qualificação 
Aquisição de soft. Ou 
hardware 
Colaboração com 
instalação ID e 
Universidades 

Especializações> 1ano 
Adição e integração de 
novos processos e 
tecno 
1 Projeto/ano 

Desenvolvimento de planos de 
necessidades de formação 
Estudos de evolução de mercado 
Reconversão ou melhoria 
tecnológica 
Techno days com inst. de 
outsourcing 
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Infraestrutura do Projeto 

Modelo “A Casa” BestHealth4U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspetiva 

financeira 

Perspetiva 

do cliente 

Perspetiva 

do processo 

Perspetiva de 

aprendizagem e 

crescimento 

Processo de 

Criação de 

Valor 

Que proporcionam 

uma experiência 

satisfatória aos 

clientes 

Apresentem os 

processos 

estratégicos 

Vamos fazer com 

que os nossos 

colaboradores 

Para cumprir as 

expectativas dos 

nossos acionistas 

(stakeholders) 

Proposta de valor 

de excelência 

operacional 

Proposta de 

valor para a 

solução do 

Proposta de 

valor de 

inovação 

Satisfação e 

fidelização do cliente 

Retenção de 

clientes 

Captação de 

clientes 

Licenciamento 

da tecnologia 

Rendibilidade Mix de Receitas 

Capital Humano Tecnologia Outsourcing 

Comercial 

Gestão 

Comercial 

Gestão 

I&D 

Visão-Garantir a máxima satisfação do cliente, alcançar notoriedade pela 

excelência da investigação produzida e ser uma empresa de referência no mercado 

internacional de desenvolvimento de adesivos na área da saúde. 
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3.2. PROCESSO TÊXTIL 

O processo têxtil engloba as três etapas finais, ou seja, a produção de tecido, a 

ultimação e a confeção. O processo produtivo da indústria têxtil e do vestuário engloba 

o processamento de diversos tipos de matérias-primas (algodão, lã, fibras sintéticas e 

artificiais), podendo estas ser processadas na forma de misturas ou isoladamente. 
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a) Caso 2. Têxteis Penedo 

Caraterização da Empresa: 

Desde 1975 que a Têxteis Penedo vem assumindo um papel de destaque na 

produção de têxteis-lar Jacquard. A elevada qualidade dos seus produtos permitiu a 

consolidação de uma posição cimeira no panorama nacional e a posterior aposta na 

internacionalização. O sucesso nacional e internacional da Têxteis Penedo deve-se à 

capacidade organizativa, à constante atualização tecnológica e, sobretudo, à qualidade e 

competência dos recursos humanos bem como à escolha de matérias-primas 

selecionadas, a resposta produtiva a tipos de produtos não standard e a satisfação das 

exigências pós acabamento, têm sido o nosso suporte no caminho que temos percorrido. 

Desde a sua criação a empresa especializou-se na produção de têxtil lar de 

elevada qualidade, especialmente em Jacquard, ocupando uma posição de liderança 

nacional neste segmento. Posiciona-se no mercado com produtos de elevado valor 

acrescentado e com um design próprio (desenvolvimento de desenhos exclusivos) 

desenvolvido nas próprias instalações. 

A Têxteis Penedo tem um leque de fornecedores muito restritos os quais 

garantem o nível de qualidade elevado. Possui instalações modernas com elevada 

tecnologia de ponta, tendo certificado de qualidade desde 2000 pela norma ISO 9001, o 

que resulta de um elevado rigor de qualidade desde a conceção do produto até à sua 

entrega ao consumidor final, ditando uma reconhecida imagem de marca. 
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Apresentação sucinta do negócio: 

Desde a sua criação a empresa especializou-se na produção de têxtil lar de 

elevada qualidade, especialmente em Jacquard, ocupando uma posição de liderança 

nacional neste segmento. Posiciona-se no mercado com produtos de elevado valor 

acrescentado e com um design próprio (desenvolvimento de desenhos exclusivos) 

desenvolvido nas próprias instalações. 

 

Necessidade que pretende suprir: 

A empresa procura despertar necessidades constantes no mercado.  

 

Definição do Mercado:  

A Penedo vende para clientes de Média/Alta gama que procuram um nível 

superior de qualidade de produto e serviço, e inovação. 

 

Análise da Concorrência:  

Empresas nacionais da mesma área de negócios e alguns players internacionais. 

 

Estrutura Organizacional  

Missão, Visão e Valores 

 

Missão: Apresentação de soluções inovadoras que contribuam para que os projetos dos clientes 

se tornem uma realidade, criando soluções personalizadas e geradoras de vantagens 

competitivas, com o apoio dos parceiros promovendo a sustentabilidade.  

Visão: Ser uma empresa de referência no setor, através da capacidade de inovação, qualidade, 

flexibilidade, e potencial humano, antecipando necessidades dos clientes, e ajuda-los a criar 

novos projetos e a concretizá-los com o maior sucesso.  

Valores: 

 Credibilidade 

 Responsabilidade 

 Empenho 

 Criatividade 

 Capacidade Inovadora 

Orientação Estratégica: Despertar necessidades constantes no mercado.  
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Matriz Baseada em Valores: 

 

 Mente Coração Espírito 

Missão 
Vantagens 

Competitivas 

Soluções 

Inovadoras 
Sustentabilidade 

Visão Qualidade Flexibilidade 
Antecipação de 

Necessidades 

Valores Responsabilidade Credibilidade 

Empenho, 

Criatividade, 

Capacidade Inovadora 

 

 

Organograma 
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Caraterização do Mercado de Referência 

Modelo Análise das 5 Forças de Porter 

 

Diagnóstico Interno e Externo 

Modelo Análise SWOT 

Pontos Fortes: 

 Equipa de gestão e acionistas com grande 

conhecimento do mercado e do sector;  

 Recursos humanos com elevadas competências na 

criação e engenharia do produto; 

 Diferenciação pela qualidade e Inovação, com 

certificação nas duas áreas; 

 Sistema de Gestão com maturidade, em especial 

da Qualidade; 

 Cultura de inovação e qualidade, que possibilita a 

apresentação ao mercado de produtos 

diferenciados;  

 Diversidade de mercados e clientes, com 

crescimento contínuo; 

 Forte aposta em produtos com elevado valor 

acrescentado;  

Pontos Fracos: 

 Elevada dependência dos 

fornecedores internacionais de 

matéria-prima, com distância 

geográfica elevada em alguns casos e 

controlo dos preços pelos principais 

players;  

 Elevadas necessidades de tesouraria 

para o aprovisionamento das 

matérias-primas (stock mínimo de 

segurança face ao tempo de trânsito 

da origem até à empresa); 

 Necessidade contínua de tesouraria 

para dar seguimento às atividades de 

índole comercial no mercado externo 

que obrigam a um maior esforço 

Fornecedores Mat 

prima: fibras naturais 

e misturas: 

multinacionais (crit. 

Média) 

Prestadores 

Serviços: Acabadores 

/Confecionadores 

/software (Criticidade 

média-baixa) 

Clientes 

Retalhistas e 

Distribuidores 

internacionais Muito 

exigentes 

/informados/ 

rigorosos e auditores 

sistemas integrados e 

inovação (Criticidade 

Alta) Produtos Substitutos 

Jackard (criticidade média) 

Novos Concorrentes 

Concorrência 

Existente: 

Muito variada 

(criticidade 

alta) 
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 Fidelização e diversidade dos clientes em termos 

de número e dimensão, não apresentando nenhum 

deles um peso excessivo na carteira da empresa; 

 Vocação exportadora, não estando dependente do 

mercado nacional em profunda recessão; 

 Forte assistência comercial ao mercado 

facilitando a qualidade de serviço e a proximidade 

com o mercado e clientes; 

 Flexibilidade para pequenas séries produtivas, 

com rápida capacidade de resposta e qualidade de 

serviço; 

 Continuidade da ligação aos centros de ID com 

oportunidades de projetos, produtos e linhas de 

financiamento; 

 Forte sistema de gestão da informação (ERP). 

financeiro na prospeção de clientes e 

mercados. 

Oportunidades: 

 Imagem e tradição associadas ao sector têxtil 

português, nacional e internacionalmente;  

 Capacidade de penetração em novos mercados 

emergentes e reforço da posição nos atuais; 

 Potencial de exploração de novos nichos de 

mercado fruto da diversidade de oferta; 

 Perspetiva futura de implementação de nova área 

de negócio suportada pelos produtos inovadores 

resultantes do esforço de Investigação, 

Desenvolvimentos e Inovação (IDI) em diferentes 

áreas;  

 Acordo do livre comércio com os EUA, podendo 

representar uma forte oportunidade de 

crescimento; 

 Quadros de apoio no PT2020 para reforço da 

competitividade da empresa. 

Ameaças  

 A especulação de que as 

"commodities" são frequentemente 

alvo, bem como os riscos 

meteorológicos inerentes à produção 

de fio apresentam-se como ameaças 

permanentes às margens obtidas pela 

empresa; 

 Isenção de direitos aduaneiros dos 

têxteis Paquistaneses e Turcos, na 

União Europeia poderão levar à perda 

de negócios; 

 Possibilidade da adesão da Turquia á 

comunidade UE. 

 A instabilidade económica e 

segurança mundial que pode gerar 

decréscimo da procura nos mercados 

onde a empresa opera.  
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Modelo de Negócio 

Modelo Business Model – Canvas 

 

Modelo de Negócio Institucional (Business ModelGeneration - Canvas) 

Visão: Ser uma empresa de referência no setor, através da capacidade de inovação, qualidade, 

flexibilidade, e potencial humano, antecipando necessidades dos clientes, e ajuda-los a criar 

novos projetos e a concretizá-los com o maior sucesso. 

1 -Parceiros 

Chave: 
2 - Atividades Chave 

4 - Proposta 

de Valor 

5 - Relação 

com o Cliente 
7 - Segmentação 

CITEVE 

CENTI 

Seletiva Moda 

Cluster Moda 

e Tecnologia 

ATP 

Banca 

Universidades 

e Politécnicos 

Iapmei 

Aicep 

ANI 

Fornecedores  

Clientes 

Inovação e Qualidade 

Marketing e Comunicação 

Gestão Parceiros e Clientes 

Flexibidade e versatilidade 

Produção 

Logística e Distribuição 

Inovação 

constante  

Soluções e 

Serviço 

Integradas 

(Têxteis Lar) 

Diferenciação 

e Qualidade 

Produto  

 

Contacto direto  

Feiras, 

Site,  

Catálogos 

Clientes internacionais  

SM1-

Import/Distribuidores 

SM2 Retalhistas Int 

SM3-Horeca (Int) 

 

3 - Recursos Chave 
6 - Canais de 

Distribuição 

Capacidade inovadora, 

Qualidade dos produtos 

Elevada formação dos 

recursos humanos 

Venda direta 

Horeca 

Grossistas e 

Retalhistas 

 

8 - Custos de Estrutura: MOD, GGF, FSE 9 - Fontes de Rendimento: Venda produtos/serviços 

 

Processo de Inovação 

A empresa tem vários projetos em curso com informação disponível em 

www.tpenedo.pt. 

 

Modelo Estratégia Oceano Azul 

ELIMINAÇÃO: 

Nada a referenciar 

ELEVAÇÃO: 
investimento em 

equipamentos/tecnologias 

CRIAÇÃO:  

Integração novas tecnologias e designs 
processo inovação  

REDUÇÃO: 

Nada a referenciar 

http://www.tpenedo.pt/
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Definição de Marketing-Mix: 

A empresa apresenta produtos com elevado valor acrescentado com um público-

alvo bastante abrangente. Como competências necessárias destacam-se as elevadas 

competências na criação e engenharia do produto. 

 

Políticas de Relação com o Cliente (CRM) Existentes na Empresa: 

A Penedo tem a gestão integrada dos seus processos, reforçada pelo ERP e CRM 

Microsoft Navision. 

 

Estratégia da empresa: 

A empresa posiciona – se como uma empresa inovadora, com ofertas 

diferenciadas da concorrência, líder no seu segmento de mercado. Esta estratégia 

consiste na construção de um novo espaço de mercado inexplorado, para isso pretende 

elevar o investimento em equipamentos/ tecnologias e criar integração de novas 

tecnologias e designs, processo de inovação. 

 

Processo de Gestão da Empresa: 

A empresa mantém investimentos contantes em inovação e tecnologia de forma 

a estar na vanguarda e na busca de novos nichos de negócio e consolidação do seu 

negócio tradicional, lar, Decoração e Horeca. 

 

Vendas no Mercado: 

 

 

 

 

 

 

 

VENDAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Vendas Mercado Externo 10.3M€ 11M€ 11.3M€ 11.5M€ 12.5M€ 

Vendas Nacionais 0.2M€ 0.22M€ 0.23M€ 0.24M€ 0.25M€ 
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Estratégia 

Modelo Matriz de Igor Ansoff 

 

Cenários de 

Desenvolvimento 

Produtos / Serviços = Soluções 

(Ciclo de Vida dos Produtos /BCG) 

 
Atuais (2018) Novos (2019-20) 

Mercados 

Atuais 

2018 

Cenário 1: Penetração de Mercado. 

FP1-Lençol e Saco Cama;  

FP2-Cobertores e Mantas e Colchas;  

FP3-Atoalhado de mesa. 

FP4-HotelWear 

Cenário 2: 

Desenvolvimento 

de Produtos 

FP6- Sol IDI /TP 

Innovation 

SM – Retalhistas Internacional 

SM2 – Distribuidores Internacional 

SM3 – Hotéis PT e Internacionais (4-5*) 

AG – (países OCDE): UE; EUA (50%); 

Mex/Chile e Argentina; Japão; 

Austrália/NZ... (50 geografias) 

Novos 

(2019-20) 

Cenário 3: Desenvolvimento de 

Mercados 

AG2 – América Latina 

AG3 – Rússia e Emirados Árabes 
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Controlo de Gestão 

Modelo Balanced ScoreCard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prespetiva Objectivos Métricas Metas Iniciativas 

Financeira Solidez Financeira 

Meios Libertos 

Eficiência Produtiva 

Crescimento 

Negócio 

Rentabilidade 

Autonomia 

Financeiros 

Resultados 

Líquidos 

VAB/EBITDA 

Volume Negócios 

Rentabilidade das 

vendas 

AF> 50% 

RL> 5% vendas. 

VAB/EBITDA> 5% 

Crescimento ao ritmo 

de 2 a 5% 

RV> 5% 

Manter um controlo de gestão 

rigoroso 

Reforçar a presença em feiras e 

outros certames 

Continuar a aposta na inovação e 

diferenciação 

Clientes Captação Clientes 

Retenção clientes 

Satisfação 

Fidelização 

Tx.CapCli 

Tx.Ret.Cli 

Vol neg/cliente e 

mercado 

Nível de Satisfação 

Tx.CapCli> 2/ano 

Tx.Ret.Cli> 99% 

Tx.Satis.Cli> 80% 

Manter as ações de vigilância nos 

mercados  

Dotar os orçamentos Comerciais 

de meios para um serviço de 

qualidade na assistência ao 

mercado.  

Aposta na qualidade e inovação 

constantes. 

Inquérito de Nível de Satisfação 

de Clientes 

Processos 

Internos 

Qualidade 

Inovação 

Sustentabilidade 

Eficiência sistema 

Gestão 

Eficiência sistema 

Inovação 

Eficiência 

Sustentabilidade 

ESG> 90% 

ESI> 90% 

ESust> 80% 

Equipa de gestão profissional e 

experiente, que dinamize todas as 

atividades de empresa. 

Monitorizar os objetivos 

estratégicos de sistemas integrados 

de gestão. 

Aprendizagem Qualificação 

Continua 

Colaboradores 

Gestão 

Talento/Estimulo 

Atualização 

tecnológica Sist. Inf e 

Equipamentos 

Plano Formação 

Adaptado 

Novas Ideias e 

Projetos 

Nível 

Investimentos 

Permanentes 

NHF> 40h/ano 

trabalhador 

NIP> 5 ano 

NIP> 5% Vol 

Negócios 

Manter as ações de formação 

internas e externas, criando 

motivação nos colaboradores para 

a atualização constante do seu 

curriculum formativo. 

Estimular a criatividade. 

Disponibilizar meio para o 

investimento. 
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Infraestrutura do Projeto 

Modelo “A Casa” Têxteis Penedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspetiva 

financeira 

Perspetiva 

do cliente 

Perspetiva do 

processo 

Perspetiva de 

aprendizagem e 

crescimento 

Processo de 

Criação de 

Valor 

Que proporcionam 

uma experiência 

satisfatória aos 

clientes 

Apresentem os 

processos 

estratégicos 

Vamos fazer com que 

os nossos 

colaboradores 

Para cumprir as 

expectativas dos 

nossos acionistas 

(stakeholders) 

Proposta de valor 

de excelência 

operacional  

Proposta de valor 

para a solução do 

cliente 

Proposta de valor 

de inovação 

Satisfação do cliente 
Retenção de 

clientes 

Captação de 

clientes 

Meios Libertos Rentabilidade 
Crescimento do 

Negócio 

Qualificação 

Contínua 

Atualização 
Tecnológica Sist. Inf 

e Equipamentos 

Gestão 

Talento/Estimulo 

Sustentabilidades Inovação 

Visão: Ser uma empresa de referência no setor, através da capacidade de 

inovação, qualidade, flexibilidade, e potencial humano, antecipando as 

necessidades, e ajudar a criar novos projetos com sucesso. 

Qualidade 
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b) Caso 3. Minority Denim 

Caraterização da empresa: 

A empresa foi criada em Abril de 2015 por Diogo Aguiar, o qual tem uma vasta 

experiência diretamente ligada a lavagens de Denim e tingimentos especiais para alguns 

dos maiores e mais fortes grupos têxteis mundiais. Essa experiência fê-lo perceber que 

os mercados sentem a necessidade de constante inovação e criatividade. Em sequência 

decidiu criar este projeto onde se dedica a criar e partilhar com os seus clientes o seu 

conhecimento, bem como as últimas inovações e técnicas. 

 

Apresentação sucinta do negócio: 

A empresa foi criada em Abril de 2015 por Diogo Aguiar, o qual, tem uma vasta 

experiência ligada a lavagens de Denim e tingimentos especiais para alguns dos maiores 

e mais fortes grupos de têxteis mundiais. 

Minority Denim é um laboratório para desenvolvimento de lavagens e 

tingimento e consultoria nas mesmas áreas, tendo o propósito de oferecer 

constantemente propostas inovadoras e criativas para que seja criada uma relação que 

vise a procura constante dos nossos serviços. No serviço de consultoria abrange o 

aspeto do acompanhamento de produções e apoio técnico. 

 

Necessidade que pretende suprir: 

A criação desta empresa assenta precisamente no aspeto de colmatar uma falha 

existente no ramo do desenvolvimento de amostras e consultoria, pois todo o trabalho 

que se faz nesta área ou está ligado a uma lavandaria/tinturaria ou a uma marca. No 

nosso caso fazermos esse serviço numa vertente freelancer, sendo o nosso foco e 

preocupação não trabalhamos com clientes que sejam concorrentes para que não 

coloquemos em causa a relação com o cliente e o produto oferecido seja valorizado. 

 

Definição de Mercado:  

O segmento de mercado é composto pela indústria têxtil dos mais variados 

setores seja confeccionadores, produtores de tecido ou marcas. A necessidade de novos 

produtos é o que motiva a compra e canais de distribuição são feiras da indústria têxtil e 

procura do serviço. 
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Análise da Concorrência:  

As empresas concorrentes são empresas de produção (lavandaria e tinturarias) 

que oferecem o serviço de desenvolvimento de lavagens e tingimentos. Estas vendem a 

preços mais baixos que a Denim. 

 

Estrutura Organizacional 

Missão, Visão e Valores 

 

Missão: Oferecer soluções técnicas e processos têxteis aumentando a eficiência e satisfação dos 

clientes. 

Visão: Empresa de referência no mercado têxtil com foco na inovação e capacidade agregadora 

de diferentes intervenientes com intuito de solucionar problemáticas diversas. 

Valores: Garantia de procura das melhores soluções (seja a nível de desenvolvimento de produto, 

desenvolvimento de processos) 

- Fidelidade e proteção da informação dos nossos clientes.   

- IDI de produtos e processos 

- Confidencialidade e Proteção de dados 

Orientação Estratégica: Orientação para o mercado e para as redes de parcerias. 

Cimentar o âmbito pela qual a empresa foi criada e gradualmente explorando através do nosso 

Know-How de possibilidades de negócio com a criação de novos mecanismos e ferramentas que 

ajudem a criar valor acrescentado. 

 

 

Matriz Baseada em Valores: 

 

 Mente Coração Espírito 

Missão Efetividade Proximidade Rigor 

Visão Inovação Rede Cooperação IDI Soluções 

Valores 
IDI de produtos e 

processos 

Soluções 

integradas 
Confiabilidade 
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Organograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caraterização do Mercado de Referência 

Modelo Análise das 5 Forças de Porter 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

Diogo Aguiar 

Técnico Operacional 

Dionísio Silva 

Operações (Administração, 
Logística, RH e financeira) 

Jorge Costa 

Fornecedores 

Produtores 

químicos e 

vestuário e 

acessórios 

(Criticidade Alta) 

Clientes 

Ind Têxtil 

Serviços 

Consultoria 

Cliente 

indústrias 

exigentes e 

esclarecidos 

(criticidade 

média) 

Produtos Substitutos 

Processos auxiliares (criticidade 

baixa) 

Novos Concorrentes 

Movimentos em curso (crit baixa) 

Concorrência 

Existente: 
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Diagnóstico Interno e Externo 

Modelo Análise SWOT 

 

Pontos Fortes: 

 Importância dada ao produto, tendo a 

preocupação de oferecer ao cliente as últimas 

novidades em termos de tendências do mercado. 

 Trabalho em colaboração com os clientes de 

forma a receber o constante feedback de forma a 

chegar ao produto pretendido. 

 Procura constante de soluções de maneira a tornar 

os processos de desenvolvimento mais 

económicos, mais céleres e ambientalmente mais 

responsáveis. 

 Equipa jovem, flexível e multidisciplinar com 

know-how consolidado, ideal para fazer frentes às 

mais diversas solicitações. 

Pontos Fracos: 

 Possibilidade de deixar de acrescentar 

valor ao produto devido mudança de um 

foco criativo para um foco mais produtivo. 

 Dependência de terceiros (lavandaria 

industrial) para o normal desenvolvimento 

de amostras e rápida resposta aos clientes. 

 Inconstância da industria têxtil, pois os 

picos da estações levam a que a capacidade 

de resposta da equipa, que é pequena, 

diminua consideravelmente colocando em 

causa a qualidade do produto. 

Oportunidades: 

 Devido á velocidade que o mercado se desloca, a 

constante necessidade de novos produtos faz com 

que a procura do nosso serviço seja essencial; 

 Localização geográfica estratégica, não só está 

numa região em que a indústria têxtil oferece-nos 

todos os produtos e serviços de qualidade que 

necessitamos, como pela proximidade de grupos 

têxteis de dimensão mundial; 

 Relações de proximidade com fornecedores, tanto 

de produto químicos, como de equipamentos 

industriais, estabelecendo assim uma parceria que 

nos permite estar mais próximos das últimas 

ofertas do mercado. 

Ameaças  

 Dificuldades em estar sempre atualizado 

acerca das tendências, devido a rápidas 

alterações do mercado; 

 Oferta de um produto similar a baixo custo 

pela concorrência em mercados com o qual 

não temos hipótese de lutar; 

 Alterações das políticas dos clientes, 

nomeadamente a apostam em mercados 

que não dominamos ou simplesmente 

afastados por fatores geográficos. 
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Modelo de Negócio 

Business Model – Canvas  

 

Modelo de Negócio Institucional (Business ModelGeneration - Canvas) 

Visão: Empresa de referência no mercado têxtil como foco de inovação e capacidade agregadora de 

diferentes intervenientes com intuito de solucionar problemáticas diversas. 

1 -Parceiros 

Chave: 
2 - Atividades Chave 

4 - Proposta de 

Valor 

5 - Relação com o 

Cliente 
7 - Segmentação 

Fornecedor de 

produtos 

químicos 

Lavandaria 

industrial 

Empresa de 

design 

Universidades, 

Centros 

Tecnológicos 

Associações 

Empresariais 

Centros de 

Formação 

Desenvolvimento de 

lavagens/tingimento 

Consultoria. 

Gestão rede de parceiros 

IDI 

Soluções 

integradas 

Criatividade 

Relação de 

proximidade 

Participação em 

eventos; 

Tecnologias de 

informação  

Grandes produtores 

Fornecedores de 

matérias-primas; 

Marcas. 

3 - Recursos Chave 
6 - Canais de 

Distribuição 

Lavandaria/Laboratório 

industrial; 

Serviço de Back Office; 

Showroom para 

apresentação aos clientes; 

Recursos financeiros; 

Consulting – 

deslocação às 

estruturas dos clientes; 

Amostras – venda à 

unidade 

8 - Custos de Estrutura: Cerca de 1000€ 9 - Fontes de Rendimento:  

 

Processo de Inovação 

Oferta de serviços inexistentes, que assentem numa base de desvinculação a 

qualquer organização, podendo oferecer um produto genuíno e com o fator de novidade; 

Processos de desenvolvimento de lavagens e tingimentos únicos, disponibilizados 

unicamente aos clientes ou parceiros, garantindo a procura dos serviços. 

 

Modelo Estratégia do Oceano Azul 

 

 

 

 

 

 

ELIMINAÇÃO: ELEVAÇÃO: 
Criatividade  

Descomprometida 

CRIAÇÃO:  
Foco no 

Desenvolvimento 

REDUÇÃO: 
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Definição do Marketing-Mix:  

Produto – A empresa desenvolve lavagens, tingimento e consultoria nessas 

mesmas áreas. 

Preço – Valor pago para a criação e manutenção do site e gastos pontuais com 

serviços externos como fotografo ou empresa de publicidade.  

Distribuição – Enquanto ações e processos de distribuição temos a promoção 

através do site e redes sociais e business to business. Competências necessárias temos, 

profissionais ligados ao desenvolvimento webm, design de produto têxtil e fotografo. 

Comunicação – Feita através do site, redes sociais e feiras. 

 

Processo de Gestão da Empresa:  

Processo de relação com o cliente no caso do desenvolvimento no laboratório: 

 Reunião com o cliente de forma a definir o produto pretendido (com 

condições de pagamento previamente definidas); 

 Receção das amostras confecionadas para posterior lavagem ou 

tingimento; 

 Envio das amostras e possibilidade de acompanhamento de produções 

(serviço de Consulting). 

Processo de relação com o cliente no caso de deslocação às instalações 

(Consulting): 

 Desenvolvimento de coleções em estreita interação com o cliente; 

 Definição das necessidades/dificuldades e objetivos;  

 Definição de processos de melhoria. 

 

Políticas de Relação com o Cliente (CRM) Existentes na Empresa: 

Aquisição de clientes: 

 Feiras têxteis (em Portugal e estrangeiro);  

 Divulgação dos nosso serviços através de redes sociais ou passa a 

palavra. 

Formas de interação com o cliente: 

 Deslocação do cliente às nossas instalações e nossa às dos clientes; 

 Para facilitar a possibilidade de visualização das receitas dos 

desenvolvimentos que fazemos para os nossos clientes, a possibilidade 

de visualização das mesmas num serviço partilhado em cloud, para que 
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possam, se assim o entenderem, dar seguimento de produções sem a 

nossa intervenção. 

 

Intraempreendedorismo:  

Liberdade interna para procurar constantemente novas soluções e caminhos para 

que cada interveniente sinta que é parte do processo, vende também a sua importância 

reconhecida, mais em concreto: 

 Desenvolvimento e otimização de processos industriais e organizacionais; 

 Procura de parcerias e sinergias que permitam um crescimento sustentado; 

 

Estratégia da empresa: 

Cimentar o âmbito pelo qual a empresa foi criada e gradualmente explorando 

através do nosso know-how possibilidades de negócio com a criação de novos 

mecanismos e ferramentas que ajudem a criar valor acrescentado. Desta forma 

procuram desenvolver o processo, como por exemplo, através otimização dos produtos 

químicos ao seu dispor (dando o feedback da parceria nessa área). De forma a criar 

valor no produto a empresa pretende agilizar os processos industriais disponibilizado e 

ajudando o cliente, tanto ao nível do desenvolvimento de amostras como ao nível de 

lhes dar ferramentas práticas para a posterior produção. 

 

Estratégia 

Modelo Matriz de Igor Ansoff 

Cenários de 

Desenvolvimento 

Produtos / Serviços = Soluções 

(Ciclo de Vida dos Produtos /BCG) 

 
Atuais (2018) Novos (2019-20) 

Mercados 

Atuais 

2018 

Cenário 1: Penetração de Mercado. 

S1-Desenvolvimento de amostras Lavandaria e 

Tingimento; 

S2-Consultoria Técnica; 

S3- Comércio de produtos têxteis técnicos. 

Cenário 2: 

Desenvolvimento de 

Produtos 

S4-Acabamentos ECO 

SM1-Indústria de produção têxtil e tecidos; 

SM2-Confecionadores 

SM3-Lavandarias 

AG1-Portugal 

AG2-Espanha 

AG3-Marrocos 

Novos 

(2019-20) 

Cenário 3: Desenvolvimento de Mercados 

AG5 – Norte da Europa  
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Controlo de Gestão 

Modelo Balanced ScoreCard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prespetiva Objectivos Métricas Metas 

Financeira 

Volume Negócios 

Rentabilidade das Vendas 

Mix Receitas 

Volume Negócios 

Rentabilidade Vnd 

MR: S1+S2+S3+S4 

Rvnd: 50% 

VN:300.000€ 

MR: S1-40%; S2-40%; 

S3-10%; S4-10% 

Clientes 

Captar Clientes 

Reter Clientes 

Satisfação Clientes 

Captação Clientes 

Retenção Clientes 

Nível Satisfação 

CC> 3/Ano 

RC> 90% 

NS> 80% 

Processos 

Internos 

IDI 

Gestão rede colaborativa 

Processo Industrial 

Novas soluções 

Taxa de Angariação 

Processos Industriais 

NS> 10/Ano 

>2 Parceiros/anos 

PND> 4/Ano 

Aprendizagem 
Capacitação RH 

Gestão de faturação 

Formação 

Nível de Utilização 

>35h/ano 

>95% 
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Infraestrutura do Projeto 

Modelo “A Casa” Minority Denim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspetiva 

financeira 

Perspetiva 

do cliente 

Perspetiva 

do processo 

Perspetiva de 

aprendizagem e 

crescimento 

Processo de 

Criação de 

Valor 

Que proporcionam 

uma experiência 

satisfatória aos 

clientes 

Apresentem os 

processos 

estratégicos 

Vamos fazer com 

que os nossos 

colaboradores 

Para cumprir as 

expectativas dos 

nossos acionistas 

(stakeholders) 

Proposta de valor 

de excelência 

operacional  

Proposta de valor 

para a solução do 

cliente 

Proposta de valor 

de Inovação 

Satisfação e 

fidelização do cliente 

Retenção de 

clientes 

Captação de 

clientes 

Volume de 

Negócio 
Rentabilidade Mix de Receitas 

Capacitação RH 

Gestão de 

Faturação 
Capacitação RH 

Gestão Rede 

Colaborativa 

Processo 

Industrial 

Visão: Empresa de referência no mercado têxtil como foco de inovação e 

capacidade agregadora de diferentes intervenientes com intuito de solucionar 

problemáticas diversas. 

IDI 
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c) Caso 4. Empresa B-Mum 

Caraterização da empresa: 

Mónica Ferreira – Unipessoal, Lda, na imagem da marca registada, B-Mum, é o 

resultado da fantástica experiência de ser MÃE (B-Mum) aliado à inquietação e 

preocupação natural dos pais nos primeiros meses de vida dos seus filhos. 

Inspirada nas necessidades do dia-a-dia dos mais pequenos, a B-MUM pretende 

desenvolver produtos que ajudem a prevenir alguns dos problemas mais comuns nesta 

fase das suas vidas assim como produtos práticos para as mães de modo a que estas 

possam, tanto quanto possível, canalizar a maior parte do tempo para o seu bebé, para 

serem mães. 

O SafetyBabyBed é o primeiro produto de lançamento, em fase de 

patenteamento. Enquanto mãe de dois filhos surgiu a necessidade de uma solução que 

me trouxesse uma maior tranquilidade e segurança durante o sono dos meus filhos, 

nomeadamente em relação ao Síndrome de Morte Súbita. 

O SafetyBabyBed e as outras soluções estão pensadas, numa primeira fase, para 

idades compreendidas entre os 0 e os 10 anos.  
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Perfil do Empreendedor: 

 

Apresentação do Negócio:  

O projeto SafetyBabyBed foi desenvolvido por uma mãe e enquanto mãe, 100% 

Português, idealizado com o objectivo de reduzir o risco de abafamento, um dos fatores 

de risco da morte súbita. Projecto Semifinalista no Concurso de Empreendedorismo 

“Acredita Portugal/Novo Banco” 2015 (entre 18700 participantes). Recentemente 

ganhou o 1º prémio de melhor projeto, em apresentação a investidores, no âmbito do 

programa NETT. 

O SafetyBabyBed é um sistema de segurança sob a forma de lençóis de cama de 

bebé, cujo design evita que o bebé deslize na cama, reduzindo o risco de abafamento 

pelos lençóis, um dos fatores de risco identificados da morte súbita nos latentes.  

Cerca de 16 a 22% dos bebés vítimas de morte súbita foi encontrado com a 

cabeça coberta por roupa de cama. Como nos primeiros meses de vida os bebés não 

possuem reflexo de defesa nem perceção de obstrução foi exatamente aí que nos 

tentamos focar, desenvolvendo um sistema que permitisse reduzir esse risco. Este 

sistema de segurança é ajustável ao crescimento do bebé e amovível.  

Quando o bebé já tiver desenvolvido a capacidade de se defender perante 

situações de obstrução, retira-se o sistema de segurança e continua-se a usar os lençóis, 

Nome: Mónica Ferreira 

Idade: 42 anos 

Formação: Licenciada em Bioquímica 

Naturalidade: Braga 

Passatempos: Ler, jogos de tabuleiro e passear 

Meta Profissional: Internacionalização e desenvolvimento de novos produtos. 

Maior Virtude: Otimismo, persistência e honestidade 

Línguas: Inglês 

Vícios: Não tenho 

Como relaxa: com os meus filhos, ler um livro e ouvir o mar 

Livro favorito: Um livro de infância que na altura me marcou muito “A Fada Oriana” 

Comida e Bebida favorita: Lasanha de Bacalhau e Vinho tinto maduro 

Tipo de música que mais gosta: alternativa (rock’n rol) 
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numa vertente mais prática pelo seu design diferente, até o bebé deixar a cama de grades 

(0 aos 4 anos). Já se encontra à venda em 24 lojas a nível Nacional e na loja online. 

O desenvolvimento e crescimento do SafetyBabyBed têm sido acompanhados 

pelo serviço de pediatria e neonatologia do Hospital de Guimarães, para implementação; 

pela Tecminho-Universidade do Minho, através dos programas IdeaLab e Laboratório 

de Empresas e pelo Citeve (Centro de Tecnologia Têxtil), através do programa NETT. 

Este sistema está em fase de patenteamento, com patente pendente. 

A B-Mum é uma empresa recente, constituída a 16 agosto 2016, que pretende 

desenvolver e comercializar produtos inovadores/diferenciadores no âmbito da 

segurança e de soluções práticas para as mães, de modo a que estas possam, tanto 

quanto possível, canalizar a maior parte do tempo para o seu bebé. 

 

Necessidade que pretende suprir: 

Na Europa morrem cerca de 5000 lactentes, por ano, vítimas de Síndrome da 

Morte Súbita (SMS). Esta é a 1ª causa de morte nos Países ocidentais em crianças entre 

1 e 12 meses (http://br.guiainfantil.com/saude/204-morte-subita/386-morte-subita-dos-

bebes.html).  

As causas são ainda desconhecidas mas existem já alguns fatores de risco 

identificados, nomeadamente o risco de asfixia, e algumas medidas preventivas, tais 

como a colocação do bebé na cama, de barriga para cima, com o colchão com uma 

ligeira inclinação, sem adereços nem bonecos, entre outros. 

Segundo as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde), a cabeça 

do bebé não deve ficar coberta com roupa de cama enquanto dorme, uma vez que o 

bebé não possui perceção da obstrução das vias respiratórias, coordenação motora nem 

reflexo de defesa. Os estudos demonstram que entre 16 e 22% das crianças vítimas da 

morte súbita tem a cabeça coberta por roupa de cama. 

Este problema é mais expressivo entre os 0 e os 12 meses de vida dos bebés, 

pelo que o nosso mercado alvo são essencialmente os pais, podendo ser estendido pelos 

avós, padrinhos, amigos,… bem como colégios, creches, infantários, instituições, 

clínicas pediátricas, farmácias, hospitais privados e maternidades. 

 

 

 

 

http://br.guiainfantil.com/saude/204-morte-subita/386-morte-subita-dos-bebes.html
http://br.guiainfantil.com/saude/204-morte-subita/386-morte-subita-dos-bebes.html
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Definição de Mercado: 

Uma vez que a taxa de natalidade tem vindo a diminuir, sendo que o número 

médio de crianças por casal ronda os 1,32 filhos (dados INE: 

file:///C:/Users/RPB/AppData/Local/Temp/16EstDemog_2010.pdf), tem-se verificado 

uma tendência para os pais investirem mais nos cuidados primários. Neste caso, sendo 

um produto especificamente e especialmente desenhado para bebés/crianças, os 

segmentos de mercado do SafetyBabyBed são muito definidos: 

(1) Pais, avós, padrinhos, amigos (B2C); 

(2) Lojas de puericultura, lojas de artigos para crianças (B2B); 

(3) Maternidades, hospitais, creches (B2C) 

(4) Centros / Clínicas com aulas de preparação para o parto e pós-parto (B2C 

e/ou B2B); 

(5) Farmácias. 

O público-alvo destinatário final é, no caso dos particulares, pais das classes 

média e alta. Para atingir os pais destes bebés, a empresa procurará vender através de 

uma loja online e através de uma ampla rede de revendedores, especializados ou não na 

venda de produtos para crianças. A venda do SafetyBabyBed em 

Hospitais/maternidades será mais uma garantia da qualidade e credibilidade do produto 

e servirá igualmente de veículo de divulgação aos pais. 

 

Análise da Concorrência: 

Os produtos substitutos do SafetyBabyBed são produtos que poderão ser usados 

para o mesmo fim, apesar de a funcionalidade não ser essa, nem o objectivo/foco 

pensado nesse sentido, como por exemplo, Red Castle e Bibed. 

- Red Castle 43051 - Manta Miracle 

(http://www.amazon.es/Red-Castle-43051-

Miracle-Blanco/dp/B001G8UR8A). “Trata-se de 

uma manta que envolve todo o bebé, mantendo 

os seus braços ao longo do corpo; evita reflexo 

de Moro. A parte que envolve a barriga exerce 

uma ligeira pressão ajuda a criança a relaxar e 

acalma-o quase instantaneamente”. Não 

especificamente pensado para diminuir o risco 

de abafamento mas também poderá servir para o efeito. (Preço: 29 euros).  

file:///C:/Users/RPB/AppData/Local/Temp/16EstDemog_2010.pdf


54 

-Bibed “Durante o sono, o rosto do bebé 

permanece desobstruído, limitando os riscos de 

deglutição incorreta, falta de ar, hipertermia e SIDS 

(Síndrome da Morte Súbita Infantil). 

(http://products.babymoov.eu/bibed.html). Evita o 

reflexo de Moro (reflexo do sobressalto), tem uma 

cinta para segurar o bebé no lugar, devido à inclinação 

de 12º. Uma vez que proporciona liberdade de 

movimento para a cabeça, impede os riscos de cabeça 

chata. É adequado para crianças com peso entre 2,6 e 6 

kg. Este artigo é apropriado para a criança que ainda 

não se consegue sentar sozinho, rolar sobre si mesma 

(4-5 meses) ”. (Preço: 120 – 140 euros); Desvantagem: apenas utilizado nos primeiros 

meses de vida do bebé, dependendo do seu tamanho, e o preço, para uma utilização tão 

curta, incluindo a necessidade de outra solução em conjunto, neste caso, cama de 

grades.  

 

Estrutura Organizacional 

Missão, Visão e Valores 

 

 

 

 

 

 

 

Missão: Facilitar a vida das mães, torná-la mais descansada e com maior disponibilidade 

tendo sempre em linha de pensamento a segurança e a economia de tempo. 

Visão: Ser uma empresa de referência na área dos produtos e serviços para crianças. 

Valores:   

 Confiança (compromisso com os sues clientes); 

 Qualidade (disponibilização de produtos e serviços de qualidade superior); 

 Inovação. 
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Matriz Baseada em Valores 

 Mente Coração Espírito 

Missão 

Facilitar a vida das mães, a segurança 

e economia de tempo. 

Facilitar a vida 

das mães 
Segurança  

Economia de 

tempo 

Visão 

Referência em soluções para crianças. 
Segurança Conforto Responsabilidade 

Valores 

Confiança 

Qualidade 

Inovação 

Qualidade  Confiança Inovação 

 

Caraterização do Mercado de Referência 

Modelo Análise das 5 Forças de Porter 

Tendo em conta a natureza e a intensidade competitiva do setor, a B-Mum 

coloca a sua atividade numa posição média, no plano regional do modelo das 5 forças 

de Porter, como descrito sucintamente: 

 Rivalidade entre empresas do setor (classificação como elevada): 

 Mercado fortemente concorrencial; 

 Diferenciação nos produtos pelo know-how, tendo um 

atendimento personalizado perante os clientes e com uma relação 

qualidade/preço competitivo; 

 Ameaça de novas entradas (classificação como média): 

 Investimento em equipamentos com tecnologia avançada; 

 Custos de instalação e aluguer elevados; 

 Diferenciação dos produtos; 

 Ameaça dos serviços substitutos (classificação como média/alta): 

 Melhor relação custo/benefício; 

 Diferenciação dos produtos; 

 Poder negocial dos Fornecedores (classificação como médio/alto): 

 Forte dependência de fornecimentos externos; 

 Diferenciação dos serviços/produtos; 

 Poder negocial dos clientes (classificação como médio/alto): 

 Sensibilidade ao preço; 



56 

 Exigência de serviços personalizados; 

 Garantia de qualidade dos serviços/produtos; 

 Celeridade nos prazos de entrega. 

 

Diagnóstico Interno e Externo 

Modelo Análise SWOT 

 

Pontos Fortes: 

 Gerência com elevado know-how; 

 Cumprimento dos prazos; 

 Investimento no capital humano; 

 Oferta de qualidade e confiança; 

 Excelente relacionamento com os 

fornecedores; 

 Soluções técnicas especializadas nos 

produtos; 

 Diferenciação dos produtos; 

 Notoriedade da empresa; 

 Parcerias estabelecidas. 

Pontos Fracos: 

 Défice na estratégia de marketing e 

comunicação; 

 Início da atividade muito recente; 

 Economia Digital; 

 Necessidade de uma maior 

consolidação de processos e/ou 

produtos (gestão da qualidade e 

OEKO-TEX); 

 Internacionalização, alargamento do 

mercado externo. 

Oportunidades: 

 Vantagem face à concorrência relativamente 

aos produtos; 

 Relação próxima e complementar com os 

concorrentes; 

 Criar visibilidade internacional mais efetiva; 

 Marketing digital. 

Ameaças: 

 Quebra do poder de compra dos 

consumidores e das intenções de 

investimento das empresas; 

 Intensificação da concorrência. 
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Modelo de Negócio 

Business Model – Canvas 

 

Modelo de Negócio Institucional (Business ModelGeneration - Canvas) 

Visão: Ser uma empresa de referência na área dos produtos e serviços para crianças. 

1 -Parceiros 

Chave: 

2 - 

Atividades 

Chave 

4 - Proposta de 

Valor 
5 - Relação com o Cliente 7 - Segmentação 

-Pediatrias; 

-Instituições ligadas 

À prevenção e 

crianças (SPN, 

XXS, Assoc. Pais 

Prematuros, …). 

-Centros Saúde 

-Creches 

-Hospitais/Clínicas 

-Produção 

-Distribuição 

e Marketing 

-Sistema de 

lençóis, com 

design específico 

que evita que o 

bebé descaia na 

cama. 

-Marketing forte na loja 

-Site 

-Blog 

-Assistência pessoal  

-Newsletters 

-Revendedores 

(lojas) 

-Instituições 

-Clínicas/Hospitais 

-Pais 

3 - Recursos 

Chave 
6 - Canais de Distribuição 

-Produção 

-Distribuição 

e Marketing 

-Revendedores 

-Loja Virtual 

-Venda direta a creches, 

maternidades 

8 - Custos de Estrutura: custos de produção + custos 

de distribuição e marketing 

9 - Fontes de Rendimento: vendas do próprio 

produto 

 

Definição do Marketing-Mix: 

Produto - A marca B-Mum tem, como produto de lançamento, um sistema de 

segurança, sob a forma de lençóis de cama de grades de bebé, cujo design evita que o 

bebé deslize na cama, durante o sono, reduzindo deste modo o risco de abafamento por 

parte da roupa de cama. 

A escolha da matéria-prima teve por base as recomendações da OMS, tendo por 

prioridade a qualidade dos materiais. Neste seguimento, a B-Mum tem prevista a 

certificação Oeko-Tex do seu produto, que confere segurança face aos materiais 

utilizados e que conferem que não são nocivos para os bebés. 

Neste momento a B-Mum apresenta 2 padrões de 3 cores cada (azul, rosa e bege) como 

coleção de lançamento do SafetyBabyBed mais o tradicional branco. 

Para a embalagem, a B-Mum pretende destacar-se com um embalamento mais cuidado, 

mais delicado e apelativo para o cliente. Tem impressa a imagem da marca e a imagem 

de um bebé cuja intenção é transmitir a segurança e o conforto do mesmo. O produto 

vai estar, dentro da caixa, revestido com um papel de seda, uma fita da cor da marca, 
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com uma etiqueta B-Mum e um folheto informativo com bibliografia, modo de 

utilização e cuidados a ter.  

Pretendemos oferecer um serviço de qualidade, eficiente e rápido. 

Preço – Uma vez que temos contemplada uma rede de distribuição, além da venda 

online, com intermediários na cadeia, o preço é calculado tendo em consideração a 

percentagem desses mesmos intermediários da cadeia.  

Tendo em conta que cerca de 30% vai para o distribuidor, 50% para o retalhista e 

colocando uma margem de 30% para a marca, o SafetyBabyBed, sistema de segurança 

sob a forma de lençol, rondará os 69,95 euros. Para divulgação e inserção de produto no 

mercado iremos estrategicamente iniciar com uma campanha de lançamento, com um 

preço de 49,95 euros. 

Comunicação – Os meios mais adequados para atingir esses alvos e o teor da 

comunicação a estabelecer são o Website, as redes sociais e Adwords, o catálogo, flyers 

e folhetos informativos que acompanham o produto.  

Distribuição – Iremos ter basicamente 2 canais de distribuição para o mercado B2C e 

B2B. Relativamente ao mercado B2C esta será feita através: 

 Canal online: a plataforma irá contemplar a gama de produtos que a B-Mum 

vende, tem um carrinho de compras onde o cliente coloca os produtos 

seleccionados, tem 4 modalidades de pagamento (PayPal, crédito, referência MB 

e transferência MB). O produto poderá ser rececionado no local escolhido, no 

prazo de 3 dias. Caso o cliente não esteja e tenha de fazer novo agendamento, 

essa despesa ser-lhe-á imputada, caso contrário a B-Mum assumirá o transporte 

para Portugal Continental. 

 Venda direta nas maternidades e centros de saúde (e clínicas que tenham aulas 

de preparação para o parto) 

Relativamente ao mercado B2B será através do canal retalhista: o cliente poderá fazer a 

encomenda por email ou directamente na plataforma do site, em conta específica para 

retalhista. O prazo de entrega, neste caso, dependerá das quantidades solicitadas. 

 

Estratégia da empresa: 

A B-Mum pretende entrar no mercado através de uma estratégia de 

diferenciação, lançando um produto inovador no mercado de artigos para bebé – o 

SafetyBabyBed, para o qual se pretende obter uma patente / modelo de utilidade. 
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Em termos operacionais, a B-Mum assumirá internamente a concepção e design 

do produto (desenvolvimento do produto), contando obviamente com a colaboração 

externa de laboratórios e especialistas no setor. Por seu lado, a atividade de produção 

será entregue a uma ou mais empresas têxteis da região, empresas com as quais se 

pretende estabelecer uma forte parceria. Em termos comerciais, a B-Mum desenvolverá 

a sua atividade em 2 eixos fundamentais: 

 Por um lado, através de vendas diretas ao cliente, a creches e 

maternidades (B2C); 

 Por outro lado, através de uma rede de revendedores – lojas 

especializadas em artigos de puericultura, farmácias e revendedores de 

têxteis-lar (B2B). 

Para esse efeito, a empresa recrutará comerciais em número suficiente para 

cobrir todo o mercado nacional, embora numa primeira fase (1.ª ano) a atividade 

comercial se concentre nos distritos de Lisboa, Porto e Braga (50% dos revendedores 

estão localizados nestes 3 distritos), Setúbal e Aveiro (67% das creches estão 

localizadas nestes 5 distritos). Será ainda desenvolvida uma forte atividade de marketing 

em meios influenciadores, nomeadamente junto de pediatras, enfermeiros e outros 

profissionais de saúde, e media. 

Após a consolidação da atividade comercial em Portugal, a empresa iniciará a 

prospeção de mercados internacionais e a definição da respetiva entrada comercial. 

Obviamente, na génese de tal internacionalização estará o pedido de patente 

internacional. A empresa tem também como objetivo o concurso a programas de 

incentivo tais como Portugal 2020, entre outros. 

No futuro procurará diversificar a sua produção, criando novos produtos para o 

mercado da puericultura. A estratégia de expansão, passa pela extensão da gama de 

produtos e pela internacionalização. 

A B-Mum pretende atuar nas seguintes áreas estratégicas: 

 Otimizar processos ao nível organizacional;  

 Apostar na economia digital; 

 Estar constantemente atualizado face à inovação, bem como investigação 

e desenvolvimento; 

 Implementar ferramentas de marketing e comunicação; 

 Abordar novos mercados através da internacionalização, aumentando 

assim o leque de clientes, bem como de mercados. 
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Posicionamento da Empresa: 

A empresa pretende posicionar-se/destacar-se no mercado pela apresentação de 

produtos desenvolvidos com a marca B-Mum e com a representação de produtos de 

outras marcas, tendo sempre como foco a segurança e a criação/apresentação de 

soluções práticas para as mães, que facilitem o dia-a-dia e que se traduzam numa maior 

economia de tempo e paz de espírito. 

Pretende sempre afirmar-se pela inovação com a procura incessante e 

permanente de novos produtos, novas formas de trabalho e novas soluções capazes de 

responder o mais eficazmente possível às necessidades dos seus clientes. 
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3.3. VESTUÁRIO 

A confeção faz parte do processo têxtil e como tal, as empresas que se dedicam à 

realização deste processo realizam a confeção dando origem aos diferentes tipos de 

produtos pretendidos.  

Acontece que no caso da indústria do vestuário, as empresas que se dedicam à 

criação de roupa têm como processo produtivo a confeção logo, elas compram o tecido 

após este ter passado pela etapa de ultimação e eles próprios finalizam o processo dando 

origem ao vestuário. 
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a) Caso 5. Daniela Barros 

Caraterização da Empresa: 

A Marca de Design de Moda de Autor, DANIELA BARROS, parte da empresa 

DANIELA BARROS UNIP. LDA que atua no setor Têxtil de Vestuário e 

Marroquinaria, a qual engloba as atividades de Design, desenvolvimento, comunicação 

e distribuição de bens de Luxo, destinados a um cliente classe Média-alta e Alta.  

É uma marca de design de autor, vestuário, acessórios e marroquinaria, cuja 

visão assenta no desenvolvimento de peças atemporais com padrões de qualidade 

elevados e exímia fabricação, estética apurada e exclusiva. 

Os Artigos são bens não essenciais, que atuam na área emocional oferecendo 

sensação de exaltação pessoal, e por esse motivo a satisfação dos mesmos é essencial 

para o nosso sucesso. Os canais de distribuição são Boutiques, Concept Stores, 

Department Stores, Iconic Stores, Online e-stores. Os Pontos diferenciadores 

concentram-se na estética do design único e contemporâneo e na qualidade de 

elaboração das peças, assim como nas técnicas de desenvolvimento dos artigos, aliando, 

técnicas tradicionais e artesanais com técnicas modernizadas, acrescentando valor ao 

vestuário contrariando o movimento Fast Fashion. Sendo a internacionalização um dos 

pilares da nossa marca, o investimento em trade shows, showrooms, apresentações 

internacionais, showcases e ações internacionais similares é fundamental contudo 

dispendioso.  

Assim, o desenvolvimento das coleções que balanceamos com parcerias, 

algumas já estabelecidas, diminui o custo de desenvolvimento do produto para a 

empresa. 
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Perfil do Empreendedor: 

 

Apresentação do Negócio:  

A empresa possui várias atividades, sendo que a principal sustem-se no 

desenvolvimento, design, produção e distribuição /comercialização B2B, da marca de 

autor DANIELA BARROS.  

A segunda assenta-se na comercialização B2C, algo pontual e exclusivo que está 

a ser estudado internamente, para o desenvolvimento de pequenas produções e 

protótipos para o mercado nacional e internacional, tal como atividades de styling e 

produção de moda. 

 

Necessidade que pretende suprir: 

Reestruturar a capacidade de comunicação internacional tendo em conta a 

diversidade e necessidades específicas de cada mercado. 

 

Definição de Mercado: 

O segmento de mercado é composto por consumidores com idade compreendida 

entre os 18-50 anos, gosto pelas artes, e pelo detalhe e qualidade, dinâmicos, 

independentes, incoming alto, procura da diferenciação e exclusividade, logo por norma 

com posição social media-alta, onde o nível de gastos varia entre os 150€ e os 1000€. 

Nome: Daniela Marisa Moreira de Barros 

Idade: 31 anos 

Formação: Nível 5 design de moda 

Naturalidade: Porto 

Passatempos: Piano, ouvir música, equitação e ler 

Meta Profissional: Criar algo diferenciador 

Maior Virtude: Tranquilidade como lida com as situações 

Línguas: Inglês, Espanhol, Francês e Italiano 

Vícios: Queijo Brie 

Como relaxa: A viajar 

Livro favorito: A arte da Guerra Sun Tzu 

Comida e Bebida favorita: Sushi e Vinho Maduro Alentejano 

Tipo de música que mais gosta: Alternativo, indie-pop, clássica, jazz 
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Exclusividade, qualidade e desejo são os fatores motivação da compra e os 

canais de distribuição apresentam-se 50% web e 50% em loja física. 

 

Análise da Concorrência: 

Concorrência em número e agressividade gerada pela globalização criada pela 

internet, criadores de design de autor, marca avantgard e experimentais, tais como: 

Maison Margiela, que vende peças mais caras (200 a 5000€), Jaquemus, que vende na 

europa a preços entre os 180e os 2000€ e Vetement que apresenta um incoming 

médio/elevado com preços entre os 125 e os 1000€.  

Estes oferecem produtos de design e design de autor, produtos personalizados e 

produtos exclusivos e os seus canais de distribuição passa por department stores, online 

stores, concept stores, boutiques e influencers. 

 

Estrutura Organizacional 

Missão, Valores e Visão 

 

 

 

 

 

 

Missão: Desenvolver vestuário e acessórios diferenciados, aliando design à qualidade, 

em produtos atemporais e exclusivos. 

Visão: Ser uma referência no design e exclusividade em peças intemporais. 

Valores:  

 Independência no design 

 Desenvolver o produto com qualidade  

 Garantir satisfação 

 Profissionalismo e responsabilidade 

 Intemporalidade  

 Nobreza de carácter 

Orientação Estratégica: contrariar o movimento e saturação criada pelo fast fashion 

diminuindo a alienação crescente na criação, desenvolvimento e produção de vestuário. 
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Matriz Baseada em Valores 

 

 Mente Coração Espírito 

Missão Qualidade Exclusividade 
Design, 

Intemporalidade 

Visão Aliado à Moda Design Alinhamento 

Valores 

Qualidade 

Profissionalismo 

Responsabilidade 

Satisfação dos 

Clientes 

Independência e 

Design 

 

 

Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

Daniela Barros 

Marketing e 
comunicação 

Daniela Barros 

Logística e 
distribuição 

Daniela Barros 

Administrativa, rh 
e financeira 

Daniela Barros 

Assistente de 
direção 

Marcos Barros 
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Caraterização do Mercado de Referência 

Modelo Análise das 5 Forças de Porter 

 

 

Diagnóstico Interno e Externo 

Modelo Análise SWOT 

 

Ponto Fortes: 

 Identidade da marca que se reflete 

em todas as peças desenvolvidas 

assim como a forma que esta é 

apresentada. 

Pontos Fracos: 

 Necessidades de mão-de-obra, 

especializada e “apaixonada” o facto 

de Portugal ainda não ser reconhecido 

como país exportador de design. 

Oportunidades: 

 Abertura crescente à apresentação e 

aceitação de novos criadores e 

marcas a nível internacional. 

Ameaças: 

 Velocidade e volatilidade crescente da 

exportação de moda. 

 

 

 Fornecedores  

60%MInt+40%

MI (criticidade 

alta) 

Prestadores 

Serviços 

MInt 

40%+ME60% 

(criticidade 

média) 

Clientes 

Mext: Retalho 

Mint: Particulares 

Fem: 18-50 

SM1- 18-30 

SM2 – 30-40 

SM3 - + 40 

Masc: 25-40 

muito exigente e 

informado(50%preç

o+50%design;qualid

ade;exclusividade 

Pr. >+30%) 

(Criticidade alta) 

Produtos Substitutos 

(criticidade média) 

Novos Concorrentes 

Nacionais e Internacionais 

(Crit. Média) 

Concorrência 

Existente: 

Agressividade 

preços 

Comunicação 

(criticidade 

alta) 
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Modelo de Negócio 

Business Model – Canvas 

 

Modelo de Negócio Institucional (Business ModelGeneration - Canvas) 

Visão: Ser uma referência no design e exclusividade em peças intemporais. 

1 -Parceiros 

Chave: 

2 - Atividades 

Chave 

4 - Proposta de 

Valor 
5 - Relação com o Cliente 7 - Segmentação 

-Business of 

fashion  

-British fashion 

council 

-Fédération de 

la Haute 

Couture et de la 

Mode 

-ATP 

-ANJE 

- Media Partner 

-trade shows e 

apresentações; 

-produção de 

editoriais lookbook; 

-divulgação do 

produto e mood da 

marca; 

- placement; 

-design, modelação 

e produção de moda. 

-Saturação fast 

fashion 

- Qualidade 

- Design 

- Intemporalidade 

Relação Direta Humana e 

personalizada. 

Atendimento personalizado (no 

decurso da compra de forma a criar 

uma experiência exclusiva, no 

processo de pós venda prolongar o 

contacto com e-mails personalizados, 

contactos telefónicos e envios postais 

aquando de um evento especial). 

Entregas personalizadas  

Compra online (atendimento 

idealizado para em várias 

línguas). 

-Rendimento médio 

alto -SM. Feminino 

e Masculino 

SM – Fem> 18 <60 

SM2 – Masc> 25 

<60 

 

3 - Recursos Chave 6 - Canais de Distribuição 

-web (internet e 

canais sociais). 

- concept stores; 

- boutiques; 

- department stores. 

8 - Custos de Estrutura: muito elevados (3 000 a 4 000 

euros sem funcionários) 

9 - Fontes de Rendimento: valores peças wholesale 

variam entre 150€ a 1000 

 

Processo de Inovação 

Design 

 

Modelo Estratégia do Oceano Azul 

 

ELIMINAÇÃO: 

Disponibilidade de 
amostras 

ELEVAÇÃO: 
showroom direcionado para 

consumidor 

Apresentações mercado externo 

CRIAÇÃO:  

Texteis técnicos e matérias 
primas sustentáveis  

REDUÇÃO: 

Trade shows 

Apresentações mercado 
interno 
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Definição do Marketing-Mix: 

Produtos high end com um público-alvo a nível de faixa etária bastante 

abrangentes, um nicho de mercado, com uma política de preços médio-alto, ações de 

comunicação utiliza campanhas e placement maioritariamente via web como 

newsletters semanais, competências necessárias apresentam marketing e comunicação 

essencialmente, pessoas capazes de interiorizar a forma de comunicação da marca e 

especializadas. 

 

Processo de Gestão da Empresa: 

Processo simples, sendo esta ainda um micro-empresa. 

 

Vendas no Mercado: 

 

VENDAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Vendas online - produtos  

(t-shirts atuais) 

40.000 60.000 80.000 105.000 130.000 

Quantidades vendidas 260 400 530 700 860 

Preço Médio Unitário €150 

 

Estratégia da Empresa: 

A Empresa é micro, e o sócio gerente engloba quase a totalidade das funções. A 

estratégia passa por analisar as principais fragilidades e contratar elementos que supram 

as necessidades pendentes para aumentar a capacidade de resposta da empresa.  

A consolidação da empresa na europa é base fundamental para que os mercados 

vigentes, nomeadamente Asiáticos e Americanos se consolidem. 

Esta estratégia consiste na construção de um novo espaço de mercado 

inexplorado, a empresa pretende eliminar a disponibilidade de amostras, elevar os 

showroom direcionados para o consumidor e as apresentações no mercado externo, 

reduzir trade shows e apresentações no mercado interno e criar têxteis únicos e 

matérias-primas sustentáveis. A internacionalização é fator constante na sua estratégia. 
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Estratégia 

Modelo Matriz de Igor Ansoff 

 

Cenários de 

Desenvolvimento 

Produtos / Serviços = Soluções 

(Ciclo de Vida dos Produtos /BCG) 

 Atuais (2018) Novos (2019-20) 

Mercados 

Atuais 

2018 

Cenário 1: Penetração de Mercado. 

FP1- produtos high end (Exclusivos-qt controlada- 

3 a 6 peças): vestidos e casacos 

FP2 – Acessórios de moda (malas.) 

FP3- standard - Camisas, calças, saias, tops, 

Cenário 2: 

Desenvolvimento de 

Produtos 

FP4-> incoming 

complemento de 

gama  SM – Fem> 18 <60 

SM2 – Masc> 25 <60 

 AG – EUA; Amer Sul; UE; Oriental (China) 

Novos 

(2019-20) 

Cenário 3: Desenvolvimento de Mercados 

AG2 – Ásia (Japão) 

AG3 – Médio Oriente – Israel 
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Controlo de Gestão 

Modelo Balanced ScoreCard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prespetiva Objectivos Métricas Metas Iniciativas 

Financeira Crescimento 

Rentabilidade 

Diversificar risco 

Volume 

Negócios 

Rentabilidade 

vendas 

Mix receitas 

VN> 105.000 

RVnd> 30% 

MR=%C1+%C

2+%C3 

-aumentar mercados, EU, Norte-

americano, canais de distribuição, 

parcerias com fornecedores, parcerias de 

produção 

-participação em acções internacionais e 

internacionalizar a marca 

-criação de lojas online e artigos/linhas, 

produtos de continuidade 

Clientes Captação clientes 

Retenção clientes 

Satisfação 

clientes 

Tx.Cap 

Cliente 

Tx.Ret 

Cliente 

N.Satis 

cliente 

TCC> 50%/ano 

TRC> 95%/ano 

NSC> 80%/ano 

-providenciar serviços eficientes, 

reconhecer a individualidade do cliente e 

transparência nas práticas do negócio 

-criação de linhas exclusivas com 

acessibilidade a clientes da marca e 

desenvolvimento de produtos em parceria 

com empresas associadas a qualidade 

-inquérito de satisfação de cliente 

Processos 

Internos 

ID Inovação 

Proc Com e MKt 

Logística e 

distribuição 

Novas 

Soluções 

campanhas 

comunicação 

Prazo entrega 

NS> 2/ano 

NCC> 4/ano 

PE <1 semana 

PR <8h00 

-contratação de colaboradores 

-Criar parceiros para comunicação e 

marketing e equipa de marketing e 

comunicação 

-otimizar canais de distribuição e logística 

e transporte;  

Aprendizagem Sat colaboradores 

Qualificação 

Parceiros 

Plataformas 

tecnológicas 

Nível sat 

colaborador e 

qualificação 

Utilização de 

plataformas 

NSC> 70% 

NQC> 80% 

nível 6 

TcUtilPlat> 

80% 

-participação em formações, coaching 

-promover formação regular para 

colaboradores 

-criar parceiros tecnológicos 

-desenvolve, app, site, loja online 
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Infraestrutura do Projeto 

Modelo “A Casa” Daniela Barros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visão: Ser uma referência no design e exclusividade 

em peças intemporais. 

Perspetiva 

financeira 

Perspetiva 

do cliente 

Perspetiva 

do processo 

Perspetiva de 

aprendizagem e 

crescimento 

Processo de 

Criação de 

Valor 

Que proporcionam 

uma experiência 

satisfatória aos 

clientes 

Apresentem os 

processos 

estratégicos 

Vamos fazer com 

que os nossos 

colaboradores 

Para cumprir as 

expectativas dos 

nossos acionistas 

(stakeholders) 

Proposta de valor 

de excelência 

operacional 

Proposta de 

valor para a 

solução do 

Proposta de 

valor de 

inovação 

Satisfação e 

fidelização do cliente 

Retenção de 

clientes 

Captação de 

clientes 

Diversificar o 

Risco 

Rendibilidade Volume de Negócios 

Sat. 

Colaboradores Qualificação 

Plataformas 

Tecnológicas 

Logística e 

Distribuição  
I&D 

Visão: Ser uma referência no design e exclusividade em peças 

intemporais. 

  

Proc Com e 

Mkt 
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b) Caso 6. Nazareth Collection 

Caraterização da Empresa: 

Márcia Nazareth nasceu no Porto em 1971, é filha de pais ligados às artes e 

desde cedo se interessou pela aplicação do design na vida quotidiana ao ingressar na 

Faculdade de Belas Artes do Porto, tendo seguido depois a carreira de designer de 

comunicação, o que levou, anos mais tarde, a fundar a sua própria agência onde 

acumulou funções de Direção Criativa, dez anos mais tarde, mudou de direção e fundou 

a Nazareth Collection que lhe permitiu juntar as suas duas grandes paixões de sempre: a 

fotografia e a moda.  

Uma inovação no sector para a qual contribuiu toda a sua especialização em 

design, de forma a obter os enquadramentos mais visuais a cada coleção.  

A impressão têxtil de fotografias temáticas permitiu a criação de uma linguagem 

própria, altamente visual e cultural no mundo da moda, aplicando padrões fotográficos 

em têxteis de alta qualidade, com fittings certos para um resultado estético inteligente e 

inovador. Vestir uma fotografia, é a proposta de moda da Nazareth Collection, para 

quem aprecia exclusividade.  

Uma cidade icónica ou perspetivas únicas da inspiração criativa ao tema de cada 

coleção são os padrões têxteis aplicados ao redor de cada peça, produzidas em número 

limitado em tecido natural e orgulhosamente em Portugal.  

As várias coleções da marca estão disponíveis em www.nazareth.pt | zoom on 

you 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nazareth.pt/
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Perfil do Empreendedor: 

 

Apresentação do Negócio:  

Nazareth collection é uma etiqueta de moda que aplica fotografias em peças de 

roupa. Cada fotografia forma o padrão de cada peça de vestuário. As peças centrais de 

cada coleção da moda, inteiramente dedicada a um só tema. Porto, Fado, LX, Green e 

Air foram as anteriores coleções da marca, todas elas de edição limitada. A marca está 

disponível em lojas de design de autor on e offline, como Serralves ou Casa da Musica, 

é desenvolvida e confecionada a partir de Portugal. 

Foram feitas até agora as seguintes coleções: 

 Porto collection 

 Fado collection 

 Lx collection 

 Green collection 

 Casa da música collection 

 Beach collection 

 Black collection 

 Berlin collection – só em maquetes/amostras 

 

 

Nome: Márcia Nazareth 

Idade: 46 anos 

Formação: Licenciatura em design gráfico 

Naturalidade: Porto 

Passatempos: Viajar, desenhar e fotografar 

Meta Profissional: Ser Feliz 

Maior Virtude: Paciência 

Línguas: Inglês 

Vícios: Fotografia 

Como relaxa: A viajar 

Livro favorito: Meu pé de laranja lima 

Comida e Bebida favorita: Sushi e Água 

Tipo de música que mais gosta: Tantas 
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Necessidade que pretende suprir: 

As necessidades prendem-se principalmente com as fábricas de impressão 

digital. São poucas com qualidade, e as que existem não quererem trabalhar com poucas 

quantidades e os preços são elevadíssimos. Investimentos específicos em empresas com 

mais de 3 anos.  

 

Definição de Mercado:  

A Marca procura um investidor, direcionado para a área têxtil. O segmento de 

mercado é composto por pessoas criativas, que gostem de peças de design de autor e 

personalidades, habituadas a comprar online e peças acima dos valores médios, por 

serem peças de coleção limitada e de excelente qualidade (material é viscose, 

100%Bambu). As t-shirts têm preços que variam entre 45€ e 75€ e podem comprar 

online – www.nazareth.pt  

 

Análise da Concorrência: 

Como concorrência existe Mary Kantrastau. 

 

Estrutura Organizacional 

Missão, Visão e Valores 

 

Missão: Vestir uma fotografia 

Visão: Vestir fotografias cónicas de lugares únicos culturais e artisticamente relevantes. 

Valores: 

 Peças eco-friendly, 

 Ética 

 Elegância 

Orientação Estratégica: Crescimento 

 

 

 

 

 

 

http://www.nazareth.pt/
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Matriz Baseada em Valores: 

 

 Mente Coração Espírito 

Missão 
Design 

Qualidade 
Singularidade Originalidade 

Visão Personalidade Unicidade Autenticidade 

Valores Elegância Ética Ecofriendely 

 

Organograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caraterização do Mercado de Referência 

Modelo Análise das 5 Forças de Porter: 

Gerente 

Márcia Nazareth  

Marketing e 
comunicação 

MN 

Logística e 
distribuição 

MN 

Administrativa, rh e 
financeira 

MN 

Assistente de direção 

André Coelho 

Fornecedores 

Prestadores 

Serviços 

 (Reduzido nº) e 

solução integrada  

Matprima/Confeção

:/Impressão 

(Criticidade Alta) 

Clientes 

Turista médio-alta 

Portugueses rend 

MA 

 (informados, 

cultos mto 

informados 

tendências de 

mercado e negócio 

eletrónico) 

(criticidade média) 

Produtos Substitutos 

Irrelevante (criticidade baixa) 

Novos Concorrentes 

Irrelevante (crit baixa) 

Concorrência 

Existente: 

Mary Kantrastau 

(crit. Baixa) 

Oferta orientada 

turismo (criticidade 

média)  
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Diagnóstico Interno e Externo 

Modelo Análise SWOT 

 

Pontos Fortes: 

 A Marca é a primeira com este 

segmento;  

 Primeira onde se veste uma fotografia. 

Pontos Fracos: 

 Problemas de impressão para pequenas 

quantidades;  

 Para se voltar a repor peças para a loja online 

temos períodos de 6 a 7 semanas. 

Oportunidades: 

 Oportunidade de ser a primeira marca 

em Portugal onde podemos vestir as 

cidades como o Porto e Lisboa. 

Ameaças: 

 A marca ainda não foi registada, são valores 

bastante altos; 

 Risco de ser copiada. 

 

Modelo de Negócio 

Business Model – Canvas: 

 

Modelo de Negócio Institucional (Business ModelGeneration - Canvas) 

Visão: Vestir fotografias cónicas de lugares únicos culturais e artisticamente relevantes. 

1 -Parceiros 

Chave: 
2 - Atividades Chave 4 - Proposta de Valor 

5 - Relação com 

o Cliente 
7 - Segmentação 

Fornecedores 

Mídia Partner 

Designers 

Líder Opinião 

Universidades 

Centro tecnológicos 

Associações 

Setoriais: ATP, 

seletiva Moda 

Design Moda, 

fotografia 

Gestão de clientes e 

comunicação 

Gestão rede de 

parceiros/ 

fornecedores 

Logística/ distribuição 

Gestão da 

Sustentabilidade 

1ª Exclusividade/Autenticidade 

2ª Ecofriendly/Sustentabilidade 

3ª Personalidade 

(Cada ano a marca propõe 2 a 3 

coleções: uma temática, outra de 

uma cidade. 

T-shirts + lenços + fatos de banho 

Maior enfoque na qualidade da 

impressão na matéria-prima) 

Publicações  

Redes Sociais 

Newsletters 

Contato físico 

Feiras 

SM – Particulares 

rend/ médio alto 

SM2 - Turistas 

(“ Clientes viajados, 

interessados em arte 

e fotografia, com um 

bom conhecimento 

geral”). 

3 - Recursos Chave 
6 - Canais de 

Distribuição 

Capital Humano 

Matérias-Primas 

Financeiros 

Equipamentos 

Lojas de Museu: 

Serralves, Casa 

Música, CCB,  

Lojas de design 

de autor (poucas) 

e loja online: 

www.nazareth.pt 

8 - Custos de Estrutura: FSE + GGF 9 - Fontes de Rendimento: Vendas soluções (Acima dos 50€) 
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Processo de Inovação 

A maior inovação é ter uma fotografia a 360º impresso numa peça de roupa – a 

frente une com as costas e as mangas tem a continuação da fotografia na frente. É 

impressa 100º no molde, numa qualidade excelente.  

 

Modelo Estratégia do Oceano Azul: 

 

Definição do Marketing-Mix: 

Produto – as túnicas, tshirts, e lenços impressos com fotografias a 360º, unidas 

costas e frente e 100% impressas em impressão digital. 

Preço – varia entre 45€ a 75€.  

Distribuição – Será feita online, em lojas de referência de design de autor: Loja 

de Serralves, Lojas da Casa da Música, entre outras 

Comunicação – apostar em marketing digital na próxima nova coleção – em 

Fevereiro.  

 

Vendas de Mercado: 

 

Processo de Gestão da Empresa: 

A Empresa tem 3 anos, 2 trabalhadores: 

 Márcia Nazareth – Ceo e design; 

Vendas mercado nacional 2017 2018 2019 2020 2021 

Vendas online - produtos  

(t-shirts atuais) 
9247,97 € 78726,63 € 97033,90 € 11769,50 € 146799,10€ 

Quantidades vendidas 175 1475 1800 2160 2592 

Preço Unitário 52,85 € 53,37 € 53,91 € 54,99 € 56,64 € 

ELIMINAÇÃO: 

Nada 

ELEVAÇÃO: 
Maior enfoque na qualidade 

da impressão na matéria 
prima; lojas design autor  

CRIAÇÃO:  

Conceito vestir fotografia 

REDUÇÃO: 

Focus no preço 
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 André Coelho – marketing e Sales.  

Tem o seu showroom e atelier de trabalho no Mercado de Matosinhos, na 

Incubadora de Design. 

 

Políticas de Relação com o Cliente (CRM) existentes na empresa: 

A loja online tem uma base de dados grande a nível de clientes nacionais e 

internacionais. Alguns deles repetem a compra e partilham a informação. Todas as 

embalagens /encomendas chegam a cliente num espaço máximo de 3 dias, com um 

Postal no inteiro personalizado a agradecer a compra. 

 

Intraempreendedorismo: 

Tem havido muita aprendizagem na área do empreendedorismo. Conferências e 

workshops na ANJE, AEP. Ultimamente por ter ganho o concurso “ connect to sucess”, 

da Embaixada dos EUA em Portugal, tenho tido a Mentoring da empresa que me 

selecionou – a Microsoft.  

Tem sido reuniões mensais muito produtivas com cada melhor de todas as áreas 

da Microsoft. 

 

Estratégia 

Modelo Matriz de Igor Ansoff: 

 

Cenários de 

Desenvolvimento 

Produtos / Serviços = Soluções 

(Ciclo de Vida dos Produtos /BCG) 

 Atuais (2018) Novos (2019-20) 

Mercados 

Atuais 

2018 

Cenário 1: Penetração de Mercado. 

FP1-Coleção vestuário temático Feminino 

e Masculino 

FP2-Acessórios 

Cenário 2: 

Desenvolvimento de 

Produtos 

FP3-Criança 

FP4-Complementos SM -Particulares rendimento médio e alto 

SM2-Turistas 

AG-Portugal e UE 

Novos 

(2019-20) 

Cenário 3: Desenvolvimento de 

Mercados 

AG2-Continente Americano 

AG3-Ásia 
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Controlo de Gestão 

Modelo Balanced ScoreCard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prespetiva Objetivo Métricas Metas Iniciativas 

Financeira Volume Negócios 

Rentabilidade 

Notoriedade 

Reconhecimento 

VN 

Rentabilidade 

Vnd 

Notoriedade 

VN> 

€100.000 

RV> 30% 

Not> 80€ 

Identificar parceiros na produção e 

investidores; 

Aumento da presença em mercados 

externos> 5 Clientes (2act.); 

Implementar plano de controlo de custos 

de exploração; 

Lançamento de linhas de produtos com 

maior rentabilidade. 

Clientes Captação clientes 

Retenção clientes 

Satisfação 

Tx Captação e 

Retenção 

Clientes 

Nível 

Satisfação 

Clientes 

TxCapcli> 

100%/ano 

Txretcli> 

90% 

Nivelsat cli > 

80% 

Implementar Plano de Contactos com 

clientes potenciais em eventos nacionais e 

internacionais, e implementar Plano de 

comunicação Digital; 

Implementar Inquérito de satisfação de 

Clientes pós compra. 

Processos 

Internos 

Inovação Design 

Moda 

Gestão clientes 

comunicação 

Gestão rede de 

parceiros 

Logística 

Novas 

soluções 

Pla Cont cli, 

parc 

Pz Execução 

Pz Entregas 

N sol >4 / an0 

Pla Cont cli, 

parc>100% 

Pz Execução> 

4 sem 

Pz Entregas 

<2 dias 

Modelação adaptada a novas tendências; 

Plano de Visitas/contactos físicos; 

Implementar plano de ação para dinamizar 

a rede de parcerias; 

Implementar protocolo com empresas de 

logística. 

Aprendizagem CH> Nº 

Satisfação 

colaboração 

Aquisição hard e 

software 

Nº 

Colaborador 

Nível Sat Col 

Har/Soft 

Nº Colab> 3 

NSCol> 80% 

HS <2nov 

equipamento 

Implementar processo de recrutamento, 

acolhimento e treino e inquérito de 

satisfação de colaboradores e prémios; 

Acompanhamento de tendências 

tecnológicas. 
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Infraestrutura do projeto 

Modelo “A Casa” Márcia Nazareth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspetiva 

financeira 

Perspetiva 

do cliente 

Perspetiva 

do processo 

Perspetiva de 

aprendizagem e 

crescimento 

Processo de 

Criação de 

Valor 

Que proporcionam 

uma experiência 

satisfatória aos 

clientes 

Apresentem os 

processos 

estratégicos 

Vamos fazer com 

que os nossos 

colaboradores 

 

Para cumprir as 

expectativas dos 

nossos acionistas 

(stakeholders) 

Proposta de valor 

de excelência 

operacional 

Proposta de valor 

para a solução do 

cliente 

Proposta de 

valor de 

inovação 

Satisfação e 

fidelização do cliente 

Retenção de 

clientes 

Captação de 

clientes 

Notoriedade e 

Reconhecimento 

 

Rentabilidade Volume de Negócios 

Sat. 

Colaboradores 
Aplicação 

Software+Hard

Qualificação 

do CH 

Logística e 

Distribuição  Gestão da 

rede de 

parceiros 

Aval Sel 

Visão: Vestir uma fotografia icónica de lugares únicos, culturais e 

artisticamente relevantes. 

  

Gestão 

Clientes 

Gestão da 

Sustentabilidade  

Inovação 

Design 

Moda 
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c) Caso 7. Rita Bonaparte 

Caraterização da Empresa: 

A empresa iniciou a sua atividade em Janeiro de 2000. Começou por ser uma 

empresa de confeções, uma vez que na data ainda não existia a CAE de Design. De 

2000 a 2010 a empresa estava mais direcionada para a marca própria “Rita Bonaparte” 

apresentando coleções sazonais de vestuário e acessórios. A sua principal atividade era 

a venda de produtos próprios da marca. Simultaneamente também oferecia serviços de 

design em várias áreas. Em 2003 iniciou o design de calçado na Dkode onde 

estabeleceu parceria até 2012, depois seguiram-se outras empresas interessadas.  

Neste momento, a partir de 2010 a empresa decidiu concentrar-se mais na área 

de design, mais especialmente na área de calçado, uma vez que a área de vestuário 

sofreu bastante com a crise e a área de calçado estava a crescer cada vez mais e a 

empresa a ter mais trabalho. Em 2013 a empresa altera o seu CAE para Design e assume 

o design como principal interesse. Empresa de serviços de Design, fazendo de sonhos 

realidade. Design de vestuário, calçado, marroquinaria, estacionário, uniformes, criação, 

pesquisa de tendências, desenvolvimento de coleções, de linhas de uma coleção ou de 

um produto. Design de modelos, design de padrões/desenhos para estampados, forros 

ou palmilhas, design de solas, criação de acessórios (fivelas, rebites, botões). Propostas 

e escolha de cores e materiais, supervisão de protótipos e acompanhamento de amostras. 

Algumas das marcas que a empresa trabalhou: STAPLES, COMPAL, 

CERVEJA SAGRES, SAMSUNG, DKODE, SELECTIVA MODA, ANA SALAZAR, 

FÁTIMA LOPES, LIA, FLAMINGO, MISCHUA, OUR SOUL, CLOUD FOOTWEAR 
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Perfil do Empreendedor: 

 

Apresentação do Negócio: 

Empresa de serviços de design criada a janeiro de 2000. Empresa que 

desenvolve produtos no sentido de tornar sonhos realidade, sempre com amor, paixão, 

magia, criatividade e precioso pó de fadas...”Rita Bonaparte” trabalha na criação de 

produtos, busca de tendências, desenvolvimento de produto, proposta de cores e 

materiais, supervisão de protótipos e acompanhamento amostras.  

Angariação de mais clientes na área de calçado ou vestuário, design e 

desenvolvimento de um site mais virado para o serviço atual da empresa de serviço de 

Design. Contratação de Designer gráfico, Modelador e Costureira. 

 

Necessidade que pretende suprir: 

Customização da oferta de soluções associadas à moda- 

 

Definição de Mercado: 

Os preços variam entre 4000 € a 8000 € por coleção e entre 200 € a 500 € por 

modelo. Em termos de ações de comunicação e promoção utilizam comunicação e 

promoção dos serviços por mail e nas redes, por via de amigos nas diferentes áreas de 

Nome: Rita Bonaparte 

Idade: 40 Anos 

Formação: Curso de design de Moda e Especialização em Projetos de Design de Moda 

no IADE – Creative University em Lisboa 

Naturalidade: Lisboa 

Passatempos: Jogar futebol com o meu filho, fazer CrossFit e Padel e escrever poesia. 

Meta Profissional: Trabalhar na minha paixão que é a Moda, até ao final dos meus dias. 

Maior Virtude: Ser paciente 

Vícios: Comer Chocolate 

Como relaxa: A ver o por do sol com o meu filho, mergulhar no mar e andar de bicicleta 

Livro favorito: Como água para chocolate de Laura Esquível 

Comida e Bebida favorita: Cozido à Portuguesa e Vinho escolhido pelo Pai 

Tipo de música que mais gosta: Marta Ren, Marcelo Camelo, Maria Bethânia, Courtney 

Barnett, Alabama Shakes, Pixies, Violent Femmes, Led Zeppelin 
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design, visita às fábricas/empresas e visita a feiras da área e eventos de moda. Design 

gráfico, designer vestuário, costura/modelação e marketing são as competências que 

consideramos necessárias. 

 

Análise da Concorrência: 

Ao nível da concorrência temos designers/modelistas, oferecem um serviço de 

design e modelação fazendo um preço especial pelos dois serviços em simultâneo, 

designers nacionais internos, oferecem um serviço de design de duração anual, 

designers freelancers espanhóis, oferecem preços mais baixos uma vez que estão 

inseridos nas fábricas que produzem os modelos, os italianos, oferecem um design com 

valores superiores ao do mercado português. 

 

Estrutura Organizacional 

Missão, Visão e Valores: 

 

Missão: Proporcionar conforto com um design à medida da marca com o valor estético 

e um toque de poesia e magia. 

Visão: Tornar o sonho realidade, crescimento, expansão, inovação em paixão. 

Valores:  

 Boa energia;  

 Cuidar; 

 Respeito; 

 Harmonia; 

 Honestidade. 

 

Matriz Baseada em Valores: 

 

 Mente Coração Espírito 

Missão 
Conforto 

Design 
Valor estético 

Poesia 

Magia 

Visão Inovação Paixão Expansão 

Valores Respeito Cuidar Boa energia 
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Organograma: 

 

 

 

Caraterização do Mercado de Referência 

Modelo Análise das 5 Forças de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

Rita Bonaparte 

Marketing e 
Comunicação 

Rita Bonaparte 

Design Gráfico 

JF/ Vários 

Gestão de Sub 
Contratados 

Rita Bonaparte 

Fornecedores 

Matprima/Confeção:/Im

pressão 

(Criticidade Alta) 

Prestadores Serviços 

 Design; 

Costura; 

Modelação 

(criticidade média 

Clientes 

Turista médio-alta 

Portugueses rend MA 

 (informados, cultos 

mto informados 

tendências de 

mercado e negócio 

eletrónico) 

(criticidade média) 

Produtos Substitutos 

Soluções Online (criticidade baixa) 

Novos Concorrentes 

Design Online (crit baixa) 

Concorrência 

Existente: 

Designers internos; 

Empresas design 

Internacionais;  

(criticidade média) 
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Diagnóstico Interno e Externo 

Modelo Análise SWOT: 

 

Pontos Fortes: 

 Pesquisa nas tendências e materiais; 

 Excelente relacionamento pessoal; 

 Criatividade e originalidade no design e 

Combinações de Cor e Materiais; 

 Fator surpresa na apresentação. 

Pontos fracos: 

 Área de informática na parte de design gráfico, design 

de 3D, design de estampados; 

 Falta de pessoal em áreas mais específicas que não 

domina; 

 Comunicação no Instangram, Twitter e canais mais 

específicos da área 

Oportunidades: 

 Oferecer às empresas outros serviços de 

design noutras áreas; 

 Oferecer inovação nos materiais 

escolhidos pelo conhecimento. 

Ameaças: 

 Agentes das marcas que muitas vezes pretendem 

cópias; 

 Modelistas das Fábricas que pretendem também fazer 

o design; 

 Designers Espanhóis com preços mais baixos; 

 Designers Italianos com preços mais altos. 
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Modelo de Negócio 

Business Model – Canvas 

 

Modelo de Negócio Institucional (Business ModelGeneration - Canvas) 

Visão: Tornar o sonho realidade, crescimento, expansão, inovação em paixão. 

1 -Parceiros 

Chave: 
2 - Atividades Chave 

4 - Proposta de 

Valor 

5 - Relação com o 

Cliente 
7 - Segmentação 

Fornecedores de 

têxteis, peles e 

de componentes 

de calçado e 

vestuário, 

Fornecedores de 

solas, modelistas 

designers 

gráficos.  

Criação e design dos modelos da coleção.  

Elaboração das fichas técnicas dos 

modelos e das combinações de cor e 

materiais dos modelos. 

Acompanhamento dos protótipos e 

amostras para agentes. 

Pesquisa e procura de materiais nos vários 

fornecedores existentes. 

Design com 

criatividade 

Originalidade com 

combinações de 

materiais e cores 

comerciais e 

combinações mais 

trendy.  

O trabalho é sempre 

adequado ao conceito 

da marca a trabalhar. 

A relação com o 

cliente na sua maioria 

é face a face. 

Quando o cliente não 

é da área a relação é 

mais através do Skype 

e emails. 

Fábricas com marca 

própria. 

Fábricas com 

coleção Private 

Label.  

Empresas 

comerciais com 

marca.  

3 - Recursos Chave 
6 - Canais de 

Distribuição 

Pesquisa de tendência em livros da 

especialidade, sites, blogs, feiras ou 

workshops.  

Design gráfico para apresentação de 

painéis, desenhos técnicos em formato 

vetorial. 

Acompanhamento dos produtos nos 

clientes. 

O serviço é comprado 

diretamente. 

8 - Custos de Estrutura: Entre 1500€ a 2500€/mês 9 - Fontes de Rendimento: Entre 1500€ a 2500€/mês 

 

Processo de Inovação 

Inovar noutras áreas de trabalho com o conhecimento que a empresa adquire 

noutras áreas de design que trabalha. Levar a experiência, conhecimento de uma 

determinada área de design para outra área de design. 

 

Modelo Estratégia do Oceano Azul 

 

ELIMINAÇÃO: 

Memórias descritivas 

ELEVAÇÃO: 
Cor; texturas e acessórios; 
cumprimento de prazos; 

design grafico 

CRIAÇÃO:  

Compromisso cultural; design 
gráfico; detalhe das criações 

REDUÇÃO: 

Oferta de nº propostas 
Flexibilidade de Preços 



87 

Definição de Marketing-Mix: 

Produto – Compram principalmente pela originalidade e criatividade que 

oferecemos e claro pela relação qualidade/preço e também pela experiência em algumas 

áreas de design. 

Preço – As empresas que compram duas coleções por ano pagam de 4000 € a 

8000 € por coleção. As empresas que compram uma coleção pagam de 400 € a 2000 € 

por cada coleção. As empresas que compram modelos pagam de 150€ a 500 € por cada 

modelo. 

 

Processo de gestão da empresa: 

Ambiciona-se que a empresa ganhe mais clientes, mas sempre com um 

crescimento controlado para corresponder de forma eficaz e com a paixão e criatividade 

que no momento oferece aos clientes. Com esse pretendido crescimento haverá meios 

para contratar mais áreas para a empresa. A longo prazo o objetivo será ter um Designer 

gráfico interno e um Designer de Vestuário para me apoiar na área de criação e design 

de produto. O relacionamento com os clientes faz-se sempre em harmonia e quando 

surge problemas, o foco é em resolver o problema e não identificar de onde surgiu ou de 

que surgiu. Nas possíveis dificuldades de passar do desenho ao produto final, ou de 

ajusto do design para atingir um preço conveniente à marca há sempre coerência em 

entender a outra parte para uma resposta com possíveis alterações definitivas.  

O objetivo do alcance de novos clientes seria também para começar a 

subcontratar áreas que também são extremamente necessárias à empresa: Marqueting, 

Design de 3D e Web Design. 

 

Políticas de Relação com o Cliente (CRM) existentes na empresa: 

Na identificação de novos clientes faz-se uma pesquisa na internet e junto de 

contactos de fornecedores e colegas para entender se o possível cliente pode estar 

interessado numa abordagem da nossa parte. Nas diversas áreas que se interage todo o 

dia há que estar em alerta em identificar um possível cliente, podendo nascer duma área 

menos comum, mas não deixando de ser um novo desafio, uma nova janela de 

oportunidade. Dar prioridade aos contactos que temos através de outras áreas de serviço 

de design ou mesmo fornecedores que se podem tornar em potenciais clientes. Primeiro 

que tudo, óbvio mas essencial, é fazer um bom trabalho. Pesquisar, Criar, Desenhar, 
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Inovar indo de encontro ao conceito da marca mas aliando as tendências, experiência e 

colocando uma pitada de irreverência e nossa essência.  

Para reter e cativar os clientes um trabalho diário tem de ser feito. Demonstrar 

sempre interesse, atenção, carinho, cuidado, mesmo quando o cliente não comunica. 

Propor novos desafios aos clientes. Sugerir. Apresentar um projeto que possa interessar. 

Usar e abusar no fator surpresa, surpreendendo o cliente nas várias fases do trabalho, 

não só numa época inicial de trabalho e contacto, mas sempre.  

Ser flexível aos problemas que possam surgir. Corresponder e responder de 

forma imediata com segurança. 

 

Estratégia da Empresa: 

O segmento de mercado é composto por fábricas de calçado, fábricas de 

vestuário, fábricas de marroquinaria e empresas comerciais com marcas. A empresa 

pretende crescer com o serviço de design para novos clientes através de contacto direto 

nas potenciais empresas interessadas e com comunicação nas redes sociais. 

Pretende-se também criar linhas de produto específico em áreas de desporto 

pouco trabalhadas ou outras áreas, com um design a pensar no conforto e objetivos da 

sua utilização com venda direta ao consumidor através da via online ou venda da ideia a 

uma marca.  

 

Estratégia 

Modelo Matriz de Igor Ansoff 

 

Cenários de 

Desenvolvimento 

Produtos / Serviços = Soluções 

(Ciclo de Vida dos Produtos /BCG) 

 Atuais (2018) Novos (2019-20) 

Mercados 

Atuais 

2018 

Cenário 1: Penetração de Mercado 
SOL1-Serviço Design 

SOL2- Fardamentos 

SOL3-Produtos de Segurança 

Cenário 2: Desenvolvimento de 

Produtos 

Sol.3-Design Estamparia 

Sol.4-Design 3D 

Sol.5-Desenvolvimento de 

conceito (Marketing; Imagem) 
 SM – Fábricas Vestuário 

SM2-Empresas Comerciais 

 AG1-Portugal  

AG2-França 

AG3-Canadá 

Novos 

(2019-20) 

Cenário 3: Desenvolvimento de Mercados 
AG2-Mercado Leste - Polónia 

AG3-Japão 

AG4-EUA 
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Controlo de Gestão 

Modelo Balanced ScoreCard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prespetiva Objetivos Métricas Metas 

Financeira 

Crescimento Volume 

Negócios 

Rentabilidade 

Equilíbrio Financeiro 

Volume de Negócios 

Rentabilidade Líquida das 

Vendas 

Autonomia Financeira 

VN> 200.000 

Rvnd> 10% 

AF> 50% 

Clientes 

Captação clientes 

Retenção clientes 

Satisfação/Fidelização 

Nº de Cliente 

Taxa Retenção Clientes 

Taxa Satisfação Clientes 

NC> 2ncli> /ano 

Txretcli> 90% 

Txsat cli> 80% 

Processos 

Internos 

Gestão clientes 

Gestão entrega 

Controlo de Protótipos 

e Amostras 

Pesquisas materiais e 

tendências 

Plano Contactos Clientes 

Índice de cumprimento 

Tempo e investigação 

Red Tempo Gestão Ent 

PlConCli> 100% 

IndCump <10% 

Tmplnv <90 dias 

RTGE <2 dias 

Aprendizagem 

Aumentar Estrutura 

Qualificação RH 

Reforço meios técnicos 

Nº Colaboradores 

Nº Horas de formação 

Utilização de Software 

NNC> 3 Col 

NHF> 35H00/Ano 

UtSoft> 90% 
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Infraestrutura do Projeto 

Modelo “A Casa” Rita Bonaparte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspetiva 

financeira 

Perspetiva 

do cliente 

Perspetiva do 

processo 

Perspetiva de 

aprendizagem e 

crescimento 

Processo de 

Criação de 

Valor 

Que proporcionam 

uma experiência 

satisfatória aos 

clientes 

Apresentem os 

processos 

estratégicos 

Vamos fazer com 

que os nossos 

colaboradores 

 

Para cumprir as 

expectativas dos 

nossos acionistas 

(stakeholders) 

Proposta de valor 

de excelência 

operacional 

Proposta de valor 

para a solução do 

cliente 

Proposta de valor 

de inovação 

Satisfação e fidelização 

do cliente 
Retenção de 

clientes 

Captação de 

clientes 

Equilíbrio 

Financeiro 

 

Rentabilidade Volume de Negócios 

Aumentar 

Estrutura 
Reforçar meios 

Técnicos 

Qualificação do 

CH 

Gestão de 

entrega 

Visão: Tornar o sonho realidade, através do crescimento, expansão, 

inovação e paixão. 

  

Gestão 

Clientes 

Pesquisa de 

Tendências  
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d) Caso 8. Najha 

Caraterização da Empresa: 

NAJHA é uma marca de moda em cortiça, com artigos que vão desde as bolsas, 

ao calçado, passando pelos acessórios e vestuário. Destacando-se pelo seu conceito 

Vegan, cujo design e materiais nobres são de alta qualidade, e reunindo-se a um 

conceito sustentável e Eco-friendly. Estes são sem dúvida pontos fortes da marca, 

colocando-a num patamar alto e com um conceito único no mercado: ECO-LUXO!   

NAJHA destina-se a pessoas que gostam de moda, numa vertente 

completamente nova daquilo que são as necessidades no que se refere ao vestir, calçar, e 

ao adornar, pois consideramos a criação de um novo LIFESTYLE o “core business”: a 

criação de moda e conceitos. E é neste ponto que se colocam, e considerando tudo o que 

já foi referido acima, não consideramos suprir necessidades mas levar ao cliente uma 

nova forma de estar, preenchendo o seu dia-a-dia com um novo estilo, uma nova forma 

de viver. 
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Perfil do Empreendedor: 

 

Apresentação do Negócio: 

Criada em 2014, surge da vontade de desenvolver um novo estilo de vida.  

A empresa possui várias valências, a principal é o desenvolvimento, design, 

produção e distribuição/comercialização B2C, aliado à qualidade das matérias-primas e 

confeção contribuem para a criação de peças atemporais. Criação de linhas exclusivas e 

Made by Order sendo o cliente e a satisfação do mesmo o foco principal. 

A empresa tem como principal missão mudar o mundo fornecendo uma nova 

ideia de moda, principalmente, permitindo ao cliente sentir-se confiante e único e ao 

mesmo tempo respeitando o planeta e a população. A Najha tem como lema “Criar um 

novo estilo de vida”, que está a ser reconhecido não só em Portugal, mas também 

noutros países como a Alemanha e os EUA. 

 

Definição de Mercado: 

A Najha está posicionada como uma marca de moda vegan de produtos feitos à 

mão de cortiça e outros materiais sustentáveis que ajudam a reduzir o problema da 

poluição e fundamental “Mudar o Mundo”.  

Os produtos são feitos tanto para homens como para mulheres e geograficamente 

falando, a Najha está posicionada no mercado como uma marca “Made in Portugal”, 

tentando fazer deste atributo uma vantagem no processo de comunicação, especialmente 

na internacionalização. 

 

Análise da Concorrência: 

Sede de posicionamento a Najha se diferencia-se dos concorrentes através de 

uma nova identidade. Escolhemos apenas empresas portuguesas e incluímos mais 

marcas do que apenas os nossos concorrentes diretos, a fim de compará-los e estar 

ciente da singularidade da Najha. Alguns dos concorrentes têm um bom desempenho 

Nome: Daniela Sá 

Idade: 41 anos 

Formação: Licenciatura em Gestão e Mestrado em Marketing 

Passatempos: Dança, Yoga, Jogging e Equitação 

Línguas: Inglês 
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em sustentabilidade, mas não são vistos como produtos de luxo, enquanto outros são 

altamente luxuosos mas não são sustentáveis. As marcas que são posicionadas como 

altamente sustentáveis e luxuosas são as que considerámos concorrentes diretos da 

Najha.  

Além disso, a Najha tem um tecido único de cortiça, já que o método de 

coloração foi desenvolvido por Daniela Sá, a gama de cores é única para a marca, 

acrescentando que este método é 100% livre de químicos, com pigmentações.  

É a única marca com este conceito completo de sustentabilidade, vegan e eco-

luxo. Entre os concorrentes diretos identificamos Artelusa, Pelcor, Montado, Jocork e 

Rutz como principais empresas que vendem cortiça e Toino Abel e As Portuguesas 

como marcas que lidam com têxteis sustentáveis.  

Na tabela seguinte, o desempenho dos concorrentes é resumido com base nesses 

fatores considerados determinantes para o sucesso nessa indústria. 
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Estrutura Organizacional 

Missão, Visão e Valores 

 

Matriz Baseada em Valores 

 

 

 

 

Missão: Mudar o Mundo, através da abertura de novas consciências no Mundo da Moda, 

garantindo a conjugação de design, materiais e excelência. 

Visão: Estar entre os principais Players no mercado da Moda, e ser referência no 

mercado do ECO - Luxo.   

Valores:   

 Fidelidade ao conceito e filosofia da marca; 

 Lealdade e veracidade; 

 Cordialidade e gentileza; 

 Paixão pelo que fazemos 

 Excelência nos produtos; 

 Satisfação do cliente; 

 Valorização e respeito às pessoas; 

 Responsabilidade social e ambiental. 

 Mente Coração Espírito 

Missão 

Promover uma nova 

forma de vestir e de 

Viver. 

Concretizar o proposto 

internamente e 

externamente de uma 

forma sustentável e em 

crescimento. 

Praticar com Amor e 

partilhar com 

Paixão. 

Visão 
Modelo de Negócio 

Rentabilidade 

Reconhecimento 

Mundial; 

Marca de referência no 

Mercado. 

Sustentabilidade e 

solidez nos objetivos 

=> Visão. 

Valores 

Evolução constante; 

Foco no valor 

acrescentado; 

Resultados visíveis. 

Diferenciação constante; 

Conceito e marca única; 

Nobreza de Espírito; 

Integração e 

Partilha; 

Excelência. 
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Organograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caraterização do Mercado de Referência 

Modelo Análise das 5 forças de Porter: 

 Rivalidade: 

 Alguns players de cortiça, mas que não têm o conceito de vegan eco-

luxo; 

 Produtos muito diferentes; 

 Potencial económico dos rivais 

 

 Novos Concorrentes: 

 Conhecimentos em moda e materiais; 

 Canais de distribuição já em funcionamento. 

 

 Clientes: 

 Diversos clientes, as vendas são distribuídos entre clientes nacionais e 

internacionais, mas principalmente nacionais; 

 Clientes reconhecem a diferenciação de produtos; 

 Identidade da marca 

 

 Produtos Substitutos: 

 Outros produtos sem materiais de animal e com preços baixas; 

 Marcas reconhecidas começam a usar nenhum conceito animal. 

CEO & Founder 

Daniela Sá 

Departamento 
Marketing 

Catarina Fernandes 

Departamento 
Financeiro 

Andreia  Alves e 
Daniela Sá 

Departamento 
Produção 

Contabilidade e 
Consultoria 

Pedro Lima 
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 Fornecedores:  

 Longa relação com os fornecedores; 

 Perto da produção de tecido de cortiça; 

 Competências técnicas dos fornecedores e identificação/informação de 

todas as matérias-primas; 

 Conhecimentos sobre materiais de malas, calçado e acessórios; 

 Fornecedores concentrados e análise do seu melhor produto. 

 

Diagnóstico Interno e Externo 

Modelo Análise SWOT 

 

Pontos Fortes: 

 Elevada qualidade das matérias primas; 

 Melhor designer do ano em acessórios 

pela English Fashion Magazine Drapers; 

 Matérias-primas 100% sustentáveis e 

processos de produção; 

 Método de coloração único e base 

orgânica para cortiça; 

 “Made in Portugal” com produtos feitos à 

mão. 

Pontos Fracos: 

 Sem contacto direto com os 

clients; 

 Falta de recursos para financiar 

uma campanha de marketing 

efetiva; 

 Um dos fornecedores é também 

fornecedor de artigos de couro; 

 Falta de uma estratégia de 

negócio bem definida. 

Oportunidades: 

 Aumento da procura por eco-luxo; 

 Aumento do interesse por problemas de 

sustentabilidade; 

 Crescimento de vendas online na Europa e 

EUA; 

 Ausência de uma marca de eco-luxo 

essencialmente posicionada mais como 

uma marca prestigiosa do que sustentável. 

Ameaças: 

 Fraude online; 

 Crescimento de competitividade 

com lojas físicas, as quais estão 

melhor posicionadas no mercado. 
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Modelo de Negócio 

Business Model – Canvas 

 

Modelo de Negócio Institucional (Business ModelGeneration - Canvas) 

Visão: Estar entre os principais Players no mercado da Moda, e ser referência no mercado do ECO 

- Luxo.   

1 -Parceiros Chave: 2 - Atividades Chave 
4 - Proposta de 

Valor 
5 - Relação com o Cliente 7 - Segmentação 

 

Relações com 

Fornecedores  

Clientes: e entregas 

no tempo.  

Líder Opinião 

Mídia Partner 

Instituições Públicas 

Associações e 

Centros de 

Investigação 

 

-Desenvolvimento de 

coleções com design 

sofisticado; 

- Procura e utilização 

de matérias-primas  

- Feito à mão e com 

alta qualidade de 

produção. 

 

Valor sustentável 

de moda com 

estilo de luxo: 

Design único, 

Conceito único e 

Filosofia. 

 

Contacto direto com 

clientes. 

Conhecer os desejos e 

dificuldades.  

Clientes online recebem 

sempre um cartão pelo 

fundador. 

 

Retalhistas e 

consumidores 

finais. 

Lojas 

especializadas em 

moda 

3 - Recursos Chave 6 - Canais de Distribuição 

 

- Equipa qualificada; 

-Recursos físicos; 

-Equipamentos; 

-Ferramentas para 

tarefas de corte e 

costura.  

-Equipamento para 

coloração e tratamento 

de cortiça; 

 

Contacto direto com os 

clientes  

Rede de distribuição, 

representantes e agentes de 

formação de marca. 

Forte estratégia online por 

contacto direto com o cliente 

final. 

8 - Custos de Estrutura: 
-Salários mensais; Renda; 

-Matérias-primas, principalmente cortiça e 

algodão orgânico 

9 - Fontes de Rendimento: - Receita vem, principalmente, dos 

consumidores de retalho; 

- Receitas de clientes diretos estão a aumentar; 50% margem de 

produção; Venda direta 30% - 50% margem de produção e 100% - 

200% margem de venda 
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Estratégia 

Modelo Matriz de Igor Ansoff 

 

Cenários de 

Desenvolvimento 

Produtos / Serviços = Soluções 

(Ciclo de Vida dos Produtos /BCG) 

 Atuais (2018) Novos (2019-20) 

M
er

ca
d

o
s 

A
tu

a
is

 

2
0

1
8
 

Cenário 1: Penetração de Mercado. 

FP1-Corkwings by Najha – Pequena marroquinaria; 

FP2- Corkwings by NAJHA – Bolsas 

FP3- Corkwings by NAJHA - Papelaria 

FP4- Corkwings by NAJHA – Home 

FP5 – NAJHA – Bolsas 

FP6 – NAJHA – Calçado 

FP7 – NAJHA – Acessórios  

FP8 – NAJHA – Vestuário (inclui gravatas e laços) 

FP9 – NAJHA – Private Label (neste momento mais restauração) 

Cenário 2: 

Desenvolvimento de 

Produtos 

FP10 – NAJHA – Bolsas - 

Luxo 

FP11 – NAJHA – Calçado - 

Luxo 

FP12 – NAJHA – 

Acessórios - Luxo 

FP13 – NAJHA – Vestuário 

- Luxo 

FP14 – NAJHA – Vestuário 

para alta-costura - Luxo  

FP15 – NAJHA – Private 

Label 

 SM 1 – Mercado Massas – Corkwings by NAJHA 

SM2 - Mercado Exclusivo – NAJHA (Bolsas, calçado, acessórios 

e Vestuário) 

SM3 – Mercado Exclusivo – Nicho de Mercado Vegan – NAJHA 

(Bolsas, calçado, acessórios e Vestuário) 

SM4 – Mercado Exclusivo – Private Label – NAJHA (neste 

momento mais restauração) 

AG1 – Portugal e Europa do Norte 

N
o

v
o

s 

(2
0

1
9

-2
0
) Cenário 3: Desenvolvimento de Mercados 

SM5 – Mercado Exclusivo – NAJHA - Eco-luxo 

SM6 - Mercado Exclusivo – NAJHA - Vegan - patamar de Luxo 

SM7 – Mercado Exclusivo – NAJHA - Alta-costura    
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Controlo de Gestão 

Modelo Balanced ScoreCard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prespetiva Objetivos Métricas Metas Iniciativas 

Financeira + Rentabilidade de 

Vendas; 

+Capacidade de 

Investimento; 

Saldo entre 

recebimentos e 

pagamentos 

Recebimentos e 

pagamentos; 

Faturação 

-Autonomia 

Financeira; 

- Liquidez Geral; 

- Retorno nas 

vendas; 

- PMR; 

- PMP. 

-Implementação de um novo 

sistema financeiro de 

contabilidade; 

- Receitas e controlo de período de 

pagamentos; 

- Negociações com Fornecedores; 

- Simplificar as operações de 

faturação 

Clientes + Clientes 

Internacionais; 

+ Clientes Nacionais; 

Retenção de Clientes; 

Serviços pós-venda; 

Fidelização de clientes; 

+ Atenção clientes; 

Captação de Clientes 

-Volume de vendas 

Internacionais e 

nacionais; 

-Satisfação do cliente; 

-Identificação e 

Transações com 

clientes do mercado 

de luxo 

- Autonomia 

Financeira; 

- Liquidez Geral; 

- Retorno nas 

vendas; 

- PMR; 

- Satisfação> 

99% 

- Estratégia de marketing 

internacional online; 

- Estratégia Nacional Online e 

Offline; 

- Estratégia de Newsletter; 

- Melhorar a oferta; 

- Apoio ao cliente constante; 

- Comunicação eco-luxo 

Processos 

Internos 

Fortalecimento da 

filosofia da marca; 

+ Design e qualidade; 

+ I%D; 

+Estratégia de marketing 

e promoção online; 

Melhoria do Controlo de 

Custos; 

Melhoria da equipa; 

Ambiente de trabalho 

positiva 

- Comprometimento 

com a filosofia da 

marca e compromisso 

com clientes; 

- Novos materiais e 

produtos; 

- Aumento das vendas 

online; 

- Aumento das vendas 

a retalho 

- Mais Clientes; 

- Novas 

Coleções; 

- PMR; 

- Aumento das 

vendas a retalho 

- Programa de Filosofia da marca; 

- Produções internas; 

- Novos desenvolvimentos e 

Seleção de Design 

- Seleção de fornecedores por 

qualidade e controlo de custos; 

- Aulas de Yoga 

Aprendizagem + Liderança por 

Departamento; 

+ Competências técnicas 

por Departamento; 

= Métodos de 

organização 

- Dinâmica em 

Soluções; 

- Dinâmica nos 

Pedidos; 

- Dinâmica na 

capacidade de decisão 

- Aumentar a 

dinâmica por 

departamento 

-Programa de Treino de Produto; 

- Especificações das Tarefas; 

- Classes Técnicas por 

Departamento 
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Infraestrutura do Projeto 

Modelo “A Casa” Nahja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspetiva 

financeira 

Perspetiva do 

cliente 

Perspetiva do 

processo 

Perspetiva de 

aprendizagem e 

crescimento 

Processo de 

Criação de 

Valor 

Que proporcionam uma 

experiência satisfatória aos 

clientes 

Apresentem os 

processos 

estratégicos 

Vamos fazer com 

que os nossos 

colaboradores 

Para cumprir as 

expectativas dos 

nossos acionistas 

(stakeholders) 

Proposta de valor: 

forma operacional 

pela excelência 

Proposta de valor: 

nova Moda, numa 

economia sustentável. 

Eco-luxo e Inovação 

Proposta de valor de 

aumento excelência do 

produto e rentabilização 

das matérias-primas 

Oferta de um serviço 

por excelência 

Oferta de um leque de 

produtos únicos no 

mercado 

Serviço de excelência, 

com uma rotatividade 

de oferta grande 

Melhor Rentabilidade 

e Produtividades de 

Vendas 

Aumento Faturação, 

pelos clientes, novos 

produtos e novas 

linhas 

Aumento Fundo de 

Maneio 

Formação e aumento 

dos Recursos 

Humanos 

Novas 

competências 

técnicas e Gestão 

Parcerias 

Dinâmicas 

Gestão eficaz 

dos recursos e 

produção 

Gestão eficaz 

dos clientes 

Dinâmica de 

desenvolvimento 

de novos produtos 

Estratégia de 

Marketing 

Integrado 

I &D 

Atenção ao cliente 

Gestão Interna 

de informação 

Visão: Estar entre os principais Players no 

mercado da Moda, e ser referência no mercado do 

ECO - Luxo.   



101 

e) Caso 9. BRAVE PARTICLE 

Caraterização da empresa 

Empresa de promoção e comercialização exclusiva de vestuário e acessórios 

inteligentes, funcionais e técnicos, que aproveitam o valor acrescentado oferecido pelas 

tecnologias de ponta para responder a necessidades e desejos específicos do mercado. 

Principais inovações: Apostamos na promoção das tecnologias e do valor 

acrescentado das peças que desenvolvemos e comercializamos para fazer chegar a todos 

e ser entendido por todos; insentivamos a participação dos consumidores na idealização 

de novos produtos; venda em formato omnicanal.  
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Perfil do Empreendedor: 

 

Apresentação do Negócio:  

A BRAVE PARTICLE é uma empresa que promove e comercializa 

exclusivamente vestuário e acessórios inteligentes, técnicos e funcionais. Sob a marca 

INBICTUM®, desenvolve vestuário inteligente, técnico e funcional, recorrendo às 

tecnologias existentes no mercado, especialmente no mercado Português ou 

desenvolvendo as suas próprias aplicações tecnológicas, para responder a necessidades 

específicas em diversas áreas, tais como, desporto, saúde, lazer, casual ou trabalho.  

Sob a marca XTRENDI®, promove e comercializa via marketplace os produtos 

da INBICTUM e de outras marcas que desenvolvam vestuário e acessórios tecnológicos 

e funcionais. 

 

Necessidade que pretende suprir: 

O vestuário inteligente, não é ainda devidamente explorado nem valorizado. A 

maior parte dos consumidores desconhece ou nunca ouviu falar deles ou das suas 

vantagens. As tecnologias não estão a ser devidamente direcionadas para resolver 

problemas de pessoas comuns.  

A maioria das roupas produzidas são desenvolvidas sem ouvir os consumidores 

durante a sua criação - a marca Japonesa Muji revelou que num período de 3 anos, os 

produtos que resultaram de ideias dos consumidores venderam 5 vezes mais do que 

aqueles que tinham sido desenhados pelos profissionais.  

Em virtude disto, 40% das roupas produzidas não são vendidos e, por isso, 

raramente ou nunca são usadas. 

Nome: Hugo Miranda 

Idade: 27 Anos 

Formação: Mestre em Engenharia Eletrónica e Comunicações 

Naturalidade: Viana do Castelo 

Passatempos: Desporto, TV, Ler e Desenvolver Gadgets 

Maior Virtude: Perseverança 

Línguas: Inglês 

Vícios: Ler sobre tecnologia 

Como relaxa: A treinar 
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Definição de Mercado: 

A INBICTUM tem como alvo todos os segmentos de mercado pertencente à 

classe média ou superior, acima dos 18 anos, utilizador de internet e que façam compras 

online. Os compradores poderão viver em qualquer país do mundo. No entanto, o nosso 

principal foco é a Europa (em particular o mercado Alemão e o Britânico que serão os 

nossos primeiros mercados-alvo), Estados Unidos e a Ásia.   

O conceito da Brave Particle é dedicar-se exclusivamente às peças de 

vestuário/acessórios inteligentes, técnicos e funcionais. A XTRENDI® na promoção e 

comercialização destes produtos via marketplace e a INBICTUM® no desenvolvimento 

exclusivo de vestuário inteligente, técnico e funcional. Neste grupo estão incluídas as 

peças feitas com têxteis funcionais e/ou integradas com dispositivos eletrónicos.  

 

Análise da Concorrência: 

Atualmente é no desporto e da saúde onde mais se aplicam os têxteis funcionais 

e algumas peças que integram dispositivos eletrónicos, mas muitas são as áreas onde 

elas podem ser aplicadas, trazendo tanto ou mais valor acrescentando. De referir, o 

trabalho, o casual ou o emergente campo do athleisure.  

Embora não seja esta a única área que queremos incluir no nosso modelo de 

negócio, é no desporto e na saúde onde encontramos os nossos maiores competidores: 

Nike, Adidas e Underarmour; Sony, GoPro, Samsung ou Motorola; Fitbit, MI, Apple, 

Nike, Garmin, Polar ou Clothing+; Abbot, Cardionet, Medtronic, ou Starkey; Eurotech, 

MicroVision ou SAP são todos “big names” nesta categoria de produtos.  

Novas empresas têm surgido, nos últimos anos, apresentando uma gama de 

produtos de vestuário inteligente, essencialmente smart clothing, aplicado também a 

diversas outras áreas, além do desporto: Cityzen Sciences; Athos; AiQ; Sensoria; Clim8 

Gear; Hexoskin. Até à data, nenhuma outra marca de roupa reúne produtos feitos com 

têxteis funcionais e integrados com dispositivos eletrónicos com aplicações várias. 

Desta forma, só as pessoas que estão fortemente ligadas ao desporto ou 

tecnologia, ou têm uma recomendação médica especial é que poderão conhecer as mais-

valias do vestuário inteligente. Deixando de parte, todos os outros. Nós acreditamos que 

estes produtos são para todos. 
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Estrutura Organizacional 

Missão, Visão e Valores: 

 

Missão: A missão da BRAVE PARTICLE é fazer da roupa inteligente uma moda 

universalmente conhecida, direcionada, útil e sustentável. (Criar uma marca e uma plataforma 

especificamente de vestuário funcional, técnico e inteligente. Idealizada por nós, com a participação dos clientes, que satisfaça uma vontade 

e/ou colmate uma necessidade específica. Pretendemos que a nossa marca aproveite todo o valor acrescentado oferecido pelas tecnologias 

atuais, fazendo-as chegar a qualquer consumidor com a devida exibição do excecional valor das funcionalidade e/ou tecnologias que 

compõem as peças.) 

Visão: Ser uma marca de confiança (INBICTUM®), com produtos de excelência 

criteriosamente selecionados, que resulta de uma relação muito próxima com o cliente, com as 

suas necessidades e desejos.  

Em segundo exibição clara da utilidade e do valor acrescentado das tecnologias embebidas de forma atrativa e altamente tecnológica. Em 

terceiro, pretende-se que esta confiança criada na marca conduza tráfego à nossa plataforma de venda de vestuário tecnológico multi-marca 

(XTRENDI®), que pretende tornar-se no maior marketplace omnicanal de vestuário inteligente do mundo. 

Valores:  

 Comprometimento com os clientes, sempre com foco na confiança e no envolvimento do 

cliente; 

 Interação com o cliente para conhecer as suas preferências e necessidades; 

 Qualidade garantida nas tecnologias, produtos e empresas parceiras; 

 Responsabilidade Social e Ambiental; 

 Foco na investigação e desenvolvimento; 

 Valorização da qualidade em detrimento do custo e dos recursos humanos. 

 

Matriz Baseada em Valores 

 

 Mente Coração Espírito 

Missão 
Compram produtos 

úteis, com valor 

Os consumidores 

sentem-se envolvidos 

Responsabilidade e 

utilidade 

Visão 
Percebem o 

produto 

Apaixonam-se pelo 

produto 

Contribuem para a 

redução do desperdício 

Valores 
Sentem mais 

confiança 

Sentem maior 

envolvimento 
Aumentam a exigência 
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Organograma: 

 

Caraterização do Mercado de Referência 

Modelo Análise das 5 Forças de Porter 

 

 

 

CEO 

Hugo Miranda 

Software 
Engineer 

João Silva 

I&D 
Consultant 

Susana Meileres 

Gestora 
Financeira 

Liliana Meireles 

Designer 

Marco Alves 

Fornecedores 

 Número não muito 

alto de 

fornecedores; 

 Poucas alternativas 

para os 

fornecedores; 

 Pedidos mínimos 

geralmente 

elevados 

(Criticidade Moderada) 

 

Clientes 

 Elevado número 

de compradores; 

 Muito baixa 

fidelidade – 

saltam de marca 

para marca com 

facilidade; 

 Muito sensíveis 

ao preço; 

(Criticidade Alta) 

Produtos Substitutos 

 Nenhuma marca idêntica existente; 

 Alguns produtos similares no 

mercado; 

 Forte marketing da concorrência; 

(Criticidade Moderada) 

Novos Concorrentes  

 Baixa regulamentação; 

 Relativamente baixo custo de entrada; 

 Elevado tempo e custo de entrada. 

(Criticidade Moderada) 

Concorrência 

Existente 

 Moderado nível 

de competição; 

 Guerras de 

preços; 

 Marcas já 

estabelecidas 

(Criticidade Alta) 
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Diagnóstico Interno e Externo 

Modelo Análise SWOT 

 

Pontos Fortes: 

 Vasto conhecimento da oferta do mercado; 

 Profundo conhecimento de produtos de base 

tecnológica; 

 Vasta experiência em I&D. 

Pontos Fracos: 

 Baixa experiência em marketing; 

 Baixa experiência em gestão. 

Oportunidades: 

 Existência de alguns apoios para startups nacional 

e internacionalmente. 

Ameaças: 

 Falta de financiamento e/ou incentivos 

que nos permitam continuar. 

 

Modelo de Negócio 

Business Model – Canvas 

 

Modelo de Negócio Institucional (Business ModelGeneration - Canvas) 

Visão: Ser uma marca de confiança (INBICTUM®), com produtos de excelência criteriosamente selecionados, que 

resulta de uma relação muito próxima com o cliente, com as suas necessidades e desejos. 

1 -Parceiros 

Chave: 
2 - Atividades Chave 

4 - Proposta de 

Valor 
5 - Relação com o Cliente 7 - Segmentação 

-Indústria 

têxtil que têm  

-Mentoria: 

programa de 

incubação  

-ANJE; 

-Startup 

Braga.  

- Fazer chegar o produto 

ao cliente, captar a sua 

atenção, criar 

"engagement" com o 

cliente; 

- Rapidez na colocação 

de novos produtos no 

mercado. 

- Oferta um 

produto de 

excelência; 

- Atenção às 

preferências e 

necessidades do 

cliente; 

-atenção 

dedicada às mais 

recentes 

tecnologias; 

Plataforma Tecnológica: 

-conhecer as preferências e 

necessidades dos clientes 

através de: 

- Aposta no "engagement" 

com os clientes, motivando 

a sua participação e 

acompanhamento; 

- Tracking da preferência e 

perfis de utilizadores. 

Particular de 

rendimento médio 

ou superior, acima 

dos 18 anos, 

utilizador de internet 

e que faça compras 

online.  
(Praticantes de desporto 

-Pessoas com certos 

problemas de saúde 

-Profissionais com 

exigências específicas ou 

que necessitem de utilizar 

sistemas de comunicações;  

-Amantes da tecnologia). 

3 - Recursos Chave 6 - Canais de Distribuição 

- Vasto conhecimento do 

mercado; e experiência 

em I&D 

- Profundo conhecimento 

de produtos de base 

tecnológica; 

- Venda online; 

- Plataforma omnicanal 

8 - Custos de Estrutura: 9 - Fontes de Rendimento: 
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Processo de Inovação 

 

Modelo Estratégia Oceano Azul 

 

 

Definição de Marketing-Mix:  

Produtos:  

 Produtos direcionados para colmatar vontades e necessidades;  

 Vanguarda da tecnologia;  

 Proximidade com os fornecedores. 

Preço:  

 Preços competitivos;  

 Descontos,  

 Campanhas promocionais;  

 Crowdfunding (pré-sales). 

Distribuição:  

 Presença em redes online;  

 Sensibilidade dos consumidores para as vantagens tecnológicas;  

 Motivação dos consumidores na participação da idealização de novos produtos. 

Comunicação:  

 Vídeos,  

 Blogs,  

 Revisão bibliográfica da investigação atual;  

ELIMINAÇÃO: 

O actual direcionamento 
exclusivo do vestuário 

inteligente. 

ELEVAÇÃO: 
O interesse dos consumidores pelo produto; O 

conhecimento do vestuário inteligente a todos os 
nichos de mercado; Interesse por vestuário 

inteligente. 

CRIAÇÃO:  

Nova abordagem no desenvolvimento 
tecnológico; Uma marca e um só lugar se 

reunem os produtos mais inovadores e 
interessantes no mercado do vestuário. 

REDUÇÃO: 

Desperdício da indústria 
do vestuário; 
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 Exibição clara das tecnologias e do seu valor acrescentado;  

 Expositores interativos. 

 

Vendas no Mercado: 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas de Relação com o Cliente (CRM) existentes na empresa: 

Aquisição de clientes: Crowdfunding 

Formas de interação com o cliente:  

 Redes sociais; 

 Comunidades online; 

 Recolha de opiniões; 

 Criação de debates online; 

 Publicação de vídeos; 

 Reviews; 

 Etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Preço Unitário 

Kit meias de futebol 

Casaco 

Pólo de golf 

Manga de rec 

 

€75 

€350 

€110 

€30 
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Estratégia 

Modelo Matriz de Igor Ansoff 

 

Cenários de 

Desenvolvimento 

Produtos / Serviços = Soluções 

(Ciclo de Vida dos Produtos /BCG) 

 Atuais (2018) Novos (2019-20) 

M
er

ca
d

o
s 

A
tu

a
is

 

2
0

1
8
 

Cenário 1: Penetração de Mercado. 
 Presença em comunidades online – 

debates, recolha de necessidades; 

 Redes sociais – comunicação, 

desafios, recolha de preferências; 

 Crowdfunding; 

 Venda online de produtos 

INBICTUM
®
 na plataforma 

XTRENDI
®
. 

Cenário 2: Desenvolvimento de Produtos 

 Recolha de opiniões e votos sobre 

necessidades e preferências entre os 

consumidores; 

 Lançamento de novos produtos a cada 

novo levantamento de necessidades; 

 Produtos feitos para colmatar uma 

necessidade; 

 Introdução de novas tecnologias/novos 

têxteis; 

 Lançamento de produtos customizados; 

N
o
v
o
s 

(2
0
1
9
-2

0
) 

Cenário 3: Desenvolvimento de 

Mercados 
 Presença em lojas multi-marca 

com implementação de corners 

tecnológicos para chegar ao 

mercado offline; 

 Abertura de pop-up stores. 

 Abertura de loja offline altamente 

tecnológica conectada à loja 

online – omnicanal; 

 Colocação de novos produtos de 

outras marcas no marketplace 

XTRENDI®. 
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Controlo de Gestão 

Modelo Balanced ScoreCard 

 

 

 

 

 

 

 

Prespetiva Objetivos Métricas Metas 

Financeira Controlo de Custos 

Aumento da Rentabilidade 

Volume de Negócios 

Análise de Custo-Benefício 

Volume de Vendas 

% Margem 

Redução nos custos 

Aumento das vendas 

Aumento de 20% para 

30% 

Clientes Construir e melhorar a 

rede de clientes 

Identificar as necessidades 

dos consumidores 

Construir uma relação de 

confiança/fidelização 

Monitorização online de 

visitas, comentários, 

seguidores, novos clientes 

Monitorização dos comments, 

feedback, opiniões 

Monitorização do número de 

vendas por cliente. 

Aumentar o número de 

seguidores de 1k para 

100k 

Atingir e manter uma 

satisfação de 90% 

Aumentar o número de 

clientes fidelizados (que 

voltam a comprar) 

Processos 

Internos 

Acompanhamento de 

tecnologias emergentes; 

Busca pelas melhores 

parcerias e tecnologias 

Implementação eficiente 

das necessidades 

encontradas. 

% de distinção da concorrência 

atual 

Nº de novas tecnologias 

aplicadas.  

Nº de novos projetos 

Monitorização do feedback e 

das vendas, % de sucessos e % 

de insucessos.  

Apresentar em 

produtos/tecnologias 

inovadoras face à 

concorrência 

Garantir e atrair os 

melhores parceiros 

Atingir os 90% de 

satisfação 

Aprendizagem Encorajar e apostar na 

inovação 

Motivar os melhores 

funcionários 

Aposta na formação 

contínua 

% Sugestões, novas ideias dos 

funcionários 

% novos produtos 

desenvolvidos 

Surveys 

Nº de formações de interesse 

Meetings de partilha de 

ideias 

Aumentos de20-30% 

Atingir ou ultrapassar os 

80% de satisfação 

Pelo menos 2 formações 

por ano 
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Infraestrutura do Projeto 

Modelo “A Casa” BRAVE PARTICLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspetiva 

financeira 

Perspetiva 

do cliente 

Perspetiva do 

processo 

Perspetiva de 

aprendizagem e 

crescimento 

Processo de 

Criação de 

Valor 

Que proporcionam 

uma experiência 

satisfatória aos 

clientes 

Apresentem os 

processos 

estratégicos 

Vamos fazer com 

que os nossos 

colaboradores 

 

Para cumprir as 

expectativas dos 

nossos acionistas 

(stakeholders) 

Proposta de valor 

de excelência 

operacional 

Proposta de valor 

para a solução do 

cliente 

Proposta de valor 

de inovação 

Satisfação e fidelização 

do cliente 
Retenção de 

clientes 

Captação de 

clientes 

Controlo de Custos Rentabilidade Volume de Negócios 

Motivar os 

colaboradores 

Apostar na 

inovação 

Aposta na 

formação contínua 

Busca pelas 

melhores 

parcerias e 

tecnologias 

Visão: Ser uma marca de confiança (INBICTUM®), com produtos de 

excelência criteriosamente selecionados, que resulta de uma relação muito 

próxima com o cliente, com as suas necessidades e desejos.   

  

Acompanhamento 

de tecnologia 

Implementação 

eficiente das 

necessidades  
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3.4. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

Os canais de distribuição têm a participação de três agentes: o consumidor, o 

produtor e o distribuidor, tendo cada um, uma perspetiva diferente em relação à função 

dos canais. Canal de Distribuição é um itinerário, constituído por indivíduos, agentes e 

empresas.  

Estas entidades, no seu conjunto, asseguram todas as funções necessárias para 

interligar os fornecedores com os seus consumidores finais.  
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3.5. RETALHISTAS 

Ao longo da história do mercado do vestuário, os retalhistas sempre tiveram uma 

ligação forte com os agentes que participam na distribuição, sendo até considerados, por 

alguns autores, como uma peça fundamental dos canais de distribuição.  

Acontece que, com as mudanças ocorridas no último século dentro da indústria 

do vestuário, como por exemplo, a aparição dos centros comerciais e das lojas online, os 

retalhistas começaram a ganhar maior independência, fruto também da crescente 

relevância deles ao nível da distribuição na gama baixa e média e tomando – se um 

elemento do canal de distribuição que vende ao cliente final, servindo de elo. 
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a) Caso 10. The Board 

Caraterização da Empresa 

A Glorious Morning, Lda foi criada em 2015, por 3 

sócios para lançar e desenvolver a marca The Board, marca 

de camisas com o serviço de personalização como opção. 

Atualmente existem apenas 2 sócios na participação 

da empresa.  

A marca cria e vende, camisas para homens com um design atual e com um 

serviço opcional de personalização, aliando a tradição e a qualidade da produção têxtil 

portuguesa com os melhores tecidos italianos. No futuro, a marca pretende lançar outras 

linhas de produtos com coleção própria, mantendo sempre a opção de personalizar o 

produto. 

 

Apresentação do Negócio:  

A The Board dirige-se a todos os clientes sofisticados e exigentes em relação à 

qualidade e design e que privilegiem a sua identidade e estilo próprio. Para além de 

apresentar as suas próprias coleções também permite que o seu cliente crie a sua própria 

camisa tendo à sua escolha tecidos exclusivos de cada estação, diversos tipos de 

acabamentos, desde o género de colarinho até aos botões ou até mesmo personalizar a 

etiqueta da camisa. 

 

Análise da Concorrência: 

Ao nível da concorrência existe todas as marcas de moda de menswear (RTW) e 

camisaria à medida, oferecem um serviço camisas de coleção e camisas à medida 

fazendo um preço a rondar os 150€ nas camisas de coleção e 200€ nas camisas à 

medida. Os produtos são vendidos em lojas próprias, multiretalho e online. 
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Estrutura Organizacional 

Missão, Visão e Valores 

 

Missão: Ajudar os homens a exprimirem a sua identidade e estilo próprio através 

da forma como vestem. 

Visão: Ser uma referência na moda masculina, como uma marca de peças de roupa 

intemporais, combinando designs clássicos com toques de moda, com a opção de 

personalização, feitas com qualidade elevada e por um preço justo. 

Valores:  

 Sofisticação; 

 Intemporalidade; 

 Qualidade Superior; 

 Inovação; 

 Minimalismo. 

Orientação Estratégica: Crescimento sustentado. 

 

 

Matriz Baseada em Valores 

 

 

 

 

 

 Mente Coração Espírito 

Missão Valorização Pessoal Sucesso 
Reconhecimento da 

sociedade 

Visão 
Coleção e serviço de 

personalização 

Peças 

personalizadas 

Dinâmica da coleção 

própria e das opções 

do serviço de 

personalização 

Valores 
Processos intuitivos e 

orientados para o Cliente 

Interação com o 

Cliente 

Experiência do 

Cliente 
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Caraterização do Mercado de Referência 

Modelo Análise das 5 Forças de Porter 

 

 

 

Diagnóstico Interno e Externo 

Modelo Análise SWOT 

Pontos Fortes: 

 Conceito inovador de personalização, como 

conceito mais abrangente face à tradicional;  

 Modelo de distribuição, capitalizando a 

interação entre offline e online; 

 Parceria com fábrica de confeção de 

camisas. 

Pontos Fracos: 

 Pouca tradição na criação de marcas na 

indústria da moda em Portugal tornando 

mais difícil uma afirmação no panorama 

internacional. 

Oportunidades: 

 Proximidade geográfica e relacional com 

unidades da indústria têxtil no Norte de 

Portugal. 

Ameaças:  

 Forte crescimento de marcas nacionais e 

internacionais especializadas em camisaria 

à medida pode causar ruído ao nosso 

conceito diferenciador de personalização. 

 

Fornecedores 

Prestadores de 

Serviços 

Todos os nossos 

fornecedores atuam 

em mercados muito 

competitivos e 

contam com grande 

especialização e 

conhecimento na 

indústria. 

Clientes 

Classe média e alta 

de homens, 

principalmente 

citadinos. 

Produtos Substitutos 

RTW e camisaria à medida tradicional. 

Novos Concorrentes 

Todas as marcas de moda de menswear 

(RTW) e camisaria à medida. 

Concorrência 

Existente 

Mapa de 

Posicionamento 

face à 

Concorrência por 

área de Negócio 
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Modelo de Negócio 

Business Model – Canvas 

 

Modelo de Negócio Institucional (Business ModelGeneration - Canvas) 

Visão: Ser uma referência na moda masculina 

1 -Parceiros 

Chave: 
2 - Atividades Chave 

4 - Proposta de 

Valor 

5 - Relação com o 

Cliente 

7 - 

Segmentação 

Fábricas de 

Produção 

Fornecedores de 

Tecidos 

Design de 

Gráficos 

Fotógrafos 

Gestão da Imagem de 

Marca 

Design do Produto 

Produção de Coleções 

Gestão da expectativa  

Experiência do Cliente 

Criação de Conteúdos 

Comunicação 

-Peças de roupa 

intemporais, 

-Designs 

clássicos com 

toques de moda, 

com a opção de 

personalização. 

Emocional – 

Lifestyle e Bem-

Estar  

Racional – 

Relação 

Preço/Qualidade 

Tecnologias de 

Informação 

Homens 

Cosmopolitas 

Inconformados 

(Permeáveis a 

Novas 

Experiências e 

Desafios)  

Jovens Adultos 

(dos 26 aos 80 

com Espírito 

Jovem) 

 

3 - Recursos Chave 
6 - Canais de 

Distribuição 

Capital 

humano/Criatividade 

Matérias-primas - 

Tecidos 

Equipamento/Distribuiçã

o 

Serviço ao Cliente 

Loja Própria  

Loja Online 

8 - Custos de Estrutura: MOD /GGF/FSE - Matérias-

Primas e Produção; Custos Fixos e de Manutenção dos 

Canais de Distribuição; Conteúdos para Comunicação 

9 - Fontes de Rendimento: Vendas 

Serviços, Camisas de Coleção; Serviço de 

Personalização 

 

Processo de Inovação 

Serviço de personalização on top à coleção das camisas, apresentado com caráter 

sazonal (de estação). 

 

Modelo Estratégia do Oceano Azul 

ELIMINAÇÃO: 

Opções na personalização 
não valorizadas 

ELEVAÇÃO: 
Qualidade  

Longevidade do Produto  

Serviço personalizado  

CRIAÇÃO:  

Interação direta com os Clientes 

Processo de interação simples e 
intuitivo 

REDUÇÃO: 

Desperdício em tudo o que 
fazemos 
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Distribuição de Marketing-Mix: 

Produto – Camisas de coleção e camisas personalizadas. 

Preço – Camisas à medida é acrescido 30€ face às camisas de coleção. 

Distribuição – Feita através de lojas e via online. 

Comunicação – Realizada através das Redes Sociais. 

 

Políticas de Relação com o Cliente (CRM) Existentes na Empresa: 

O registo da compra na loja própria é feito no site como de uma compra online 

se tratasse (incluindo o registo do Cliente). Em canais não próprios são recebidos 

relatórios quantitativos e qualitativos das vendas. 

 

Estratégia 

Modelo Matriz de Igor Ansoff 

 

Cenários de 

Desenvolvimento 

Produtos / Serviços = Soluções 

(Ciclo de Vida dos Produtos /BCG) 

 Atuais (2018) Novos (2019-20) 

Mercados 

Atuais 

2018 

Cenário 1: Penetração de Mercado. 

FP1 – Camisas para Homem prontas a vestir 

FP2 – Camisas para Homem Personalizadas 

Cenário 2: 

Desenvolvimento de 

Produtos 

FP3 – Acessórios 

FP4 – Roupa Homem 

SM – Homem dos 20 aos 55, rendimentos 

médio-altos 

AG – Distrito do Porto 

Novos 

(2019-20) 

Cenário 3: Desenvolvimento de Mercados 

SM1 – Jovens dos 18 aos 30 

AG – Mercado Nacional e Internacional 

 

 

Estratégia da Empresa: 

Explorar a necessidade premium de personalização com um fee adicional sobre 

o preço das camisas de coleção. A nível comercial, a marca iniciou com uma loja física 

na zona in da cidade Invicta e uma loja online estando presente na próxima coleção de 

verão em lojas e plataformas multimarca. 

 



119 

4. CONCLUSÃO 

Este relatório teve como principal objetivo entender o estado de arte do 

empreendedorismo, ajudando empreendedores a adotarem modelos de gestão 

introduzindo essas ferramentas e metodologias no seu dia-a-dia.  
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