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Artigo de Paulo Vaz, no semanário Vida Económica
SUSTENTABILIDADE É O FUTURO DA ITV PORTUGUESA
(Crónica do Evento do Sustainable Fashion From Portugal, realizado em Bruxelas, no dia 6 de Dezembro de 2018).

“Sustainable Fashion From Portugal” foi o nome do evento,  que, no passado dia 6 de Dezembro, em Bruxelas, deu início às ações no exterior,
integradas no projeto “Fashion From Portugal 4.0”, que a ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal está a promover para fortalecer a imagem do
sector à escala internacional.

Recorde-se que este projeto é continuidade de um outro, praticamente homónimo, que teve a sua execução em 2016 e 2017, projetando uma imagem
fortemente positiva da fileira têxtil e moda nacional, em 4 mercados-alvo: Espanha, Alemanha, Países Nórdicos e Estados Unidos da América. O
sucesso desta iniciativa traduziu-se em diversos indicadores, além de ter obtido o  “Prémio Europeu de Promoção Empresarial (EEPA)”, na categoria de
Apoio à Internacionalização das Empresas, atribuído em cerimónia organizada pelo IAPMEI, no passado mês de Setembro.

O objetivo do projeto foi o reforço da notoriedade da etiqueta “made in Portugal” no domínio do têxtil e do vestuário, identificando esta como sinónimo de
excelência produtiva, capacidade de engenharia do produto e inovação tecnológica, criatividade e serviço, o que, por outras palavras, se traduz em
agregação de valor. Hoje o “made in Portugal” acrescenta efetivamente valor aos produtos têxteis e de vestuário que beneficiam da sua aposição, até
porque, em primeira linha, são os clientes a exigi-lo, sabendo que o mercado distingue, desde logo, positivamente essa identificação.

Nem sempre foi assim, há que dizê-lo. Há escassos anos atrás, independentemente da qualidade dos artigos industriais, o “made in Portugal”
desvalorizava os produtos e os clientes pediam precisamente o inverso, ou seja a ausência de etiqueta de origem, até porque ela, no principal mercado
que é a Europa, nem sequer é obrigatória. Nessa altura, a indústria têxtil e vestuário portuguesa, tal como o país em geral, estava identificada com baixa
intensidade tecnológica, ausência de design e serviço relapso, em que apenas o preço continuava a apresentar-se como vantagem competitiva,
esgotando ao limite os argumentos de atração e fixação de clientes internacionais.

Parecem, hoje, longínquos esses tempos. E felizmente que é assim! As sucessivas crises da primeira década deste século, a começar pelo choque
brutal da globalização, obrigaram a uma extensa limpeza do tecido empresarial, afastando muitas empresas ineficientes e incapazes de se adaptar ao
novo paradigma, determinando mudanças estruturais no perfil do sector, que encontrou nos fatores críticos de competitividade, como a incorporação da
inovação tecnológica e da moda, pela servitização da indústria e pelo reforço da presença internacional, os motes diferenciadores para escapar à
armadilha fatal do preço.

Será igualmente esta a principal razão pela qual o sector está a viver o mais longo período de crescimento de que há registo: um longo ciclo de 10 anos
de crescimento, essencialmente suportado nas exportações, que, também em 2018, se preparam para bater mais um recorde absoluto, ultrapassando os
5.3 mil milhões de euros.

O futuro, contudo, é uma incógnita e a rápida degradação do clima económico em geral, com a emergência de inesperados protecionismos e de guerras
comerciais entre os principais blocos à escala internacional, reforçam a convicção que o ciclo virtuoso poderá estar a esgotar-se e a iniciar a sua
inversão.

Esta é uma razão adicional para que os programas de promoção da indústria têxtil e vestuário portuguesa não sejam descontinuados e que, por ventura,
venham a ser ainda reforçados, pois as empresas necessitam de procurar novos nichos de mercado, segmentos mais valorizados e até mercados em
emergência, que, por circunstâncias diversas, nunca antes tinham sido considerados.

Além disso, há uma realidade adicional que está em profundíssima alteração. Os “millennials” estão a tornar-se os “core” dos consumidores à escala
global, transportando para o ato de compra toda uma forma diversa de adquirir: são inatos digitais, favorecendo as plataformas electrónicas em
detrimento dos espaços físicos, são volúveis e voltáveis face à fidelização nas marcas, e são fortemente informados pelos valores e eticamente
responsáveis, levando às últimas consequências o tema da sustentabilidade, entre outras características draconianamente diversas.

Esta foi a razão, perante um quadro de mudança rápida, em que a indústria têxtil e da moda portuguesa vai ter de se repensar uma vez mais, que o
conceito de sustentabilidade, como “mainstream” de consumo, se poderá tornar o argumento decisivo, a par de outros que já fizeram caminho, para
antecipar os interesses e ganhar a atenção dos novos consumidores e decisores, que são cada vez mais a chave da continuidade  da dinâmica do
sector, do qual o país não pode prescindir ou sequer negligenciar.

Em Bruxelas, no evento que reuniu numerosos jornalistas, políticos, funcionários da Comissão Europeia, diplomatas e outros decisores, a indústria têxtil
e vestuário portuguesa mostrou, uma vez mais, que é o futuro que a ilumina e é nesse território que se sente confortável, perante a admiração do
mundo, mesmo quando em Portugal ainda há muitos que, relutantemente, lhe sonegam o elementar respeito que merece.
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Vila Nova de Famalicão, 7 de Dezembro de 2018
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