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Mensagem
do Presidente
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Um tempo novo. Um novo ciclo.
Este é daqueles momentos em que sabemos que tudo vai mudar significativamente. Depois de uma década de sólido e
sustentado crescimento (2009-2019), já eram indisfarçáveis os sinais da falência do modelo, que, por inércia, teimávamos
em não prestar atenção.
Ou por outra, com exceção daqueles que perceberam que o mundo estava a mudar com os drivers da sustentabilidade e
do digital, que os clientes faziam entrar com ruído pelos departamentos comerciais, a generalidade, por distração ou com
conhecimento de causa, insistia em prolongar a ilusão de prosperidade que vinha de trás, como se estivesse garantida,
apesar de as encomendas escaparem para outros destinos e as margens serem cada vez mais curtas.
A pandemia da Covid-19 criou a rutura, com brutalidade e clareza, antecipando que, após ela, a indústria da moda será
forçosamente diversa, com a reconstituição simultânea das cadeias de valor e das cadeias de fornecimento, com a inovação tecnológica a acelerar processos que garantam a sustentabilidade da atividade e viabilizem mais cedo a circularidade
da economia, com a criatividade a procurar encontrar formas de expressão que ainda não logrou estabilizar, pois o mercado vai dando sinais contraditórios, sem olvidar que, em todo este contexto novo que se vai formando, o digital se está a
tornar omnipresente, influindo nos processos, nos modelos de negócio, na comunicação, na gestão de dados e na comercialização. Ou seremos digitais ou não seremos.
Vamos ter pela frente uma década exigente, complexa, mas plena de desafios e oportunidades, onde a destruição criativa,
à maneira de Schumpeter, será ainda mais evidente a separar os que se preparam para “surfar a onda” e os que se deixam
afogar por ela.
Para realidades diversas importa oferecer respostas igualmente distintas, razão pela qual este documento de contributo
para um plano estratégico para a indústria têxtil e vestuário portuguesa se apresenta ainda mais pertinente do que os
anteriores, coincidindo com dois quadros comunitários de financiamento, paralelos e cumulativos, o PRR – Plano de Recuperação e Resiliência (2021-2025) e o Plurianual (2021-2027+2), que vão aportar cerca de 50 mil milhões de euros para
alavancar o investimento público e privado, valores nunca conhecidos em tal magnitude e que serão irrepetíveis no futuro.
Ter estratégia e ter projeto é uma obrigação coletiva e individual, sem a qual nada se obtém, por mais volátil que nos pareça
a conjuntura que vivemos e mais incerto o futuro.
A nossa obrigação, enquanto Associação representativa do setor têxtil e vestuário português, não é impor soluções ou
roadmaps milagrosos, algo que seria até contraproducente e votado ao fracasso, mas sensibilizar para a reflexão, realizar o
levantamento de problemas, apontar constrangimentos e oportunidades, para que, cada empresa, de acordo com as suas
competências, capacidades, recursos e potencial, possa desenhar e construir um futuro à medida da sua ambição.
A palavra derradeira é sempre de esperança. Tempos novos são apenas um desafio para que uma indústria, dita tradicional como a ITV, reforce a sua tradição em resistir, adaptar-se, modernizar-se, superar-se e apresentar-se como modelo
para outras atividades e um ativo estratégico para o país. Tal como sucedeu no passado. Com sucede hoje. E seguramente
amanhã e sempre.

Mário Jorge Machado
Presidente da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
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Desde 2002 a ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, inicialmente como APIM – Associação Portuguesa das
Indústrias de Malha e Confeção, tem realizado regularmente o seu contributo para uma reflexão prospetiva do e sobre o
setor, fazendo coincidir esses trabalhos com os quadros comunitários de apoio e os respetivos programas de incentivos
que se aplicam a Portugal, tendo em consideração a importância inquestionável dos fundos europeus para alavancar o
investimento da (e na) fileira, promovendo a sua modernização contínua, fazendo não apenas com que a aquela esteja em
linha com os grandes avanços globais na área produtiva, como corresponda às permanentes mutações societais, que são
afinal, através do comportamento do consumidor, o verdadeiro motor da indústria da moda.
Estes trabalhos, que têm coberto praticamente as primeiras duas décadas do século XXI, enquadraram os momentos mais
desafiantes que a história do setor registou, com o primeiro plano estratégico (2002-2007) a procurar preparar a indústria
têxtil e vestuário portuguesa para o embate brutal da liberalização do mercado global, decorrente do fim do Acordo Multifibras e da instituição da OMC – Organização Mundial do Comércio, assim como a consequente ascensão hegemónica da
China, responsável por uma verdadeira purga maciça de empresas na Europa - e também no nosso país.
O segundo plano estratégico, com o horizonte temporal de 2008 a 2013, focou-se na regeneração do tecido empresarial
com base nos fatores críticos de competitividade, onde pontuavam a diferenciação pela tecnologia e pela criatividade,
a capacitação da gestão para liderar processos produtivos mais eficientes e ações de internacionalização mais eficazes e
ousadas, estabilizando a presença nos mercados tradicionais e apostando na diversificação de novos destinos, compreendendo também o alargamento da base exportadora, aproveitando um contexto de recuperação da grande crise financeira
global e a ascensão de novas potências emergentes, agora não apenas emissoras de matérias-primas e bens industriais de
baixo custo, mas também consumidoras, algo que nem o resgate da troika de credores internacionais a Portugal, em 2011,
evitando a bancarrota, veio comprometer, pois a robustez da revivificação do STV português, conferiu-lhe, com o resto da
indústria transformadora nacional, a capacidade de liderar a restauração rápida da economia nacional, algo nem sempre
devidamente reconhecido pelas instâncias do Poder e os media locais.
O terceiro contributo para a revisão da planificação estratégica da têxtil e vestuário, teve já a consideração do setor como
um cluster, não tanto considerando a sua estruturação institucional, mas valorizando-o na sua forma “selvagem”, mais
autêntico, mais dinâmico e com ambição própria, cuja autorregulação se pode considerar mesmo uma vantagem competitiva indiscutível face a outros modelos de regulação político-administrativa que vivem apenas no papel; neste último
plano desenharam-se três cenários – ouro, prata e bronze -, tendo o melhor deles sido antecipado quatro anos relativamente a 2020, data da conclusão da sua vigência, uma vez que abrangia o quadro temporal de 2014-2020, coincidindo
com o Programa Portugal 2020.
Importa também notar que 2009 a 2019 completaram-se dez anos de crescimento consecutivo do STV português, especialmente no que se refere às suas exportações e valor acrescentado, a que se juntou o regresso da criação líquida de
emprego, algo que praticamente se prolongou até ao ano transato, dramaticamente interrompido pela pandemia.
Uma década de ouro, de desenvolvimento a todos os níveis, que se caracteriza igualmente pela consolidação da reputação
do cluster têxtil e vestuário português, hoje considerado um dos mais modernos e inovadores do mundo, um verdadeiro
case study internacional, que muitos outros países, nas mais diversas geografias, desejam conhecer e emular para a sua
realidade específica.
Uma mudança estrutural de natureza, pois deixou de ser um follower, que seguia as grandes tendências internacionais,
muitas vezes descompassado com o mundo, para se tornar um trendsetter em algumas áreas, entre as quais se distingue o
seu modelo de private label e os têxteis técnicos de vanguarda.

8

Visão Prospetiva e Estratégias ITV 2030
Contributo para um Plano Estratégico para o Setor Têxtil e Vestuário Português até 2030

A pandemia da Covid-19, que, a partir da China, se espalhou pelo mundo desde o início de 2020, alterou profundamente o
quadro em que a indústria têxtil e vestuário portuguesa atua, uma vez que as cadeias de fornecimento das matérias primas
e dos produtos finais foram fortemente atingidas, tendo mesmo, em determinada altura, ocorrido uma súbita e inédita paragem das dinâmicas da oferta e da procura, em especial na área da moda, fazendo colapsar muitas empresas industriais e
muitas marcas, algumas de presença mundial. Um verdadeiro choque telúrico que abala todas as estruturas que suportam
a indústria e cujas repercussões estão ainda por antecipar.
Uma coisa parece certa, a pandemia tornou-se igualmente um acelerador da história, fazendo acontecer em meses o que
se esperava em anos, expondo de forma mais visível as dificuldades que começam a emergir nos modelos de negócio existentes, entre os quais se conta aquele em que assentava a indústria têxtil e vestuário portuguesa.
Desde 2017 o retalho moda nos países desenvolvidos apresentava quebras de vendas sistemáticas, insuficientemente compensadas pelo crescimento do comércio eletrónico, revelando uma profunda e estrutural mudança do comportamento do
consumidor face aos produtos da moda têxtil tal como sempre os conhecemos.
As tendências de consumo responsável, condicionado pelas preocupações ambientais e sociais, levam os consumidores a
uma compra mais ponderada, evitando produtos fast fashion, menos aquisições, preferindo a durabilidade, o escrutínio às
origens dos artigos e à credibilidade dos processos, o que, obviamente, se traduz numa redução cada vez mais acentuada
dos atos de compra em produtos moda.
Acresce a esta situação, o facto de os consumidores dos países mais desenvolvidos estarem a divergir os seus interesses
para produtos e serviços de outra natureza, mais centrados na experiência e não na posse, como viagens, cultura e espetáculos.
Há 25 anos cerca de 7 a 10% do rendimento de uma família de classe média na Europa era dedicada ao vestuário e ao têxtil-lar, sendo que hoje esta percentagem está apenas entre os 4 e 5%, ganhando peso dentro desta os artigos para casa e conforto, algo que se tornou ainda mais evidente ao longo dos confinamentos compulsivos que a pandemia vem obrigando.
Parece, por isso, estar desenhado o futuro do setor para a década: uma indústria em contração à escala mundial, com exceção da Ásia, que ficará conformada por duas macrotendências, que aliás se encontram nas prioridades da política pública
da União Europeia (UE) e consequentemente inscritas no Quadro Plurianual até 2030, que são a digitalização (aumento
exponencial do digital na produção – indústria 4.0 e automação dos processos com alta intensidade de mão-de-obra – e
na comunicação e distribuição, por via do comércio eletrónico cada vez mais disseminado e eficiente) e o green deal, em
que o imperativo da sustentabilidade se tornará central em qualquer atividade económica, por força do comportamento
mais informado e exigente do consumidor.
Menos volume de produtos, mas mais qualidade, durabilidade, performance e inovação, na produção, na comunicação,
nos modelos de negócio e no serviço ao cliente final, serão os drives da indústria da moda até 2030, que – há que ter a coragem da lucidez! - não serão acessíveis a todos os atuais players do setor, pelo que é de esperar uma importante depuração
do tecido empresarial na ITV portuguesa ao longo da década que agora se inicia.
A grande questão será como fazer mais com menos, como manter a coesão e desempenho do cluster e do sistema em que
está inserido, como escalar as empresas para que alguns possam sobreviver e desenvolver-se, sabendo que terão de o fazer
à custa de muitas outras, cuja competitividade se foi erodindo e que já não têm condições de permanecer.
A pandemia recolocou a questão da reindustrialização nos países desenvolvidos, por várias razões, entre as quais se destacam a não dependência de países terceiros e longínquos, especialmente em produtos e serviços estratégicos, como foi
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o caso dos equipamentos de proteção individual e dos ventiladores no início da primeira vaga do vírus, a importância da
produção de proximidade enquanto estimulador de emprego e de exportações, diminuindo o impacto na “pegada carbónica” pelo encurtamento da cadeia de abastecimento, reduzindo o transporte de longas distâncias de mercadorias e
assim atender às preocupações acrescidas de sustentabilidade em todos os processos exigidas pelos consumidores.
Contudo, há que não ter ilusões: a globalização não foi revertida, apenas reinventada segundo novos pressupostos, pelo
que os cenários pós-Covid não preveem qualquer reversão nos fluxos comerciais globais, antes pelo contrário, o que significa que vamos continuar a ter as marcas fast fashion a inundar os mercados desenvolvidos, incluindo a Europa, polarizando ainda mais o consumo de moda e acrescentando mais pressão nas empresas que insistam em fazer do preço o seu
único argumento competitivo.
Os produtos sustentáveis, em que se compreenderão também os redundantes da economia circular, tenderão a crescer,
deixarão de ser nicho, mas demorarão a ser o mainstream, até porque dependem muito dos níveis educacionais e consciência ambiental, e rendimentos dos consumidores, que, mesmo nos países desenvolvidos permanecerão prevalecentes
ainda por muito tempo.
Grandes crises implicam grandes mudanças e grandes mudanças traduzem-se em ameaças fatais para quem as ignora ou
minimiza, e em grandes oportunidades para quem está atento.
O STV português está, apesar de tudo, mais bem preparado do que antes para aproveitar os benefícios da transformação
acelerada que se prepara: tem tradição, empresas resilientes e disponíveis para a mudança, canais internacionais, know-how industrial acumulado, um sistema eficiente de transferência de conhecimento e tecnologia, que possibilita a inovação aplicada na realização de valor, além de se encontrar completamente alinhada com as exigências de sustentabilidade
e coesão social, que diferenciam mercados mais sofisticados.
Contudo, precisa de escala nas suas empresas para projetar mais ambição, de capital para crescer, de capacitação profissional na gestão para aumentar a produtividade, e de maior força representativa, que permita ultrapassar o individualismo
atávico e o protagonismo paroquial, que nada mais faz que dividir e esgotar energias, para que possa pugnar por políticas
públicas coincidentes com os seus interesses e anseios.
Tal como nos anteriores contributos para os planos estratégicos do setor, em especial no precedente, em 2014, seguiu-se
uma metodologia que integra o diagnóstico, no qual se compreende a análise SWOT, para dele se evoluir para a definição
dos eixos estratégicos a privilegiar, os cenários que resultarão da combinação mais ou menos feliz dos esforços próprios e
das circunstâncias, o que passa necessariamente pelas recomendações à Administração Pública, o Sistema de Centros de
Competências de Apoio ao Setor e às Empresas.
Para se concluir, apenas uma certeza: o futuro só pode ser brilhante, se existir convicção e vontade de o realizar.
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O sumário executivo apresenta de forma sistematizada e sintética as recomendações para a orientação estratégica da Indústria Têxtil e Vestuário (ITV) tendo em conta perspetivas de evolução dos negócios para o médio-longo prazo, até 2030.
A plena apreciação das recomendações não dispensa a leitura do detalhe dos conteúdos considerando a necessidade de
aprofundamento dos temas para permitir a perceção completa das propostas e dos objetivos.
As orientações apresentadas não esgotam as alternativas para o universo do setor a que se destinam devido à diversidade
de situações empresariais existentes em termos de dimensão, tipo de organização, internacionalização, experiências de
inovação, maturidade digital, competências da gestão, bem como das carências a colmatar.

O enquadramento do estudo
O enquadramento do trabalho teve em conta o contexto macroeconómico decorrente da crise sanitária, Covid-19, que se
refletiu negativamente na maioria das Pequenas e Médias Empresas (PME) do setor e que determinou, designadamente,
o seguinte:
•

Diminuição drástica das atividades em 2020-21 (parte) para níveis sem exemplo na história recente;

•

Quebra acentuada das vendas e do emprego;

•

A instabilidade e a incerteza instalaram-se praticamente em todos os mercados de exportação, o que impediu alternativas para desenvolver ações comerciais de expansão ou de diversificação de mercados;

•

Diminuição da rendibilidade dos negócios por insuficiência da procura;

•

Dificuldades de sustentação das empresas por falta de liquidez;

•

Aumento das exigências sociais e de sustentabilidade ambiental.

As alterações provocadas são inéditas quer pela sua dimensão quer pelos seus efeitos que expuseram as fragilidades estruturais endémicas das PME aportando novos e importantes desafios que, mesmo não se conhecendo totalmente os seus
reais impactos na economia, como por exemplo, os efeitos do desemprego no poder de compra, podem condicionar a
aceleração da retoma.
No mesmo sentido temos a concretização do Brexit, que é também um importante desafio que comporta incógnitas sobre
as condições de desenvolvimento do comércio entre o Reino Unido e Portugal que tem sido historicamente relevante para
o setor.
Para ajudar a enquadrar a situação, importa referir que os dados de 2019 já denotavam a existência de sérios problemas
económicos da conjuntura pela quebra acentuada nas transações do comércio internacional, evidenciando o esgotamento
dos modelos da globalização e a influência negativa de outras situações como, a guerra comercial EUA/China, os novos
posicionamentos geoestratégicos no Médio Oriente, as crises migratórias, etc.
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Por outro lado, há que sinalizar os ganhadores da crise que são os marketplaces (Farfetch, Amazon, Zalando, Asos, etc.)
que registaram aumentos extraordinários nas vendas por via digital à escala internacional e também, embora noutra dimensão, as empresas do setor que se lançaram na fabricação de equipamentos de proteção individual (EPI) sobretudo de
máscaras sanitárias para minimizar a quebra nas vendas. Foi uma demonstração de flexibilidade organizativa e de resiliência empresarial.
Tudo isto veio alterar processos de organização empresarial e fazer acreditar que fatores como o feeling e a experiência da
gestão, embora permaneçam importantes, já não são suficientes para superar os desafios que se avizinham e assegurar a
sustentabilidade dos negócios.
Vai ser necessário fazer mais e diferente, realizar mudanças a diversos níveis e otimizar os apoios públicos destinados à
retoma da atividade económica para ganhar dimensão, tornar as empresas mais robustas e preparadas para competir à
escala global. Tais mudanças devem estar mais focalizadas no digital, na ecoeficiência, na dimensão das empresas, na
valorização dos recursos humanos e numa visão menos corporativa dos negócios, isto é, mais de cooperação.
Também se teve em conta os esperados benefícios às empresas decorrentes dos fundos comunitários, Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e do novo Quadro Financeiro Plurianual que preveem avultadas verbas para apoiar o investimento, cerca de 50 mil milhões de Euros, a utilizar até 2030 :
•

16,4 mil milhões afetos ao Fundo de Recuperação e Resiliência (+ React EU e Desenv. Rural);

•

33,6 mil milhões em subvenções no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027.

Atualmente, devido ao sucesso das medidas de confinamento e da vacinação em massa, a situação tende para uma rápida superação da crise porque já são visíveis alguns sinais de retoma económica que se refletem na gradual reposição da
normalidade social, da confiança e na subida do consumo que poderá ser diferente do passado dado que os hábitos e as
opções de compra dos consumidores são cada vez mais influenciados pelo digital e pelas tendências da moda, fast fashion
e ultra fashion.
Os sinais referidos podem suscitar sentimentos contraditórios sobre o rumo a seguir no setor, o que é natural face à dimensão e imprevisibilidade dos efeitos da crise, mas o que mais importa agora é ir preparando as empresas para os novos
desafios retomando as atividades e promovendo o crescimento gradual dos negócios.
Assim, tudo indica, estamos em presença de um novo ciclo de desenvolvimento económico-social e, por isso, há que
equacionar como será possível criar condições que permitam compatibilizar estratégias focadas no aumento da competitividade da oferta com a integração de processos de sustentabilidade ambiental para uma economia mais verde e, ao
mesmo tempo, desenvolver vantagens em relação à oferta de outros mercados onde os níveis de exigência e de escrutínio
ambiental são, por certo, menos exigentes e com custos de transformação inferiores.

13

Visão Prospetiva e Estratégias ITV 2030
Contributo para um Plano Estratégico para o Setor Têxtil e Vestuário Português até 2030

A planificação e a metodologia utilizada
Os métodos utilizados na planificação do estudo correspondem ao que é usual em trabalhos desta natureza, uma vez que
integraram a coordenação de um grupo de trabalho constituído para efetuar a recolha de informação estatística (INE,
Banco de Portugal, OMC, Euratex, …), consultar publicações especializadas e auscultar diversas entidades no sentido de
aportar contributos para:
•

Caracterizar a situação de partida no setor, após crise pandémica, as capacidades, os recursos bem como os processos de transformação e de comunicação, designadamente, o grau de maturidade digital e da sustentabilidade
ambiental dos mesmos;

•

Avaliar os principais constrangimentos que condicionam estratégias de crescimento da ITV no médio-longo prazo
bem como as ações necessárias para as superar;

•

Definir os pontos de convergência setorial que possam aportar mais cooperação, competitividade e produtividade;

•

Identificar as macrotendências nos diferentes segmentos da procura, as condições para as satisfazer e avaliar a importância dos canais (multicanal e omnicanal) nos processos de venda;

•

Definir novos posicionamentos com contributos para um Plano Estratégico do Setor até 2030, bem como fazer recomendações tendo em vista um novo ciclo de desenvolvimento.

A coordenação orientou as reuniões com o grupo de trabalho onde foram partilhadas ideias sobre a lógica de abordagem
dos temas que integram o estudo. Foram selecionadas as fontes dos indicadores macroeconómicos e do comércio internacional que suportam as análises com o propósito de informar com rigor, objetividade e clareza.
No mesmo sentido, também foram definidas as prioridades estratégicas para a ITV - Horizonte 2030, em linha com as
orientações definidas pela UE, que estão plasmadas em vários documentos da Comissão Europeia (CE) e nos programas
dos apoios comunitários (PRR e Programa Plurianual – 2030).
Finalmente, tendo em vista validar as orientações e as recomendações do trabalho foi auscultada a Direção e o Conselho
Consultivo da ATP em reuniões convocadas para o efeito.

Análise da situação do setor
A análise efetuada teve em conta a existência de dois principais subsetores (Têxtil e Vestuário) que através das suas ramificações se interligam e complementam numa lógica de fileira completa contribuindo para o volume de negócios (VN),
emprego, o valor acrescentado (VAB), etc. e para a relevância da ITV como um todo no quadro da indústria transformadora nacional.
No estudo1 apresentam-se os dados estatísticos comparativos por subsetor, a sua evolução com base em indicadores
(VN, Produção, Emprego, VAB, …) nos períodos considerados.

1, Vide capítulo 2.4.2 (Análise Comparativa entre a ITV portuguesa e os principais concorrentes globais)
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Entre 2014 e 2018, a ITV registou crescimento em todos os principais indicadores, exceto na balança comercial que ao permanecer fortemente positivo contribuiu para o equilíbrio das contas externas nacionais. O Volume de Negócios (VN) subiu
(+16,2%) e as Exportações (+15,07%). Em 2018, o VN atingiu 7800 milhões de euro superando os cenários mais otimistas.
A quebra verificada, em 2019, é consequência do ambiente geral desfavorável, de fim de ciclo, que se fazia sentir nos
mercados internacionais.
No período, 2014/2019, a evolução percentual das exportações mundiais foi de apenas (+ 0,3%), com o Vestuário a subir
(2%) e os Têxteis a decrescer (-2,4%), o que contrasta com os principais indicadores da ITV portuguesa que registaram
crescimento superior no mesmo período.
Importa referir que outros dados e estudos foram, igualmente, objeto de análise pela necessidade de revisitar os propósitos estratégicos e as condições que se conjugaram para promover o crescimento da ITV em diferentes contextos.
Assim, para perspetivar os objetivos para ITV -2030 foi considerado o ponto da situação atual, os efeitos da crise sanitária nas empresas e ainda:
•

as prioridades das políticas de sustentabilidade ambiental e de criação de uma economia mais verde;

•

a importância da dimensão empresarial e da solidez financeira;

•

as necessidades de qualificação dos recursos humanos;

•

a importância da inovação e da produtividade;

•

o papel dos apoios comunitários ao investimento empresarial e às mudanças pela digitalização;

•

a importância do papel do Estado na criação de riqueza e da sustentabilidade do crescimento socioeconómico

Definição dos objetivos
A definição dos objetivos para o horizonte de 2030, teve em conta os novos desafios competitivos, pós-crise, decorrentes
de um novo ciclo de desenvolvimento económico-social marcado pela digitalização e outras macrotendências que adiante
se referem.
Foram quantificadas metas para os seguintes cenários:
•

Ouro: Um universo ainda superior a 5.000 empresas, que empregam cerca de 120 mil trabalhadores diretos, assegurando mais de 10 mil milhões de euros de volume de negócios, sendo 8 mil milhões referentes a exportações.

•

Prata: Um universo ainda superior a 3.500 empresas, que empregam cerca de 80 mil trabalhadores diretos, assegurando mais de 6 mil milhões de euros de volume de negócios, sendo 5 mil milhões referentes a exportações,
embora com o risco de estagnação do VAB (Valor Acrescentado Bruto). Redução significativa do peso da ITV no
conjunto da indústria transformadora e nas exportações nacionais, abaixo de 14% e de 6%, respetivamente.

•

Chumbo: O tecido empresarial que rondará a 2.500 empresas ativas, empregando menos de 75.000 trabalhadores,
que asseguram menos de 5 mil milhões de euros de volume de negócios, de que pouco mais de 4 mil milhões serão
dirigidos ao exterior.
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Os cenários “Prata e Chumbo” pressupõem retrocesso e perda de relevância que não se pretende ter como foco.
Assim, importa aprofundar a abordagem sobre o cenário Ouro dado que o mesmo corresponde ao sentimento empresarial
de aposta no crescimento do setor.
Face aos efeitos da crise pandémica ainda não totalmente conhecidos, este cenário é um desafio exigente que encaixa no
espírito de ambição empresarial do setor, mas requer novas políticas que permitam minimizar riscos e ao mesmo tempo
“romper” com o período de estagnação socioeconómica do país das duas últimas décadas, estimulando o empreendedorismo, o investimento na inovação e criando vantagens competitivas para a oferta portuguesa.
Para tal, são necessárias medidas públicas arrojadas, tais como: a)diminuição da carga fiscal sobre o trabalho e os lucros
das empresas; b) flexibilidade da legislação laboral; c)apoios à capitalização das empresas viáveis; d) apoios à qualificação dos recursos humanos adequada às necessidades das empresas; e) aumento dos apoios à internacionalização; f)
impulsos necessários para a produção de novas matérias-primas alternativas às fibras naturais; g) promoção da formação
ao nível da gestão de moda; h)diminuição dos custos energéticos; i) eliminação dos custos de contexto decorrentes das
burocracias endémicas da administração pública.
Ou seja, para atingir os níveis de crescimento deste cenário é essencial maior abertura para intensificar o diálogo entre as
entidades governamentais e as associações representativas do setor no sentido de definir prioridades, medidas de apoio
e um plano de ação.
Naturalmente, para realizar tudo isto será indispensável haver vontade política no sentido de implementar mudanças nos
serviços públicos, racionalizando processos, eliminando desperdícios de forma a obter ganhos de eficiência fundamentais à diminuição da despesa pública, libertando meios necessários para apoiar a criação de riqueza pelas empresas, em
vez de as penalizar, bem como melhorar as condições de remuneração do trabalho, caso contrário não haverá nem crescimento nem melhoria de coesão social que se pretende atingir.
Assim, tendo em conta a situação atual, as condições e pressupostos referidos, foram definidos como os principais objetivos estratégicos para a ITV – 2030:
•

Aumentar a rendibilidade dos negócios;

•

Aumentar a produtividade e a sustentabilidade das atividades;

•

Melhorar estratégias de internacionalização;

Para os atingir é essencial implementar medidas e ações com os seguintes objetivos intermédios:
•

Promover a eficiência organizativa pela inovação dos processos

•

Melhorar competências e a fiabilidade da oferta;

•

Melhorar a comunicação junto dos mercados internacionais

•

Intensificar a cooperação e a internacionalização.
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Síntese
A análise da situação atual do setor evidencia : a) as principais carências; b) as macrotendências; c) os desafios; d) as
principais prioridades.
Assim, temos:

Principais Carências
Dimensão das Estruturas empresariais
Rendibilidade dos negócios
Liquidez e solvabilidade

Risco de sustentabilidade dos negócios
Destruição gradual do tecido empresarial

Produtividade

Ineficiências organizativas

Ação comercial e digitalização dos processos

Debilidade das estruturas empresariais
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Macrotendências
A crescente sensibilidade dos consumidores para a importância da
A sustentabilidade ambiental

sustentabilidade ambiental favorece a oferta que manifeste preocupações de preservação dos recursos naturais (novos materiais,
produtos e serviços).
É impulsionada pelas novas tecnologias digitais e pelos novos ma-

A Moda ecofriendly

teriais têxteis que abrem espaço para a criatividade e o desenvolvimento de novos produtos.
A reputação é um ativo cada vez mais importante para os negócios

A Ética da empresa será cada

e por isso importa defender. As redes sociais estão presentes nos

vez mais importante

hábitos dos consumidores e são uma caixa de ressonância com capacidade de divulgar e até distorcer a realidade.
As chamadas “revoluções sexuais” têm cada vez mais influência nas
formas de vestir e de consumir. Prevê-se uma evolução vertiginosa

A evolução dos costumes

na apropriação da riqueza mundial nas mãos do sexo feminino, em
países ocidentais, que deverá passar para os 55%, em 2030, quando
em 2020 era de 15%.
O setor da moda têxtil e vestuário foi muito penalizado com a crise.

Novas conceções para o setor

Os efeitos foram devastadores. Por isso, perspetivam-se novos con-

da Moda

ceitos para a conceção, promoção e divulgação onde o digital deverá assumir posições de maior relevo.
Perspetiva-se uma nova fase de integração dos canais online e offline com a retoma dos planos anteriores à crise, mas com ideias e

O Omnicanal 2.0

impulsos mais ambiciosos. Será a Omnicanalidade 2.0 a gerar um
novo tipo de transações, criar novas relações e um forte compromisso entre a oferta e a procura.
O e-commerce e os marketplaces vieram revolucionar as formas de

O Comércio online, os marketplaces, a Moda e o futuro

abordagem aos mercados. Gerar em 3 semanas (criação, e presença
nas plataformas). Estes processos vieram para ficar porque satisfazem os hábitos de consumo das gerações dotadas de maturidade
digital e poder de compra.
Perspetiva-se o aprofundamento dos processos de cooperação em-

A Cooperação

presarial. A crise veio demonstrar que muito se pode resolver sozinho. A cooperação será um processo difícil de concretizar devido a
barreiras culturais.
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Os desafios
A capitalização
A diferenciação pela inovação
A sustentabilidade ambiental
A digitalização

Aumentar a rendibilidade dos negócios

A capacitação dos RH

Diversificar a oferta e modelos de negócio

atrair conhecimento e reter talentos

mais competitivos

A Internacionalização

Aumentar a produtividade

(Novo ciclo de desenvolvimento e novas
abordagens aos mercados; saber comunicar
a diferenciação e as vantagens da oferta)

As principais prioridades
Aumentar a sustentabilidade ambiental dos
A reindustrialização
Os princípios da Indústria 4.0
Os princípios da Economia Circular
Acompanhar as tendências dos mercados
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Neste contexto, enfrentar um novo ciclo implicará a definição de: a) condições; b) objetivos; c) propostas estratégicas.

Novo Ciclo de
Desenvolvimento

Objetivos
Estratégicos
2030

Condições Novo Ciclo
Robustez

Dinamismo do

Capacitação

Gestão eficiente

capitalização

marketing

tecnológica (digital)

dos recursos

Objetivos Estratégicos
Aumentar a rentabilida-

Aumentar a produtividade e

Melhorar estratégicas de inter-

de dos negócios

a sustentabilidade ambien-

nacionalização

tal das atividades

Objetivos Intermédios
Objetivos
Intermédios
2030

Promover a eficiência

Melhorar compe-

Melhorar comunica-

Intensificar a coo-

organizativa – inova-

tências

ção com os merca-

peração e a inter-

ção e digitalização

+ Investimento na

dos, integrando for-

nacionalização

inovação tecnológica

mas de otimização
das encomendas

Propostas Estratégicas

Ações para o
desenvolvimento

Comerciais

Organização

Comunicação

Intensificar a ação co-

Capitalizar as empresas;

Intensificar a utilização das re-

mercial;

Inovar pela digitalização dos

des sociais;

Alargar áreas geográ-

processos; Reindustrializar;

Integrar plataformas internacio-

ficas de internacionali-

Qualificar os RH;

nais de promoção da oferta.

zação;
Promover vendas omnicanal.
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Importa, agora observar as orientações da UE que constam da Agenda para o Desenvolvimento resumida no quadro abaixo
e se os objetivos e as propostas estratégicas estão em linha com as mesmas.

Agenda da UE para 2030
A Agenda 2030 está estruturada de forma a acompanhar as tendências da procura internacional articulando políticas de
crescimento económico-social e de sustentabilidade ambiental com base em três eixos: Rendibilidade; Crescimento Sustentável; Competitividade pela Inovação.
Importa referir que tais políticas perspetivam elevados investimentos com base em programas plurianuais com o objetivo
apoiar as economias dos países membros, nos processos de inovação das atividades transformadoras e incentivando novos hábitos de consumo que conduzam a uma “economia mais verde”.
As metas da Agenda 2030 são ambiciosas ao nível da criação de riqueza, emprego, coesão social e sustentabilidade ambiental, considerando que, por um lado, ainda não são totalmente conhecidos os impactos da crise a nível económico-social e, por outro, ainda não se encontram assegurados os meios necessários para investir e atingir os patamares de
desenvolvimento previstos.

Agenda 2030

Aumentar quotas e rendibilidade

Crescimento Sustentável

Aumentar a Competitividade pela
Inovação

da oferta da UE

Melhorar as competências dos

Aumentar o Consumo de bens e

Aumentar a Colaboração entre

Recursos Humanos

serviços sustentáveis

entidades públicas e privadas

Promover o emprego

Reduzir os Impactos Ambientais

Aumentar a Coesão Social
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Elaboração de Catálogo de Recomendações
Da análise efetuada relativamente às insuficiências que persistem e de outras que emergiram com maior pertinência por
força da crise foi desenvolvido um catálogo de recomendações que se resume no seguinte:

Administração Pública
Elevar o nível de qualidade da Educação pública, ajustado às necessidades do tecido empresarial
Reformar a Justiça tornando-a mais célere e eficiente
Descentralizar as competências dos órgãos de decisão da atividade económica
Manter os apoios à economia até à normalização das atividades após Covid
Baixar a carga fiscal que incide sobre as empresas e o trabalho
Diminuir a fatura energética às empresas.
Assegurar serviços de Saúde de qualidade
Reduzir o absentismo e outros desperdícios de recursos

Estado
Incentivar a criação de modelos de circularidade mediante o aproveitamento dos recursos nacionais
Integrar nos sistemas de incentivos medidas de apoio ao aumento da produtividade e da sustentabilidade ambiental
Impulsionar a recapitalização das empresas
Simplificar os processos de licenciamento industrial
Desburocratizar eliminando custos de contexto e ineficiências.

Empresas
Inovar para diferenciar, aumentar a rendibilidade das vendas e ganhar consciência sobre a necessidade de mudança nas atitudes e práticas de gestão
Pensar estrategicamente o negócio tendo em conta a digitalização e a filosofia “Industria 4.0”
Ganhar dimensão, e robustez financeira
Promover os elementos diferenciadores da oferta
Apostar na terciarização dos negócios

Centros de Competências
Intensificar a cooperação entre entidades que integram as diferentes especializações do setor têxtil e
vestuário
Intensificar modelos de desenvolvimento de criação e moda
Aprofundar as ligações à Academia para ajustar a oferta à procura de competências necessárias às
empresas.
Criar um hub de reciclagem têxtil e desenvolvimento da economia circular e da rastreabilidade dos
produtos
Promover a formação de gestão de moda
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Enquadramento
macroeconómico
nacional e
internacional
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A abordagem sobre o ambiente macroeconómico e sua evolução implica análise de séries de indicadores históricos, mas
devido ao contexto excecional da crise pandémica e seus efeitos marcantes, importa analisar os dados mais recentes
(2018-2019-2020) e em particular das economias dos países que integram a UE, EUA (Estados Unidos da América), Japão
e Reino Unido, por serem os principais mercados de destino das exportações portuguesas e pela influência que exercem à
escala global como economias desenvolvidas.
Os dados conhecidos revelam que a situação se degradou a partir de 2019, e teve maior expressão em 2020, devido à referida crise, sem precedentes na história recente, cuja evolução e superação está mais dependente de fatores relacionados
com comportamentos sociais e opções políticas de saúde pública do que de medidas de estímulo à retoma da atividade
económica.
Em 2020, e parte de 2021, os impactos da crise são evidentes com a quebra significativa da atividade económica, do crescimento do desemprego, da diminuição das exportações, da recessão na procura, etc. Contudo, a verdadeira dimensão dos
impactos só será conhecida mais à frente, em 2022, com a avaliação dos danos reais, alguns porventura irreparáveis, na
capacidade de oferta e nas condições para enfrentar os novos desafios da retoma.
No primeiro trimestre de 2021, o ambiente é ainda de risco e incerteza sobre o comportamento dos mercados à escala global, associado direta ou indiretamente ao nível da transmissão Covid e ao sucesso das campanhas de vacinação.
Porém, a pandemia gerou algumas certezas e mudanças nas empresas que importa assinalar, como parece ser, a aceleração
dos propósitos das estratégias e da cultura empresarial que passaram a estar mais focalizadas no digital, na ecoeficiência,
na valorização alargada dos recursos humanos e na visão menos corporativa dos negócios.
Tais mudanças deverão proporcionar, certamente, novas opções de investimento, novos posicionamentos para o marketing, orientados para uma nova oferta dirigida a uma procura que será porventura diferente da atual porque os hábitos e as
escolhas dos consumidores também mudaram.
Assim, ao que tudo indica estamos em presença de um novo ciclo, por isso há que ter presente a situação económica antes
da implosão da crise pandémica e avaliar as fraquezas, efeitos e contradições da globalização, p.e.
As economias dos países acima referidos, e de outros, já davam sinais claros de abrandamento acelerado, denotando estar
em fase de fim de ciclo de crescimento económico devido à conjugação de vários novos fatores que contribuíram para os
déficits registados, em 2020, nas contas públicas.
Em linha com esta evolução, o déficit das contas portuguesas atingiu em 2020, os - 5,7% (fonte: INE) do PIB (Produto
Interno Bruto), com as receitas a diminuírem em -5,6% e as despesas a aumentarem + 5,3%. A redução significativa das
exportações de bens e serviços (turismo incluído) e do consumo privado estiveram na base da queda do nosso PIB.
Contudo, o déficit português ficou abaixo do esperado devido, em boa parte, ao comportamento positivo das receitas fiscais que ficaram acima do previsto sobretudo as relacionadas com o nível do emprego que permitiram arrecadar valores de
IRS e receita proveniente dos descontos e contribuições sociais superiores às inicialmente estimadas.
As medidas de apoio excecional e temporário à economia, no âmbito dos programas Covid, deram um contributo importante para o referido comportamento.
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No quadro abaixo, podemos verificar a evolução registada nas principais economias, entre 2015-2019.

Tabela 1 - Evolução das principais economias 2015-2019

			

2015

2016

2017

2018

2019

Economia mundial

3,5

3,4

3,9

3,6

2,9

Economias avançadas

2,3

1,7

2,5

2,2

1,7

EUA

2,9

1,6

2,4

2,9

2,3

Japão

1,3

0,5

2,2

0,3

0,7

Área do Euro

2,0

1,9

2,7

1,9

1,2

1,5

2,1

2,8

1,5

0,6

		 Alemanha
		 França

1,0

1,0

2,4

1,7

1,3

		 Itália

0,7

1,4

1,7

0,7

0,3

		 Espanha

3,8

3,0

2,9

2,4

2,0

		 Reino Unido

2,4

1,9

1,9

1,3

1,4

Economias de mercado emergente e em desenvolvimento

4,3

4,6

4,8

4,5

3,7

Países Europeus em desnvolvimento
		 Rússia
Países asiáticos em desenvolvimento

0,9

1,8

4,0

3,2

2,1

-2,0

0,3

1,8

2,5

1,3
5,5

6,8

6,8

6,7

6,3

		 China

6,9

6,8

6,9

6,8

6,1

		 Índia

8,0

8,3

7,0

6,1

4,2

América Latina e Caraíbas

0,3

-0,6

1,3

1,1

0,1

-3,6

-3,3

1,3

1,3

1,1

Médio Oriente e Ásia Central

2,6

5,0

2,3

1,8

1,2

África Subsariana

3,2

1,4

3,0

3,3

3,1

0,6

-2,6

-0,2

-1,2

-1,5

		 Brasil

		 Angola

Fonte: Eurostat, FMI World Rconomic Outlook e Refinitiv

A leitura do quadro mostra a quebra significativa da atividade económica em 2019. O crescimento mundial passou de
3,6% (2018) para 2,9% (2019); as economias avançadas passaram de um crescimento de 2,2% (2018) para 1,7% (2019); e as
economias emergentes e em vias de desenvolvimento passaram de 4,5% (2018) para 3,7 % (2019)2.
A perspetiva do Fundo Monetário Internacional (FMI)3 sobre esta situação refere que: “… os elevados níveis de incerteza
2, Os dados referentes a 2020, ainda não totalmente conhecidos, já apontam para quebras excecionais da atividade económica.
3, The Global Automobile Industry: Recent Developments and Implications for the Global Outlook, World Economic Outlook do FMI, outubro de
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dos mercados terão contribuído para que os agentes económicos adiassem decisões de consumo e de investimento, em
2019-2020, contribuindo para a desaceleração do comércio a nível mundial e para o agravamento da situação económica
particularmente nos setores industriais mais avançados tecnologicamente”.
Em termos comparativos e com base em dados de 2020, vejamos alguns indicadores de Portugal e dos países da UE, que refletem os impactos da crise na evolução económica e financeira e o nível de preparação para os enfrentar (Fontes: BP e INE):
•

No PPC (Paridade de Poder de Compra), os países do leste europeu aproximaram-se a bom ritmo do PIB per capita
de Portugal. Na análise referente às remunerações do trabalho, Portugal encontra-se apenas à frente da Bulgária.

•

No PIB per capita, Portugal desceu uma posição, perdendo o lugar para a República Checa. No âmbito da UE, o PIB
português passou a representar 1,5% do PIB da UE;

•

A carga fiscal (impostos diretos e indiretos) situou-se em 34,8% do PIB (fonte: INE), que é a mais alta de sempre;

•

No indicador da dívida pública, Portugal detém a 3ª maior dívida da UE, passando de 117,7% do PIB em 2019 para
133,7% em 2020, ou seja (+)16 p.p., enquanto a média da UE aumentou de cerca de 80% do PIB para 94%, (+) 14
p.p. no mesmo período;

•

No que se refere à situação financeira das empresas e de acordo com a EBA - European Banking Authority, entidade
reguladora, Portugal é 3º país da UE com mais exposição a moratórias de crédito;

•

Portugal é, também, o 3º país com maior incidência de crédito malparado .

•

De acordo com o Eurostat, Portugal é o país da UE com maior dependência do investimento público e dos apoios de
fundos europeus, superior a 80%.

4

A propósito da referida dependência dos apoios europeus, importa salientar que os dados tornados públicos apontam que
Portugal poderá receber, em fundos comunitários, cerca de 61 mil milhões de euros, ao longo da próxima década (2030) e
que serão a base para suportar as políticas de investimento público e privado:
•

16,4 mil milhões afetos ao Fundo de Recuperação e Resiliência (+ ReactEU e Desenv. Rural);

•

33,6 mil milhões em subvenções no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027;

•

E ainda 11,11 mil milhões do Portugal 2020 ainda por executar .

5

Sintetizando, o atual enquadramento macroeconómico é de incerteza quanto à sua evolução devido à conjugação de vários fatores que, desde 2019, concorreram para gerar quebra acentuada nos negócios, intensificar as tensões comerciais,
enfraquecer o comércio internacional e a indústria transformadora, onde se integra o setor da indústria têxtil vestuário.
A partir de 2020, a pandemia agravou significativamente a situação socioeconómica a todos os níveis, cujos impactos se
projetam num horizonte temporal ainda indefinido.

4, A propósito desta incidência, a questão do fim de prazo das moratórias concedidas às empresas, -e às famílias-, no âmbito das medidas
de apoio à Covid e outras, constitui um sério problema a ter em conta no curto prazo, dado que se perspetivam significativas dificuldades na
atividade empresarial e na procura interna, caso não sejam encontradas soluções que permitam a extensão de tais moratórias até se atingir o
normal da atividade económica das empresas.
5, Relativamente a este programa, até ao final de 2020, a taxa de execução foi de 57%, o que significa que há 2,5 anos para executar os restantes 43% do atual quadro comunitário de apoio.
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Contudo, as perspetivas para 2021 são de crescimento caso se confirmem as previsões da retoma, a utilização dos fundos
do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), os efeitos positivos da vacinação e a continuidade das políticas do Banco
Central Europeu (BCE) essenciais à promoção do investimento público e privado correspondendo ao aumento dos níveis
de confiança dos agentes económicos para iniciar um novo ciclo de crescimento económico sustentado.
Assim, no que respeita à economia da UE, as previsões apontam para um crescimento de 3,7 %, (2021) e de 3,9 % (2022).
Para Portugal, estima-se um crescimento económico de 3,9% em 2021 e de 5,2% em 2022 (Banco de Portugal, 2021).

1.

O comércio mundial e a atividade económica

O comércio internacional reflete a evolução da atividade económica em geral e das políticas geoestratégicas que, em
2019-2020, foram excecionalmente marcadas pelas tensões entre o Ocidente e o Oriente, pela situação pandémica e os
acontecimentos do Brexit.
Assim, a primeira metade do ano de 2019, após o recrudescimento da guerra comercial (EUA/China) devido à imposição
de tarifas americanas até 25% às importações provenientes da China, ficou marcado pelas tensões económicas e políticas
que só se atenuaram no final do ano.
Por isso, poder-se-á afirmar que o decréscimo do comércio mundial, em 2019, deriva de diversos fatores socioeconómicos e geoestratégicos que contribuíram para a diminuição do valor das importações nas principais economias do mundo,
mas com o PIB a manter-se em níveis positivos.
Como se pode verificar, no gráfico abaixo, foi a partir de 2019 que as importações de bens mundiais abrandaram mais do
que a atividade económica, tendo mesmo contraído para valores negativos.

Gráfico 1 - Evolução das importações e do PIB mundial 2015-2019

Fontes: CPB, Eurostat, FMI e Refinitiv (cálculos do Banco de Portugal)
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Outros fatores contribuíram para a situação referida, como:
•

A variação do preço do petróleo nos mercados internacionais.

•

Desde o final de 2018, que o preço do petróleo registava uma trajetória ascendente e que se manteve até maio de
2019, ultrapassando os 70 dólares por barril, seguindo-se uma redução até outubro (para valores abaixo de 60 dólares) motivada pelas expetativas de evolução da economia mundial.

•

Em 2019, o preço do petróleo foi, em média, 10% inferior face a 2018, refletindo o abrandamento da atividade económica em geral e o ambiente de incerteza gerado nos principais mercados.

•

A diminuição das taxas de juro praticadas nos mercados internacionais permitiu estimular a atividade económica.

•

Em 2019, as taxas desceram na UE, nos EUA, no Reino Unido e no Japão com os juros da dívida portuguesa a 10 anos
a diminuirem, especialmente nos três primeiros trimestres de 2019, com pequenas oscilações no último trimestre.

Notas:
2.

Em 2020 e 2021, nos prazos mais longos, as taxas chegaram a atingir valores negativos na zona do Euro (Portugal
incluído) devido à “melhor qualidade” creditícia percecionada pelos investidores. É praticamente consensual entre
economistas e analistas que foram as políticas de intervenção dos Banco Centrais – BCE e outros – que mais influenciaram a referida perceção de “qualidade creditícia” para a queda dos juros;

3.

A diminuição das taxas permitiu a Portugal reduzir o peso do custo da dívida o que é muito positivo para as contas
públicas e para as condições de acesso ao crédito com base de nível A, da UE Portugal melhorou a sua posição de 2º
para 3º em despesa com juros sendo certo que o seu peso é muito elevado.

Para avaliar o peso das despesas com juros em relação ao PIB, bem como a evolução das taxas dos juros a médio prazo nos
mercados da Zona Euro, UE, EUA, Reino Unido, e Japão, vejamos os seguintes gráficos:
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Gráfico 2 - Despesas com juros em 2020 – em % do PIB

Fonte: AMECO; IGCP

Gráfico 3 - Evolução das taxas de juro a médio prazo 2015-2019

Fontes: CPB, Eurostat, FMI e Refinitiv (cálculos do Banco de Portugal)

As taxas de juro da área do Euro foram das mais baixas praticadas nas principais zonas económicas mundiais e, em 2019,
estiveram ao mesmo nível das do Japão, o que é situação inédita.
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2.

Procura externa

No que respeita ao comportamento da procura externa, intra e extra área do Euro, importa analisar a evolução nos países
principais clientes das exportações da ITV, o que ajuda a compreender as quebras registadas. Vejamos o seguinte:

Tabela 2 - Procura externa de bens e serviços dirigida à economia portuguesa (Taxa de variação anual)

			
Procura externa (BCE) (a)
Procura externa intra-área do euro

Pesos (b)

2015

2016

2017

2018

2019

100

3,9

2,9

5,0

3,4

2,0

63,3

6,0

3,2

5,7

2,8

1,9

Importações
		 Espanha

25,9

5,1

2,6

6,6

3,3

1,2

		 França

12,7

5,7

3,0

4,1

1,2

2,2

		 Alemanha

11,9

5,4

4,2

5,7

3,7

1,9

		 Itália

3,5

6,3

4,1

6,5

2,8

-0,2

36,7

0,8

2,4

3,8

4,3

2,2

		 Reino Unido

7,0

5,4

4,4

3,5

2,0

4,6

		 Estados Unidos

5,2

5,3

2,0

4,7

4,4

1,0

		 China

1,6

-0,7

3,9

7,0

5,9

-0,9

		 Brasil

1,3

-14,0

-10,4

7,2

7,5

2,7

Comércio mundial de bens e serviços (FMI)		

2,8

2,3

5,7

3,8

0,9

Importações mundiais de mercadorias (CPB)		

1,7

1,5

5,2

3,8

-0,4

Procura externa extra-área do euro
Importações

Fonte:BCE, CPB, FMI e Refinitiv (cálculos do Banco de Portugal). Notas: As taxas de variação apresentadas para os diversos países dizem respeito às respetivas importações de bens e serviços. (a) A procura externa é calculada pelo BCE como uma média ponderada do crescimento
em volume das importações de bens e serviços dos principais parceiros comerciais de Portugal. Cada país/região é ponderada de acordo com
o seu peso nas exportações de Portugal. (b) São utilizados pesos médios referentes ao período 2015/17.

A leitura da tabela acima evidencia que:
•

Em 2019, a taxa de variação da procura externa, intra área Euro, baixou significativamente, passando de 2,8% em
2018, para 1,9% em 2019.

•

O mercado de Espanha registou a maior quebra, passou de 3,3% em 2018, para 1,2% em 2019.

•

Excetuando o mercado francês, que subiu, de 1,2% em 2018, para 2,2% em 2019, a variação foi igualmente negativa
nos mercados da Alemanha de 3,7% para 1,9% e o de Itália foi de 2,8% para - 0,2%.
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•

O comportamento da procura externa, extra-área do Euro, mostra que taxa da variação também baixou significativamente, passou de 4,3% em 2018 para 2,2% em 2019.

•

O Reino Unido foi exceção porque subiu, passando de 2,0% em 2018 para 4,6% em 2019. A explicação é atribuída
aos efeitos da antecipação de encomendas derivados das restrições previstas pós Brexit.

•

Os mercados, EUA, China e Brasil, também registaram quebras acentuadas.

•

Nos casos do Brasil e China a situação é indissociável das políticas de protecionismo que tendem a acentuar-se em
períodos de dificuldades económicas.

No que se refere aos EUA, a redução é imputável, em parte, ao conflito comercial com a China.
A desaceleração da atividade económica em 2019 determinou a diminuição da procura dirigida à economia portuguesa e
o decréscimo das exportações, o que evidencia dependência da nossa oferta em relação à procura dos mercados de proximidade geográfica, como da UE.
Um outro fator que importa referir nesta análise é a variação entre a inflação e o preço do petróleo pelo seu efeito no nível
da procura.
Em 2019, na área do euro, a inflação diminuiu, passou de 1,8% para 1,2%, acompanhando a descida do preço do petróleo
nos mercados internacionais e pressionando em baixa os preços de bens e serviços.
Vejamos o seguinte gráfico comparativo:

Gráfico 4 - Inflação e o preço de petróleo em euro (Taxa de variação homóloga)

Fonte: Bloomberg e Eurostat (cálculos do Banco de Portugal). Nota: Preço do petróleo em euros.
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Como se vê o IHPC (Índice Harmonizado de Preços no Consumidor) acompanhou a evolução dos Preços do Petróleo
(2015-2019)6.

3.

Os apoios à economia portuguesa e as taxas de juro

Como referido anteriormente, regista-se uma tendência de baixa nas taxas de juro, o que é positivo para a economia no
presente contexto porque permite reduzir os custos da dívida pública e simultaneamente facilitar o acesso das empresas a
meios de financiamento com taxas de juro em níveis historicamente baixos.
Esta situação, a manter-se, permite ainda desenvolver programas de apoio à liquidez das empresas, estimular o emprego,
essenciais para a retoma, o aumento da confiança e do consumo.
Vejamos o seguinte gráfico sobre a evolução do custo de financiamento às empresas, dos empréstimos e títulos de dívida.

Gráfico 5 - Custo de financiamento das empresas não financeiras (empréstimos e títulos de dívida) em termos reais (%)

Fontes: Barclays, Consensus Economics, Refinitiv e Banco de Portugal. Nota: Os custos de financiamento com empréstimos bancários, com
títulos de curto prazo e com títulos de longo prazo são medidos, respetivamente, com as taxas de juro dos saldos de empréstimos às empresas concedidos por bancos residentes, as taxas de juro do papel comercial e a taxa de rentabilidade implícita no índice do Barclays para as
obrigações emitidas por empresas portuguesas. No cálculo dos custos em termos reais utilizaram-se as expetativas de inflação da Consensus
Economics para os horizentes compatíveis com o prazo dos diferentes instrumentos.

Neste contexto, importa realçar os efeitos positivos da política monetária seguida quer pelo BCE, quer pelo Federal Reserve
System (FED) dos EUA, bem como de outros bancos centrais, cuja atuação tem permitido o acesso a meios de financiamento às economias, essenciais para minimizar os impactos recessivos e ganhar tempo para que se definam novas políti-

6, No ano de 2020 os preços do petróleo registaram a queda acentuada por efeito da diminuição do consumo em relação à oferta no mercado
com efeitos devastadores nas economias dos países produtores, menos desenvolvidos. Os principais produtores de petróleo chegaram a
acordo, este ano, para promover a diminuição da oferta do crude. Os efeitos fizeram-se sentir no aumento progressivo do preço do petróleo,
não obstante a crise.
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cas orçamentais mais expansionistas, principalmente em países que integram áreas económicas de grande influência no
comercio internacional.
Ou seja, as entidades financeiras têm sido, nesta crise, parte da solução e não do problema, dando sinais de robustez e
contributos positivos para minimizar os impactos.

4.

Evolução da ITV portuguesa: a grande mudança (2010-2020)

4.1

A grande mudança: os fatores críticos de sucesso e os seus resultados

Quando o anterior plano estratégico do setor, denominado Cluster Têxtil Moda 2020, Estratégia e Ação, foi apresentado,
em setembro de 2014, durante a 43ª. edição do Salão Modtissimo, na Alfândega do Porto, a Indústria Têxtil e Vestuário (ITV) portuguesa apresentava uma dinâmica de crescimento sustentada, que a partira de 2009, e que, ano após ano,
ia sendo consolidada através de indicadores coincidentes na sua recuperação. Primeiro as exportações, depois o valor
acrescentado, e, finalmente, a criação líquida de emprego, algo que já não acontecia desde o início da década de noventa
do século passado.
Mais: esta dinâmica não só cumpriu com o melhor prognóstico, definido como “cenário ouro”, como sinalizava que o iria
ultrapassar, antecipando em quatro anos a ultrapassagem do recorde de vendas ao exterior, superior a 5 mil milhões de euros. Desta feita, contudo, com substancialmente menos empresas e trabalhadores do que década e meia antes. Fazer mais
com menos é o menos que dizer que ganhos de produtividade estavam a ser alcançados e que estava a realizar e a exportar
mais valor acrescentado, prefigurando uma mudança significativa do paradigma competitivo em que se enquadrava a ITV
portuguesa.
Efetivamente, a fileira têxtil nacional expressou, através de diversos indicadores claramente positivos, na segunda década
deste século, aquilo a que poderíamos designar como a “Grande Mudança”, a qual teve o seu prelúdio a partir de 2001, por
força dos diversos choques competitivos a que foi sujeita, como a liberalização do comércio têxtil mundial, a adesão de
Portugal ao Euro, a admissão da China na OMC – Organização Mundial do Comércio, o alargamento da União Europeia
a Leste e a crise económica e financeira global, que redundou mais tarde na crise da dívida soberana portuguesa e do resgate da troika de credores, que fechou o ciclo de transformações fundamentais, determinando que muitas empresas, sem
argumentos competitivos e sem capacidade de se reestruturarem e se adaptarem às novas realidades, viessem a encerrar a
atividade, com impacto relevante na ampla destruição de emprego em toda a cadeia de valor do setor.
Competir pelo preço deixou de ser opção, pois a China oferecia-se como a “fábrica do mundo”, produzindo sempre mais
barato, além de acrescentar outras vantagens competitivas nem sempre compagináveis com os mais elementares princípios do comércio livre e justo.
Basta dizer que em menos de uma década, a China conquistou quase metade da quota global do comércio têxtil e vestuário, reduzindo os preços na produção para menos de 20% do valor unitário, dependendo dos artigos considerados,
especialmente os mais básicos e indiferenciados, tornando totalmente inviável uma concorrência que assentasse primordialmente no custo o argumento decisivo para realização de negócios.
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A ITV portuguesa encetou, então, uma transformação estrutural, tendo beneficiado do alinhamento virtuoso de um conjunto diverso e alargado de fatores que lhe eram endógenos para a realização da mudança fundamental que empreendeu,
resgatando todo o setor e projetando-o para uma “década de ouro” (2010-2020), de grande pujança e crescimento, posicionando-se como um case study global, que outros países desejaram emular, por nele encontrarem forte inspiração.
O que mudou então?
Resumidamente três alterações fundamentais:
•

Passou da competição pelo preço para a competição pelo valor, diferenciando a oferta de produtos e serviços, através de fatores críticos de sucesso como a inovação tecnológica e não tecnológica, em que se conta a criatividade, o
design e a moda;

•

Passou de tomadora passiva de encomendas a vendedora ativa de soluções ao cliente, construindo um modelo próprio de private label, bem mais sofisticado do que o simples CMT (Cut, Make-Up and Trim), para o que contribuiu
o reforço da presença em feiras e eventos internacionais, consolidando mercados tradicionais e diversificando para
novos destinos;

•

e passou a desenvolver uma lógica estratégica, alinhando a estratégica individual e coletiva das empresas, enquanto
cluster, com as políticas públicas, aproveitando melhor os recursos – sempre escassos – colocados à disposição,
nomeadamente os sistemas de incentivos comunitários, para realizar investimentos de alto retorno, particularmente no domínio da capacitação do capital humano, da inovação tecnológica e da internacionalização.

A grande mudança que a ITV realizou, especialmente a partir de 2009, no rescaldo da crise económica e financeira, que
fechou o ciclo dos mais importantes choques competitivos que o setor conheceu, permitiu a modernização do seu tecido empresarial, em todas as suas vertentes, a começar pela organização e gestão profissional das entidades produtivas,
muitas das quais são hoje verdadeiros expoentes e modelos internacionais da maximização da eficiência industrial, tendo
igualmente estendido à inovação tecnológica e à incorporação do conhecimento a tónica diferenciadora, que distingue
positivamente a fileira têxtil nacional no contexto da concorrência global em que atua.
Em conclusão, a profunda transformação que o setor sofreu, primariamente assente na sua tradicional resiliência, a que
não é estranha a sua natureza corporativa de setor predominantemente constituído por pequenas e médias empresas familiares, onde a propriedade e gestão se confundem e onde os laços afetivos ao património constituído igualmente pelo
capital humano, onde há forte proximidade e até cumplicidade, se sobrepõe a critérios de racionalidade económica, permitindo a maioria das vezes uma resistência à adversidade e uma longevidade, que, em outras circunstâncias, seria altamente improvável.
Mudar possibilitou a sobrevivência, mas, mais do que isso, deu chão para edificar uma indústria renovada, moderna e
rejuvenescida, que se diferencia pelos já referidos fatores críticos de competitividade, onde o preço joga um papel cada
vez mais relativo, tornando-se mesmo um modelo inspirador para a mudança a empreender em outras indústrias transformadoras no país, com características semelhantes, assim como para outros setores congéneres em outras latitudes do
nosso mundo.
Tudo realizado em apenas uma década. Tudo para ser agora novamente colocado em causa para ser transformado nos
próximos dez anos, sob o paradigma da mudança da indústria global da moda, que vai trazer ainda mais complexidade e
mais exigência, mostrando-se implacável para os que não conseguirem acompanhar.
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4.2

Análise comparativa entre a ITV portuguesa e os principais concorrentes globais

4.2.1

A ITV portuguesa no contexto da UE

A recolha de informação referente aos indicadores mais importantes (volume de negócios-VN-, produção, emprego e
VAB- Valor Acrescentado Bruto-) dos países da UE permite fazer comparações entre mercados da mesma área económica
onde se integra Portugal, sobre o peso relativo e variação percentual dos mesmos indicadores num período de cinco anos
(2014/2018).
A informação teve em conta a existência de dois importantes subsetores (Têxtil e Vestuário) que se complementam e integram numa lógica de fileira completa, sem prejuízo da análise do agregado de valores do setor como um todo.
Pela sua importância, também se incluem dados sobre as exportações dos subsetores têxtil-lar e os têxteis técnicos.
Assim temos as seguintes tabelas:

Tabela 3 - Indústria têxtil na UE: peso e evolução

Volume de negócios

Produção

Peso
2018

Evol.
2018/14

Itália

26%

-0,9%

Alemanha

16%

França

Emprego
Peso
2018

Evol.
2018/14

Itália

28%

-0,4%

-0,1%

Alemanha

16%

8%

-7,9%

França

Reino Unido

8%

-2,4%

Espanha

8%

Portugal

VAB
Peso
2018

Evol.
2018/14

Peso
2018

Evol.
2018/14

Itália

18%

-7,6%

Itália

26%

5,7%

0,3%

Alemanha

13%

3,5%

Alemanha

17%

8,0%

8%

-7,6%

Polónia

10%

25,3%

Reino Unido

11%

11,8%

Reino Unido

8%

-0,2%

Reino Unido

9%

-10,8%

França

8%

5,9%

16,8%

Espanha

8%

17,8%

Portugal

8%

14,7%

Espanha

7%

21,3%

5%

17,3%

Portugal

5%

19,2%

Espanha

7%

21,5%

Portugal

5%

26,7%

Polónia

5%

32,2%

Polónia

5%

28,2%

França

6%

-10,5%

Polónia

4%

39,8%

Holanda

4%

23,3%

Holanda

4%

21,4%

Roménia

5%

5,4%

Holanda

4%

19,0%

Bélgica

4%

-23,1%

Bélgica

4%

-22,3%

Rep. Checa

4%

-0,6%

Bélgica

4%

-16,8%

Rep. Checa

3%

7,3%

Rep. Checa

3%

9,8%

Bélgica

2%

-17,8%

Rep. Checa

2%

9,2%

Fonte: Eurostat

No período de 2014/2018, Portugal regista taxas de evolução positivas no volume de negócios, produção, emprego e VAB,
mantendo o seu peso relativo (5%) em todos os indicadores exceto no referente ao emprego (8%).
Ou seja, o facto de a Indústria têxtil ter criado mais emprego (14,7%) não alterou significativamente o seu peso no VAB.
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Para aprofundar a análise de indicadores, vejamos a seguinte tabela sobre Produtividade, VAB/trabalhador e Custos de
pessoal/trabalhador:

Tabela 4 - Indústria têxtil na UE: trabalho

Produtividade Aparente de Trabalho
em milhares €

VAB por trabalhador
em milhares €

Principais
Players

Principais
Players

2014

2018

Evol.
2018/14

Holanda

67,3

76,3

13%

Bélgica

59,9

60,7

1%

Itália

47,7

54,6

14%

Alemanha

49,0

51,2

4%

França

43,0

50,9

Reino Unido

36,7

Espanha

Custos de pessoal por trabalhador
em milhares €

2014

2018

Evol.
2018/14

Holanda

75,9

87,4

15%

Bélgica

63,5

65,8

Itália

55,9

França

18%

46,0

25%

37,4

37,4

0%

Portugal

20,9

23,1

Rep. Checa

20,9

Grécia
Polónia

Principais
Players

2014

2018

Evol.
2018/14

Holanda

46,5

55,6

20%

4%

França

42,4

45,2

7%

63,2

13%

Bélgica

44,1

45,0

2%

48,1

57,0

19%

Alemanha

38,3

40,0

4%

Alemanha

51,1

54,0

6%

Itália

35,8

38,7

8%

Reino Unido

38,1

47,4

24%

Espanha

28,1

29,1

4%

Espanha

40,8

41,0

0%

Reino Unido

23,6

26,2

11%

11%

Rep. Checa

22,6

24,8

10%

Rep. Checa

12,5

16,4

31%

22,9

10%

Portugal

21,8

24,0

10%

Portugal

14,2

15,8

11%

20,8

17,8

-14%

Grécia

28,0

20,8

-26%

Grécia

19,3

15,3

-21%

14,5

16,2

12%

Polónia

16,3

18,0

10%

Polónia

8,9

10,7

20%

Roménia

9,6

12,1

26%

Roménia

9,7

12,2

26%

Hungria

8,6

8,6

0%

Hungria

13,2

11,3

-14%

Hungria

14,0

12,0

-14%

Roménia

5,6

8,5

52%

Bulgária

8,7

9,7

11%

Bulgária

9,0

10,2

13%

Bulgária

4,7

6,6

40%

Fonte: Eurostat

Os dados mostram a evolução de indicadores que se relacionam com a produtividade da mão de obra (produtividade aparente do trabalho, VAB por trabalhador e custos por trabalhador).
Assim, pese embora a evolução positiva da produtividade aparente (11%), Portugal está abaixo da verificada em mercados concorrentes, como Roménia, Polónia, Holanda, Itália, França, Reino Unido. Contudo, Portugal está acima da média
devido às quebras significativas de alguns mercados, como a Bélgica, Alemanha, Espanha, Grécia, Hungria.
No que se refere ao VAB por trabalhador, Portugal situa-se abaixo da média, denotando que a evolução da produtividade
de mão de obra (11%) derivou do aumento do custo de pessoal por trabalhador (11%).
Vejamos, agora, as tabelas referentes à indústria do vestuário:
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Tabela 5 - Indústria de vestuário na UE: peso e evolução

Volume de negócios

Produção

Peso
2018

Evol.
2018/14

44%

10%

Alemanha

11%

França

Emprego
Peso
2018

Evol.
2018/14

Itália

46%

11,6%

-18%

Alemanha

10%

10%

-27%

França

Espanha

6%

2%

Portugal

6%

15%

Reino Unido

4%

-20%

Polónia

4%

39%

Roménia

3%

Bulgária
Grécia

Itália

VAB
Peso
2018

Evol.
2018/14

Peso
2018

Evol.
2018/14

Itália

23%

4%

39%

16%

-17,5%

Roménia

14%

-20%

Alemanha

11%

-12%

10%

-16,8%

Polónia

10%

7%

França

10%

-5%

Espanha

6%

4,9%

Portugal

10%

5%

Portugal

6%

20%

Portugal

6%

16,4%

Bulgária

9%

-16%

Reino
Unido

6%

8%

Reino Unido

4%

-24,5%

França

5%

0%

Espanha

5%

1%

Polónia

3%

31,2%

Espanha

5%

-1%

Polónia

5%

32%

0%

Roménia

3%

-2,1%

Alemanha

5%

-5%

Roménia

5%

-1%

2%

8%

Bulgária

2%

7,4%

Rep. Checa

3%

5%

Bulgária

3%

14%

1%

-19%

Grécia

1%

-17,7%

Hungria

2%

-4%

Rep. Checa

1%

34%

Itália

Fonte: Eurostat

A evolução de Portugal (15%) no VN e Produção, só foi ultrapassada pela Polónia tendo-se verificado igual comportamento do indicador de Emprego.
No que se refere à evolução do VAB, Portugal (20%) foi igualmente superado pela Polónia (32%) e pela República Checa
(34%), denotando uma forte aposta destes mercados na indústria de vestuário posicionando-se como concorrentes a ter
em conta.
Vejamos os indicadores referentes ao trabalho:
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Tabela 6 - Indústria de vestuário na UE: trabalho

Produtividade Aparente de Trabalho
em milhares €

VAB por trabalhador
em milhares €

Principais
Players

2014

2018

Evol.
2018/14

Principais
Players

Reino Unido

32,4

55,5

71%

Alemanha

57,2

52,9

-8%

Bélgica

51,3

52,0

1%

França

46,1

43,4

Itália

35,8

Holanda

Custos de pessoal por trabalhador
em milhares €

2014

2018

Evol.
2018/14

Bélgica

64,9

63,7

-2%

Reino Unido

34,3

58,3

Alemanha

61,0

-6%

Holanda

39,8

11%

30,7

28,6

-7%

Espanha

25,2

25,7

2%

Portugal

12,9

14,8

15%

Grécia

13,6

11,6

-15%

Rep. Checa

9,0

11,5

Polónia

8,6

Hungria

Principais
Players

2014

2018

Evol.
2018/14

França

40,3

44,6

11%

70%

Bélgica

34,1

40,6

19%

57,5

-6%

Alemanha

37,4

38,9

4%

52,7

54,4

3%

Holanda

36,3

37,0

2%

França

55,3

52,3

-5%

Itália

27,8

30,4

9%

Itália

42,9

46,9

9%

Reino Unido

21,2

27,0

27%

Espanha

30,5

30,6

0%

Espanha

23,8

24,7

4%

Rep. Checa

14,0

19,0

36%

Portugal

10,8

12,4

15%

Portugal

13,6

15,6

15%

Rep. Checa

8,4

11,5

37%

28%

Grécia

20,9

14,3

-32%

Grécia

14,7

10,6

-28%

10,6

23%

Polónia

10,1

12,3

22%

Polónia

6,7

8,0

19%

7,8

8,9

14%

Hungria

8,5

9,9

16%

Hungria

6,2

7,3

18%

Roménia

6,3

7,7

22%

Roménia

6,3

7,8

24%

Roménia

4,7

6,6

40%

Bulgária

4,9

6,7

37%

Bulgária

5,1

6,9

35%

Bulgária

3,5

5,0

43%

Fonte: Eurostat

Os indicadores acima (produtividade aparente de trabalho; VAB por trabalhador; custo de pessoal por trabalhador) são
importantes porque sinalizam eficiência organizativa essencial para a competitividade da oferta.
Aumentar a produtividade corresponde a maior capacidade para incorporar valor e criar condições para subir a rendibilidade das vendas. Como se pode constatar, pese embora a evolução da produtividade de Portugal (15%) tenha sido positiva,
foi superada pelo Reino Unido (71%); República Checa (28%); Polónia (23%); Roménia (22%) e Bulgária (37%).
Vejamos o agregado de valores da ITV portuguesa:
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Tabela 7 - Evolução dos principais indicadores da ITV portuguesa(2014-2020)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

Volume de Negócios (milhões €)

6 712

6 942

7 362

7 597

7 800

7 683

6 597**

Produção (milhões €)

6 485

6 767

7 147

7 425

7 638

7 467

6 176**

128 414

131 513

135 521

137 013

138 989

136 101

131 539**

Exportações (milhões €)

4 617

4 811

5 036

5 224

5 313

5 215

4 646

Importações (milhões €)

3614

3828

3940

4148

4338

4443

3796

Balança Comercial (milhões €)

1003

983

1096

1077

975

771

850

Emprego

Fonte: Eurostat * Dados provisórios / ** dados estimados pela ATP

Entre 2014 e 2018 verificou-se um crescimento assinalável da ITV em todos os indicadores, exceto o contributo para a Balança Comercial, em 2018, que mesmo assim se manteve positivo em 975 milhões de Euro. A tabela permite para avaliar
o caminho percorrido e o impacto marcante da crise (2019/2020).
Vejamos a distribuição do agregado por atividades relativa a 2019:

Gráfico 6 - Volume de Negócios por Atividade (2019)
Fabricação de
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redes
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Fabricação de
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n.e.
5%

Confeção de
vestuário interior
6%

Fabricação de
têxteis para uso
técnico e industrial
6%
Acabamento de
têxteis
7%

Fonte: INE
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Os dados mostram o peso das diferentes atividades no total da ITV, evidenciando a importância das confeções de vestuário (38%) no VN. Das restantes, destacam-se as tecelagens (9%), os acabamentos (7%), e a fabricação de outros têxteis
confecionados exceto vestuário (8%). Uma referência para as atividades cujo peso no VN total varia entre os 6% e 2%, o
que demonstra a diversidade das atividades que integram a fileira têxtil.
Importa, agora, ver as tabelas sobre os destinos das exportações das matérias têxteis e perceber a sua relevância:

Tabela 8 - Principais destinos das exportações de matérias têxteis

2014

Espanha
Alemanha

2019

Evol. 2019/14

Peso 2019

Milhões €

milhões €

%

%

191

166

-26

-13%

20%

62

91

29

48%

11%

França

59

71

12

20%

9%

Itália

60

60

-1

-1%

7%

Reino Unido

35

41

5

15%

5%

EUA

41

40

-1

-2%

5%

Roménia

24

27

3

12%

3%

Turquia

18

26

9

49%

3%

Polónia

12

23

11

93%

3%

Bélgica

18

19

1

7%

2%

762

817

55

7%

100%

Total
Fonte: INE

Assim, constata-se que os principais mercados de destino pertencem à U.E, denotando a dependência dos mesmos que,
aliás, é histórica. Os quatro primeiros mercados representam cerca de 47%, com destaque para a Espanha (20%).
Os principais mercados extra-UE são, os EUA e a Turquia.
Pela sua importância crescente, importa avaliar o comportamento das exportações dos têxteis técnicos:
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Tabela 9 - Principais destinos das exportações de têxteis técnicos
2014

2019

Evol. 2019/14

Peso 2019

Milhões €

milhões €

%

%

Espanha

44

69

25

58%

13%

França

47

56

10

21%

10%

Alemanha

47

52

5

10%

9%

EUA

38

43

5

12%

8%

Reino Unido

26

28

3

11%

5%

Países Baixos

28

28

0

1%

5%
4%

Roménia

20

21

1

6%

Eslováquia

11

20

8

75%

4%

Rep. Checa

12

19

7

57%

4%

0

19

19

7441%

4%

416

547

130

31%

100%

Macedónia do Norte

Total
Fonte: INE

A evolução das exportações dos têxteis técnicos é relevante porque sinaliza o resultado da aposta numa oferta qualificada
tecnologicamente que permite incorporar diferenciação e mais valor. A evolução é significativa em determinados mercados,
Espanha (58%), França (21%), Alemanha (10%) EUA (12%), Reino Unido (11%), Eslováquia (75%), República Checa (57%).
Os têxteis-lar são tradicionais da oferta portuguesa e são reconhecidos internacionalmente. Por isso, vejamos a evolução
das exportações e destinos:

Tabela 10 – Principais destinos das exportações de têxteis-Lar
2014
EUA

Evol. 2019/14

Peso 2019

Milhões €

2019
milhões €

%

%
20%

89

133

44

49%

Espanha

116

119

3

3%

18%

França

100

103

3

3%

16%
10%

Reino Unido

74

68

-6

-8%

Alemanha

28

36

8

30%

6%

Itália

27

26

0

-2%

4%

Países Baixos

13

19

6

49%

3%

Canadá

10

18

8

78%

3%

Suíça

20

17

-4

-17%

3%

Bélgica

11

14

3

28%

2%

597

650

53

9%

100%

Total
Fonte: INE
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Os dados evidenciam a evolução e o peso dos principais mercados de destino com destaque para os EUA, Espanha , França e Alemanha . Os dados denotam capacidade competitiva pelo crescimento em mercados exigentes. Merece destaque
pela negativa o Reino Unido (-8%) que pode significar potencial perda de quota num mercado tradicional e importante
para a oferta portuguesa.
Pela positiva, o destaque vai para a evolução dos mercados EUA (49%), Alemanha (30%), Países Baixos (49%), Canadá
(78%) e Bélgica (28%).
Vejamos, agora, os principais destinos, peso e evolução exportações de vestuário e a sua relevância nos negócios da ITV:

Tabela 11 - Principais destinos das exportações de vestuário

2014

2019

Evol. 2019/14

Peso 2019

Milhões €

milhões €

%

%

1 085

1 226

141

13%

39%

França

415

426

10

3%

14%

Alemanha

258

252

-6

-2%

8%

Reino Unido

290

251

-39

-13%

8%

Itália

102

228

125

122%

7%

Países Baixos

100

171

71

70%

5%

Espanha

EUA

58

123

65

113%

4%

Suécia

65

75

9

14%

2%

Bélgica

62

53

-9

-14%

2%

Dinamarca

48

51

3

6%

2%

2 780

3 128

348

13%

100%

Total
Fonte: INE

Os artigos de vestuário representam o maior peso nas exportações da ITV. A análise sobre a distribuição das vendas por
mercados mostra que é na UE que encontram os principais destinos das exportações. A exceção vai para os EUA que em
2019 representou 4%.
Importa referir a evolução negativa (-13%) do Reino Unido que, em 2019 teve um peso de 8%, o que deverá merecer atenção especial no sentido de explorar oportunidades, após Brexit e inverter a tendência.
De destacar o peso dos mercados de Espanha (39%) e de França (14%). Também importa referir a evolução muito positiva,
no período, do mercado de Itália (122%) que representou um peso de (7%).
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4.2.2

A ITV portuguesa e os principais players mundiais

Esta abordagem é essencial para perceber a evolução das exportações mundiais de Têxteis e Vestuário nos últimos seis
anos.

Exportações mundiais de Têxteis e Vestuário
Vejamos os seguintes dados:

Tabela 12 - Exportações mundiais 2014-2019 (milhões de dólares)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

312 819

288 369

280 771

294 977

312 245

305 394

Vestuário

483 908

453 017

444 641

464 805

494 009

493 386

Total

796 727

741 386

725 412

759 782

806 254

798 780

Têxteis

Fonte: (OMC, s.d.)

Tabela 13 - Taxas de crescimento das exportações mundiais 2014-2019

2014/13

2015/14

2016/15

2017/16

2018/17

2019/18

2019/14

Têxteis

3,4%

-7,8%

-2,6%

5,1%

5,9%

-2,2%

-2,4%

Vestuário

6,8%

-6,4%

-1,8%

4,5%

6,3%

-0,1%

2,0%

Total

5,5%

-6,9%

-2,2%

4,7%

6,1%

-0,9%

0,3%

Fonte: (OMC, s.d.)
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Gráfico 7 - Evolução das exportações mundiais 2013-2019
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Os dados de 2013/2019 revelam o seguinte:
•

Um ligeiro crescimento das exportações totais de 0,0257%, isto é, praticamente de estagnação.

•

As exportações têxteis desceram, passando de (K$USD) 312 819 para 305 394, ou seja, -2,43%.

•

As exportações de vestuário subiram, passando de (K$USD) 483 908 para 493 386, ou seja, cerca de +1,96%.

Como é usual neste tipo de análise, há que ter em conta o nível de inflação a nível mundial no período considerado para
aferir a variação real do valor das exportações a preços constantes.
De acordo com o BCE a inflação mundial situou-se entre os 2,5% em 2013 e os 1% em 2019, com ligeiras variações de (+ou
-) 0,5% no intervalo 2014/2018. Admitindo que a inflação se repercutiu em igual percentagem nos preços dos têxteis e
vestuário concluiu-se que as exportações mundiais não registaram crescimento no período 2013/2019.
Seguindo a mesma metodologia, vejamos separadamente:

44

Visão Prospetiva e Estratégias ITV 2030
Contributo para um Plano Estratégico para o Setor Têxtil e Vestuário Português até 2030

Exportações mundiais de Têxteis

Tabela 14 - Evolução e quota nas exportações mundiais de têxteis
# 2019

2014

2019

Evol. 2019/14

35,7%

39,2%

7,1%

1

China

2

India

5,8%

5,6%

-5,9%

3

Alemanha

4,9%

4,5%

-11,3%

4

EUA

4,6%

4,4%

-7,1%

5

Turquia

4,0%

3,9%

-5,9%

6

Itália

4,5%

3,8%

-16,2%

7

Rep. da Coreia

3,8%

3,0%

-23,3%

8

Vietname

1,7%

3,0%

70,2%

9

Taipé

3,3%

2,8%

-17,1%

10

Paquistão

2,9%

2,5%

-15,2%

11

Japão

2,1%

2,2%

-1,4%

12

Hong Kong

3,1%

2,1%

-34,6%

13

Holanda

1,7%

2,0%

13,9%

14

Bélgica

2,0%

1,9%

-9,8%

15

França

1,8%

1,6%

-14,3%

16

Espanha

1,4%

1,5%

-0,9%

17

Indonésia

1,5%

1,2%

-21,8%

18

Reino Unido

1,4%

1,2%

-15,4%

19

Tailândia

1,2%

1,2%

-8,6%

20

Polónia

0,8%

1,0%

21,9%

23

Portugal

0,7%

0,7%

-3,1%

Fonte: (OMC, s.d.)
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A leitura do quadro evidencia ganhos de quota de exportações nos seguintes países:
•
•
•
•

China (+7,1%)
Vietname (+70,2%)
Holanda (+ 13,9%)
Polónia (+21,9%)

As perdas de quota verificaram-se nos restantes países, com destaque para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hong Kong (-34,6%)
Républica da Coreia (-23,3%)
Indonésia (-21,8%)
Taipé (-17,1%)
Itália (-16,2%)
Paquistão (-15,2%)
Reino Unido (-15,4%)
França (-14,3%)
Alemanha (-11,3%)
Bélgica (-9,8%)
Tailândia (-8,6%)
Índia (-5,9%)
EUA (-5,1%)

Importa assinalar que 7 (sete) destes países (EUA, Alemanha, Itália, República da Coreia, Paquistão, Taipé, Turquia) figuram no ranking dos 10 (dez) maiores exportadores mundiais, o que denota a existência de transferência de negócios a favor
dos 4 (quatro) mercados ganhadores de quota.
A leitura conjugada de ganhos e perdas de quotas mostra que:
•

É nos países asiáticos (China e Vietname) que se verifica o aumento de quotas mais significativo o que denota a
tendência competitiva da oferta proveniente destas origens;

•

Os ganhos da Holanda e da Polónia são de assinalar porque contrastam com as perdas dos restantes mercados europeus.

•

As perdas mais significativas ocorreram também em países asiáticos (Hong Kong, República da Coreia, Indonésia,
Taipé, Paquistão e Índia) decorrendo de uma eventual transferência de encomendas para outros mercados asiáticos.

Acresce referir que foi neste período que se concretizaram importantes investimentos ocidentais (EUA, Alemanha, Reino Unido, França, Itália,) nos mercados asiáticos no sentido de obter vantagens (diminuição de custos do trabalho e de
matérias-primas) proporcionadas pela globalização, sobretudo no mercado chinês que manifestava sinais de abertura às
regras da economia de mercado pela adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC). Contudo, a China só aplica tais
regras de acordo com a suas conveniências de crescimento económico e influência geopolítica de que as exportações de
têxteis são reflexo.
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Exportações de Têxteis – países que mais cresceram
Tabela 15 - Países com maior crescimento nas exportações de têxteis (acréscimo em milhões de dólares)

China

7 911

Vietname

3 743

Uzbequistão

1 216

Holanda

733

Polónia

558

México

466

Roménia

152

El Salvador

151

Camboja

141

Rep. Checa

133

Fonte: (OMC, s.d.)

Os países que mais cresceram (os 3 primeiros) nas exportações têxteis são asiáticos. Porém, a China cresceu mais que
todos os restantes dez (10) países do ranking. Por isso, é lícito afirmar que aqueles três mercados foram dos que mais
beneficiaram com as políticas de abertura e da globalização.
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Exportações mundiais de Vestuário
Da análise sobre o valor das exportações de Produtos de Vestuário, por mercados e respetivas quotas de exportação, temos
o seguinte quadro:

Tabela 16 - Evolução e quota nas exportações mundiais de vestuário
# 2019

2014

2019

Evol.
2019/14

38,6%

30,7%

-18,8%

1

China

2

Bangladesh

5,1%

6,7%

34,5%

3

Vietname

4,2%

6,3%

53,1%

4

Itália

5,2%

5,3%

3,9%

5

Alemanha

4,1%

5,0%

23,5%

6

India

3,6%

3,5%

-2,8%

7

Turquia

3,4%

3,3%

-1,7%

8

Espanha

2,6%

3,1%

21,0%

9

Holanda

2,0%

2,8%

46,8%

10

França

2,4%

2,7%

12,9%

11

Hong Kong

4,2%

2,5%

-40,1%

12

Bélgica

1,8%

2,0%

10,7%

13

Reino Unido

1,9%

1,8%

-0,5%

14

Indonésia

1,6%

1,7%

12,0%

15

Camboja

1,1%

1,7%

56,0%

16

Polónia

1,0%

1,5%

54,6%

17

Paquistão

1,0%

1,3%

27,0%

18

EUA

1,3%

1,2%

-2,4%

19

Malásia

1,0%

1,2%

19,1%

20

Sri Lanka

1,0%

1,1%

11,2%

26

Portugal

0,8%

0,7%

-5,2%

Fonte: (OMC, s.d.)
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Os dados mostram significativas variações na evolução das quotas com a perda da China (-18%) e de Hong Kong
(-40,1%). Apesar disso, a China ainda detém, em 2019, uma quota mundial de 30,7%. Estas perdas contrastam com os
ganhos de outros países asiáticos como o Bangladesh (+34,5%), Vietname (+53,1%) denotando a existência de possíveis
transferências de encomendas, da China provavelmente, que se admite serem derivadas do menor custo de mão de obra
praticado naqueles países.
Em contraste, verificam-se ganhos de quota de países da UE, como, Alemanha (+23,5%), Espanha (+21%), França
(+12,9%), Holanda (+46,8%), Polónia (+54,6%), Itália (+3,9%).
Estes casos podem constituir exemplos de competitividade por fatores de especialização e produtividade que permitem
incorporar na oferta custos de mão de obra mais elevados.

Exportações de Vestuário - Países que mais cresceram
Tabela 17 - Países com maior crescimento nas exportações de vestuário (acréscimo em milhões de dólares)

Vietname

10 714

Bangladesh

8 488

Alemanha

4 641

Holanda

4 426

Myanmar

4 043

Camboja

2 989

Espanha

2 627

Polónia

2 559

França

1 521

Paquistão

1 346

Fonte: OMC

No ranking dos 10 (dez) países que mais crescem destacam-se os asiáticos (Vietname e Bangladesh) que por si só representam cerca de 53% do acréscimo do valor dos países do ranking.
Os países que integram a UE (Alemanha, Holanda, Espanha, Polónia e França) destacam-se como exemplo de competitividade da oferta pelos fatores referidos.
A evolução de Portugal é de perda quer nas exportações de produtos têxteis (23º do ranking mundial) quer de vestuário
(26º do ranking mundial). Trata-se de uma situação que suscita aprofundamento das análises no sentido de equacionar
novas estratégias e medidas que invertam a tendência, dada a importância do STV para a economia portuguesa.
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A mudança de
contexto.
Reconstruir a Indústria da
Moda no pós-Covid: um
desafio multidimensional
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1.

Uma reflexão

Não existe na História acontecimentos que não comecem com uma reflexão sobre as suas consequências, dramas, heroísmo ou generosidade que dela se extrai. A propagação global do vírus SARS-CoV-2, vulgarmente designado por Covid-19,
é a tomada de consciência histórica mais profunda na reflexão sobre o Mundo atual.
No início de 2020, um facto tornou-se claro: entramos num mundo diferente. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, 2020 provavelmente será o pior ano para a economia global desde a Grande Depressão. A disseminação da
Covid-19, o confinamento em vários países e o reflexo de um maior impacto económico e social mundial, abalou a vida
das sociedades em todo o mundo ameaçando a saúde, alterando hábitos, interrompendo a atividade económica e prejudicando o bem-estar e os empregos.
Como nos refere a Ernst & Young a crise económica e social provocada pela Covid-19 apresenta três principais características:
1.
2.
3.

porque tem afetado mais significativamente os serviços do que a produção de bens;
pelas restrições impostas nas diferentes formas de mobilidade de pessoas afetando os processos de trabalho e consumo;
porque se trata de uma crise enfrentada com recurso alargado a suspensão total ou parcial do trabalho.

O novo mundo apresenta-se, assim, com características próprias, a tecnologia, transparência, flexibilidade, agilidade e
sustentabilidade ditaram as grandes mudanças no agora e para o futuro. O certo é que, no imaginário coletivo, pandemias
semelhantes à Covid-19, estarão omnipresentes no horizonte vindouro, por isso, cada um de nós terá um papel predominante para potenciar a transformação para um mundo melhor.

2.

Impacto da Covid-19 na Indústria Têxtil e Vestuário

Em todo o mundo, a Covid-19 provocou grandes choques na economia global afetando vários setores de atividade e indústrias em particular o setor das viagens e turismo e indústrias têxtil e vestuário e da moda, estas últimas, particularmente atingidas em vários níveis da cadeia de valor.
Em virtude dos vários confinamentos em todo o mundo as empresas de retalho fecharam temporariamente, as marcas
tiveram a necessidade de se ajustar ao declínio dos gastos dos consumidores e os trabalhadores em países como China,
Bangladesh e Índia foram dispensados e/ou despedidos devido à redução ou cancelamento de pedidos.
Destaca-se, por um lado, o impacto negativo em dois grandes centros de produção - China e Itália – que foram severamente afetados pela pandemia, provocando interrupções significativas no fornecimento.
Por outro lado, o colapso da procura, levou marcas e retalhistas a rescindir contratos, cancelar pedidos, atrasar encomendas e pedir descontos aos fornecedores.
De facto, é necessário salientar que, embora a escala e os impactos da crise da Covid-19 possam não ter sido previstos, foi
possível evidenciar a fragilidade e os desequilíbrios de poder da cadeia de valor dos têxteis e vestuário forçando, também,
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as empresas a questionar as suas práticas atuais e a pensar em mudanças urgentes para o futuro, uma vez que, as PME,
fonte basilar de emprego e crescimento do setor, irão sofrer o maior impacto desta crise mundial.
Na Europa, segundo a Euratex7, dados relativos a 2019 mostram uma desaceleração económica na Europa, com a produção
a manter-se sob pressão do Brexit e conflitos comerciais.
Os números da ITV conservaram-se na mesma linha com uma diminuição do emprego em cerca de 2% e a evolução do
volume de negócios da UE27 tornou-se negativa pela primeira vez desde 2012 com um recuo de -2% para os têxteis e -1,3%
para vestuário, em relação a 2018.
Por outro lado, a taxa de crescimento das vendas a retalho de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro em lojas especializadas manteve-se positiva em 2019 (+ 0,9%) sendo que o comércio da UE27 ultrapassa agora 170 mil milhões de
euros, um aumento de + 4% em relação ao ano anterior.
Ainda, segundo a mesma fonte, para 2020 o cenário prevê-se ainda pior devido à pandemia, já que em março de 2020 a confiança da indústria caiu drasticamente. Note-se que numa pesquisa realizada às empresas europeias pela Euratex, com resultados preliminares, indicam que mais de metade das empresas espera uma queda nas vendas e na produção de mais de 50%.
Destaque ainda para quase 9 em cada 10 empresas enfrentam sérias restrições na sua situação financeira e 80% das empresas estão a despedir trabalhadores temporariamente e 1 em cada 4 pensa em fechar a empresa. No entanto, de acordo
com os últimos dados divulgados a atividade industrial do STV apresentou alguns sinais de melhoria no 3º trimestre de
2020, apesar de uma tendência negativa.
Segundo dados recentes da OCDE, as quedas do índice de produção da indústria têxtil, apesar de terem sido inquietantes
na UE27 foram ainda mais acentuadas em outras geografias. De salientar que antes da Covid-19, já se registam variações
negativas, ainda que ligeiras, valores que estão em consonância com o mencionado pela Euratex.

Tabela 18 - Índice de produção da indústria transformadora (tva, %)

Portugal
UE27

2010-19

2019

2020

-0,8

-0,8

-8,8

0,5

-0,7

-8,3

-0,6

-1,4

-9,8

EUA

0,3

-0,2

-6,8

Japão

-1,3

-3,0

-10,0

G7

-0,3

-1,5

-8,9

0,6

-0,6

-7,0

-4,6

Reino Unido

OCDE
Países não OCDE
Brasil

-2,4

0,2

Rússia

4,4

3,5

0,6

-0,5

-0,9

-11,0

África do Sul
Fonte: (OCDE, s.d.)

7, https://euratex.eu/news/Covid-19-may-cause-important-drop-in-sales-and-production/
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A crise e as pressões sobre o funcionamento do mercado interno da UE adquiriram importância e apresentam uma situação
preocupante durante a pandemia. Importa salientar que os controlos nas fronteiras dentro da UE aumentaram drasticamente
o que originou atrasos no abastecimento e cancelamento de encomendas agravando ainda mais o impacto económico.
No que diz respeito à indústria da moda, o ano de 2020, ficará marcado por adversidades sem precedentes tornando-se
num dos anos mais desafiadores para a indústria, marcada pela queda das vendas, mudança de comportamento dos consumidores e interrupções na cadeia de fornecimento.
Efetivamente, apesar do aumento das compras online, cuja participação do e-commerce nas vendas de moda quase duplicou de 16% para 29% globalmente, as mesmas não foram suficientes para colmatar os danos provocados pelo encerramento das lojas.
De acordo com dados divulgados pela Boston Consulting Group (BCG), de abril a maio de 2020 as vendas da indústria da
moda e de luxo caíram 60-70% com a queda de 44% nas lojas de retalho nos EUA, 52% na Alemanha, 78% na Índia e 59%
no Brasil.
Ainda segundo a mesma entidade, através de um estudo realizado em março de 2020, perspetivando o resto do ano, a
indústria da moda e luxo sofreria uma queda nas vendas de pelo menos 28-38%. Com efeito, metade dos gestores da indústria acredita que o impacto provado por esta crise irá durar cerca de doze meses sendo que as empresas ficarão longe
das metas pré-crise.
As empresas da indústria da moda, segundo a análise McKinsey Global Fashion Index, apresentarão um declínio de cerca
de 90% nos lucros em 2020, após um aumento de 4% em 2019.
Dada a incerteza contínua, as previsões desta organização para o desempenho da indústria em 2021 concentram-se em
dois cenários: um primeiro, mais otimista designado por Earlier Recovery, que prevê que as vendas globais da moda caiam
entre 0 e 5% em 2021 em comparação com 2019; e um segundo, Later Recovery, que prevê o declínio do crescimento das
vendas de 10 a 15% em 2021 em comparação com 2019. Nesse caso, o vírus continuaria a provocar prejuízos, apesar das
medidas de contenção generalizadas, e as vendas de moda só voltariam aos níveis de 2019 no quarto trimestre de 2023.
Não podemos passar por alto um facto novo com um extraordinário poder: a pandemia veio acelerar as tendências que
estavam em desenvolvimento antes da crise, em especial, o aumento da consciência e do interesse dos consumidores pela
sustentabilidade e o aumento das expectativas face à responsabilidade social e ambiental das marcas de moda procurando
cada vez mais justiça social, dignidade e segurança.
Por exemplo, considerações concernentes à sustentabilidade nas redes sociais aumentaram um terço mais rápido do que
o crescimento geral das redes sociais entre 2015 e 2018, segundo a BCG, o que reflete a importância acrescida deste tema,
principalmente entre os mais jovens.
No entanto, importa refletir que apesar da elevada importância que a sustentabilidade aufere na atualidade, as considerações do consumidor sobre práticas sustentáveis ainda não são poderosas o suficiente para serem o fator mais importante
no comportamento de compra. Segundo a BCG a qualidade e a estética ainda dominam a tomada de decisão.
Porém, para 7% dos consumidores, a sustentabilidade é o critério de decisão mais importante. Isto significa que a indústria não pode esperar que o consumidor seja o impulsionador e líder deste pensamento. Competirá a todos os stakeholders
da indústria o desafio de adotar medidas mais ousadas e atrativas para fazer a transição para uma indústria sustentável,
dando especial enfase à qualidade ao invés da quantidade, permitindo uma mudança do paradigma fast fashion que imperou nos últimos anos.
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Em relação ao consumo digital espera-se que continue a crescer em 2021. Por conseguinte, as empresas deverão desenvolver
experiências digitais mais envolventes para incentivar os consumidores a conectarem-se com as suas empresas e/ou marcas.
Em suma, num novo ciclo de desenvolvimento, é impossível ignorar que o STV desempenha um dos papéis principais para a
recuperação dos países depois da pandemia, tornando-se num dos setores que caminha fortemente para a industrialização8.
Ressalta-se que o mercado global do STV atingiu 1.9 biliões de dólares em 2019 no mercado de retalho e espera-se que atinga
os 3.3 biliões de dólares em 2030, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta de 3,5%, segundo as projeções da BCG.
No pós Covid-19 será importante que a indústria da moda, e o STV em geral, pense em novas abordagens de negócios sustentáveis unificando valores e princípios ambientais, sociais, transparência, informação, rastreabilidade, colocando-os no
centro das suas estratégias de marca e produto. Para isso, será importante a colaboração de todos os stakeholders fomentando parcerias mais equitativas e de responsabilidade coletiva em todas as fases da cadeia de valor.

2.1

Impacto da Covid-19 no STV nacional

O Plano Estratégico para 2025, divulgado em dezembro de 2019, antes do desabrochar da pandemia, considerava que o STV
nacional seria líder mundial em produtos de nicho e alta gama, ultrapassando o estágio de seguidor para criador de tendências.
Este documento estabelecia, de igual modo, objetivos quantificados para o horizonte 2025-2030: um tecido empresarial formado por cerca de quatro mil empresas, empregando cerca de 110 mil trabalhadores diretos, que assegurava mais de 8 mil
milhões de euros de volume de negócios, dos quais seis mil milhões obtidos nos mercados internacionais. No total nacional,
as exportações do têxtil e vestuário não deveriam ultrapassar os 7% do total das vendas de país ao exterior, contra 9% atualmente.
Em Portugal a trajetória evidenciava um “cenário de ouro” antecipando em quatro anos a meta das exportações de 5 mil milhões de euros em 2016, apresentando de forma sucessiva um recorde que se mantinha desde 2001.
Em 2018, fixou em 5.314 milhões de euros as vendas aos mercados externos. Assistimos também a um crescimento da percentagem do volume de negócios no exterior em 70%, um aumento do emprego para 138.000 trabalhadores diretos convertendo uma tendência negativa que permanecia desde o início da década de 90. Resultados obtidos, sobretudo, pela aposta
na digitalização, na diversificação de mercados e clientes, na proximidade ao cliente final e na “servitização” da indústria.
É importante salientar que, em 2014, o Plano Estratégico do Setor para 2020, tinha como finalidade atingir um volume de
negócios de 6.5 mil milhões de euros de volume de negócios e 5 mil milhões de exportação sustentado por um tecido empresarial formado apenas por menos de cinco mil empresas e empregando cerca de 100 mil trabalhadores diretos. O certo é que
foi possível atingir estes números não em seis, mas em apenas dois anos.
Não obstante os anos em que se obteve resultados brilhantes, tornando-se numa das atividades com maior impacto, o ano de
2019, marcou o fim de um período de crescimento constante com quedas nas exportações de 1% para 5.259 milhões de euros,
com o aumento de 3,3% das vendas extracomunitárias a revelar-se insuficiente para compensar o recuo de 1,9% na União
Europeia. Um ano particularmente afetado pelo regresso dos encerramentos e falências ao setor, consequência da perda de
encomendas por parte da Inditex, cujo objetivo tem sido a procura por destinos mais baratos como Marrocos e Turquia.
8, https://www.weforum.org/agenda/2020/08/how-the-textile-industry-can-help-countries-recover-from-Covid-19/
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Para acrescentar a este período menos bom, o ano de 2020 ficou marcado, também, por uma alteração profunda em toda a
indústria. Apenas num ano assistimos à destruição de emprego próximo dos 5.000 postos de trabalhos, uma diminuição de
18% na produção (menos 1,3 mil milhões de euros) e de 14% no volume de negócios do setor (menos 1,1 mil milhões de euros).
Em termos de exportação de têxteis e vestuário, apesar de uma ligeira recuperação em dezembro, registando uma quebra
de 3% face a 2019, o ano de 2020 terminou com uma quebra de 11% (equivalente a menos 572 milhões de euros) e um valor
acumulado de exportações de 4.643 milhões de euros.
Efetivamente, em Portugal, o STV tem estado a dedicar a sua capacidade produtiva ao combate ao surto de Covid-19, adaptando a sua produção a artigos para o setor da saúde. Graças a esta adaptação as exportações de equipamentos de proteção
individual para o combate à pandemia foram avaliadas em cerca de 189 milhões de euros, por outras palavras, se não fosse a
perseverança e a adaptabilidade das empresas, as exportações do setor teriam uma redução de 15% face a 2019 (menos 761
milhões de euros).
Mais pormenorizadamente destaca-se a redução das exportações de fios em 6%, com os fios de lã a caírem 16% e os de fibras
sintéticas ou artificiais com uma queda de 11%. Em oposição as exportações de fios de algodão aumentaram 4%. As exportações de tecidos reduziram 15% (menos 87 milhões de euros), neste caso com mais impacto (em termos absolutos) os de fibras
sintéticas ou artificiais (-26%), os de malha (-11%) e os de lã (-36%).

Tabela 19 - Comércio Internacional de produtos têxtil e vestuário
2019

2020

Valor (M€)

Valor (M€)

Vestuário: (61-62)

3 128

2 586

Têxteis: (50-60, 63)

2 087

2 057

Total (têxteis e vestuário)

5 215

4 643

Vestuário: (61-62)

2 349

1 817

Têxteis: (50-60, 63)

2 094

1 995

Total (têxteis e vestuário)

4 443

3 812

779

769

Exportações

Importações

Saldo
Vestuário: (61-62)
Têxteis: (50-60, 63)
Total (têxteis e vestuário)

-7

62

772

831

133,2%

142,3%

99,7%

103,1%

117,4%

121,8%

Taxa de cobertura
Vestuário: (61-62)
Têxteis: (50-60, 63)
Total (têxteis e vestuário)
Fonte: (INE, s.d.)
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Ao nível das importações foi registado uma quebra de 14%, tendo alcançado os 3.812 milhões de euros, sendo que, o saldo
da balança comercial do setor continua com um saldo positivo de 831 milhões de euros, com uma taxa de cobertura de
122%.
De ressaltar que apesar de ter sido uma boa resposta, a produção de máscaras e material de proteção por parte de muitas
empresas, cuja categoria de produtos onde se encontram as máscaras têxteis teve um crescimento de 641%, e um acréscimo absoluto de 166 milhões de euros, tendo sido a principal responsável pelo bom desempenho dos artigos têxteis confecionados, não constituiu uma solução duradoura para um setor que emprega cerca de 140 mil pessoas no nosso país.
Apesar da luta das empresas para superar a crise vivida, segundo o inquérito realizado às empresas do setor entre janeiro
e fevereiro de 2021, 65% das empresas registaram quebras de faturação superiores a 10% e aproximadamente 30% de empresas do setor apresentaram uma diminuição da faturação entre 10% e 25%.
A verdade é que ao longo do tempo, o STV sempre demonstrou uma capacidade de adaptação, regeneração e resistência
fora do comum a várias conjunturas económicas adversas.
Com a disseminação da pandemia em 2020 rapidamente reinventou-se e implementou novas abordagens produtivas para
sobreviver.
Assim, mesmo no contexto excecional e transitório desta pandemia, a fileira têxtil e vestuário nacional continua a ser um
case study internacional de sucesso, um exemplo de como uma indústria tradicional num país desenvolvido pode sobreviver e prosperar, obviamente com base em drives diferentes, como a inovação tecnológica, o design e a moda, o serviço
ao cliente e a expansão internacional para mercados tradicionais, por via de ascensão a segmentos mais valorizados, e a
emergentes.
Sem dúvida que a pandemia da Covid-19 vai determinar um verdadeiro game changing na indústria, principalmente na
indústria da moda, que irá afetar profundamente a indústria têxtil portuguesa.
Quanto ao futuro a longo prazo, as interrogações são muitas e muitas são, por conseguinte, as decisões a tomar. Nem as
nações nem as organizações podem dar como certa uma impossibilidade de novas pandemias, por isso, as decisões estratégicas poderão mudar com uma enorme rapidez.
Assim, para o horizonte 2030, de um modo geral, a aposta irá incidir na redução do número de empresas, mas de maior
dimensão, sendo fundamental que as mesmas criem escala para que possam atuar melhor nos mercados internacionais.
Por outro lado, as empresas precisam de apostar, cada vez mais, na “servitização” ao nível do design, do desenvolvimento
de produtos ou dos novos materiais, que lhes permitirá gerar valor e ascenderem na cadeia de valor, assim como a jusante
com sistemas logísticos altamente sofisticados.
Destaque ainda para o aperfeiçoamento do modelo de negócio private label, uma invenção portuguesa e onde o STV nacional é pioneiro e líder, transformando as empresas em verdadeiros centros de serviços, cada vez mais sofisticados e de
maior valor.
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3.

Grandes mudanças para o futuro

Em 2020 o Mundo mudou. A Covid-19 afetou-nos de uma forma particular alterando a forma como nos comportamos,
gastamos e consumimos acelerando hábitos e tendências. Estas alterações terão impacto profundo, especialmente, nas
empresas, agilizando uma metamorfose ao nível da gestão, força de trabalho, tecnologia e sustentabilidade, o que torna
verdadeiramente desafiador encontrar a resiliência e a adaptabilidade para gerir de forma mais humana, ao tentar encontrar um equilibrio entre pessoas, planeta e lucro.
Neste contexto, para conceber uma estratégica para o setor será forçoso projetar o quadro futuro em que se irá operar.
Identificar as grandes tendências e a forma como se irão desenvolver é, pois, um exercício incontornável.
De facto, ter uma compreensão do que realmente impulsiona o consumidor pode fazer a diferença entre dominar uma
determinada categoria num mercado-alvo e tomar decisões insuficientes sobre o produto, preço e posicionamento pode
ditar o sucesso ou insucesso das organizações.

3.1

Novos valores: definir limites

A pandemia veio despertar novas consciência e atribuir destaque a pequenas coisas que há muito já estavam esquecidas.
Hoje, a importância e o grande desafio residem na forma como as pessoas conseguem gerir a vida profissional, familiar,
social e pessoal.
Definir limites tornou-se numa condição sine qua non para a saúde física e mental das sociedades modernas, em tempos
em que o confinamento alterou as dinâmicas das famílias e das organizações.
Agora os consumidores são forçados a serem mais criativos com o seu tempo e com a forma como realizam as suas atividades. Ao mesmo tempo, têm a capacidade para realizar várias tarefas ao longo do dia num horário mais adequada à sua
agenda o que envolve uma redefinição das prioridades da vida doméstica e profissional para ter mais flexibilidade.
A verdade é que as profundas alterações dos valores dos consumidores provocadas pela pandemia potenciam grandes
oportunidades para as empresas, cujo entendimento das suas necessidades e dos fatores que influenciam as suas decisões
serão fundamentais para o sucesso das organizações.
Para além disso, de salientar que a ideia de que uma empresa ou marca pode ter sucesso utilizando uma estratégia global
comum para atrair uma maior procura deverá ser repensada dada a multiplicidade de idiossincrasias dos novos consumidores.

3.2

Trabalho disruptivo: explorar opções híbridas de trabalho

Anteriormente o teletrabalho era um conceito distante para muitas empresas e colaboradores, contudo, quando surgiram
os primeiros confinamentos, as empresas foram forçadas a alterar a sua forma de trabalho e o home office tornou-se numa
realidade.
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Segundo diversos estudos nacionais e internacionais tanto as empresas como os colaboradores conseguiram uma adaptação a esta realidade deveras admirável. Com flexibilidade, adaptabilidade e produtividade conseguiram fazer face às
dificuldades impostas pela crise provocada pela pandemia.
Esta filosofia de trabalho permite eliminar os limites físicos que anteriormente limitavam a procura por novos talentos e
facilita a contratação em várias cidades, estados, países e até mesmo continentes. Estas novas formas de trabalho proporcionam novas oportunidades, permitindo às empresas um melhor acesso a novos talentos, em especial, ao nível digital em
todo o mundo.
É certo, que se prevê que o teletrabalho continuará a crescer após a pandemia, uma vez que, as empresas estão a alterar
as suas políticas para permitir que mais colaboradores possam escolher a forma que preferem para realizar o seu trabalho
permitindo mais flexibilidade.
No entanto, convém não ter uma visão idílica do teletrabalho porque é necessário destacar que apesar das ferramentas
digitais terem funcionado muito bem durante este processo, ficou claro que será necessário um esforço adicional para
manter uma conectividade humana e social num mundo digital.
Assim, à medida que os gestores forem adaptando e flexibilizando os horários de trabalho, será possível identificar áreas
onde a colaboração entre equipas possa ser promovida, para construir um ambiente corporativo saudável e apoiar a continuidade e aprofundamento das relações humanas.
A saúde mental e o bem-estar, por outro lado, também se tornaram cada vez mais uma prioridade como resultado da crise,
deste modo, as empresas precisam criar o seu próprio refúgio ao ar livre.
Neste caso, a adaptação pode se tornar mais complicada e cara dependendo da localização e do tipo de setor de atividade,
porém, as estruturas ao ar livre e os sistemas de aquecimento e iluminação irão valer apenas devido à tranquilidade que
podem oferecer aos trabalhadores, mas também devido ao aumento da procura por locais seguros e à estética que pode
continuar a atrair os consumidores.

3.3

Novas competências: enfrentar um novo paradigma

Perante o impacto pandémico nos mercados de trabalho estima-se que até 2030, cerca de 107 milhões de trabalhadores
terão de fazer uma transição para novas ocupações.
Enquanto os executivos planeiam expandir as suas competências ao nível da tecnologia durante as futuras transformações
digitais, o segredo do sucesso das empresas reside cada vez mais na capacidade de gerir os recursos humanos e as suas
competências.
É importante frisar que a capacidade que as empresas têm em aproveitar o potencial da adoção das novas tecnologias é
severamente dificultado pela escassez de competências a este nível, salientando as lacunas na qualificação do mercado de
trabalho e a incapacidade de atrair os talentos certos permanecem entre as principais barreiras à adoção de novas tecnologias por parte das empresas.
Deste modo, surge um conjunto de profissões emergentes que reflete a adoção de novas tecnologias e o aumento pela
procura de novos produtos e serviços impulsionados, em grande medida pela procura por empregos na economia verde.
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Assim o destaque vai para técnicos profissionais, especialistas em: analistas e cientistas de dados; IA e machine learning;
big data; design, marketing digital e estratégia; automação de processos; Internet das Coisas; desenvolvimento de negócios; transformação digital; gestão de projetos; gestão de riscos; entre outras.
Em virtude disso, para que uma pessoa possa fazer uma transição para tais funções deverá ser capaz de transformar as suas
competências em habilidades certas. Estima-se que para o futuro as empresas necessitarão de pessoas com: pensamento
analítico, crítico e inovador; resolução de problemas complexos; criatividade, originalidade e iniciativa; liderança; design
e programação de tecnologia; resiliência, tolerância ao stress e flexibilidade; raciocínio e resolução de problemas; inteligência emocional; persuasão e negociação; entre outros.
Espera-se, assim, que as novas competências e habilidades dentro das organizações combinem diferentes abordagens
com base em conhecimentos internos e externos, em novas ferramentas de tecnologia educacional e utilizando métodos
formais e informais na aquisição de novas habilidades.

3.4

Reindustrialização: reforçar a competitividade com mais segurança

A pandemia acelerou o processo de transformação digital das organizações tornando a adaptabilidade uma competência
obrigatória perante um mundo onde as mudanças ocorrem a um ritmo cada vez mais acelerado.
Aproveitar a quarta revolução industrial será importante aceitar as mudanças induzidas pela pandemia na cultura organizacional ao nível da estratégia, gestão, operações e prioridades orçamentais abraçando as oportunidades na digitalização
da cadeia de valor e envolver outras marcas, fabricantes e governos como forma de se se preparem para uma transição da
força de trabalho e redução de custos.
A vantagem da Indústria 4.0 conduzida pela “Internet das Coisas” chegou ao mundo dos negócios: muitos setores industriais estão progressivamente a implementar ou já estão a utilizar diferentes tipos de sistemas inteligentes nos seus
processos de negócios, bem como em linhas de produção como por exemplo, sensores inteligentes, robots interligados,
impressão 3D, uma enorme análise de dados e canais de comunicação que enviam grandes volumes de dados de um lado
para outro o que aumenta, cada vez mais, a vulnerabilidade das empresas.
Com esta nova revolução industrial nasce também um novo risco: o ciberataque9. A falta de especialização e consciencialização de segurança da informação é uma grande barreira que dificulta a adoção de medidas de segurança na indústria
4.0, neste sentido, torna-se fundamental o investimento das empresas e organizações não só nas medidas preventivas,
mas também na formação dos seus quadros superiores. A segurança da informação é, portanto, um ponto de fulcral e
obrigatório para a quarta revolução industrial.

3.5

Consciencialização ambiental: criar um mundo circular

Antes da crise pandémica, as estratégias para a sustentabilidade eram amplamente centradas nas questões ambientais:
poluições, alterações climáticas, transição energética; proteção da biodiversidade; entre outras. Verdade seja dita, os con9

Para mais informação sobre este tema consulte: https://www.enisa.europa.eu
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sumidores estão despertos para esta problemática o que levou a alterar os seus padrões de consumo ao escolher, cada vez
mais, produtos e marcas que demonstram autenticidade nesta área.
Porém, face a uma crise de saúde pública, a sustentabilidade ambiental juntou-se agora às questões de segurança pessoal.
A saúde e segurança convergem assim numa nova, ampla e mais complexa definição de sustentabilidade. Observa-se que
novas pressões estão a manifestar-se nas empresas, porquanto deverão cumprir as metas de sustentabilidade existe (redução da pegada de carbono, gestão de resíduos, transição energética, entre outros) ao mesmo tempo que deverão atender
aos novos requisitos de saúde e segurança.
As empresas constituem, assim, o pilar insubstituível para ajudar a reformular o planeta de uma forma mais saudável e
sustentável, conduzindo a uma mudança da economia baseada em volume para uma economia baseada em valor e minimizando as desigualdades sociais e ambientais.
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Grandes
tendências
Por Daniel Agis
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“Os pessimistas e otimistas morrem da mesma maneira,
mas vivem de forma diferente. Prefiro viver como otimista”.
Shimon Peres

Prólogo
No dia 15 de fevereiro de 2020, em França anuncia-se a primeira vítima em território europeu dum paciente com coronavírus: era um cidadão chinês de 80 anos vindo de Wuhan, falecido no hospital Bichat em Paris. Nessa altura, a notícia
duma epidemia na China já tinha chegado à Europa, mas o foco das preocupações eram os prejuízos causados à indústria
e comércio europeus pela interrupção da cadeia de aprovisionamento chinesa.
O problema sanitário era observado com inquietação, mas também com distanciamento, como em anteriores epidemias
que tiveram a sua origem na Ásia e África.
Não sabíamos que cerca de um mês depois a crise sanitária alastraria de forma violenta, inicialmente em Itália para depois
disseminar-se por todo o continente.
A pandemia tinha-se instalado e a vida das pessoas não seria mais a mesma.
Gradualmente em todos os países foram impostas medidas de confinamento obrigatório das populações em suas casas,
o fecho de fábricas, o smart working para os setores público e privado, para além de rigorosas medidas de distanciamento
social nos lugares de ajuntamento de pessoas com a suspensão das atividades de lojas e negócios de restauração por períodos intermitentes.
Entre 80% e 90% da atividade turística desapareceu, reconfigurando a realidade social e económica de muitas cidades.
Nos primeiros meses as instituições governamentais, as empresas e a sociedade civil, navegaram à vista, atónitas perante
os acontecimentos. O mundo entrou em estado de emergência e as prioridades mudaram.
Analisaremos o impacto desta crise no negócio da Moda para chegar aos prováveis cenários pós-Covid, esperando contribuir para um novo roadmap que, inevitavelmente, os profissionais e empresas se vêm forçados a fazer.

Como chegámos até aqui?
Micro tendências em evolução anunciadas em anteriores edições deste modelo de estudo que tem sido atualizado periodicamente pela ATP, sofreram uma notável desaceleração como consequência da crise da Covid-19.
Até princípios de 2020 atravessamos uma etapa de crescimento assimétrico, pela tripla transição: a do consumo, a do
retail e a da indústria. É conveniente fazer uma breve síntese das três.
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Começando pela transição do consumo: em 2019 os millenials — a faixa etária entre os 29 e 40 anos — haviam-se convertido no motor do consumo — responsáveis por ¾ do crescimento. Este dado é importante pela descontinuidade que esta
geração representa em relação às anteriores, pois foi a primeira a ser definida como “nativa digital”.
Com os millenials chegou uma nova forma de comunicar, fruto do desenvolvimento das redes sociais e das apps de comunicação instantânea criadas entre 2005 e 2010.
O comportamento desta geração e a rutura com o passado foi moldado pelas TIC (tecnologias da informação e comunicação).
A informação passou a ser veiculada duma forma inteiramente nova e desde fontes muito diferenciadas. Trocam-se opiniões e experiências com o mundo e não apenas com o círculo próximo, e cada indivíduo passou a produzir conteúdos
como nunca havia sido feito, criando códigos visuais e narrativos para a sua própria identidade na rede.
Com a radical mudança na comunicação interpessoal nasceu uma nova sociedade. Outras gerações incorporaram os novos
códigos de relacionamento nas suas vidas, mas não há a mínima dúvida de que os protagonistas foram os millenials.
O fenómeno gerou uma sociedade niilista, questionadora de qualquer dogma, com um espírito mais crítico em relação a
tudo, também perante o papel social das marcas, sobretudo as mais relevantes. O acento é colocado na ética, na inclusão
social e, sobretudo, na sustentabilidade ambiental, adquirindo especial relevância o significado da comunicação. O status
é mais do que o economicamente caro, pois a narrativa passou a ter um papel essencial.

Mas qual é a tradução de tudo isto no mercado?
Principalmente o fim dos cânones no mundo da moda — o facto de existirem era um dogma. Em troca potenciou-se o
estilo, ou melhor os estilos pois são incontáveis, que só se conseguem impor quando têm o suporte numa narrativa com
significado para o consumidor.
A preocupação com o ambiente por exemplo, tem conexão com as matérias-primas. Prevalece o interesse pelo orgânico,
mas há espaço também para a poliamida sintética regenerada pois foi criada em volta da fibra a narrativa de que salva os
oceanos e a fauna marinha, na medida em que procede da recuperação e reciclagem de redes de pesca abandonadas.
Hoje existe a perceção de que problemas éticos denunciados por grupos de pressão nas redes sociais trazem prejuízos à
reputação da marca, que podem incidir diretamente nas vendas. Uma realidade que alterou completamente o padrão de
relacionamento entre os grandes subcontratantes e as fábricas subcontratadas.
O niilismo das gerações emergentes está a ter um papel fundamental na quebra das convenções, no questionamento dos
cânones estéticos, como a reivindicação de corpos ainda há pouco tempo invisíveis para a comunicação social e esquecidos nas coleções.
A inclusão das minorias tem sido um ponto central da nova agenda social, esperando-se das marcas relevantes posturas
pró-ativas.
Exemplos práticos? Perseguindo um imprinting comunicacional vincado, grandes marcas decidiram assumir posturas
socialmente fraturantes. Quando a Gucci, a marca de luxo com melhor performance nos últimos anos, assume o discurso
QUEER -a tese de que a identidade sexual é uma construção social-, não é porque esse coletivo representa o seu público-alvo, mas sim porque esse é o tema cuja aceitação mais separa o pensamento pós-moderno do conservador. Posicionar-se num ou noutro lado segmenta a marca mais do que qualquer proposta estilística.
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A Nike enfrentou o ex-presidente Donald Trump com uma campanha de comunicação na qual a imagem do atleta de futebol americano Colin Kaepernick, com o joelho direito no chão quando o hino nacional é tocado, vinha com o duro slogan
“quando houver uma mudança significativa e essa bandeira representar o que deve representar, e o país for liderado por
pessoas que fazem o que devem, eu me levantarei”.
O risco era grande, as ações da empresa caíram e uma parte dos americanos boicotou, mas a marca interpretou que a falta
duma postura socialmente relevante seria ainda mais arriscada.
Poderíamos aprofundar e analisar casos como o Black Lives Matter, exemplo de pressão para que personalidades e empresas assumam uma postura perante temas candentes, mas os exemplos antes citados ilustram suficientemente este tema.
Evidencia-se, assim, a quebra das antigas hierarquias e a desmaterialização do setor da moda. Criar tornou-se um campo
de experimentação muito mais vasto e rico e também mais complexo, pois às variáveis técnicas do desenvolvimento de
produtos juntou-se a exigência de proporcionar-lhes significado e autenticidade.
A evolução do comportamento do consumidor e o rápido desenvolvimento da digitalização, provocaram uma revolução
sem paralelo no setor da distribuição. Nos cinco anos que precederam a crise da Covid-19 o e-commerce cresceu de forma
cadenciada, atingindo quotas de 20% e 25% no centro e norte de Europa, e quotas de entre 10% e 15% nos países do sul
do continente. Na América e sobretudo na China o e-commerce atingiu níveis de participação de mercado ainda mais
elevados.

Quotas de mercado importantes, mas de modo algum questionavam o futuro do comércio
em espaços presenciais.
Na fase pré-pandemia o repto para as marcas e os retailers chamava-se omnicanalidade, que é a integração dos canais
físicos e online. O alvo era otimizar o número de lojas e adaptar as características dos espaços físicos, visando a complementaridade online-offline. A procura de soluções logísticas concentrou quase todos os esforços e o investimento, pelo
que a omnicanalidade foi quase sempre uma operação limitada à logística e por isso ainda aspiracional para a esmagadora
maioria de marcas.
Favorecidas pelo formato vertical de negócio e pela rede capilar de lojas, as cadeias fast fashion partiram à frente na omnicanalidade. Como previsto, houve uma redução do número de pontos de venda e aumento da metragem média para a
adaptação a dois dos requisitos de qualquer estratégia omnicanal: a ativação do click & collect integrando todos os stocks;
e a melhoria da experiência de compra, obtida pela eficiência dos serviços prestados e pela melhoria na funcionalidade
dos espaços.

Mais complexa é a passagem à omnicanalidade para todos os outros formatos.
As marcas começaram a pensar em novas estratégias pois, praticamente todas tinham adotado a multicanalidade. Convém precisar que é multicanalidade quando a marca vende nas suas próprias lojas, mas também através de canais como os
grandes armazéns, os retailers independentes, as lojas online próprias e de plataformas multimarca, normalmente adotando uma estratégia de canais não integrada.

64

Visão Prospetiva e Estratégias ITV 2030
Contributo para um Plano Estratégico para o Setor Têxtil e Vestuário Português até 2030

Em relação à multicanalidade, a omnicanalidade traz como vantagem o maior controlo de todo o processo comercial, porém
é incontornável harmonizar a experiência de compra dos vários formatos, integrar todos os canais. Exige ter que optar.
As marcas mais relevantes sacrificaram uma parte da rede de retailers multimarcas, e acordaram com os marketplaces e
com os grandes armazéns fórmulas de comercialização que lhes permitem a harmonização dos preços e da experiência
de compra. As marcas menos relevantes, ou seja, aquelas que têm menos capacidade de assegurar aos clientes um nível
alto de sell out, para manter o controlo das operações tiveram que concentrar-se nos seus próprios canais de distribuição.
A estratégia de reorganização das marcas penalizou significativamente os retailers independentes multimarcas que, por
seu lado, evidenciaram dificuldades na criação de extensões online que fossem economicamente viáveis para os seus negócios. Mas não faltou a intenção: alguns fizeram-no de maneira desordenada, pondo à venda os produtos das marcas que
vendem nas suas lojas em marketplaces como a Amazon; outros retalhistas acordaram integrar plataformas que prestam
o serviço de “agregadores virtuais”, sendo a Farfetch o melhor exemplo dentro do luxury, e para uma segmentação menos
seletiva o Conected Store da Zalando.
Ou seja, em função da organização da plataforma temos incipientes formas de omnicanalidade.
As department store são o formato que tem maiores dificuldades em adotar uma estratégia omnicanal integral. A grande
diversidade da oferta e do número de marcas é o principal obstáculo.
Antes do início da pandemia a quota das vendas online de retailers como o El Corte Inglés e Galeries Lafayette era de aproximadamente 5%, havendo pouca conexão com as estratégias de integração online-offline.
As department store são também as mais vulneráveis diante dos pure players, as plataformas que nasceram e vendem exclusivamente online. Um facto certificado pelo forte declínio deste formato nos mercados onde o e-commerce mais cresceu nos últimos anos, em especial nos EUA, país onde a forte expansão de marketplaces como Amazon provocou uma crise
sistémica.
É notório o empenho para neutralizar a ascensão dos rivais digitais, investindo para ficar a par na digitalização, mas a
fragilidade principal subsiste: o uso de milhares de metros quadrados precisa de ser reequacionado, pois a rentabilidade
da maioria dos espaços é baixa ou negativa pelo que começam a verificar-se também na Europa o encerramento de lojas e
reestruturações.
Na última década, os pure players concentraram os seus esforços na aceleração do ritmo de crescimento, pois é o aspeto
fundamental para alcançar a rentabilidade que não chegou aos balanços da maioria destes operadores digitais.
Existem gigantescas plataformas multiproduto como Amazon e Alibaba com uma presença importante no têxtil, mas o
trabalho mais interessante foi realizado por plataformas especializadas com estratégias de produto e mercado muito diferentes. Entre o quick fashion de Boohoo e a abordagem luxury da Farfetch, não há somente diferenças na oferta e nos
preços como também no marketing de conteúdos, no aprovisionamento, na logística e na gestão dos dados.
Os pure players não renunciaram a realizar incursões nos formatos físicos para aplicar as ideias e tecnologias disruptivas
do digital, normalmente em negócios menores ou em forma de teste. Seria o embrião de experiências de omnicanalidade, pois as principais plataformas interpretam como útil para a sua consolidação algum tipo de relação presencial com o
consumidor. Também, nos últimos anos, foram testados acordos entre marketplaces e cadeias de department stores, nas
vertentes comercial e logística.
Resumindo, até 2020 a omnicanalidade para as marcas e para os retailers que tem o seu negócio principal nos canais físicos
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teve um “enfoque estratégico”, ou seja, a perspetiva da transformação do negócio; enquanto para os pure players teve um
“enfoque tático”, que seria o aumento da notoriedade, o marketing relacional e os testes de mercado.
O comportamento do mercado de consumo - a reação aos estímulos, os novos valores e hábitos dos consumidores, e a
forma como os canais de distribuição se posicionam para dar resposta à procura para prevalecer uns sobre os outros e para
gerir fatores como o risco e a rentabilidade, influenciam de maneira decisiva as opções da indústria e o impulso dado à
criatividade e à tecnologia.
Com o niilismo e o individualismo do consumidor, a Moda renunciou à massificação.
Mais elevada é a segmentação, maior é a personalização do produto, facto que acabou por ter implicações em toda a fileira
industrial. O risco de realizar a escolha errada aumentou e o antídoto das marcas foi organizar a própria oferta em séries
mais curtas, multiplicando o número de lançamentos. Representou o fim das tradicionais temporadas de venda. É certo
que o fenómeno não é novo, mas o “boom” do digital maximizou essa tendência.
Como exemplo, partindo de polos e estratégias opostas, mas com objetivos finais semelhantes, temos o ultra fast fashion
da Boohoo, Asos ou Missguided, plataformas de e-commerce que lançam milhares de novos modelos cada semana, produzidos em reduzidíssimas quantidades, em unidades fabris de proximidade.
Promovem uma produção significativa apenas dos artigos que ultrapassam um crivo de vendas previamente estabelecido.
Se por exemplo 80% dos produtos tem vendas insuficientes, os volumes em stock tão exíguos são facilmente escoados; os
restantes 20% representam uma aposta relativamente segura.
No polo oposto, temos as marcas que são uma referência na Moda e no desporto, que apostam em séries únicas e inclusive
em artigos personalizados fabricados sem intenção de reposição e que frequentemente esgotam em poucos dias.
Ainda nas gamas de segmento alto, o peso da clientela que vem de países como a China, é muito relevante. Para eles uma
parte fundamental do valor do produto e do status está relacionado ao facto de ser manufaturado na Europa.
Em jeito de síntese e para enquadrar o assunto, passamos a ter:
•

Como sistema uma moda produzida em séries curtas para controlar o fator risco;

•

Um time to market reduzido à metade em relação ao de décadas anteriores pela exigência de imprimir velocidade
à substituição de series extremamente curtas, assim como também para combater cópias das marcas de inferior
segmentação;

•

Uma maior importância da origem como parte da narrativa do produto, em especial para as gamas altas;

•

O aumento exponencial da concorrência, devido ao peso crescente das plataformas online;

•

Exigências éticas e ambientais, tanto as normativas como as ditadas pelos valores emergentes da sociedade…

Todos estes fatores moldaram o mercado, mas não produziram um movimento de reshoring – o retorno da produção terceirizada em países extraeuropeus, que possa ser considerado como expressivo.
Fizeram com que, para os ramos do negócio diretamente relacionados com o e-commerce ou para os retailers e marcas
que aumentaram a sua presença no canal significativamente, fosse mais interessante produzir em proximidade. Por outro
lado, as empresas líderes do setor luxury tiveram a preocupação de não abandonar o sourcing especializado europeu e
tentar travar e inclusive reverter a perda de know-how.
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Foram abertas novas fábricas, adquiridas outras e ainda se desenvolveram parcerias estáveis em países como Itália, França, Espanha e Portugal entre outros.
O percurso para a indústria na Europa foi difícil. A complexidade da atividade industrial foi crescente devido ao aumento de
velocidade do ciclo de desenvolvimento técnico-criativo e fabril, às novas exigências impulsionadas pela digitalização da
economia, pela exigência de personalização dos produtos e sustentabilidade em todo o processo. A capacidade demonstrada
para responder a todos estes desafios foi um fator decisivo para o cluster português, o motor da recuperação pós-2012.

Lost in transition
Em 2020, Lost in transition. Muito mais do que a uma crise assistimos à abrupta interrupção da transição que estava
em curso na última década. Uma sociedade condicionada pelas circunstâncias originadas pela pandemia mudou as suas
prioridades. O confinamento reduziu o consumo de forma não homogénea: o mercado europeu sofreu um decréscimo de
cerca de 20%, que foi menos acentuado para as marcas e os retailers de vestuário desportivo, cerca de 10%, do que para
subsetores como os acessórios, peles e calçado que sofreram quebras de entre 30% e 50%.
Importa referir que o decréscimo na América do Norte foi maior do que na Europa em mais cinco pontos percentuais, e na
Asia foi mais baixo, menos cinco pontos do que no continente europeu.
Na performance das vendas o estilo teve influência: o mais neutro das marcas da Inditex ou da Mango teve quebras de
entre 20% e 25%. As insígnias com um conteúdo estilístico marcado como a Desigual cerca de 40% das vendas. Idêntica
tendência no luxury, onde o estilo sóbrio e intemporal de Brunello Cucinelli teve uma contração das receitas de cerca de
10%, enquanto o estilo fashionable da Gucci e da Prada decresceu o dobro.
O impacto tampouco foi igual em termos geográficos. Por duas razões: a primeira é a sanitária, pois a Covid-19 não condicionou todos os países do mesmo modo. A segunda é económica, pois o grau de proteção dos Estados às empresas e aos
indivíduos é diferente em cada país, assim como a autonomia económica das famílias para resistir a crises prolongadas.
Por essa razão, Portugal e Espanha sofreram os mais severos retrocessos nas vendas a retalho de têxteis e calçado com
aproximadamente 30%; no centro da Europa a quebra foi de cerca de 20%; e em países como Noruega, Polónia ou nos
Países do Báltico, a quebra foi de cerca de 10%.
Outro aspeto que a crise da Covid-19 trouxe é o desequilíbrio entre os canais de distribuição. As tendências previstas para
os próximos 10 anos aceleraram bruscamente.

Mas quais tendências?
Para começar o ocaso dos retailers independentes multimarcas. Dependem da venda presencial e a fragilidade financeira
era já notória, pelo que são milhares as lojas que não reabrem após o lockdown. Será o definitivo declínio do canal?
A apocalypse retail que dizimou os department stores americanos no último quinquénio chegou também aos europeus
empurrada pela pandemia. Alguns entraram em processos de falência técnica enquanto outros aceleraram restruturações
que antes da crise procediam lentamente. Neste período a solução passou por concentrar todos os esforços no comércio
online, uma estratégia que amenizou a quebra das vendas, mas não equilibrou as receitas que deixaram de ser realizadas
nos estabelecimentos físicos.
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Para todos os formatos com raízes no comércio físico incluindo as lojas monomarca, a crise da Covid-19 significou a suspensão
do desenvolvimento das estratégias de omnicanalidade, facto que para os department stores será especialmente negativo.
A sinergia online-offline foi, entretanto, substituída por estratégias de e-commerce. Grandes retalhistas ibéricos como o
El Corte Inglés converteram-se em marketplaces.
Se é possível afirmar que na crise da Covid-19 houve vencedores, estes foram os pure players. Os gigantes do multiproduto
como a Amazon ou os chineses JD, T-Mall, Taobao, e os especialistas da Moda como Zalando, Farfetch, Asos, Boohoo,
entre outros.
O peso do e-commerce mais que duplicou na Europa, onde alcançou uma quota de cerca de 25%, seguindo a mesma tendência de aumento de participação da América e Asia, e contribuindo também para que as marcas e as cadeias fast fashion
pudessem reduzir o impacto negativo nos resultados pelas vendas que deixaram de realizar nas lojas físicas encerradas
durante o lockdown.
Entre todos os formatos de distribuição foram as plataformas especializadas as que tiveram menos dificuldades em dimensionar a logística, contando ainda com a vantagem das maiores facilidades de aprovisionamento pois houve um afunilamento da oferta em direção à venda online.
O cenário de desenvolvimento previsto para o período de 8-10 anos concretizou-se em apenas alguns meses, alavancado
pelo forte crescimento das plataformas generalistas como Amazon, cerca de 40%, e também pelo crescimento dos marketplaces especializados que superou os 25%. Estes resultados são ainda mais importantes porque o consumo decresceu e
todos os outros canais perderam quota de mercado.
O momento é excecional e o cenário atual não é definitivo, mas é evidente que o alarme sobre o perigo duma concentração
excessiva no setor da distribuição disparou.
Os grandes grupos do digital marcam esta tendência, pois mais de 50% do e-commerce mundial está nas mãos de apenas
seis marketplaces generalistas — ainda que a inclusão do mercado chinês e das suas plataformas provoque uma distorção
na leitura deste tipo de dados.
Amazon, o mais importante marketplace em ocidente, fechou 2020 com uma quota de mercado de cerca de 12% de todo o
vestuário e calçado consumido nos EUA. Na Europa essa quota poderia estar já próxima da metade.
O forte aumento da influência das grandes plataformas generalistas como Amazon e dos marketplaces especializados,
motivado pela debilidade das marcas e dos retailers que tiveram problemas em lidar com o fecho intermitente e a menor
atividade nas lojas, é um problema que poderá incidir no futuro.
Entretanto, observamos na Europa o que a América tinha antecipado: a queda de grandes retailers como Arcadia ou Debenhams, cujas marcas e ativos dos negócios digitais foram adquiridos por e-tailers (lojas online que revendem maioritariamente produtos de marcas terceiras) como a Asos e a Boohoo enquanto a parte física do negócio será dissolvida.
Havia uma importante estratégia para fazer frente aos pure players através da omnicanalidade. A crise da Covid-19 desintegrou essa possibilidade, e com isso os department store se tornaram uma potencial presa dos operadores online.
Entretanto de 2020 também se herdaram notáveis desequilíbrios na sociedade.
O eufemisticamente chamado smart working mudou a forma de trabalhar de milhões de pessoas e teve influência clara nos
hábitos das pessoas em múltiplos aspetos das suas vidas. Será interessante compreender o impacto no consumo de ves68

Visão Prospetiva e Estratégias ITV 2030
Contributo para um Plano Estratégico para o Setor Têxtil e Vestuário Português até 2030

tuário e calçado que terá a sistematização do teletrabalho, considerando que ao contrário doutros aspetos como a menor
socialização ou a crise económica poderá não ser um fenómeno passageiro.
Quem ousou fazer umas primeiras estimativas sugere que os indivíduos que passam a trabalhar em casa reduzem o gasto
em vestuário e calçado em 50%, que seria uma percentagem superior à do decréscimo do gasto na mesma rubrica de quem
se reforma.
É cedo para chegarmos a conclusões fiáveis, pois doutro lado é anunciado que as plataformas para videoconferências
começam a perder parte de seus clientes no primeiro trimestre de 2021. Mas vale a pena reter este dado como possível
variável de cara ao futuro.
Em 2020, também se verificou uma polarização social inédita nos últimos decénios. Milhões de pessoas ficaram sem ocupação, e não somente pessoas que perderam o emprego como também empresários que tiveram que fechar a própria atividade e ficaram sem qualquer rendimento. Trata-se de uma população que só poderá ser integralmente reabsorvida pelo
mercado de trabalho ou por novas oportunidades de voltar a empreender com a completa superação da pandemia, ou seja,
com o avanço do processo de vacinação em curso em todo o mundo durante o 2021.
No polo oposto temos milhões de pessoas que trabalham em atividades não afetadas pela pandemia ou que vivem de rendimento ou são pensionistas, que perante o confinamento e a incerteza do futuro acumularam um dos mais elevados níveis
de poupança de que há memória.
Em 2020, a poupança terá aumentado cerca de 20% chegando a atingir 35% do rendimento, montantes estes que decrescem à medida que o lockdown abranda, mas que permanecem muito acima do que é normal.
Uma “poupança forçada” em parte por falta de opções de consumo e em parte por precaução. Para uns, o consumo mudou
drasticamente devido à queda nos rendimentos, e neste grupo, ao contrário do passado, não se incluem exclusivamente
os mais pobres. Para outros, o consumo mudou porque optaram pela prudência e adiaram gastos e planos, ou ainda pelas
restrições de mobilidade e de socialização —- o setor da Moda foi especialmente prejudicado neste aspeto.
Face aos cenários expostos, a indústria transformadora regrediu 5-6 anos, quer ao nível dos investimentos tecnológicos,
comerciais, de sustentabilidade, etc., bem como na maioria dos casos também nas receitas, apesar da resiliência do setor
que, uma vez mais, ficou provada com as empresas a fazerem o possível para se reinventar nesta fase, fabricando equipamentos de proteção individual (EPI) especialmente máscaras.
Estas ações foram paliativas e provisórias que serviram para aguentar efeitos da crise sanitária e complementar aos apoios
às empresas promovidos pelo Governo e cofinanciados por programas da UE

Que futuro?
Numa perspetiva para 2022 e tendo em conta que poderá ser provavelmente o primeiro ano da era pós-Covid analisaremos
a forma como a sociedade irá emergir da crise, designadamente, a nova configuração do setor da distribuição que devido
à sua influência deverá marcar o percurso da indústria transformadora na próxima década.
Na Europa dos 27, a recuperação económica será desigual, considerando os diferentes níveis de impacto da pandemia nas
diversas estruturas económicas dos Estados e a forma como cada Governo decidirá utilizar os fundos destinados a recu-
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perar as atividades produtivas. Importa salientar que em relação à grande recessão de 2008, existe uma maior firmeza dos
principais atores económicos internacionais para enfrentar a crise.
A Ásia passou antes pela pandemia e deixou-a rapidamente para atrás, e já cresce. Os EUA foram devastados pela Covid-19, mas reagiram de forma rápida no processo de vacinação e a recuperação económica será muito mais célere que a
europeia. É muito importante pois são o principal mercado importador do mundo.
A Europa mostrou uma atitude positiva em relação aos países mais debilitados pela crise, e os ibéricos estão entre eles,
refletindo-se nas decisões sobre a distribuição de fundos e a abertura do BCE ao aumento do endividamento para fazer
frente à complexa situação.
A base da reconstrução que é a financeira parece assegurada, resta confirmar a eficácia e a prontidão na utilização dos
recursos.
Os Estados que consigam proporcionar suporte às empresas solventes, apoiando-as para o almejado salto de competitividade em temas como a digitalização, sustentabilidade, tecnologia, criatividade no I&D e nos processos comerciais, sairão
reforçados.
Empresas mais fortes absorverão as altas taxas de desemprego geradas pela crise e uma economia que cresça tendo como
base a inovação multiplicará o número de empreendedores de start ups ou microestruturas prestadoras de serviços qualificados.
Será menos difícil introduzir mudanças estruturais e um excelente momento para um reset na economia produtiva, mas
sobretudo será fundamental conseguir a inclusão dos jovens, os mais castigados com a perda de emprego e de rendimento,
no novo ciclo económico.
Qual será a evolução da sociedade e dos hábitos de consumo?
Intuiremos muitas coisas na segunda metade de 2021, com o processo de imunização em estado avançado.
Com o início da recuperação económica, provavelmente em 2022, a coincidência de dois fatores será a alavanca dum ciclo
de aceleração do consumo: são a poupança acumulada já mencionada com anterioridade neste trabalho, conjugada à euforia pelo fim dos sucessivos confinamentos e restrições à socialização.
Gostaria de suportar esta ideia com algumas conclusões que o eminente sociólogo de Yale, Nicholas Christakis, aponta no
seu livro Apollo’s Arrow.
Christakis argumenta que a retoma da normalidade económica e social pós-Covid trará uma fase comparável aos loucos
anos 20 do século passado. Afirma que muitas interações sociais serão procuradas como contraponto ao período de distanciamento vivido.
O sociólogo vai mais longe e até prevê a imoderação nas relações entre as pessoas e no consumismo, bem como uma provável retração da moral religiosa.
Assistiremos, pois, a um “efeito rebote” no consumo, que as empresas terão que saber gerir após meses de redução das
atividades.
No início, o turismo e as atividades que fazem da socialização a base do seu negócio, restauração, espaços de “movida”, desporto, etc., serão o motor da atividade, e esse boom terá um reflexo indireto positivo no consumo de vestuário e calçado.
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Com a crise sanitária ainda não totalmente superada, já é percetível o ímpeto de parte da população em querer recuperar
o tempo perdido.
O problema é que este tipo de crescimento não é sustentável e tampouco acaba por gerar uma mudança no ciclo económico que possa prolongar-se no tempo. É como uma labareda que rapidamente perde vigor. Teremos uma etapa de vertiginosos picos de vendas seguidos de quedas importantes, até que a estabilização do emprego e a recuperação económica
venham a consolidar-se.
A experiência adquirida durante a pandemia mudará a forma de consumir, mas não a orientação da sociedade.
Haverá uma proporção de compras online maior, pois todos os segmentos da população se familiarizaram com o sistema,
e se existiam barreiras em algumas faixas da população deixaram de existir; como já foi apontado, teremos mudanças nas
escolhas e no volume de vestuário consumido nas franjas da população que trabalhará em casa.
Mas os valores sobre os quais se vinha cimentando a sociedade desde a década passada não só se mantêm vigentes como
serão reforçados.
Os pontos a destacar são:
A pós-modernidade, fenómeno sociopsicológico que desenvolveu a sua estrutura de pensamento no último terço do
século passado, teve no progresso tecnológico e na evolução da economia do século XXI um terreno fértil para que os seus
postulados se assentassem na sociedade. Já falamos do niilismo como a não aceitação dos dogmas tradicionais e a perda
de crédito das hierarquias, e sua influência na Moda. Esse carácter persistirá e continuará a expandir-se fora do Ocidente,
sobretudo entre as elites.
A pós-modernidade distingue-se, entre outras coisas, pelas contradições que convivem num mesmo indivíduo.
Apontando algumas das mais evidentes que são:
•

A crescente valorização da natureza … em coexistência com o consumo compulsivo.

•

O declínio das religiões e das crenças tradicionais … o nascimento de “religiões laicas”, como as que valorizam a
natureza, assim como a reconceptualização da justiça social.

•

Enfoques hipercríticos com o consumismo … ao mesmo tempo que se exige aos símbolos do consumo que sejam
protagonistas da transformação social.

•

As grande figuras e mitos aparecem e desaparecem de forma fulgurante e fugaz …, mas será incessante a procura de
novos símbolos e referências para orientar os estilos de vida.

•

A atração pelo alternativo na procura pela diferenciação … e a emulação das modas sociais.

•

O individualismo e o narcisismo enfatizado nas redes sociais … e o espírito hipercrítico perante a falta de solidariedade.

•

O culto ao corpo como uma constante … a luta pela inclusão e a aceitação de todos os corpos e etnias.

•

O abandono do idealismo e da ideologia … e o crescente prestígio do ativismo social, da defesa da liberdade de expressão e da manifestação em praça publica.

•

O descrédito dos meios de comunicação …, mas o que não aparece nos meios não existe.

•

A gigantesca emissão e consumo de informação … tudo na comunicação é convertido num efémero entretenimento.
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•

O desalento com as perspetivas do futuro … a procura por satisfazer o imediato, com um crescente desinteresse
pelo passado e um baixo comprometimento com o futuro.

•

O culto à tecnologia, a ambígua relação com a ciência; o interesse pelo apocalíptico.

•

Multiplicam-se as fontes de conexão entre as pessoas, entretanto cresce a solidão e virtualizam-se as relações.

Na pós-modernidade o objeto de consumo adquire, mais que nunca, significados relacionados com a experiência que
possa proporcionar. A satisfação do imediato, a utilidade para socializar, para expressar a individualidade, o próprio posicionamento e a ideologia e inclusive uma identidade do indivíduo, mais ainda do que o status social.
Teremos um gradual, porém inexorável, declínio do neutral, do impessoal, mesmo nos produtos destinados à grande difusão.

A sustentabilidade ambiental é a prioridade.
Parecia uma busca utópica e radical de jovens e ambientalistas, esquivada durante anos pelos poderes político e económico. A pressão contínua de setores cada vez mais representativos e influentes da sociedade, em simbiose com a comunidade
científica, convenceu a política internacional para uma mudança de rumo.
Na última década vimos um metafórico dobrar do Cabo da Boa Esperança para a green economy que se tornou o principal
eixo dos projetos empresariais em praticamente todos os setores. O fenómeno abrange todos os países desenvolvidos e
convém notar a adesão crescente da sociedade chinesa.
Usarei um exemplo do setor alimentar para fazer uma analogia sobre o novo enfoque da indústria. Na génese do movimento ambientalista impunha-se como eco-friendly a ausência de manipulação dos produtos. A filosofia dum regresso ao
genuíno, onde se idealiza o passado e manifesta o anseio por um decréscimo do consumo.
Na nova era em que as empresas decidem que a sustentabilidade ambiental será a base dos seus negócios, observamos uma
abordagem ambiciosa e futurista. Magnatas como Bill Gates, atualmente o maior proprietário de terras agrícolas da América, investem milhões de dólares no desenvolvimento de alimentos processados a partir de matéria vegetal e reproduzem
de forma extraordinariamente fiel os produtos de origem animal.
Qual o argumento para justificar o investimento num produto vegetal idêntico em textura e sabor ao da carne? A pecuária
é um dos sistemas de produção de alimentos que mais contribui para o aquecimento global e dá origem ao desmatamento. A este argumento há que somar a tendência em humanizar a relação com os animais, pelo que, ao aspeto científico, é
adicionado o emocional.
Em conclusão, são criados produtos green que passam por processos de investigação e desenvolvimento sofisticados e que
se destinam ao consumo em massa, mostrando desde já um enorme futuro comercial. Afinal são produtos eco-friendly
absolutamente high tech que alteram qualquer lógica do passado.
Salvaguardando as diferenças entre setores muito diferentes, um raciocínio parecido se impõe na Moda.
Ao contrário da primeira geração de produtos green minimalistas no design e modestos na variedade e que tiveram no
posicionamento underground do seu nicho de clientes a senha de identidade, a nova vaga de Moda eco-friendly chega
impulsionada pela tecnologia e por novos materiais têxteis que abrem um grande espaço para a criatividade e desenvolvimento de novos produtos.
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Veremos durante esta década completar a transição daquele que foi um negócio de nicho para um enfoque absolutamente
mainstream e central no negócio da Moda.
Uma Moda sustentável não se limitará à procura do baixo impacto ambiental dos materiais, processos de acabamento e
manufatura: o impulso será dado à circularidade, desde o processo industrial até o fim do ciclo de vida do produto nas
lojas. O percurso será exigente. O forte estímulo inicial chegou da sociedade civil, os trilhos são traçados pelos Estados
através das normativas, mas agora o processo está nas mãos das empresas que estão a reorientar a indústria.

A ética da empresa será um tema cada vez mais central.
Na indústria reorientar o foco do negócio para a sustentabilidade ambiental e desse pressuposto inventar novos produtos
e narrativas para a marca, é um assunto palpável e concreto.
Muito diferente são aspetos como a ética, associada a crises de difícil gestão. A reputação é um ativo cada vez mais importante e difícil de defender. As redes sociais são uma caixa de ressonância com capacidade de multiplicar qualquer noticia
de forma viral e, em alguns casos, distorcer a realidade.
As vertentes neste tema são duas: a da relação direta entre as marcas e o consumidor, e a que tem um alcance geopolítico.
A da relação entre o consumidor e as marcas envolve parâmetros que possuem um impacto económico e sociocultural
relevante. O controle da cadeia de aprovisionamentos é cada vez mais apertado e os sistemas de rastreabilidade serão
tornados mais acessíveis aos consumidores.
Na medida em que as questões éticas tenham um peso semelhante às ambientais, o que virá a acontecer nos próximos
anos, os planos de governança das empresas se tornarão mais profissionais e atentos a todas as variáveis. A ética nas relações com a força de trabalho, direta ou subcontratada; nas finanças; ética nas relações com as minorias; será redobrado o
cuidado com a comunicação e respeito pela propriedade intelectual alheia.
As grandes marcas necessitarão de pequenos “ministérios da transparência” transversais no âmbito da empresa para governar todas as variáveis e diminuir a própria vulnerabilidade.
Recentemente tivemos o exemplo do e-tailer britânico Boohoo que, com a adoção da estratégia de produções test and
repeat antes explicada, confeciona os pequenos volumes em fábricas de proximidade, concretamente em Leicester. A denuncia nos meios de comunicação, amplificada pelas redes sociais, da existência de mão de obra escrava provocou a ameaça da CBP — Alfândegas e Proteção de fronteiras dos EUA, da proibição das importações, o que trouxe uma fortíssima
queda das ações da empresa. A administração da Boohoo reagiu tarde, mas nomeou um ex-magistrado para rever o seu
programa “Agenda para a Mudança”. Algo não funcionava e teria que ser corrigido.
Todos os grandes grupos têm vindo a antecipar a este tipo de situações criando severos códigos de conduta para a cadeia
de abastecimento. Esta realidade, ou seja, a exigência dum comportamento ético que é norma para qualquer empresa
ocidental, paradoxalmente pode converter-se num escolho para os negócios no oriente. O caso mais difícil envolve as
relações com a China, país fundamental pois representa cerca de 20% do mercado mundial de artigos de luxo, produzidos
em parte na Europa, para além de ser um mercado incontornável para qualquer marca e retailer com ambições globais.
O gigante do oriente coloca as empresas europeias perante um impasse: os códigos éticos não podem questionar o país.
Recentemente um caso emblemático envolveu o grupo sueco H&M, que anunciou que suspenderia o uso do algodão da
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região de Xinjiang, uma das principais do mundo, como resposta à denuncia de suposto trabalho forçado nas plantações
que a minoria uigure seria submetida pelo governo de Pequim. Um posicionamento em sintonia com a habitual forma de
estar do gigante sueco.
A reação foi furibunda: boicotes pilotados com pedidos de expulsão da H&M da China, e a eliminação da insígnia dos
marketplaces locais para além da interrupção das apps dos operadores mais importantes como Huawei, Xiaomi, Vivo y
Tencent. Nike, New Balance, e várias outras marcas ocidentais sofreram com intensidade diferente apelos ao boicote.
Concluindo, num mundo hipersensível e mediatizado a gestão da envolvente ética do negócio será um desafio constante
para o posicionamento das marcas e também da indústria. Integrará o argumentário de clusters do STV que organizarão
as empresas de forma associativa para oferecer respostas coletivas à procura dos grandes clientes contratantes. A ideia
de clusters éticos, que certifiquem todas as partes da fileira, inclusive com a adesão de ramificações extraeuropeias para
processos a montante, por exemplo, as plantações de algodão orgânico, e a jusante, como por exemplo manufaturas complementares fora do território nacional, poderia ser uma opção equacionável para o cluster português.

Poucos aspetos influenciam a Moda como a evolução dos costumes de mulheres e homens.
As chamadas “revoluções sexuais” representam o ponto mais alto das mudanças de hábitos, e normalmente acontecem
com a luta de uns e a oposição férrea de outros até que um novo paradigma sedimenta.
O século XX no Ocidente e noutros lugares que se espelharam na evolução dos costumes na América e na Europa, foi o da
luta pelos direitos da mulher. Tivemos, sequencialmente, o reconhecimento do seu papel na sociedade, a igualdade jurídica, a igualdade de oportunidades no campo da educação, a igualdade de remuneração para o mesmo tipo de trabalho,
e, de forma transversal, a revolução sexual, ou seja, o direito de dispor com autonomia de seu próprio corpo. Este último
ponto foi culturalmente o mais disruptivo.
A luta das mulheres, especialmente no Ocidente, alcançou grande parte dos objetivos pretendidos. É verdade que ainda há
um percurso para ser completado, mas os pilares básicos que são a igualdade, a liberdade e a educação, onde a mulher já
prevalece, estão bem assentes. A evolução no século XXI está a ser espantosa: calcula-se que em 2000 a percentagem da
riqueza mundial em mãos das mulheres era de 15%; em 2030 o prognóstico é que essa percentagem passará a 55%.
A próxima revolução no âmbito da identidade sexual será muito mais disruptiva. Trata-se da ideologia de género, na qual
se afirma que os sexos não são uma realidade biológica, mas sim uma construção social, igual ao papel dos géneros na sociedade; alguns teóricos chegam mais longe e defendem que sexos e género não se limitam a apenas duas possibilidades,
masculino e feminino.
É fácil imaginar que esta tese, que tem implicações políticas e de transformação social importantes, pode significar a médio-longo prazo uma importante mudança na perceção que homens e mulheres tem de si próprios. São teorias que têm
encaixe na atualidade porque vivemos em sociedades pós-modernas, nas quais o relativismo é o terreno ideal para que
germinem e se desenvolvam.
O feminismo nasceu com a ilustração e demorou mais de 150 anos em transformar a sociedade. A ideologia de género tem
como ponto de partida teorias que começaram a ser aprofundadas faz 30 anos. Começamos a sentir a sua presença em
campos como a cultura, a arte e o consumo só nos últimos 10 anos, e não conhecemos ainda de que forma se irá sedimentar na sociedade após o inevitável processo de maturação em curso, fruto do debate político e em praça pública.
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Ficando à margem do debate de quem é pró ou contra, pois não é o objetivo deste trabalho, o que sim se pretende é registar
o impacto no mundo da Moda, pois é claro que o conceito é atraente para muitas das marcas líderes, ou na componente de
construção da imagem em que se assinala a ambiguidade gender fluid e no próprio processo criativo, ou, em casos como o
da Gucci que adotou em campanhas recentes os postulados da teoria QUEER de forma militante.
O fenómeno é talvez pouco importante do ponto de vista comercial, mas é já relevante pela sua influência nas tendências
sociais e no sistema de criação. Aspetos comportamentais e estéticos que revoluções deste tipo trazem merecem atenção
pois marcarão a perceção que se tem do campo da Moda.
Em forma de resumo:
•

A pós-modernidade traz-nos um consumidor poliédrico e contraditório. No consumo será a supremacia do significado e da experiência; qualquer produto ou processo terá uma história agregada.

•

Viragem para um tipo de green economy diferente da que tinha sido imaginada faz uma década. Será uma Moda
eco-friendly criativa, científica, competitiva, mainstream.

•

O auge do modo de pensar ativista conduzirá a confrontarmos a ética dos produtos de que nos abastecemos e o
comportamento das marcas/empresas que os produzem, com as nossas próprias crenças e práticas de consumo.
Terá um desenvolvimento num binário paralelo ao ambiental e a sua complexidade talvez seja maior para as empresas.

•

O avanço da discussão sobre a perceção dos géneros implica um novo horizonte para a criatividade estilística, para
a comunicação e para o consumo e tem, num futuro próximo, uma importância superior ao aspeto económico. Poderemos assistir a uma reconceptualização de todo o setor da moda, especialmente nos segmentos mais altos. Não
se quis ignorar nesta análise uma “folha em branco” que começou a ser escrita.

Omnicanalidade 2.0
por um reposicionamento do espaço de venda presencial
Neste trabalho foi sinteticamente explicado o processo de transição nos canais de distribuição antes do início da pandemia e os efeitos da crise da Covid-19 durante 2020 e os primeiros meses de 2021. Foi destacado o desigual impacto que
teve entre os operadores que dependem de espaços físicos, assim como a solução paliativa que foi o comércio online. Foi
apontada também, a projeção dos pure players, os vencedores nesta fase da crise, assim como o risco duma excessiva concentração na distribuição.
Para o enfoque sobre o futuro, será interessante explorar novas pistas sobre o comércio presencial na era pós-Covid, e
sobre o desenvolvimento do comércio online nas suas diversas vertentes.
É um facto adquirido que o digital ganhou muito terreno no último ano e meio e que a volta à normalidade sanitária não
significará um regresso ao status quo anterior à pandemia. Retalhistas e marcas conhecem esta realidade e não tiveram
dúvidas em cortar, em alguns casos drasticamente, a sua rede de lojas físicas: cadeias fast fashion, lojas monomarcas e
department store, praticamente sem exceções.
Mas longe de desaparecer ou ver a sua posição no cenário do comércio definitivamente comprometida, o futuro trará a
médio-longo prazo uma vigorosa reinterpretação do espaço físico de comércio. Este tema é debatido há vários anos, mas
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na realidade muito pouco se avançou historicamente na relação entre o consumidor e a loja, pois o modelo manteve-se
sustentável com poucas mudanças.
A última transformação realmente importante aconteceu nos anos 90 e foi promovida pela Zara, mas foi uma revolução
logística — a loja sem armazém. Hoje o comércio em espaços físicos atravessa um momento disruptivo, senão mesmo
apocalíptico, pelo que temos pela frente opções muito mais radicais de mudança.
Testemunharemos uma nova fase no processo de integração com a retoma dos planos anteriores à pandemia, mas com
ideias e um impulso mais ambiciosos. Será a OMNICANALIDADE 2.0, a gerar um novo tipo de transações, criar novas
relações e um forte engagement.
No domínio das transações comerciais herdámos da crise o impulso à definitiva integração das operações online-offline,
pois os retalhistas tiveram que vender os stocks das suas lojas físicas através dos diversos canais online. No futuro, não
será aceitável que um comprador possa abandonar o ponto de venda de mãos vazias porque um tamanho, cor ou quantidade não pode ser comprado ou porque o produto não se encontra fisicamente na loja, enquanto na loja online é possível
ter uma resposta de serviço próxima aos 100%.
O padrão de eficiência de todo o sistema passará a ser o do canal online.
Para as marcas e cadeias de retalho especializadas o próximo passo é que nos espaços físicos e virtuais o consumidor possa ter acesso aos mesmos produtos, ainda que as táticas de exposição sejam as próprias de cada canal, promovendo-se a
plena interação comercial — a utilização de meios digitais para unir os espaços online e offline.
A capacidade de dispor da gama completa de produtos na loja online é infinitamente superior à do canal físico, porém essa
realidade não exclui que no futuro possa ser comum que se encontrem acessíveis e possam ser “experimentados” no ponto
de venda de forma virtual. A tecnologia já existe.
Trata-se de aproximar o lado comercial da omnicanalidade da gestão que realiza uma marca como Apple, onde o físico e
o online funcionam em forma de espelho, naturalmente com a salvaguarda das diferenças de complexidade especificas do
campo da Moda.
O encerramento de milhares de pontos de venda forçado pela reconversão das cadeias e pelo fecho definitivo de muitos
negócios em todos os ramos, mudará a fisionomia das cidades. Não será igual em todos os sítios, mas nas principais metrópoles e cidades intermédias produzir-se-ão vazios que representarão uma oportunidade para repensar radicalmente
o conceito de espaço e marca.
O futuro da loja física é o espaço gerador de experiências com uma função de marketing ativa para além da comercial, e
haverá grandes possibilidades de a criar.
A aposta deverá ser o aprofundamento da ideia do “terceiro lugar” que poucas, mas brilhantes marcas hoje propõem no
mundo. A hibridização dos espaços será uma das ideias mais interessantes, envolvendo atores muito diferentes.
Mas procuremos ser concretos na explicação…
As lojas sacrificadas serão os espaços sem utilidade para um conceito omnicanal avançado.
Haverá uma evolução no conceito que hoje conhecemos como flagship store. A flagship store hoje é o lugar no qual se expõe e vendem os produtos alinhando os conceitos mais atuais da marca e a estética do espaço. A ideia é que o ambiente da
loja valorize os produtos e que seja proporcionado o melhor serviço ao cliente.
76

Visão Prospetiva e Estratégias ITV 2030
Contributo para um Plano Estratégico para o Setor Têxtil e Vestuário Português até 2030

As lojas de cadeias de segmentação mais baixa têm como objetivo estar bem abastecidas, que o ambiente facilite as compras e transmita a melhor impressão do justo valor dos produtos. As marcas e luxo, pelo contrário, personalizam o atendimento.
No futuro, o conceito do espaço comercial se renovará completamente porque o papel da marca também passará por um
período de transformações, em especial aquelas que agregam um maior valor imaterial à oferta. Em anteriores partes deste trabalho já se assinalou a metamorfose da sociedade, pois é a base deste processo de mudança.
A flagship store experiencial é o espaço pensado para o compromisso e para a geração de tráfego assim como para o reforço
do marketing da marca. Há que ir muito mais longe em relação ao que foi feito até hoje pois na conceção da loja como um
“terceiro lugar”, esta é um polo de atração e entretenimento que também vende produtos, e não unicamente um espaço
onde o consumidor pode encontrar artigos melhor ou pior expostos.
Uma crise global como a atual, que abrange quase todos os setores, desde o comércio, ao turismo, gastronomia, comunicação, eventos artísticos, imobiliário, etc., representa uma oportunidade para o florescimento de novas ideias de cooperação transversal que podem facilitar a criação de espaços híbridos multifuncionais.
A hecatombe no imobiliário comercial pode permitir às empresas que queiram partir para este género de abordagem aceder a espaços de dimensões maiores e neles criar ambientes que possam contribuir para um maior engagement entre o
cliente e a marca ao mesmo tempo em que se geram novos tipos de transações. Lugares de interação e negócio que venham
somar aos produtos que são o core business da marca, com outros integrados através de parcerias.
Em função da identidade da marca muitos tipos de propostas podem ser agregados, como produtos associados ao lifestyle, serviços, pop-ups culturais, música, gastronomia, cinema alternativo, eventos in-store ou fora da loja, naturalmente
conectado num único espírito.
Salvo exceções como algumas flaghships de grandes marcas de desporto ou, noutra dimensão, exemplos como o da marca
americana Deus ex machina, o que foi feito até hoje é experimental e sem uma visão estratégica de conjunto. O novo espírito do negócio passa pela capacidade criativa de articular parcerias, e pela perceção de que tudo deve estar pensado para
gerar direta e indiretamente receitas de forma a tornar economicamente sustentável o espaço.
Na OMNICANALIDADE 2.0 é mais do que plausível que as marcas mais relevantes optem por ter um menor número de
pontos de vendas, de maiores dimensões, e que reúnam algumas ou muitas das características que foram apontadas para
os flagship stores do futuro. Tudo perfeitamente integrado com a loja online, como é natural.
Mas as lojas físicas não serão todas flagship nem terão as dimensões que permitam criar espaços híbridos e multifuncionais. Apesar disso a filosofia da marca não se afastará da evolução que está a ser preconizada. Espaços de menores dimensões ficarão integrados em zonas públicas/urbanas e privadas/centros comerciais, que desempenham pelo seu espírito o
conceito do “terceiro lugar”.
Determinados bairros característicos, como por exemplo Grünerløkka em Oslo, Neukölln em Berlim, Malasaña em Madrid, Trastevere em Roma, algumas partes do Bairro Alto e do Chiado em Lisboa ou da Baixa do Porto, que potenciaram
comércio e a restauração cool e tem um poder de atração turístico; ou as artérias do comércio de luxo como Faubourg
Saint-Honoré e Avenue Montaigne em Paris, Via Montenapoleone em Milão, Via Condotti em Roma, ou, numa ótica
ibérica, Serrano em Madrid, Paseo de Gracia em Barcelona e a Avenida da Liberdade em Lisboa, continuarão a ser importantes para marcas de diverso tipo.
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Ao contrário, nos centros comerciais haverá uma dura seleção natural e muitos desaparecerão, assim como será necessária uma profunda atualização do formato pois alguns dos pilares que representaram o seu sucesso no passado perderão
força se considerarmos a direção que está a tomar a sociedade.

Reflexão estratégica sobre o comércio online, a Moda e o Futuro.
A estratégia não será única, pois temos pelo menos quatro vertentes na abordagem do canal:
•

A dos marketplace que tem como base do negócio as terceiras marcas que incorporam ao portal de vendas. Temos
os generalistas como Amazon, que não são seletivos e operam diretamente com as marcas ou com qualquer revendedor que as comercialize _ é de assinalar que chegam a coincidir como concorrentes, vendendo o mesmo produto
por preços diferentes.

•

Temos também os marketplaces especializados no setor da Moda, que são em distintos graus mais seletivos tanto
em termos do tipo de marcas e/ou retailers que aceitam agregar à plataforma, p. ex. Zalando, como também na segmentação de marcas, p. ex. Farfetch ou Yoox dedicadas ao luxury. Podem ser definidos de multimarcas já que o peso
das coleções próprias no global das vendas é minoritário ou nulo.

•

A terceira macro vertente é a dos e-tailers semi-verticais ou verticais. Neste trabalho já foi citado o exemplo da
Asos que tem como base do seu negócio as suas próprias marcas e produtos, que complementa com uma seleção de
artigos muito comerciais de marcas internacionais como Tommy, Boss, Emporio, CK, The North Face, etc., às que
soma pequenas marcas de autor. Totalmente vertical é a Boohoo que opera com uma estratégia de produto e marca
própria. Nestes pure players a coleção própria tem o papel principal ou único.

•

A quarta grande vertente é a dos retailers e as marcas que serão omnicanais já que continuarão a ter uma forte presença nos canais físicos articulada com a estratégia online.

Em cada uma das vertentes referidas, apesar dos aspetos comuns em qualquer negócio online como podem ser o posicionamento SEO e SEM, a logística, a interface e a navegabilidade, o sistema de dados, a exploração dos big data, cada um dos
operadores tem prioridades estratégicas especificas:
•

Os grandes marketplaces generalistas concentram-se na criação dum ecossistema que seja imbatível na ótica do
consumidor.

Amazon procura antecipar os desejos do cliente com o uso mais avançado dos big data; a satisfação das mais rápidas entregas; praticar uma quase nula burocracia nas devoluções com a rápida recuperação do dinheiro; a proposta dum sistema
de crédito fácil para as compras; profundidade na oferta com a política do preço mais baixo.
Quem concorre com Amazon no Ocidente, ou detém uma posição semelhante na China ou Japão, procura construir exatamente o mesmo tipo de ecossistema.
No futuro este tipo de operadores será uma opção para as Marcas que não priorizam um posicionamento comercial estruturado, pois p. ex. Amazon é um marketplace extremamente comercial, mas não proporciona o ambiente ideal para se
fazer branding; o canal poderá ser opção também para algumas grandes marcas que tem o poder de negociar uma store
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dentro das plataformas e desta forma aproveitar o enorme fluxo de clientes do sistema para vender alguns produtos das
suas gamas sem perder o controle do posicionamento.
Depois temos os marketplaces especializados que vendem produtos de segmentos superiores. Priorizam que a interface
proporcione a melhor experiência de navegação; marcas fortes que ajudem a alavancar o tráfego e com as quais seja possível personalizar ações comerciais; gamas suficientes das marcas selecionadas; e naturalmente conseguir que o preço
de venda dos produtos seja mais competitivo do que nas plataformas concorrentes. É difícil que muitos operadores dum
mesmo segmento possam conviver no mercado pelo que se anuncia um duro processo de seleção onde só perdurarão os
melhores. Assistiremos a um desenvolvimento em horizontal com marketplaces estruturando propostas muito diferentes
umas das outras para evitar sobreposições. Ideias de omnicanalidade pensadas a partir do digital chegarão destes operadores como fator de diferenciação do negócio.
Os e-tailers especializados e verticais são para o e-commerce o que fast fashion representou para o retail nos anos 90.
A estratégia centra-se em multiplicar a oferta e reduzir aos mínimos os ciclos de vida dos produtos. Se nos restantes formatos a análise dos dados e os sistemas preditivos são importantes, aqui são o centro da estratégia.
Já foi apontado que o sistema test and repeat praticado pelas plataformas representa o lançamento de milhares de artigos
cada semana para serem testados — comercializados em pequenas quantidades, sendo que o sistema define em poucas
horas em quais artigos deve ser ampliada a produção.
Aqui teremos um aspeto novo que ganhará importância: as coleções passam a ser definidas com base da análise dos dados que são recolhidos. São infindos os matizes que podem ser levantados e processados por uma competente análise
dos dados em tempo real, como: tipos de modelagem; tons, texturas, padrões; materiais, formas de combinar todas estas
variáveis, custos.
A tecnologia é utilizada para criar um sistema altamente reativo pensado para reduzir ao máximo os riscos. Procura-se
aprofundar o conhecimento das reações do consumidor e com uma grande velocidade gerar novos artigos pois a informação recolhida é útil se é transformada em produtos em tempo real — até 3 semanas entre a “criação” e o momento em que
os artigos passam a estar disponíveis na plataforma.
Este sistema altamente eficiente tem outro ponto em comum com as estratégias do fast fashion: o objetivo não é inovar,
mas seguir muito de perto o que fazem os inovadores e propor o que tem sucesso no menor tempo possível, com ajustes
pragmáticos nas coleções, e um preço muito mais económico.
•

Analisar as nuances estratégicas dos pure players nas suas diversas aceções, ajuda-nos a compreender os eixos nos
quais as marcas de moda irão apoiar-se para concorrer com os seus próprios espaços na rede.

Há pontos que são a priori evidentes: o ecossistema que oferecem os grandes marketplaces está fora do alcance de qualquer marca; naturalmente também o está a profundidade da oferta que propõe os marketplaces especializados; os sistemas analíticos e preditivos usados pelos e-tailers verticais para definir as coleções e inclusive desenhá-las com base nos
inputs processados, são inovadores e interessantes de analisar, mas na realidade também são a antítese da moda. Virão só
parcialmente a ser usados por marcas e retailers com um posicionamento sem vocação para a parte criativa e inovadora.
A presença da marca na web terá um enfoque que excederá a importância comercial da loja online. Partindo da premissa
de que existem as bases, ou seja, uma sólida interface, logística e gestão dos dados e a estratégia omnicanal previamente
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planificada e aplicada com rigor, o que diferenciará a abordagem do e-commerce das marcas e a dos pure players, que
seguirão inevitavelmente mais fortes no SEO, SEM e no desenvolvimento da tecnologia que envolve os big data, serão a
comunicação, o engagement e a humanização do customer service.
A Marca, prescindindo do seu tamanho, deve caracterizar-se por uma superior capacidade de captar o estado de espírito
da sociedade, compreender as clivagens dos grupos que fazem a tendência e procuram interagir com eles. Para alcançar
esse objetivo a coordenação das estratégias nos espaços físicos e online assim como a criatividade da comunicação nas
redes serão aspetos fundamentais.
Entender o que se está a passar é a matéria-prima para o desenvolvimento dum branding competitivo. Nenhum tipo de
sistema de analítica de dados, de predição, é capaz de inventar o que ainda não existe como produto material e forma de
comunicação, e propô-lo de forma convincente ao mercado. As plataformas do mundo digital são reativas, cada vez mais
rápidas em reproduzir o que funciona e multiplicá-lo usando a sua força económica e tecnológica; à Marca cabe um papel
diferente, o da autoria, a coragem de recomeçar, inovar continuamente e de surpreender a sociedade.
Quando estas características não existem, e a Marca mostra-se apenas reativa, o espaço no mercado deixa de existir pois
os marketplaces são mais eficientes. Marca e comunicação são um totum e o espaço de ação e de comercialização se expandirá para fora das fronteiras da loja online, explorando nas redes sociais os sistemas de compra por impulso que serão
cada vez mais importantes e criativos.
Outro aspeto que já foi amplamente destacado, é que a fortaleza da Marca estará cada vez mais relacionada com a sua
capacidade de gerar engagement. O potencial de ampliação dos espaços de socialização nas redes, pensados em simbiose
com as lojas físicas ou não, é ilimitado. As redes serão o instrumento para formar comunidades, procurar um contacto
multidirecional que supere o bidirecional atual.
Para terminar, teremos um customer service mais humano. O objetivo último da omnicanalidade é otimizar o funil de
vendas de forma que o tráfego gerado nos espaços físicos e online tenha a maior conversão em vendas. As plataformas das
marcas irão contracorrente da automatização praticada pelos pure players potenciando o contacto direto com o consumidor. Contactos via chat, Whatsapp, telefone, e inclusive marcações personalizadas no ponto de venda — depende do segmento, jogarão um papel importante na diferenciação das Marcas por via da experiência de compra, e fecharão o círculo
da construção duma relação que somará à tecnologia a humanização nas relações que com a ascensão das plataformas do
digital tem vindo a se debilitar
Síntese sobre cada uma das vertentes do comércio online.
•

Marketplaces generalistas: o ecossistema é perfeito para o consumidor e o fluxo de tráfego gerado é imbatível; salvo
para as grandes Marcas é impossível fazer branding.

•

Marketplaces especializados: profundidade na oferta e melhor UX _ experiência de usuário; o canal mais importante para as Marcas para além dos seus próprios.

•

Plataformas verticais: o fast fashion do século XXI pela velocidade com que é renovada a oferta e a incessante procura de ajuste do produto à demanda e aos baixos preços; o sistema funciona, mas vai em absoluta contra tendência
com a procura de maior sustentabilidade.

•

O e-commerce das Marcas: inserido numa estratégia omnicanal catapultará o branding para uma nova dimensão.
A capacidade de explorar a tecnologia na tripla ótica da experiência de usuário, comunicação e a personalização do
serviço será a chave.

80

Visão Prospetiva e Estratégias ITV 2030
Contributo para um Plano Estratégico para o Setor Têxtil e Vestuário Português até 2030

Conclusões.
Inputs para uma nova etapa
Saber gerir o próprio know-how é a chave do sucesso. O combate de qualquer empresa portuguesa é enfrentar realidades
difíceis de transpor pela escala, e isto é válido para a empresa que concorre com a sua marca ou insígnia contra realidades
muito maiores, ou tem que se confrontar com gigantes do e-commerce, ou no caso do cluster industrial do STV que disputa o mercado global com outros polos de produção extremamente competitivos.
Torna-se imprescindível desenvolver a capacidade de explorar novos espaços de negócio e novos conceitos e exaltar as
próprias competências concentrando todos os esforços da forma mais produtiva.
O talento empresarial e a capacidade de gestão são o coração do negócio.

Marcas e Indústria
Este trabalho procura evidenciar a crescente complexidade da sociedade que determina novas exigências para as marcas
e para os canais de distribuição. Exceto em nichos em que a tecnicidade de produtos específicos é o argumento central, ou
ao contrário a personalização é a base do negócio, o enfoque da marca não deve ficar limitado ao do instrumento através
do qual a empresa comercializa uma parte normalmente minoritária da capacidade industrial.
No negócio da marca as variáveis não relacionadas com o produto manufaturado, ou seja, a nova abordagem comercial,
a comunicação, o conceito de gama alargado, começam a ser muitas e todas importantes. Se a empresa está estruturada
como negócio industrial, seria fundamental separar o seu negócio de marketing — o das marcas — evitando qualquer tipo
de condicionamento que o possa tornar menos competitivo.
Temos muitos exemplos em Portugal de marcas que se beneficiam da fortaleza industrial da empresa em sentido lato, mas
que tem um desenvolvimento muito limitado em todas as restantes componentes necessárias para que possam ser concorrenciais no mercado internacional, pois são apenas um apêndice da estratégia empresarial e não o verdadeiro motor
do negócio. Na medida em que a complexidade do mercado aumenta o que se constata é que estas marcas acabam por ser
reduzidas à irrelevância.
No futuro, no qual se exige uma relação ainda mais direta com o consumidor e uma grande parte das vendas será realizada
em canais próprios, offline e online, exige-se uma maior especialização das competências do grupo de gestão e de marketing e um plano de negócios e investimentos desligado do negócio industrial.

Marcas sem Indústria
Existe uma geração de marcas portuguesas que nasceram e se desenvolveram a partir do retalho físico, e para as quais a
alavanca do êxito foram os centros comerciais. Poderiam ter significado muito mais para a evolução do sistema Moda português, pois ao contrário do que acontece noutros países o grau de interação com a indústria foi baixo. Realmente poucas
marcas nacionais têm hoje expressão internacional e a época dourada dos centros comerciais passou.
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A base do problema foi a hiperconcentração das atividades no mercado nacional que acabou moldando o carácter da maioria das marcas no seu mix-de produto e preços, afunilando a oferta ao que mercado português demanda e a um marketing
de perfil baixo porque assumem-se poucos riscos em termos de posicionamento.
Praticamente todas as marcas, há exceções, são deficitárias nas estratégias de comunicação e carecem duma forte identidade. O pecado original tantas vezes repetido é que perante os sinais de crise e diminuição da rentabilidade, decide-se
recuar e/ou abandonar por completo mercados no exterior fechando lojas e deixando cair experiências que deveriam pelo
contrário servir para produzir os ajustes necessários na globalidade da estrutura, de forma a poder corrigir o posicionamento que impede conquistar posições internacionalmente.
No futuro, fazendo um correto uso da omnicanalidade, as oportunidades de internacionalização serão maiores. Torna-se
necessário, porém a evolução no branding pois não é possível internacionalizar as insígnias sem assegurar uma forte identidade e uma forma mais personalizada e ousada de encarar o mercado. Como foi assinalado neste documento as marcas
em todo o mundo são empurradas pela sociedade para posicionar-se, assumir riscos, ter um papel ativo na mudança social
e uma maior sinergia e participação com o entorno.

Green Economy
Faz alguns anos que ouvimos afirmar que é necessário reduzir o impacto do fast fashion e reorientar o mercado para peças
de vestuário de maior qualidade e durabilidade.
É uma teoria que todos gostaríamos de ver concretizada, mas como em alguns pontos deste documento foi explicado, é
pouco provável que venha a acontecer. Pelo contrário, podemos observar o desenvolvimento do ultra fast fashion, que é
muito mais efémero e rápido que o fast fashion que grandes cadeias como a Zara ou a H&M introduziram nos anos 90. O
que é definido como “vestuário de maior qualidade” é também substancialmente mais caro, pelo que não é acessível para
maioria dos consumidores.
Para além disso, foi explicado o motivo estratégico pelo qual os ciclos de renovação das coleções foram reduzidos, e essa é
uma via que dificilmente tem retorno, mesmo para as marcas de gamas mais altas.
> A sustentabilidade será mainstream. Significa que o esforço de toda a cadeia de valor irá nessa direção. A inovação, para
ter um impacto global, tem que ser integrada em todos os segmentos de consumo. Já existem fibras naturais orgânicas e
artificiais de origem natural, fibras de origem animal biodegradáveis, e mesmo fibras regeneradas de materiais plásticos e
de desperdícios de origem diversa, pelo que na realidade o essencial é que a tecnologia siga evoluindo de forma a permitir
continuar a baixar o custo destes novos materiais.
> Sustentabilidade também envolve a arquitetura do processo produtivo. A redução dos desperdícios, dos consumos água, energia, a gestão da logística do ecossistema em que prospera a empresa e seus trabalhadores.
> Sustentabilidade e ética. É o win win. A transparência e a rastreabilidade de todo o processo estarão na primeira linha.
> Para um cluster industrial importante como o português, igual que como para as grandes empresas, a sustentabilidade
deve ser integrada numa estratégia de comunicação dinâmica e contínua, com uma forte presença nas redes. Por comunicação não se entende apenas a divulgação de informação técnica, mas sim o desenvolvimento dum storytelling diferenciador.
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As certificações têm importância quando são feitas com abordagem ao lado racional do consumidor, mas na realidade podem ser obtidas por qualquer país e empresa que cumpram as normas, e não dialogam com a parte emocional da sociedade, possivelmente a mais relevante. Portugal dispõe certamente duma via em termos de credibilidade devido à facilidade
com que é identificado como um país green no imaginário coletivo do cidadão europeu.

A União faz a Força
É uma das questões do momento para os líderes e empresários de outros grandes clusters do STV como p. ex. os italianos:
o aprofundamento dos sistemas de cooperação.
Entende-se que no setor a diversidade de empresas em termos de dimensão, especializações, orientações estratégicas e
competências é muito elevada.
É inevitável que a forma mais comum de cooperação tenha um carácter vertical, ou seja, uma empresa de maior dimensão
lidera o processo e outras de menor tamanho integram-se de forma subsidiária.
Mas é talvez mais importante o desenvolvimento da cooperação horizontal, entre empresas de dimensão semelhante,
grandes e médias, mas também pequenas e microempresas, colaboração muito mais difícil de estruturar devido às barreiras culturais e à necessidade de um terceiro elemento que as coordene.
Porém, é um facto inegável que o preço dos bens só decresce quando o nível da sua industrialização é mais elevado, a automatização é maior e há escala. Acima de tudo as empresas necessitam de otimizar custos e ganhar escala para aumentar
a rentabilidade. Para a maioria isto só estará ao alcance dentro de sistemas de cooperação que hoje são insuficientes e sofrem do problema cultural da dificuldade de associação que é notória entre as empresas mais pequenas porque sentem-se
frágeis.
Este paradigma deverá mudar pois assim o exigirá o mercado e seguramente caberá aos líderes associativos organizar o
cluster de forma que tais estruturas de partilha possam ser formadas em vertical e sobretudo em horizontal.
É internacionalmente reconhecido o alto nível de excelência alcançado nas últimas décadas pelo cluster português, evidenciado na sua máxima expressão até o deflagrar da crise da Covid-19. Com excecional resiliência a ITV portuguesa
conseguiu superar a perspetiva sombria do princípio do milénio e a Grande Recessão internacional iniciada em 2008.
Mas como foi exposto neste trabalho a etapa pós-Covid será caracterizada pela excecional aceleração das mudanças em
múltiplos campos: o tecnológico, na distribuição, hábitos de consumo e muito importante na própria conceção do significado da marca e a sua função social.
Para o futuro do cluster será essencial colocar no centro da estratégia a cooperação. Será determinante conquistar um
maior grau de competitividade que significa inovar a 180º — materiais, processos, comunicação empresarial, digitalização — com produtos viáveis em termos de custos, e fazê-lo com a notável velocidade e escala que o mercado exige.
Será decisivo que as empresas consigam organizar-se em volta dos muito e diversos interesses nos quais uma colaboração
estreita, leal e bem coordenada possa trazer uma relevante redução dos custos e aumento da eficiência, viabilizando projetos que pela dimensão seriam impossíveis de empreender.
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Supply chain, smart factory, investigação partilhada - na conceção científica e custos - aquisição de serviços e matérias-primas, digitalização e sistemas B2B partilhados, acesso a recursos humanos na área técnica e numa fase avançada a
abordagem de clientes em networking, tais como plataformas online especializadas que podem gerar escala, são múltiplas
as áreas nas quais os benefícios da ação comum podem ser evidentes.
Coletivamente o cluster pode chegar onde as empresas individualmente já não o podem fazer. Não será fácil desviar o foco
da tradicional micro-concorrência entre empresas vizinhas e orientá-lo para a ação coletiva de forma a competir com
outros clusters internacionais, mas é precisamente esse o passo fundamental para o fortalecimento de todo o setor.
A resiliência individual que as empresas portuguesas do STV demonstraram no passado deverá transformar-se numa
resiliência alavancada pela partilha de projetos e objetivos, como base para a conquista dum novo futuro.
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As prioridades
estratégicas
para a década
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“Na Natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”
Antoine-Laurent de Lavoisier

Após uma crise sem precedentes, provavelmente, este será o lema que irá nos conduzir para um futuro mais equilibrado,
consciencioso e harmonioso. Cientes que a Natureza, em todo o seu esplendor e força, rapidamente subjuga a Humanidade à sua vontade.
Tudo parece indicar que estamos no dealbar de uma nova era do século XXI, o que existe uma nova compreensão sobre a
realidade que nos cerca e, por conseguinte, perante as promessas de mudança que o novo paradigma encerra, é imprescindível perguntar-se quais as novas estratégias que o setor e as empresas podem adotar para que, coletivamente e de
acordam com as suas capacidades recursos, potencial e ambição, possam ascender a um “cenário de ouro”.
Assim, torna-se necessário evidenciar os sete grandes “drives” que são condições sine qua non para assegurar o desenvolvimento futuro da ITV portuguesa e que lhe aufere unicidade de soluções para uma maior diferenciação para competir.

1.

Capitalização

Trata-se de um desafio decisivo para colmatar fragilidades persistentes e transversais à maioria das PME que carecem de
capacidade financeira para assegurar estratégias de mudança indispensáveis à competitividade e à sustentabilidade dos
seus negócios.
Também, constitui uma oportunidade proporcionada pelo programa de reestruturação e resiliência (PRR) e pelos fundos
comunitários, a disponibilizar até 2030, para apoiar as empresas a alterar os seus modelos de negócio e responder às necessidades e desafios decorrentes da digitalização, da indústria 4.0, da economia circular, etc.
Na prática, capitalizar significa promover condições para aumentar os capitais próprios que o mesmo é dizer a solvabilidade das PME e dotá-las de estrutura financeira mais robusta, reduzir o nível de dependência de capitais alheios (empréstimos bancários, …), financiar o crescimento e aguentar os riscos e impactos inerentes ao crescimento dos negócios.
Entre 2019-2020 e parte de 2021, as dificuldades derivadas da crise vieram expor e agravar ainda mais as fragilidades das
PME porque os seus níveis de endividamento aumentaram significativamente e ao mesmo tempo as necessidades para
manter vivas as suas atividades. Ou seja, a capitalização das PME tornou-se num desafio mais premente e oportuno pelo
que importa equacionar a seguinte questão:
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Como fazê-la e em que dimensão?
Numa boa parte das empresas, reconhece-se, não será fácil de operacionalizar o reforço dos capitais próprios tendo em
conta as diferentes situações de partida e o nível de carências para assegurar a viabilidade dos negócios, tais como:
a)

o nível da capacidade produtiva instalada;

b)

as culturas de gestão;

c)

a insuficiência de recursos dos stakeholders;

d)

o nível de competências essenciais para promover mudanças na organização e atingir objetivos de produtividade
e de rendibilidade.

No âmbito desta abordagem não cabe aprofundar este tema, como é evidente, mas pela sua elevada importância para as
PME vale a pena alinhar algumas ideias, aliás, parte delas em linha com as proferidas pelo vice-presidente do Banco Europeu de Investimento responsável pelas operações em Portugal e outros mercados10.
Como referido, existe uma oportunidade para enfrentar este problema dado que se enquadra nas prioridades definidas
para a aplicação dos fundos comunitários que permitem reforçar as políticas de apoio ao setor empresarial e dar o impulso
público fundamental aportando meios financeiros às empresas viáveis, com o indispensável envolvimento dos stakeholders privados.
Dito de outro modo, o impulso público para a capitalização poderá passar pelo recurso a fundos comunitários para suportar parcialmente a transformação dos empréstimos e outros apoios concedidos às empresas com garantidas pelo Estado,
em instrumentos de capital (venture capital ou de quasi equity), p.e.
Assim, os apoios que foram destinados a aumentar a Liquidez das PME poderão ser transformados em apoios à Solvabilidade e integrados no Capital Próprio das empresas, num espaço tempo limitado, e em condições a acordar. Trata-se de
redirecionar as políticas de apoio financeiro ao setor empresarial concentrando-se no reforço da solvência das PME em
vez de simplesmente apoiar os meios de liquidez.
Sintetizando, pese embora a existências de diferentes situações, algumas já referidas, e níveis de carência e dificuldades
operacionais a confrontar, o que importa é preparar um programa destinado a aportar meios para a capitalização das PME
viáveis, caso contrário e considerando o nível das fragilidades existentes, corre-se o risco de não haver tecido empresarial
preparado para dar resposta capaz aos novos desafios da competitividade e do crescimento económico que se pretende alcançar para um patamar superior ao das últimas duas décadas e, assim, criar condições para quebrar o ciclo de estagnação
económica e social e garantir um horizonte de prosperidade para Portugal reposicionando-o como mercado atrativo para
o investimento e menos vulnerável a choques externos.
Por outro lado, o novo paradigma de desenvolvimento associado à digitalização de processos faz com que a ITV seja obrigada a eliminar atividades que não agregam valor, tornando-se mister o investimento na racionalização dos processos
de transformação, o controlo de custos, o fomento à ecoeficiência e qualificação dos trabalhadores e quadros dirigentes.
Todavia, colocar tudo isto em prática exige uma capacidade de governance e meios de financiamento capaz de criar as
condições essenciais ao crescimento sustentável dos negócios.

10, Entrevista do Dr. Félix Mourinho ao Dinheiro Vivo/abril 2021
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Face ao impacto da pandemia em Portugal, o acesso das PME ao financiamento é fundamental para preservar as indústrias
e o emprego num país em que as mesmas asseguram cerca de 77% do total de postos de trabalho11. Deste modo, a capitalização das PME é já considerada pelas autoridades governamentais como uma das principais medidas a implementar no
apoio às empresas tendo já alocado recursos financeiros na criação de linhas de crédito a taxas bonificadas e com maturidades de médio e longo prazo com o objetivo de minimizar os impactos negativos da presente crise.
Em 2020, o Grupo Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco Santander Consumer Portugal (BSCP) uniram esforços no sentido de apoiar as PME e as Empresas de Média Capitalização (mid-caps) portuguesas afetadas pela crise da
pandemia. O Banco da UE e o BSCP assinaram dois contratos no montante de 587 milhões de euros destinados a injetar
liquidez e a financiar investimentos. Por outro lado, a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) e o Fundo Europeu
de Investimento (FEI), especializada em financiamento para PME, anunciaram o lançamento de uma nova parceria de
investimento de 100 milhões de euros para investimento em fundos de capital de risco do tipo private equity e capital-desenvolvimento em Portugal.
O programa foca-se no investimento através do investimento em fundos de Venture Capital e o segundo, com base no
mesmo modelo de fundos, mas orientado para a capitalização de PME e Midcaps Portuguesas (Portugal Growth). O Portugal Growth foi definido pelas duas Instituições como medida prioritária e urgente para apoiar a capacitação e capitalização das empresas portuguesas. É importante ressaltar, porém, que tais medidas não irão ter impacto se a governance das
PME não perceber a importância do controlo da gestão financeira e o que só é possível fazer com os recursos disponíveis
para o melhorar continuamente.
O documento, A Capitalização e a Gestão em Tempo de Pandemia12, é uma ótima ferramenta para o tecido empresarial,
dado que, sinaliza a importância das vertentes económica, financeira e estratégica, para que que as empresas consigam
dar resposta às tendências dos próximos anos.
Em suma, estão lançados os alicerces para que o setor mantenha um rumo de crescimento sustentado nos próximos anos,
tendo por base as prioridades estratégicas que foram destacadas anteriormente e consolidadas nos documentos Roadmap
para a Especialização Inteligente e Competitividade Global da ITV Portuguesa, A Fileira Têxtil e Vestuário No Horizonte
2025, Diretório para a Transformação Digital da ITV e o Diretório para a Ecoeficiência e a Competitividade no STV, cujo
objetivo primordial da ITV portuguesa para 2030 é tornar-se a líder mundial na conceção, desenvolvimento e produção de
artigos de valor acrescentado, no domínio da moda e da inovação tecnológica aplicada ao setor, dominando a engenharia
do produto, assim como a “servitização” geral das atividades, apostando em produtos sustentáveis e na economia circular,
com o objetivo de criar elementos diferenciadores face à concorrência internacional merecendo o reconhecimento pela
qualidade e inovação do produto, pela excelência do serviço, aliada às melhores práticas no domínio da sustentabilidade.
Para tal será necessária uma ação em conjunto entre o governo, empregadores e trabalhadores, para promover um ambiente favorável para as PME na ITV no futuro, incluindo:
a)

melhorar o acesso ao financiamento através de medidas ajustadas às necessidades das empresas viáveis colocando o Banco de Fomento ao serviço das mesmas;

b)

apoiar medidas de integração da oferta nacional em plataformas de tecnologia, cadeias de abastecimento e desenvolvimento económico;

c)

enfrentar os desafios das novas exigências do trabalho socialmente responsável na indústria;

11, https://www.portugal2020.pt/content/587-milhoes-para-apoiar-pme-portuguesas-afetadas-pela-crise-Covid-19
12, Disponível em: https://pamesa.pt/servicos/estudos-setoriais/attachment/suplemento-financas-gestao-pandemia/.
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2.

Diferenciação

Nas últimas décadas a globalização económica transformou o mundo alterando a dinâmica competitiva de nações, indústrias e empresas. Uma das mudanças mais significativas na economia mundial consistiu numa crescente globalização de
mercados e indústrias. São muitas as forças que têm contribuído para o aumento deste fenómeno incluindo as reduções
nas barreiras comerciais; baixo custo nos transportes e comunicações; reforma e uma maior integração global dos mercados de capitais; desenvolvimento de tecnologias da informação e comunicação e sua disseminação.
A globalização implica uma abertura económica, dado que, o espaço de produção e de comercialização alargou-se ao conjunto da economia-mundo.
Como resultado, o aumento da concorrência global determinado pela abertura plena dos mercados, fez crescer a pressão
competitiva sobre as empresas, em especial do STV, através da emergência de novos e poderosos concorrentes, essencialmente competitivos pelo preço e escala.
Ciente que esta seria uma dificuldade, o STV soube alinhar-se adquirindo competências como flexibilidade, criatividade
e rapidez de resposta capazes de criar uma vantagem competitiva face aos seus concorrentes. Deste modo, na impossibilidade de combater a concorrência pelo custo, restava a diferenciação pela inovação tecnológica, criatividade e design.
Perante este novo despertar de consciências, as empresas constataram que a mudança era inevitável, sendo que, a criatividade se torna fundamental para a sobrevivência a longo prazo das empresas e organizações do setor. De tal modo que
para ascender na cadeia de valor foi necessário procurar novos segmentos de mercado e novos clientes, incluindo nichos,
sempre com muita intensidade de serviço, aproveitando a vantagem da flexibilidade, da reatividade (reduzindo cada vez
mais o lead time) e da proximidade geográfica e cultural.
Estamos perante uma nova realidade em que a criatividade, o design e a tecnologia se unem para alavancar uma vantagem
comercial, uma vez que, geram um conjunto diversificado de opções de negócios através de novas ideias, característica
central da inovação em todas as empresas e, como tal, é essencial para um crescimento económico sustentado.
Ora bem, o design assume um papel meritório, pois permite que as empresas aumentem a capacidade de inovação utilizando um espectro completo do design incluindo conceção (ação para criar um produto), estratégia de design (gestão do
processo de design) e design thinking no nível corporativo (a filosofia e o método de design aplicados à gestão de negócios).
Ressalta-se o papel do design nas empresas que se expandiu ao longo dos últimos anos constituído não só pela estética e
funcionalidades, como também fator de incentivo à inovação das empresas, possibilitando que as mesmas aumentem a
sua competitividade.
Podemos dizer, assim, que diferenciar pela incorporação de fatores críticos da competitividade, como a moda, o design, a
marca e a tecnologia, fortemente assistidos pela excelência produtiva e pela engenharia do produto tornou-se no objetivo
central de toda a fileira.
Tal objetivo tornou-se agora mais óbvio com o disseminar da crise pandémica, porquanto a intensidade dos processos de
inovação são e serão, cada vez mais, uma realidade nos vários domínios contribuindo para obter ganhos de competitividade.
Assim, alicerçada por uma estrutura integrada e dinâmica, numa lógica de cluster, apoiada por centros de competências
de grande valia e até de reputação internacional, podem permitir à fileira não apenas reforçar as suas valias e vantagens,
naquilo que são as suas atividades tradicionais, mas abraçar as tendências emergentes como a digitalização da indústria e
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a economia circular, cujo potencial de crescimento é muito elevado tornando-se no desafio que se reflete na competitividade da oferta e que se deverá intensificar para o horizonte 2030.

3.

Sustentabilidade

É certo que o setor têxtil e vestuário emprega milhões de pessoas em todo mundo tornando-a numa das indústrias mais
importantes e com maior impacto, principalmente na Europa.
No entanto, o fornecimento constante de novos estilos a preços muito baixos tem conduzido a um aumento na produção,
consumo e o descarte de produtos de vestuário, o que intensifica os impactos ambientais, climáticos e sociais ao utilizar
recursos, água, solo e produtos químicos e emitindo gases de efeito estufa e poluentes.
É de realçar que a quantidade de roupas que são compradas na UE, por pessoa, aumentou 40% em apenas algumas décadas, impulsionada pela queda dos preços e pela maior velocidade com que a moda chega aos consumidores. O vestuário
representa entre 2% a 10% do impacto ambiental do consumo da UE, que frequentemente é sentido em países terceiros,
uma vez que a maior parte da produção ocorre no estrangeiro13.
De acordo com a United Nations Economic Commission for Europe, atualmente, o STV integra indústrias das mais poluidoras do mundo, responsável por mais de 1.7 milhões de toneladas de emissões de CO2 e 90 milhões de toneladas de
resíduos por ano.
Apenas 13% da roupa é reciclada após a sua utilização, sendo consumida principalmente em artigos com menor valor,
enquanto apenas 1% é reciclada num circuito fechado para roupas novas.
Sem mencionar os impactos na saúde, pois cerca de 8% das doenças dermatológicas são causadas por produtos químicos
nas roupas e calçado que usamos. Com as atuais trajetórias de produção e consumo, essas pressões irão se intensificar até
2030.
Ainda que as primeiras evidências da alteração do comportamento dos consumidores face à sustentabilidade, um fator
cada vez mais importante na tomada de decisão na compra de produtos, tenham surgido muito antes de 2020, deve-se
sobretudo à pandemia a intensificação da conscientização deste tema no STV e Moda.
Com efeito, perante esta perspetiva, a sustentabilidade inserida na indústria têxtil e vestuário e moda surge como uma
nova postura em toda a cadeia de valor, bem como, no desenvolvimento de produtos de moda desempenhando um papel
basilar na construção de um novo posicionamento estratégico.
Consequentemente, para além de um melhoramento no design para tornar os produtos atrativos, será importante criar
novos modelos de negócio assentes na inovação e sustentabilidade, promovendo produtos a um preço adequado.
Aqui, também faz sentido salientar que um dos drives para se caminhar para uma economia circular e de garantir uma
melhor fabricação de materiais e produtos têxteis passará pela utilização crescente de energias limpas e por matérias-primas recicladas ou de origem renovável. Isto significa uma utilização inteligente dos recursos para garantir o bem-estar
socioambiental, sendo que a bioeconomia vai ser um tema recorrente num futuro próximo.
13, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633143
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Claro que um sistema circular requer métodos de produção inovadores, novos modelos de negócios, comportamento mais
sustentável e medidas de apoio em todas as fases da cadeia de valor.
Assim torna-se necessário destacar os principais mecanismos de mudança na sustentabilidade do STV e Moda que passarão essencialmente por:

Circular Fashion
•

Na sua publicação A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future, Ellen MacArthur Foundation, descreve
que um sistema têxtil circular sustentável será aquele que é reparador e regenerativo através do design e que beneficia
os negócios, a sociedade e o meio ambiente.
Um sistema cujas roupas, tecidos e fibras são mantidos no seu valor mais alto durante a sua utilização e que ingressam
novamente na economia após o uso, nunca acabando como “lixo”.
A verdade é que para alcançar um sistema circular e sustentável são necessárias mudanças indispensáveis e sistémicas
em toda a cadeia de valor têxtil. Aqui, sem dúvida que o design e a economia circular estarão intimamente ligadas, uma
vez que, para conceber produtos com zero desperdício será fundamental a inovação, design de produto e de processos.
É no processo de design que as escolhas efetuadas ao nível de materiais e processos determinam significativamente o
impacto ambiental e climático dos produtos têxteis no ciclo de vida do produto (durabilidade, reparabilidade, adaptabilidade para reutilização e reciclagem).

•

O ecodesign surge como uma abordagem fundamental cujas estratégias e foco se adaptam a diferentes estágios do ciclo de vida do produto: escolha de materiais com menor impacto, redução da quantidade de material utilizado em cada
produto, melhorar o processo de produção, reduzir transporte e embalagem, melhorar a eficiência energética durante a
utilização, melhorar o potencial de fim de vida útil do produto, incluir o design para reutilização, design para conserto,
design para reciclagem e design para biodegradabilidade, entre outros.
Assim, a fase do design torna-se fundamental no desenvolvimento de têxteis com durabilidade concebidos para uma
utilização mais longa fomentando a reutilização, conserto ou reciclagem.

•

Projetar e produzir itens de alta qualidade e proporcionar o acesso através de novos modelos de negócios ajudaria a
mudar a perceção das roupas descartável para um produto com longa duração. No que diz respeito aos processos de
produção sustentáveis deverão ser eficientes em termos de recursos, energia e livres de produtos químicos nocivos.
Destaque ainda que será imprescindível uma nova mentalidade entre designers, fabricantes e consumidores para encontrar formas mais sustentáveis de satisfazer as necessidades dos clientes e alcançar melhorias sustentáveis na relação entre produção e consumo.

Novos Modelos de Negócio
•

Parece que, com efeito, o futuro da ITV e Moda irá passar pelo desenvolvimento de modelos de negócios circulares e
sustentáveis o que será fundamental para promover alterações comportamentais profundas ao nível dos consumidores e produtores da indústria.
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Para isso, de forma a garantir a preferência por este tipo de modelo de negócios o valor dos produtos, materiais e recursos deverão ser preservados na economia, minimizando a produção de resíduos e fomentando a inovação tecnológica.
Assim, os modelos de negócio circulares têm como objetivo criar negócios viáveis, enquanto reduzem a entrada de
recursos primários e a produção de resíduos com foco na reutilização de produtos e materiais (OCDE, 2018).
Incluem-se aqui o conjunto de estratégias que as empresas podem desenvolver para reduzir o desperdício e fazer uma
utilização mais eficiente dos recursos, nomeadamente, na produção sustentável de fibras naturais e sintéticas e aditivos/processos químicos mais seguros.
Para os consumidores, novos modelos de negócio baseados no aluguer e partilha de produtos de alta qualidade, por
exemplo, podem garantir a mais pessoas o acesso a roupas de alta qualidade a preços acessíveis, ao mesmo tempo, a
durabilidade dos produtos pode reduzir a necessidade de substituições frequentes.
Como consequência, menos vendas podem levar à redução do lucro dos produtores, ameaçando a sobrevivência económica dos modelos de negócios tradicionais que são baseados em ciclos de fast fashion e vendas frequentes, no entanto, esta mudança de paradigma permite um abraçar de novas oportunidades ao nível dos modelos de negócio circulares que passam pelo design para a durabilidade e design para conserto, oferecendo um conjunto de serviços anexos
para os clientes.
Para adotar esta nova realidade as empresas só irão progredir se adotarem na íntegra a sustentabilidade nas suas estratégias, na identidade corporativa, na tomada de decisão, no governance, na avaliação e monitorização (BCG, 2019).
Outro facto que chama a atenção é que nos modelos de negócio circulares será imprescindível uma maior colaboração
entre os stakeholders de toda a cadeia de valor, bem como dos clientes, muito mais do que existe no sistema tradicional.
Importa referir que hoje, as grandes marcas começaram a abraçar a sustentabilidade, mas a maioria dos fabricantes e
fornecedores não.
•

Para aumentar a capacidade da indústria de gerir a sua cadeia de valor de forma mais sustentável, os consumidores e as
empresas devem, em primeiro lugar, estar cientes da natureza e da magnitude dos problemas. Melhorar a transparência e a rastreabilidade tornou-se, portanto, uma prioridade (UNECE, 2017) sendo que mais empresas irão considerar a
rastreabilidade e as avaliações do ciclo de vida como futuras áreas para investimento.
De frisar que, apesar do avanço do STV com os modelos circulares, a verdade é que os decisores não se iludem com
este novo modelo, dado que, apesar das boas intenções por parte de alguns players, os volumes de produção de roupas
deverão crescer 2,7% ao ano até 2030.
Neste caso, a prioridade deverá passar pela definição de estratégias circulares, enfrentar os desafios de escalabilidade
e adotar medidas concertadas para dimensionar soluções (McKinsey & Company, 2020).

Descarbonização
•

Lamentavelmente, o STV incluindo a indústria da moda, apresenta uma pegada ambiental considerável em toda a
cadeia de valor contribuindo para as alterações climáticas através da utilização excessiva dos solos, água, energia,
produtos químicos e na produção de resíduos.
Especial destaque para os impactos ambientais na fase de produção que incluem o cultivo de fibras naturais, devido a
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fatores como mudanças no uso do solo, extração de água e utilização de fertilizantes e pesticidas, e a energia necessária
para a produção de fibras sintéticas.
A fiação e dimensionamento dos tecidos, bem como o acabamento e estampagem/tingimento dos produtos finais e o
transporte de têxteis em todo o mundo aumenta as emissões e o desperdício de embalagens.
De acordo com dados divulgados pela Agência Europeia do Ambiente referentes a 2017, a produção de vestuário, calçado e têxteis domésticos consumidos na UE gerou emissões de cerca de 334 milhões de toneladas de CO2-eq14 a nível
mundial, o equivalente a 654 kg CO2eq por cidadão europeu, tornando-se o quinto maior, em termos de impacto nas
alterações climáticas, entre os grupos de produtos domésticos da UE. Mais de 75% das emissões relacionadas com a
produção de têxteis consumidos pelas famílias da UE são libertadas em outras regiões do mundo o que causa sérias
pressões e impactos negativos.
Dados concernentes à indústria da moda, segundo o relatório Fashion on Climate da McKinsey & Company, revelam
que só a indústria da moda produziu cerca de 2.1 mil milhões de toneladas de GEE em 2018, o equivalente a 4% do total
global (equivalente às emissões anuais de GEE da França, Alemanha e Reino Unido).
Por outras palavras, se nada mais for feito na próxima década, para além das ações já implementadas, as emissões
de GEE irão aumentar cerca de 2.7 mil milhões de toneladas até 2030, refletindo uma taxa de crescimento de volume
anual de 2,7%.

Assim um esforço hercúleo deverá ser exigido a todos os intervenientes da indústria.
•

Vejamos, segundo a Ellen MacArthur Foundation, uma nova economia têxtil reduziria significativamente as emissões
de GEE da indústria. Tomemos como exemplo, se em média o número de vezes que uma roupa é utilizada fosse duplicado, as emissões de GEE seriam 44% menores.
Segundo o relatório da McKinsey & Company a produção de material descarbonizado pode reduzir as emissões anuais
de GEE em 205 milhões de toneladas. Isso pressupõe cerca de 20% de melhorias de eficiência energética para a produção de poliéster, com base em melhorias tecnológicas em máquinas e uma redução de cerca de 40% na utilização de
fertilizantes e pesticidas no cultivo de algodão, devido a práticas agrícolas aprimoradas.
Relativamente ao processamento de material descarbonizado poderia gerar uma redução de 703 milhões de toneladas
de emissões de GEE através de melhorias de eficiência energética e renováveis, o que pressupõe um ganho de eficiência
de 5% nas fases de fiação, tecelagem e tricotagem.
Por outro lado, a produção minimizada e o desperdício de fabricação podem poupar 24 milhões de toneladas de emissões de GEE, através de uma melhoria de 1 a 2 pontos percentuais nos resíduos gerados na transição de fibra para
têxteis e no corte de resíduos na fase de fabricação de roupas recorrendo a um melhor design e técnicas de corte modernas. Por fim, a fabricação de vestuário pode poupar 90 milhões de toneladas nas emissões de GEE mediante uma
melhoria de eficiência energética de 30% em equipamentos relacionados com aquecimento, ventilação e ar condicio-

14, CO2eq - Medida métrica usada para comparar as emissões de vários gases de efeito estufa com base em seu potencial de aquecimento
global (GWP), convertendo quantidades de outros gases para a quantidade equivalente de dióxido de carbono com o mesmo potencial de
aquecimento global. Os equivalentes de dióxido de carbono são comumente expressos como milhões de toneladas métricas de equivalentes
de dióxido de carbono, abreviado como Mt CO2e. Definição extraída de https://soilcare-project.eu/pt/resources/glossary/all-terms/82:co2-equivalent.
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nado e uma melhoria de eficiência de cerca de 20% em máquinas de costura através de novas tecnologias e atualizações de equipamentos.
Na verdade, tal como mencionado anteriormente, a ITV e Moda desempenha um papel estruturante para o mundo e,
em especial para a UE. Por esse motivo, no plano de ação para a Economia Circular para 2020, a Comissão Europeia
anunciou que adotaria uma estratégia para os têxteis em 2021, uma vez que, foi identificado como um setor prioritário
para o avanço da UE em direção à sustentabilidade no Pacto Ecológico Europeu e na Nova Estratégia Industrial para a
Europa, devido à sua elevada utilização de recursos e elevado impacto no ambiente.
A par disso, será importante mencionar que Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até
2050, tendo já estabelecido metas de redução das emissões de GEE até 2030 identificando políticas e medidas capazes
de assegurar a descarbonização da economia.
Segundo o Fundo Ambiental, as emissões relacionadas a processos industriais registaram uma redução de cerca de
13% desde 2005 (8,4 Mt CO2-eq), registando-se em 2016 um valor de 7,3 Mt CO2-eq. Em 2016, estas emissões representaram cerca de 10,8% das emissões totais de GEE em Portugal, o que representa um aumento do contributo destas
emissões, em resultado do decréscimo das emissões totais no período 2005-2016.
Assim, para além dos esforços existentes para impulsionar a descarbonização, é determinante incentivar a consciencialização das entidades para a problemática da emissão de GEE provenientes dos processos industriais e todos os
stakeholders da indústria que vão desde produtores, fabricantes, retalhistas e marcas deverão priorizar a transparência e monitorizar, analisar e comparar o desempenho das suas próprias operações.

Transição Energética
•

Em Portugal, para liderar a transição energética será necessária uma aposta na produção renovável que, no próximo
decénio, deverá duplicar a capacidade instalada, atingindo os 80% de renováveis na produção de eletricidade.
Salienta-se que, até 2030, deveremos alcançar uma meta de 47% de energia de fonte renovável no consumo final bruto
de energia e uma meta de 20% de energia renovável nos transportes.
Para tal, o melhor contributo será da eletrificação generalizada das atividades económicas, bem como, a incorporação
de calor renovável, de biomassa e de biocombustíveis sustentáveis.
Desta forma, o objetivo é reduzir a dependência energética em cerca de 10 pontos percentuais, contribuindo assim
para o equilíbrio da balança comercial15.
No que diz respeito à transição energética da indústria é necessário enquadrá-la no contexto das tendências globais
uma vez que terá impacto na procura por este tipo de solução assim como na produção de produtos industriais.
Ressalve-se que se prevê um crescimento da procura de recursos, impulsionado por um amento de consumidores de
classe média de cerca de 3 mil milhões nos próximos 20 anos, bem como a rápida urbanização (McKinsey & Company,
218).
Nesta perspetiva, a ITV e Moda podem desempenhar um papel relevante para uma transição energética mais eficaz.

15, https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-transversais/relacoes-internacionais/politica-energetica/
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Existem já negócios que são verdadeiros casos de sucesso na redução do uso de energia e água nos processos de produção.
É um facto porque os preços voláteis da energia e as crescentes pressões ambientais e regulatórias apresentam um
contexto favorável para uma produção mais eficiente em termos de recursos e com base em fontes renováveis, a fim de
aumentar a competitividade em termos de custos e tais exemplos mostram que medidas individuais podem resultar
numa redução significativa dos custos.

Assim, de acordo com o estudo efetuado pela McKinsey & Company (2020) a eficiência energética e as energias impulsionadas pela transição energética podem gerar uma redução de cerca de 1 mil milhões de toneladas de emissões de
GEE em 2030 em toda a cadeia de valor.
Aproximadamente 45% da poupança poderá ser proveniente do aumento da eficiência na produção de matérias-primas, preparação e processamento, enquanto 39% estarão associados à transição para energias renováveis. Os restantes 16% correspondem à alteração das caldeiras a carvão para caldeiras elétricas para a produção de material sintético.
Enfim, podemos facilmente observar que a energia necessária para alimentar uma nova economia têxtil é renovável
por natureza, diminuindo a dependência de recursos e aumentando a resiliência do sistema. Isso significa utilizar matéria-prima renovável para não usar fertilizantes baseados em combustíveis fósseis ou pesticidas no cultivo de matérias-primas de origem biológica e permitir a mudança para as energias renováveis, pois a sua própria natureza garante
que menos energia e menos recursos sejam consumidos (Ellen Macarthur Foundation, 2017).

4.

Digitalização

Na esfera industrial, por exemplo, impulsionada pelas tecnologias inovadoras que provocam efeitos profundos nos sistemas de produção e nos modelos de negócio surge a 4ª. revolução industrial “Indústria 4.0” capaz de desenvolver sistemas
com mais capacidade de resposta e adaptáveis face às exigências do mercado atual, catalisando os ciclos de inovação, em
simultâneo com o aumento da produtividade e com a mitigação do risco16.
A verdade é que muitas empresas industriais imbuídas numa profunda transformação digital, começam, cada vez mais, a
digitalizar algumas das suas funções internas essenciais e a melhorar os seus portfólios de produtos com funcionalidades
digitais e serviços inovadores de bases de dados.
Para além disso, a facilidade com que é possível utilizar os sistemas digitais integrados de desenho, projeto, prototipagem,
fabrico de componentes, montagem e embalamento permite um planeamento e execução com um mínimo de intervenção
humana. Em virtude disso, e abraçando tal revolução industrial, é natural que se reconheça as oportunidades existentes
com a digitalização da cadeia de valor, logo, as marcas, fabricantes e governos deverão estar preparados para uma futura
transição da força de trabalho.
Por outro lado, as tecnologias digitais permitem não só um acompanhamento dos produtos, componentes e materiais,
como tornam os dados obtidos mais seguros e acessíveis. A par disso fomenta um melhoramento do produto estimulando
16, https://hub.pme-digital.pt/biblioteca/documentos-estrategicos-para-portugal/.
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um ambiente mais competitivo para o qual a indústria deve estar mais bem preparada.
Segundo um estudo desenvolvido pela Allianz Research a revolução digital caminha lentamente no STV e em relação ao
emprego citando um estudo elaborado por Carl Benedict Frey e Michael Osborne sobre o potencial dos riscos de automação dos empregos, as funções típicas da indústria de vestuário têm uma probabilidade particularmente alta de serem
informatizados em 2023.
Porém, como a tecnologia ficou aquém das expectativas e não garante por si só o retorno de investimento, o fabrico de
vestuário não se alterou nos últimos anos dependendo em grande medida da mão-de-obra especializada, indispensável
na indústria transformadora.
A verdade é que para o horizonte 2030, para a sobrevivência do STV e Moda será necessário enfrentar desafios como
eficiência, sustentabilidade e rápida resposta aos mercados, por isso, torna-se essencial promover o gradualismo na utilização das novas tecnologias para abraçar a Indústria 4.0 com a finalidade de aumentar a produtividade entregar melhores
produtos, no prazo mais curto possível e manter, ao mesmo tempo, a sustentabilidade no longo prazo17.
Por esta razão, de acordo com a Ellen Macarthur Foundation, a tecnologia digital tem o poder de apoiar a transição para
uma economia circular, aumentando radicalmente a virtualização, a desmaterialização e a transparência.
Por outro lado, ajuda na classificação dos têxteis através do acesso à informação, no entanto, é fundamental que sejam
consideradas na fase de design ou fabrico para serem mais eficaz.
A importância da digitalização vai ainda mais longe ao combinar uma maior automação, redução do tempo de produção e
o surgimento de novas tecnologias de produção que permitem maior flexibilidade e instalações de produção locais, como
impressão 3D e corte a laser, que oferecem grandes possibilidades ao garantir uma conexão mais próxima com as necessidades e preferências do cliente.
Deste modo, ao fomentar uma mudança para uma produção mais local poderia reduzir o transporte mundial, ao mesmo
tempo estimula a criação de emprego local. O certo é que as tecnologias digitais ajudam a capacitar os consumidores para
uma economia circular, uma vez que, os sistemas digitais ajudam a integrar as informações em vários ciclos de vida do
produto e os vários stakeholders na cadeia de valor.
Segundo a Comissão Europeia, mais de 40% dos europeus utilizam os seus smartphones para procurar informações sobre
produtos durante as compras isto significa que os desenvolvimentos digitais como a inteligência artificial e a Internet das
Coisas pode apresentar novos desafios para o quadro político, por exemplo, no domínio da segurança.
Mas para além da automação será importante, igualmente, acelerar os esforços para desenvolver outra vertente do digital:
o e-commerce. A verdade é que embora este não tenha sido suficiente para compensar o encerramento das lojas, os grandes retalhistas usufruíram do boom das vendas online no auge da crise da Covid-19: Gap, H&M e Inditex viram as vendas
online do primeiro trimestre de 2020 a crescer 10%, 48% e 50%, respetivamente (Allianz Research, 2020).
Com efeito, apesar de ninguém do setor ter previsto a intensidade desta crise, o facto é que muitas empresas descobriram
que estão mais preparadas do que outras em termos de conhecimento digital. Mesmo antes da crise, as empresas que possuíam maturidade digital superaram os concorrentes que não haviam desenvolvido recursos digitais e analíticos robustos,
assim com a crise aumentou a distância entre estas empresas (McKinsey & Company, 2020).

17, Consultar documentos de suporte: A Fileira Têxtil e Vestuário No Horizonte 2025 e o Diretório para a Transformação Digital da ITV.
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Para o futuro próximo, com a proliferação das compras online irão surgir novas tecnologias que baseadas no digital procuram virtualizar as interações homem-têxtil e que irão provocar uma alteração profunda dos hábitos de consumo (EEA,
2019).
Veremos também que a crescente sensibilização do consumidor e a consequente alteração dos padrões de consumo irão
influenciar a forma como os mercados se desenvolverão no futuro, com especial enfase no facto de que há medida que
mais nativos digitais atingem a maioridade, com sua expectativa e maior desejo por informações, as marcas deverão se
conectar cada vez mais com este perfil de consumidor e tornar as suas operações o mais transparente possível.

5.

Cooperação

À luz da complexidade dos processos de transformação digital será imprescindível intensificar a colaboração e cooperação, sem perda da identidade dos intervenientes, em toda a cadeia de valor com o objetivo de criar flexibilidade e valor que
poderá ser partilhado com todos os envolvidos no processo.
A primeira nota a salientar é que a pandemia provocou um profundo impacto não só na saúde pública como também se
tornou num dos maiores choques económicos globais.
Tendo consciência de que o STV alterou rapidamente o seu comportamento para atender às necessidades urgentes de
saúde pública fabricando itens necessários como máscaras faciais, as empresas da indústria continuam a lutar para fazer
face às perdas generalizadas, principalmente ao nível do emprego, cujo setor fornece meios de subsistência para milhões
de pessoas em todo o mundo.
Nesta nova situação há que ter em consideração que as condições sociais, económicas e ambientais da indústria precisam
de ser melhoradas para superar os desafios futuros e, ao mesmo tempo, garantir o seu crescimento contínuo.
Contudo, o sucesso só será garantido através da adoção de uma abordagem conjunta. Produtores locais, associações empresariais, setor público, sociedade civil e marcas de moda internacionais podem aprender muito uns com os outros se
trabalharem juntos de forma mais próxima do que anteriormente.
Cooperar e inovar são importantes fatores de competitividade que se interligam tornando-se, assim, numa das palavras
mais importantes do século XXI.
Lembremo-nos que somente com inovações transformadoras e modelos de negócios disruptivos a indústria pode avançar
para um futuro mais próspero e inclusivo, cientes que o dimensionamento das novas tecnologias dependerá da liderança
e cooperação de toda a indústria, incluindo setor público e consumidores.
Portugal tem sido exemplo de cooperação interempresarial, cujo modelo organizativo permitiu valorizar o outro e reconhecer a diferença e a diversidade criando um conjunto de instituições e organismos, como os centros de formação
e tecnológicos e os centros de inteligência que em conjunto com uma rede de empresas do setor criou um ecossistema
altamente eficiente e produtivo o que garantiu o sucesso face aos seus concorrentes.
Não obstante o facto de trabalhar em cluster permitiu ao STV e Moda nacional se distinguir como verdadeira plataforma
de inovação, cooperação, impulsionadora do acesso e partilha de conhecimento, estimuladora de práticas colaborativas,
apesar de conscientes da dificuldade em alterar a mentalidade individualista que ainda impera em todo o setor.
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Com efeito, não podemos esquecer que a cooperação é um dos mais importantes alicerces para os processos de inovação
e disseminação das boas práticas da indústria e promove, de igual modo, uma maior especialização industrial. Para além
disso permite atingir um maior nível competitivo através da dimensão produtiva, da inovação tecnológica, da diferenciação da oferta e do marketing internacional.
Assim, para o horizonte 2030, tal como mencionamos no documento A Fileira Têxtil e Vestuário No Horizonte 2025, será
importante aumentar o investimento em projetos e I&DT em regime de cooperação com entidades tecnológicas para desenvolver novos produtos, novos materiais, implementar novas formas de organização do trabalho, com efeitos na melhoria do desempenho industrial e na aproximação entre empresas e as entidades tecnológicas.
Por outro lado, será necessário também dar especial destaque às questões culturais, principalmente ao nível do desenvolvimento dos negócios com o intuito de ganhar escala através das fusões e aquisições ou outras formas de entendimento
entre as empresas.

6.

Capacitação dos Recursos Humanos

A existência de uma inteligência coletiva, sob a forma de empreendedorismo e inovação, mostrou-se decisiva na transformação do paradigma em que hoje se insere no STV português. Neste caso estamos perante um fenómeno social e cultural
relacionado não só com uma grande iniciativa e capacidade de assumir riscos, mas também com um know-how adquirido
ao longo de vários anos.
É de realçar, porém, que existente um grande número de empresas cuja família continua a ser o centro de decisão, principalmente ao nível do fundador, em que grandes decisões ainda estão a seu cargo, nomeadamente, questões relacionadas
com a estratégia empresarial.
Verifica-se também que todo o know-how conquistado ao longo de vários anos tornou-se extramente importante, porém
revela-se insuficiente em matéria de multiplicidade e inovação produtiva que hoje assistimos, por isso, a nova geração
presente nas empresas traz um novo fôlego às mesmas incorporando modernos conceitos de gestão.
A verdade é que nos últimos dez anos, a discussão sobre o futuro do trabalho esteve predominantemente ligada à automação do trabalho.
De acordo com o Fórum Económico Mundial, as novas tecnologias, alterações demográficas e o mais recente impacto da
Covid-19 no mercado de trabalho têm transformado radicalmente a forma como as organizações conduzem os seus negócios e o tipo de habilidades e talentos que precisam para prosperar nesta nova era de trabalho.
Segundo a mesma entidade quase 50% das empresas esperavam que, até 2020, a automação provocasse uma redução na
força de trabalho a tempo integral, enquanto à metade de todos os funcionários será exigida uma requalificação ou aprimoramento das suas habilidades.
Mas, o certo é que a pandemia acelerou essas tendências aumentando a necessidade de uma ação em larga escala, agora
as empresas têm a responsabilidade e uma rara oportunidade de repensar as estruturas organizacionais e de trabalho para
investir nas suas forças de trabalho agindo como impulsionadores da resiliência a longo prazo e do sucesso futuro.
Perante esta transformação global que o mundo enfrenta, a qualificação das pessoas é extremamente importante para ob-
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ter bons resultados, embora tal vontade nem sempre se traduza em efetivo investimento interno na capacitação do capital
humano das organizações. Assim, haverá necessidade de mudar consciências sabendo que para ter sucesso no futuro as
empresas deverão fundir capacidades humanas e tecnológicas.
Pode dizer-se, também, que a perda de competências devido ao envelhecimento da mão-de-obra é já uma realidade incontornável e a dificuldade em encontrar um número suficiente de jovens profissionais qualificados nas novas tecnologias
têxteis é considerada ainda um grande obstáculo ao desenvolvimento futuro do STV.
Neste caso será fundamental desenvolver novas capacidades, conhecimentos e mecanismos em novos domínios TIC, engenharias, design marketing (A Fileira Têxtil e Vestuário No Horizonte 2025 e o Diretório para a Transformação Digital
da ITV já haviam sinalizado como domínios prioritários) para superar as barreiras tradicionais da ITV e entre os vários
setores e estimular a colaboração intersectorial, bem como de toda a cadeia de valor.
No que diz respeito a este assunto, também a Organização Internacional do Trabalho refere que as novas habilidades são e
serão cada vez mais necessárias em toda a cadeia de valor da ITV, não apenas em relação a novos processos de produção,
mas também em áreas como design, finanças, desenvolvimento de produtos, logística, marketing, vendas e atendimento
ao cliente e assume que os trabalhadores com formação nas TIC e nas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e
matemática terão uma procura particularmente alta em toda a indústria e em todos os países.
Assim, no futuro, será importante impulsionar e gerir o desenvolvimento de novas habilidades bem como também a escassez das mesmas, a fim de garantir que os colaboradores sejam capazes de se adaptar a novas tecnologias, novos materiais e à pressão crescente para fabricar produtos num forma ambientalmente sustentável, dado que, sem uma força de
trabalho altamente qualificada e treinada capaz de operar com a robótica e tecnologias digitais, pode diminuir a taxa de
automação nas indústrias de forma desproporcional.
Com a tendência crescente da economia circular será importante o foco nas futuras gerações de engenheiros, técnicos e
especialistas, cujo principal impacto será a formação de profissionais ligados à economia circular.
Deste modo, um benefício colateral, que é igualmente importante, será a comunicação de uma cultura de sustentabilidade
ambiental na comunidade académica formando os alunos com as habilidades, pensamento sistémico e mentalidades necessárias para se tornarem modelos ativos de uma economia circular inseridos numa economia têxtil de futuro.
O design em geral e em particular o design de moda continuará a ser a grande aposta no futuro e aliado aos princípios de
sustentabilidade e à indústria 4.0 será um canal poderoso na transição para produção e consumo social e ambientalmente
responsáveis.
Neste caso, a aposta passará por uma interdisciplinaridade entre o design, engenharia, engenharia de materiais, química,
entre outros não só durante a formação académica, mas também durante toda a educação profissional desenvolvendo
programas de aprendizagem ao longo da vida para profissionais da indústria.
Destaque também para a implementação da metodologia design thinking nas empresas, método valioso que permite gerar
novos insights e propostas criativas principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de produto e processos internos tornando tangíveis os processos de mudança sustentável para os colaboradores e, potencialmente, oferecer uma
maior compreensão das barreiras organizacionais que inibem o progresso das empresas.
É importante enaltecer o papel que o empreendedorismo terá no futuro, em especial, no desenvolvimento de novos modelos de negócio em que a base assenta na sustentabilidade e na economia circular.
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Em virtude disso, a implementação de centro de conhecimentos com o objetivo de apoiar empresas, empreendedores e
start-ups que desejam implementar os princípios de design sustentável e circular será imprescindível no futuro.
Ao garantir o conhecimento, experiência técnica, ferramentas, formação, informações sobre medidas políticas e financiamento, estes centros podem orientar as empresas no desenvolvimento de seu próprio design de produto circular, estratégias de negócios e reduzir o risco de insucesso.
De salientar, por outro lado, que as pequenas e médias empresas não só desempenham um papel preponderante para a
criação de emprego e um estímulo à inovação como também são estrategicamente importantes para a criação de trabalho
decente e produtivo nas indústrias no futuro e para a adaptação às megatendências (tecnologias avançadas; robótica e
automatismo; digitalização; novos materiais) identificadas para a ITV conforme nos indica a Organização Internacional
do Trabalho.
As iniciativas da UE, como o Plano de Ação para a Cooperação Setorial em Matéria de Competências18, procuram desenvolver uma cooperação estratégica entre os vários stakeholders nos setores dos têxteis, vestuário, couro e calçado, com o
objetivo de aprimorar e atualizar as competências nestes setores, criar novos currículos de formação e oportunidades de
trabalho e, consequentemente, melhorar as condições sociais.

7.

Internacionalização

É comumente aceite que a existência de uma capacidade produtiva excecional aliada a uma vocação para concorrer globalmente, fazem da internacionalização da ITV um drive essencial para o desenvolvimento futuro da indústria, principalmente com o impacto pandémico na economia nacional, em particular durante o ano de 2020.
É de realçar que o STV é essencialmente uma atividade transformadora com grande expressão na estrutura industrial portuguesa tendo assumido um papel de destaque em termos de emprego, peso na economia nacional e contributo positivo
para as contas públicas.
Nos últimos anos, após um período de grande instabilidade, o setor demonstrou uma extraordinária resistência e uma
capacidade de se adaptar e reinventar para vencer a adversidade, em constantes e diversos desafios, mantendo-se competitiva e enfrentando a concorrência global.
Destaca-se, por isso, o investimento realizado pelas empresas em tecnologia, no design e na inovação, assim como em
novos canais de distribuição, na diversificação de mercados, na certificação, no desenvolvimento de novos produtos e na
melhoria dos serviços.
Por outro lado, a existência de planos estratégicos para o setor, desde 2002, contribuiu para o alinhamento dos interesses
do tecido empresarial, coincidindo-os com os Quadros Comunitários de Apoio, essenciais para o financiamento do investimento, e combinou as iniciativas públicas com as intenções do setor privado, criando sinergias no domínio das políticas
industriais, inovação e internacionalização.
Para além das atividades desenvolvidas pela ATP no âmbito dos sistemas incentivos às ações coletivas (SIAC) que contribuíram para melhorar a qualificação do tecido empresarial do setor, também a cooperação entre ATP e ASM – Associação
18, Consultar em: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=en
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Seletiva Moda permitiu o desenvolvimento e implementação de programas de internacionalização que ocorrem desde
2002 que, até ao momento, abrangeu perto de 400 empresas, em mais de 90 feiras, em 35 países espalhados por todos os
continentes, ultrapassando mais de mil participações e investindo mais de 12 milhões de euros.
Tal aventura mereceu o reconhecimento ao nível nacional tornando-se o programa de promoção externa mais robusto do
país e constituindo um verdadeiro modelo de sucesso e um case study de reputação global.
A internacionalização dos negócios representa um fator muito importante para o crescimento das empresas, por isso, a
necessidade sentida e o pensamento das mesmas sempre foi voltado para os mercados internacionais, mesmo numa fase
inicial dos negócios.
Ao longo dos anos as empresas, em particular as PME, têm apostado na presença em feiras e missões comerciais nos mercados internacionais, sejam eles clássicos, como a Europa, ou novos, como os EUA e Canadá, Japão, China, Coreia, México
ou Colômbia.
Após a pandemia, o “novo normal” pode ser ligeiramente diferente, mas a globalização nas suas várias manifestações
continuará, e a coordenação global será ainda mais importante, por isso, para a economia portuguesa poderá representar
um novo incentivo à internacionalização.
Neste novo contexto será importante o incentivo à exportação não só para os países clássicos, como também intensificar
a diversificação de destinos de venda lembrando, contudo, a importância de adotar algumas precauções principalmente
nos países fora da UE e Zona Euro, nomeadamente, no que diz respeito a fatores cultuais, políticos, de tributação, taxas de
cambio, entre outros.
Em suma, para o horizonte 2030, e não obstante as situações semelhantes que poderão ocorrer, perspetiva-se a continuidade do crescimento nos mercados pelo aumento da procura de produtos de maior valor acrescentado estimulado, em
grande parte, pelo aumento da procura nos canais digitais, assim como, a criação de condições que favoreçam o investimento na inovação e da internacionalização dos negócios.
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1.

O modelo português do private label

1.1

O private label: a invenção portuguesa

Parece ser um facto aceite que, ao longo do tempo, a indústria têxtil e vestuário portuguesa demonstrou uma capacidade
de adaptação, regeneração e resistência fora do comum a várias conjunturas económicas adversas.
Rapidamente implementou novas abordagens produtivas acrescentando valor ao produto, numa lógica de criação de soluções e serviços. Ressalve-se que para a sobrevivência das empresas e crescimento das mesmas, foi necessário introduzir
um novo modelo de produção – o private label – conciliando o know-how produtivo e os recursos humanos para progredir
não só na cadeia de valor, mas também fortalecer um cluster natural cada vez mais reconhecido internacionalmente.
Não podemos esquecer que esta estratégia produtiva surge para dar resposta aos desafios impostos pelos mercados globais, cada vez mais instáveis e incertos, particularmente agora, onde predominam, sobretudo, grandes marcas e cadeias
de distribuição, aspetos que requerem um alinhamento constante ao nível dos serviços.
Por outro lado, o facto de em Portugal ser possível operar em cluster é um contributo para o private label, constituindo-se
como uma solução de excelência, pois agrega o conhecimento de todos os stakeholders.
Trata-se de uma grande vantagem competitiva, a par da agilidade e qualidade. Para além disso, a capacidade de antecipação marcou a diferença da ITV nacional. Estivemos à altura para dar respostas, por isso, o que pode ditar o futuro da ITV
e do private label é a capacidade de antecipação, ou seja, ler o mundo e os nossos concorrentes para proactivamente agir.
A par disso, a existência de uma inteligência coletiva, sob a forma de empreendedorismo e inovação, mostrou-se decisiva
nesta transformação do paradigma em que hoje se insere o setor.
Conclui-se que estamos perante um fenómeno social e cultural relacionado não só com uma grande iniciativa e capacidade de assumir riscos, mas também com um know-how adquirido ao longo de vários anos, que foi capaz de abraçar a inovação e o desenvolvimento do produto, a utilização de novas matérias-primas e o trabalho de cooperação entre empresas
e com os clientes, o que permitiu uma dinamização das empresas neste regime.
Através desta estratégia, foi possível também passar de um modelo simples de Cut, Make, Trim (CMT) para um modelo
mais complexo ao conseguir juntar um conjunto de outros elementos, que, de alguma forma, conseguiram melhorar, complexificar e sofisticar este conceito, através de serviços de valor prestados ao cliente, o que permitiu uma grande vantagem
competitiva nos mercados internacionais.
A verdade, é que o serviço integral é o grande ativo das empresas da ITV no regime private label.
É a resposta completa que podem oferecer a quem nos compra, pois, a ânsia que os compradores têm em ter alguém por
perto para dar resposta aos desafios que eles próprios têm que enfrentar constitui um verdadeiro fator de diferenciação.
O certo é que, atualmente, os grandes clientes internacionais classificam estas empresas como um fast lead time supplier.
Quando querem bem feito e rápido vêm a Portugal.
De facto, conseguimos ser particularmente competentes no design, desenvolvimento de produto e no serviço. Haver
clientes que estão dispostos a pagar um pouco mais pela qualidade portuguesa permite guardar uma esperança no futuro
de um modelo ainda assente neste regime, embora com a consciência de todas as suas vulnerabilidades.
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A verdade é que, ao longo do tempo, a ITV portuguesa abraçou uma certa complexidade na forma como realiza o private
label, que a distingue internacionalmente, o que permitiu uma maior competitividade, isto porque em qualquer um dos
componentes desgarrados do conceito (fabricação, design, inovação, entre outros) haverá sempre alguém melhor que nós,
por isso, existe uma dificuldade em dizer qual é o ativo mais importante.
O que nos diferencia, por isso, é o package articulado de produto, design, inovação tecnológica e serviço (onde se pode
incluir a flexibilidade e reatividade), que para alguns segmentos de mercado é a fórmula perfeita e que se torna quase imbatível na competição internacional.
Em suma, o private label não é apenas uma necessidade. É um instrumento que nos permite colocar nos mercados o que
é a nossa capacidade de inovação. Aqui a formação desempenha, por um lado, um fator essencial para esta nova fase, especialmente ao nível da inovação (e da criatividade) e, por outro, a relação contínua e permanente com quem nos compra
afigura-se fundamental.
É de realçar que, com a crise pandémica de 2020, surgiu uma intensificação de tendências que já estavam em desenvolvimento, em especial, o aumento da consciência e do interesse dos consumidores pela sustentabilidade e o aumento das
expectativas face à responsabilidade social e ambiental das marcas de moda procurando, cada vez mais, justiça social,
dignidade e segurança.
Face a esta nova realidade, para o futuro é imperativo que a ITV portuguesa continue organizada e com uma capacidade
de antecipação. Todos os stakeholders deverão estar alinhados numa perspetiva holística de ver o mundo e de como nos
podemos posicionar num mercado global circunscrito por estes novos valores.
Posto isto, o modelo de negócio private label deverá manter-se, no entanto, perspetivam-se mudanças decorrentes da
digitalização dos processos de transformação e de venda que deverão privilegiar a rendibilidade das encomendas em oposição à quantidade.
Definidas as novas prioridades estratégicas, percebe-se imediatamente que os elementos que sustentavam a diferenciação ainda continuam válidos, deste modo, algo parece certo, a componente de serviço aliando o design e a moda, a inovação tecnológica e digitalização que conferem ao modelo de private label da ITV portuguesa densidade e sofisticação, será
determinante para a sobrevivência do setor no futuro.
De salientar, ainda, que será importante um aperfeiçoamento deste modelo de negócio, cuja invenção portuguesa e onde
a ITV nacional é pioneira e líder, permitiu tornar as empresas em verdadeiros hubs de serviços, mais sofisticados, que vão
desde a conceção e design das coleções, criação e desenvolvimento de novos materiais e funcionalidades, à inovação dos
processos, incluindo acabamentos e confeção, à logística avançada.
Mas apesar das realizações conseguidas é evidente, por um lado, que ainda pouco se investe nas vendas online e no marketing digital, até mesmo, na comunicação digital, seja ela para vender, para promover ou para gerir. O certo é que a obstinação do individualismo empresarial, em particular nas empresas de menor dimensão, é um obstáculo à sua integração
nas redes colaborativas e em plataformas de inovação (dentro ou fora do setor) que poderiam impulsionar a inovação e a
criação de mais valor.
Tal desvantagem irá reclamar uma profunda alteração da ITV em vários níveis, uma vez que, em causa estão fatores de
competitividade cruciais à sustentabilidade dos negócios no curto-médio prazo. Por conseguinte, torna-se decisivo evoluir para novos patamares de exigência técnica, metodológica e criar novas competências nas equipas.
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Por outro lado, a eclosão de novas mentalidades e valores, com a sustentabilidade como eixo central, será o caminho para
garantir e solidificar a relação de clientes e marcas, fazendo destas o alicerce para a presença no mercado global e de relação com o consumidor final.

1.2
1.2.1

A importância do modelo
Contextualização

Com a consciência da importância do papel que a ITV desempenha em Portugal, reconhece-se que a indústria tem vindo
a alterar o seu comportamento ao longo dos últimos anos. A adaptação para novos modelos de negócios, cujo intuito é
satisfazer os clientes, cada vez mais exigentes, e, ao mesmo tempo, tornar-se numa indústria sustentável e competitiva,
faz com as empresas estejam em permanente desafio de inovação.
Com efeito, o modelo de negócios de private label distingue-se do modelo tradicional de subcontratação pela sua complexidade, uma vez que o último é basicamente uma oferta de capacidades de produção com base no custo/minuto da mão-de-obra e o primeiro está firmado no resultado de vários serviços, num package que integra design, pesquisa de materiais
e desenvolvimento, produtos industriais e logística.
A internacionalização das empresas constitui, por um lado, um fator chave para a dinâmica de desenvolvimento da ITV,
alicerçado nos elementos diferenciadores e inovadores da atividade, como o design, mas igualmente como a “ponta de
diamante” de um conjunto de forças que nele convergem e que se podem constituir como um modelo que merece reconhecimento nacional e internacionalmente.
Sem dúvida que o design, por outro lado, apresenta-se como um dos fatores de diferenciação e de valorização dos produtos e serviços das empresas da ITV, que lhe permitem conservar uma dinâmica de internacionalização, sem a qual não lhe
permitiria ter sobrevivido aos difíceis reptos da concorrência global nem as posicionaria com vantagem face aos desafios
do futuro.
Indubitavelmente, a realidade vivida por este setor permitiu a constituição de um modelo de análise e explicativo do sucesso da ITV e em particular do private label.
Um poliedro de vários vértices, em que as vertentes culturais, sociais, territoriais e económicas, entre outras, são consideradas, e em que a internacionalização se apresenta como o último, mas salientando-se em relevo dos demais, pois é
o resultado da sua convergência, o êmbolo que permite a transformação continuada dos demais para que o setor possa
permanecer vivo, renovado e dinâmico; ou, por outras palavras, um conjunto de forças fundamentais que, quando convergem de forma positiva e virtuosa, aprofundam ou alongam a que se destaca – a dimensão internacional –, tornando-a
dominante neste quadro conceptual.
Como resultado surge um modelo assente na dinâmica que lhe subjaz, capaz de ser perpetuada para o futuro, num quadro
de grande mudança global, holisticamente civilizacional, em que se inclui a alteração do equilíbrio geopolítico, o progresso tecnológico, os valores e comportamento das novas gerações de consumidores e novo paradigma de sustentabilidade
que presidirá a tudo que envolve conceção, produção e mercado de produtos e serviços, mas que terá obviamente impli-
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cações na forma como setores tradicionais terão de se reposicionar, adaptando-se às alterações previsíveis nas respetivas
cadeia de valor e nos modelos de negócio que nelas se encaixam.
O desafio é desenhar um modelo capaz de acelerar o processo de mudança qualitativa ao nível da competitividade interna
e externa da ITV, alicerçado no desenvolvimento do design, inovação e digitalização que lhe permita eliminar intermediários, ser mais agressivo comercialmente, aumentar quotas e margens, não apenas em mercados tradicionais, ascendendo
a segmentos de consumo mais valorizados, mas também em mercados emergentes, que, apesar do risco inerente, apresentam sempre mais oportunidades de crescimento acelerado.
Este exercício terá, forçosamente, em conta, o que serão os cenários futuros em que o mercado global se irá organizar,
estruturados pelas macrotendências de consumo, relativamente aos quais os fatores de competitividade do setor terão de
ser equacionados.
Chegamos assim ao modelo que reuniu um conjunto de métodos e ferramentas que permitiu melhorar e sofisticar todo o
ecossistema, a competitividade e a sustentabilidade da cadeia de valor da ITV nacional.

1.2.2

Fatores indutores de competitividade

Os fatores indutores de competitividade – Inovação e Design, Cooperação, Economia Digital e Modelos de Negócios –
não só construíram como ainda terão um papel mais importante no futuro ao constituem o output desejável para uma
indústria diferenciadora, competitiva e sustentável. Para além de influenciarem positiva ou negativamente o ecossistema
consoante o seu grau de desenvolvimento, também conferem níveis de diferenciação entre indústrias.
A Inovação e Design constituiu a base para uma maior diferenciação do produto através da criatividade (moda e design) e
da tecnologia (materiais, processos e funcionalidade).
Permitiu uma maior diversificação do setor, desenvolvimento de novas competências que, no caso da ITV, se verifica ao
nível dos têxteis técnicos e funcionais com base na investigação, desenvolvimento e inovação tecnológica. No futuro, a
utilização da metodologia Design Thinking será um elemento favorável para a criação de produtos e serviços integrados
para o cliente e melhoramento de processos.
A Cooperação foi e continuará a ser um dos mais importantes alicerces para os processos de inovação e disseminação das
boas práticas da ITV, e promove, de igual modo, uma maior especialização industrial.
Para além disso, permite atingir um maior nível competitivo através da dimensão produtiva, da inovação tecnológica, da
diferenciação da oferta e do marketing internacional.
Pode dizer-se que aqui a visão estratégica e de liderança é parte integrante, uma vez que permite a conceção de produtos
e serviços, a adoção de processos de inovação e o estabelecimento de relações de cooperação com diferentes stakeholders
em diversos domínios.
A economia digital é um dos elementos fundamentais para dar resposta às exigências da Indústria 4.0, focada na digitalização de processos e integração de sistemas. Apesar dos esforços para adotar tal transformação ainda não são suficientes
para transformar a ITV 4.0.
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Deste modo, a transformação digital (Internet das Coisas; Big Data; Cloud Computing; Inteligência Artificial; Realidade
Aumentada, interação em várias plataformas e análise de perfis de clientes, entre outras) configura uma oportunidade
para que as empresas sejam mais competitivas no mercado, mais eficientes na análise de dados e mais experientes no
relacionamento com os clientes.
Por outro lado, adotar ferramentas de Marketing Digital também se torna num fator essencial no quadro da nossa contemporaneidade, dado que auxilia na promoção e divulgação através dos canais online, aumentando as vendas dos produtos
e serviços e dando mais visibilidade à empresa ou indústria, pelo que adquirir competências neste domínio também é
fundamental.
Do mesmo modo, a aposta em novos modelos de negócio permitiu uma maior dinamização e competitividade da indústria, algo se se torna fundamental no horizonte 2030.
Isto significa que as empresas que investem em novos modelos de negócio conseguem, por exemplo, melhorar produtos e
serviços existentes ou renová-los constantemente e ainda comercializá-los e distribuí-los globalmente.
Pode-se falar em negócios fomentados pelo crescimento do empreendedorismo digital, ao nível da economia circular,
da criação de spin-offs, private label, novas parcerias e cocriação, cujo objetivo é substituir a indústria vertical por uma
indústria horizontal, entre outros.
Importa salientar que é impossível definir estratégias para uma indústria sem caracterizar o seu desempenho e comportamento e sem analisar o contexto socioeconómico e cultura onde se insere.
Assim, este modelo dinâmico, tendo por base o êxito da indústria têxtil e vestuário portuguesa, reconhecida nacional e
internacionalmente, reuniu um conjunto de métodos e ferramentas que contribuíram para o seu sucesso e que poderá ser
utilizado, no futuro, por qualquer indústria, de diferentes dimensões e níveis de desenvolvimento em qualquer parte do
mundo.
Através deste modelo é possível aferir o estado atual da indústria destacando o conjunto de elementos que se relacionam
de forma multidimensional e que contribuem para um ecossistema dinâmico e competitivo.
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2.

Análise SWOT19 do STV português

FORÇAS
•

Especialização industrial;

•

Resiliência, o que, no caso da ITV nacional é o resultado de resistência + adaptabilidade às circunstâncias em constante mutação + proatividade.

•

Fiabilidade, know-how e um tecido empresarial constituído predominantemente por PME familiares, que asseguram
a resiliência, vinculação e flexibilidade à gestão estratégica e operacional de todo o tecido empresarial da fileira.

•

Custos produtivos, com realce para os salários, ainda moderados.

•

Reputação positiva do made in Portugal, que acrescenta valor ao produto.

•

Modelo português do private label, diferenciador pela sofisticação, complexidade e completude dos serviços que aí
se encontram integrados e que acrescem à excelência produtiva, articulado com o sistema científico e tecnológico,
orientado a satisfazer as necessidades das empresas.

•

Fileira têxtil organizada em cluster, até mesmo num sistema complexo, abrangente e dinâmico, um reduto produtivo
de excelência, onde a complementaridade e as sinergias entre as empresas e os centros de competências, permitem
oferecer uma indústria completa, diversificada, dinâmica, moderna, competitiva, próxima dos principais mercados
compradores, especialmente na Europa, onde, com exceção ainda da Itália, toda a indústria foi desaparecendo. Em
suma: inteligência coletiva e sentido estratégico.

•

A incontornável tendência de consumo responsável, informada pela sustentabilidade e pela economia circular, permite à ITV portuguesa estar particularmente bem colocada no contexto global, pois, cumprindo escrupulosamente
toda a regulamentação europeia, ao nível ambiental e social, encontra-se igualmente próxima geográfica e culturalmente dos mercados compradores, que igualmente valorizam a proximidade geográfica e a baixa pegada carbónica no
transporte de mercadorias.

•

Cultura B2B (“business to business”) aperfeiçoou os modelos de negócio relacionais entre empresas, em que as que
constituem esta fileira do têxtil português se encontram especialmente bem preparadas.

19, A análise SWOT – ou matriz SWOT (acrónimo de Strenghs/Forças, Weaknesses/Fraquezas, Opportunities/Oportunidades, Threats/Ameaças)
– foi desenvolvida na década de 60, na Universidade de Stanford (EUA), num projeto liderado por Albert Humphrey, no qual foram analisados
dados das 500 maiores empresas norte-americanas, de acordo com os critérios da revista “Fortune”. A análise SWOT possui igualmente a
capacidade ilustrativa de, numa forma sintética, expressar um conjunto de ideias fortes sobre o setor, focando e expressando uma súmula
organizada de muitas das ideias que foram aqui sendo produzidas. Esta análise tem uma evolução face às anteriores, bem mais evidente que
a verificada nos planos estratégicos que precederam este, o que demonstra a aceleração da transformação do contexto em que a indústria se
insere e a forma como tem respondido a essa mudança, cada vez mais rápida e cada vez mais estrutural.
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FRAQUEZAS
•

Insuficiente capitalização das empresas e dificuldade no acesso ao financiamento corrente e ao investimento, especialmente das organizações que apresentam mais fragilidades. Iliteracia financeira na gestão. A maioria do problema
das empresas é financeiro e não económico, uma vez que possuem capacidade competitiva, no domínio dos produto e
serviços, e possuem mercado ou potencial efetivo de crescimento;

•

Falta de dimensão crítica das empresas. Demasiado pequenas para competir comercialmente. Ser grande pode não ser
relevante em termos industriais, antes pelo contrário quando está em jogo a flexibilidade, a reatividade e a customização de produtos e serviços, satisfazendo o cliente, mas ser grande faz toda a diferença, em termos comerciais, para
comprar e vender melhor, podendo alocar recursos para maximizar esta vantagem competitiva;

•

Baixa produtividade das empresas, cujo conceito não se esgota apenas na relação dos recursos utilizados para produzir
e o seu resultado, pois, vai muito para além da eficiência produtiva, uma vez que há que a eficiência da comunicação e
da reputação, que acrescenta margem, sendo que em muitas indústrias como a moda, em o grosso do valor acrescentado está no intangível, é o mais relevante;

•

Individualismo feroz, relutância na cooperação e desconfiança geral nas relações de negócio, continuam a ser as matrizes culturais, que prevalecem geração após geração, e uma das causas para a incapacidade de as empresas crescerem em dimensão ou suprirem esse handicap pela colaboração e aproveitamento de complementaridades e sinergias.
Esta fraqueza estrutural manifesta-se igualmente no movimento associativo que representa o setor, persistentemente
pulverizado, pouco participado, incapaz de se expressar a uma só voz na defesa dos seus interesses e reivindicações,
perdendo pela divisão, inconsistência do discurso e ineficácia das intervenções;

•

Falta de domínio da cadeia de valor. A indústria atingiu a excelência produtiva e desenvolveu um modelo de sucesso
no private label, mas tem sido incapaz de criar marcas próprias e redes de distribuição com mais proximidade com o
cliente final;

•

O cluster têxtil, embora tenha realizado a vertebração que o organizou a sua existência natural ou selvagem, mantem-se incompleto pois falta nele o subsetor dos bens de equipamento;

•

Atraso na digitalização no tecido empresarial, que vai desde a implementação da indústria 4.0, automação e tratamento de dados no processo produtivo à comunicação e comercialização de produtos e serviços em plataformas dedicadas;

•

Inexistência de uma rede promocional do design junto das indústrias criativas, destinada ao estímulo da incorporação
deste elemento diferenciador no processo criativo e produtivo, tal como a inovação tecnológica conseguiu aproximar
o sistema científico e tecnológico das necessidades das empresas, através da transferência de conhecimento;

•

Apesar dos progressos registados, há necessidade de uma maior profissionalização da gestão, especialmente nas PME,
desde a visão estratégica à atividade operacional, incluindo a dimensão financeira, o que deixa as empresas mais fragilizadas, confundido muitas vezes propriedade, património e administração das estruturas corporativas, diminuindo
a eficácia e mesmo a longevidade potencial das organizações;
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OPORTUNIDADES
•

Estabilidade política, social, económica e segurança, tornando o país atrativo para muitos investidores e importadores, embora o contexto conjuntural não seja tão coincidente

•

Política europeia – e nacional – tendencialmente promotora da reindustrialização e da relocalização produtiva em
proximidade;

•

Potencial dos acordos de livre comércio com países e blocos comerciais emergentes, como o Mercosul. Reatamento das
negociações entre a União Europeia e os EUA (TTIP), que permitirá criar o maior espaço de comércio livre do mundo;

•

Acesso a fundos comunitários de apoio ao investimento produtivo, à capacitação e internacionalização das organizações, nomeadamente o PRR (Plano de Resiliência e Recuperação), a aplicar entre 2021 e 2023, e o novo Quadro
Plurianual (2021-2027) viabiliza o reforço dos capitais próprios das empresas e acesso a fontes alternativas de financiamento, potenciando o reforço do músculo operativo e a capacidade de investimento, indispensável à expansão e
desenvolvimento das empresas;

•

Sustentabilidade e economia circular, enquanto promotores de novos modelos de nicho de negócio, para os quais a
ITV portuguesa está preparada para responder. Fazer da reciclagem matéria-prima para novos produtos;

•

Mudança de geração nas empresas permitirá uma mudança de mentalidades e um corte cultural com o individualismo
e a desconfiança atávicas do passado, quer ao nível da gestão de topo quer ao nível mais operacional das organizações;

•

Unificação do movimento associativo numa só voz e intervenção, recuperando a importância e relevo público que o
setor necessita e merece;

•

Têxteis de alta tecnicidade para uma crescente diversidade de setores, utilidades e aplicações, incluindo a saúde, mobilidade e bem-estar. Novos produtos. Novos processos. Novas matérias-primas: economia circular e novas fibras
celulósicas, através da exploração da fileira florestal, diminuindo a perigosa dependência dos produtores asiáticos;

•

Automação da confeção, através da aposta num subsetor de bens de equipamento e de software dedicado, de forma a
reforçar a integralidade do cluster do têxtil e do vestuário, compensando a previsível perda de mão-de-obra e sua não
regeneração num futuro breve.
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AMEAÇAS
•

Contração do mercado de consumo de moda, especialmente nos mercados maduros, que impacta em toda a cadeia de
valor da indústria;

•

Disrupção das cadeias de fornecimento, em especial no aprovisionamento no Extremo-Oriente, resultantes do contexto pandémico, mas que se podem prolongar no tempo, determinando aumento exponencial de preços nas matérias-primas e de transporte de longo curso;

•

Ambiente de negócios e gestão VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, que nem todas as empresas
estão preparadas para conviver;

•

Falta de mão-de-obra especializada e indiferenciada, determinará aumento dos custos salariais, que, em subsetores
de mão-de-obra intensiva, que não conseguirem compensar com aumentos de produtividade, incluindo a automação
de processos, colocará muitas empresas fora do mercado, por manifestamente serem incapazes de competir;

•

Aumento dos custos de energia e ambientais, que já penalizam o setor em Portugal face à concorrência europeia e
mundial, criará ainda mais desequilíbrios competitivos a empresas em que os fatores produtivos são centrais à sua
sobrevivência;

•

Regresso da inflação e do aumento do custo do dinheiro, dificultando ainda mais o acesso ao financiamento em especial pelas PME;

•

Risco de desagregação do cluster têxtil e vestuário, por enfraquecimento ou perda significativa de parte da cadeia valor, nomeadamente a jusante, no subsetor da confeção;

•

Concorrência acrescida de países produtores próximos do continente europeu, nomeadamente a Turquia e Marrocos,
que evoluirão no modelo private label, reforçando qualidade e serviço, oferecendo preços mais competitivos que Portugal em toda a gama de artigos têxteis e de vestuário;

•

Progressivo abandono das grandes marcas fast fashion e low cost de Portugal, por razões de preço, atendendo a um
mercado cada vez mais competitivo nesta gama de produtos;

•

Declínio do ensino superior especializado e da formação profissional orientada ao setor, por ausência de procura e
desadequação da oferta às necessidades reais.

•

Contexto negativo desincentivador de crescimento e de geração de riqueza, resultante de políticas públicas designadamente, rigidez da lei laboral, morosidade da justiça, ordenamento fiscal pouco favorável ao investimento e carga
fiscal excessiva sobre o rendimento do trabalho e das empresas.
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Em suma, apresentamos de forma gráfica a análise SWOT do STV:

Forças
Especialização industrial
Resiliência da ITV nacional
Fiabilidade e know-how da indústria
Custos produtivos moderados
Reputação positiva do made in Portugal
Diferenciação do modelo de private label
Fileira têxtil organizada em cluster
Indústria preparada para responder à tendência do consumo responsável
Experiência em modelos de negócio B2B

Fraquezas
Insuficiente capitalização das empresas e dificuldade no acesso ao financiamento
Falta de dimensão crítica
Baixa produtividade
Cultura do individualismo
Falta de domínio da cadeia de valor do B2C
Cluster têxtil incompleto (falta subsetor dos
bens de equipamento)
Atraso na digitalização no tecido empresarial
Inexistência de uma rede profissional de suporte
ao design
Reduzida profissionalização da gestão

SWOT
Oportunidades
Estabilidade política, social, económica e
segurança

Contração do mercado de consumo de moda

Contexto favorável de reindustrialização e
relocalização produtiva

Aumento dos custos de energia e ambientais

Potencial dos acordos de livre comércio com
países e blocos comerciais emergentes
Modelos de nicho de negócio assentes na
sustentabilidade e economia circular
Incorporação de fatores de competitividade
como o design, criatividade e inovação
Mudança geracional nas empresas
Acesso a fundos comunitários para reforço
dos capitais próprios das empresas
Unificação do movimento associativo
Diversificação assente nos têxteis-técnicos e
novas matérias-primas
Desenvolvimento de subsetor de bens de
equipamento e de software dedicado
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Ameaças
Dificuldades no abastecimento de matérias primas
Inflação e aumento do custo do dinheiro
Risco de desagregação do cluster têxtil e vestuário, dificuldades de captação de mão de obra
Concorrência acrescida de países geograficamente
próximos
Abandono das grandes marcas fast fashion e low
cost de Portugal
Declínio do ensino superior especializado e da
formação profissional orientada ao setor
Políticas públicas desincentivadoras do crescimento e de geração de riqueza
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3.

Conclusões e cenários: Ouro, Prata e Chumbo

O que é hoje a Indústria Têxtil e Vestuário portuguesa? O que poderá vir a ser este setor daqui a 10 anos?
São duas questões complexas, mas críticas, que servirão como chave para abrirmos a porta para o futuro de uma atividade
económica primordial para o país.
À primeira pergunta procurou-se responder nas páginas anteriores, reunindo um conjunto alargado de informação que
nos permite fazer um retrato tão exato quanto possível de um setor que ascendeu a cluster e que se afirma como um sistema complexo e sofisticado, no qual desenvolve as suas vantagens competitivas para enfrentar um mundo cada vez mais
concorrencial. Estas conclusões permitem-nos ter uma visão prospetiva para os próximos dez anos, declinada em cenários, uma vez que vivemos num contexto VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), onde nada está
garantido, nada é previsível e tudo se apresenta em constante mudança, pela introdução de fatores e de riscos, que não
foram antes considerados, ou, se considerados, claramente subestimados.
Se já antes era este o ambiente onde operávamos, onde a planificação se afigurava difícil e onde de exigiam crescentes capacidades de flexibilidade e adaptabilidade, a pandemia da Covid-19 marcou uma aceleração de tendência que se prolongará em toda esta década. Recorde-se que o risco de uma epidemia não constou sequer nas 10 principais preocupações das
maiores empresas mundiais, apesar de ser o risco que acabou por ter mais impacto nos negócios desde a grande depressão
americana de 1929 e da Segunda Grande Guerra (1939-1945), superando em muito os efeitos, já mais recentes, dos ataques
terroristas a 11 de Setembro de 2001 ou da crise económica e financeira global de 2008.
Há quem afirme que o século XXI, civilizacionalmente falando, começou apenas agora, tal como o século XIX se antecipou
com a Revolução Francesa de 1789 ou século XX esperou pelo fim da Primeira Grande Guerra, em 1918. Não coincidem com
a cronologia, mas sim momentos disruptivos da História da Humanidade, que permitem dar um salto em frente. Este é
o momento, e a indústria têxtil e vestuário portuguesa tem de ter isso em conta para projetar o seu futuro, considerando
sempre que o futuro, em grande parte, depende daquilo que queiramos ser com aquilo que nos é permitido ser. Ambição e
realidade, com o inconformismo como dínamo da História.

3.1

Conclusões

Dito isto, é possível tirar sinteticamente sete grandes conclusões, entre muitas outras que delas também decorrem:
1.
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A Indústria Têxtil e Vestuário portuguesa realizou um notável trajeto na última década, transitando de uma
atividade predominantemente marcada pela subcontratação, em que pouco mais que o preço a distinguia da
concorrência, para uma atividade centrada no desenvolvimento do valor, na oferta de um serviço completo ao
cliente, do design ao desenvolvimento do produto, passando pela forte incorporação de conhecimento, criatividade, design e tecnologia, sem nunca olvidar a engenharia do produto, a eficiência produtiva e customizada, para
terminar na logística avançada. Ou seja, em suma, desenvolvendo um modelo superior de private label, onde o
serviço domina para valorizar no seu seio um produto industrial, a ITV nacional realizou com sucesso a “grande
mudança”, trocando o preço pelo valor, a passiva postura de tomador de encomendas para a de um agressivo
vendedor de soluções integradas ao cliente, e, especialmente, assumindo uma lógica de inteligência coletiva,
estruturada numa estratégia, que alinha a indústria, o sistema científico e tecnológico e as políticas públicas.
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2.

Os choques competitivos, sucessivos e dramáticos, a que a ITV portuguesa teve de enfrentar de 2001 a 2009,
obrigaram-na a um exercício de resiliência (resistência + adaptação), em que teve de construir argumentos de
diferenciação para poder sobreviver e prevalecer no mercado cada vez mais global em que a concorrência é cada
vez mais implacável. Fugir do preço para o valor fez encontrar na inovação tecnológica e no design instrumentos
imprescindíveis para se distinguir nos mercados internacionais, tendo como inevitável consequência o desaparecimento de muitas empresas ineficientes, incapazes de perceber a mudança e o sacrifício, eventualmente
desnecessário, de muitos empregos, que, com o seu desaparecimento, para lá da questão social, extinguiram o
precioso know-how, que não passou geracionalmente e que não será fácil voltar a recuperar.

3.

Apesar de a maior parte da década passada ter sido gloriosa, onde todos os indicadores dispararam, incluindo a
criação de emprego, os anos derradeiros sinalizavam já um desgaste crescente no modelo de funcionamento da
indústria global da moda, com preocupantes decréscimos de consumo nos mercados mais maduros, fruto de novas tendências e da entrada de novos consumidores, cujos valores e comportamentos predominantes se centram
na sustentabilidade e na responsabilidade social, claramente expressos nos atos de compra. Ou seja, aquilo que
estava na voz de ativistas ambientais e sociais, saltou para o mainstream, entrando pelos departamentos comerciais das empresas, obrigando o têxtil e a moda a códigos de conduta exigentes quanto aos impactos ambientais
e à proteção da mão-de-obra, porque assim os clientes o exigem, criando novas oportunidades de negócio neste
domínio, em que a economia circular é o maior corolário.

4.

E se a sustentabilidade é um dos eixos estruturantes do negócio da moda deste século, a transição digital é o
outro, tendo encontrado na pandemia que experienciamos um catalisador inesperado, fazendo antecipar realidades que apenas estavam previstas para 2030, não tanto ao nível da inovação tecnológica envolvida nas plataformas de comunicação e comercialização, que já estavam disponíveis, mas sobretudo na adesão maciça dos
agentes económicos e dos cidadãos em geral, e que também se consubstancia na indústria 4.0, na automação de
processos e no tratamento de dados, utilizando a inteligência artificial para, simultaneamente, ganhar eficiência
e conhecer melhor o consumidor e as dinâmicas de mercado.

5.

A ITV portuguesa tornou-se um case study global pelo que fez no rescaldo da década passada, procurando ser
emulada por outros setores da indústria transformadora nacional e por setores similares, em toda a fileira da
moda, em outras geografias por esse mundo, especialmente por ter compreendido tão bem e correspondido melhor aos modelos de negócio de fast fashion, cuja rapidez na resposta foi crítica ao sucesso. Porém, como tudo o
que é moda tem ciclos, que poderá estar a esgotar-se ou as encomendas estarem a deslocar-se para outras paragens, de custo de mão de obra mais baixo.

•

Também a ITV portuguesa quer hoje ter mais margem e ver as suas competências mais valorizadas e retribuídas
pelo que importa reequacionar as estratégias no sentido de corresponder às tendências dos mercados, encontrar
novos drives e reforçar a diferenciação com base em outros argumentos.

6.

A envolvente política, social e económica, expressa em leis, regulamentos e aplicação de políticas públicas, denuncia
a manutenção de entraves à iniciativa privada, ao empreendedorismo e à criação de riqueza e condiciona fortemente
as intenções dos investidores, sejam eles estrangeiros ou nacionais; o agravamento da carga fiscal sobre as empresas e
sobre o trabalho penaliza os agentes económicos não deixando margem nem para a poupança nem para o investimento, o que adicionado à crescente burocratização do aparelho de Estado desincentiva os empreendedores.

•

A perspetiva para futuro deverá ser de promover condições socioeconómicas mais favoráveis à iniciativa privada, designadamente aligeirando a carga fiscal, apoiando o empreendedorismo e as empresas no seu crescimento,
potenciando assim mais vantagens competitivas às empresas para que possam crescer e competir nos mercados
internacionais.
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7.

Existe um cenário idílico sobre o potencial das modernas atividades económicas, como é o caso das start-ups e
dos unicórnios tecnológicos que provocam atração mediática pelo seu carater inovador, que dominam as atenções dos media, influenciando a opinião pública e os centros de decisão política.

•

Importa, contudo, não esquecer que as atividades da indústria transformadora, como a têxtil e o vestuário, são
ainda o suporte da base empresarial do país e da geração de emprego e, por isso, é essencial intensificar o investimento na comunicação, valorizando o know-how e a sua importância socioeconómica.

•

Convém recordar aqui o Relatório Porter, que mantém atualidade, ao referir que são os setores ditos tradicionais
que melhor interpretam as vantagens competitivas do país, os que melhor resistem e se adaptam à mudança
rápida e constante do mundo, os que mais inovam e mais exportam, cabendo-lhes a eles o mérito de promover a
coesão social e a sustentabilidade da economia.

3.2

Os Caminhos do Setor. Os Cenários: Ouro, Prata e Chumbo

Os caminhos abertos às empresas, ao contrário do sucedeu nos anteriores planos estratégicos, fazem-se hoje pela negativa: ou seja, todos eles são possíveis, com a exceção dos modelos de negócio esgotados e que não têm contexto ou condições para poderem ser seguidos.
Significa, por outras palavras, que não há regresso ao passado, pelo que continuar a apostar em presuntivas vantagens
competitivas, primordialmente assentes no preço e exclusivamente na excelência produtiva, sem introduzir valor acrescentado, ignorando que o mundo tem cada vez mais oferta neste domínio, é condenar à partida qualquer projeto empresarial e desperdiçar preciosos recursos, incluindo o irrecuperável tempo.
A diferenciação, face à concorrência, apresenta-se deste modo como a única via para o sucesso individual e coletivo das
empresas da fileira têxtil e vestuário portuguesa, que será sempre definido e construído de acordo com as respetivas capacidades, meios e ambição, em que a felicidade da circunstância e da oportunidade não podem ser subestimadas, seja
ela realizada pela via do private label, onde a maioria do setor ainda atua e atuará, seja pela marca ou pelo têxtil de alta
tecnicidade, aplicado ou não à moda.
O que importa é ter uma estratégia estabilizada, um plano de realização suficientemente flexível para ser adaptado às contingências ou à volatilidade da conjuntura, sempre em constante mutação, recursos financeiros adequados aos objetivos
e muita determinação para vencer, para superar e superar-se já, que nada substitui o elemento volitivo do empreendedor
e da sua liderança.
Dito isto, vivendo-se um ambiente de crescente imprevisibilidade, tornando ainda mais difícil qualquer exercício de antecipação, mesmo quando socorrido pelas mais avançadas técnicas de prospetiva, importa, todavia, desenhar três cenários,
do mais otimista ao mais negativo, capaz de nos aproximar da realidade de forma tão assertiva quanto possível, de acordo
com a evolução do tempo, tendo em consideração um quadro de macrotendências também aqui apresentado e tendo em
conta sempre ponderadores de probabilidade diversa, já para não mencionar outros até inesperados, como já tantas vezes
sucedeu na História recente, de que os ataques terroristas do 11 de setembro, a crise do subprime e a ainda atual pandemia
da Covid-19 são exemplos que dispensam qualquer ênfase de justificação.
Se há algo que tem sido transversal ao longo do tempo, que os anteriores planos estratégicos do setor abrangeram, é a
constatação de que a ITV resistiu sempre, reestruturou-se, modernizou-se, venceu crises e desafios internos e externos,
regenerou-se, superou-se sempre, saindo de cada choque competitivo mais forte do que entrou, mesmo com o sacrifício
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de muitas empresas ineficientes e de muito emprego redundante, mantendo-se competitiva para ser concorrencial à escala global.
Não há risco, pelo histórico vivenciado, em se afirmar que há futuro para a ITV, independentemente do cenário que pode
ser mais ou menos positivo, que pode evidenciar um setor com mais ou menos pujança, pois a fileira têxtil e vestuário
está integrada no ADN industrial do país, sobressai entre as atividades tradicionais que o caracterizam e que lhe conferem
vantagens competitivas, recuperando a já referida análise clarividente de Michael Porter.
Por tudo isto, tal como já adiantamos, é possível traçar três cenários para os próximos anos, com base num conjunto de
tendências e factos, no país e no mundo, que, a verificarem-se, dependendo do sentido e intensidade, terão grande probabilidade de acontecer.

Ouro
Comecemos com um cenário mais otimista, que designamos como “ouro”. Neste quadro, podemos admitir a existência de
um número ainda importante de empresas em todos os subsetores da fileira, garantindo complementaridades e sinergias,
numa lógica de cluster estruturado, em que se retira o máximo de vantagens, interagindo com o sistema científico e tecnológico, tornando fluída a transferência de conhecimento, estimulando a incorporação da inovação enquanto instrumento
de diferenciação, capaz de garantir mercados e margem de negócio.
Embora o setor continue constituído por PME familiares, pontificam algumas empresas de maior dimensão, com escala europeia, resultante de fusões e aquisições, investimento estrangeiro ou nacional com base em equities, orientados a
aproveitar oportunidades específicas em áreas mais tecnológicas, desenvolvimento de matérias-primas artificiais, economia circular e até no domínio da logística e distribuição, em que a digitalização terá papel de game changer.
Será decisivo aqui o papel da recapitalização das empresas e da aplicação dos fundos comunitários provenientes do PRR
– Plano de Recuperação e Resiliência e do novo Quadro Plurianual, que abrangerá a janela temporal de 2021 a 2030, com
períodos de extensão, coincidente com este contributo para o Plano Estratégico setorial, tal como sucedeu no passado
nos diferentes exercícios realizados e que relevam o papel fundamental das ajudas da União Europeia para alavancar os
investimentos privados na indústria têxtil e vestuário.
O made in Portugal é já tido como uma etiqueta de qualidade, mas, embora continue a ter dificuldade em se afirmar como
identificador de criatividade e de marcas, acrescenta à reputação as características de altamente inovadora e sustentável,
seja nos produtos, nos processos e mesmo nos modelos de negócio que suportam esse novo estatuto disruptivo.
Há que referir que este cenário só será possível se o core do setor se mantiver na indústria de malhas, assegurando pelo
menos, como tem acontecido nas últimas três décadas, 40% de toda a atividade da fileira, eventualmente crescendo para
compensar a perda de pujança da confeção de tecido, resultante de diversas razões, que vão das tendências de moda,
consumo e estilo de vida, à dificuldade de encontrar pessoal especializado e insuficiente automação deste subsetor, cingindo-se apenas nichos de grande sofisticação, em que se incluem os modelos de negócios de customização da produção.
Neste cenário “ouro” estaremos a falar, em 2030, de um universo ainda superior a 5000 empresas, que empregam ainda
120 mil trabalhadores diretos, assegurando mais de 10 mil milhões de euros de volume de negócios, sendo que 8 mil milhões em exportações.
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Prata
Trata-se de uma perspetiva conservadora, sem ser demasiado pessimista, com probabilidade elevada de se verificar, apesar de, no passado, por força de circunstâncias felizes, ter sido sempre ultrapassada por uma realidade que progrediu de
maneira mais positiva.
Neste cenário, a maior ameaça é a desestruturação do cluster têxtil e vestuário, por perda substancial de massa crítica a
jusante do mesmo, particularmente no que se refere às atividades de confeção, afetadas pela dificuldade em encontrar mão-de-obra capacitada e disponível a custos moderados, sem que tenham sido criadas medidas de compensação ou alternativas, quer por via da automação de processos quer pela deslocalização para outros países de custos salariais mais baixos.
Aqui a “pedra de toque” desta evolução, tal como atrás se sublinhou, será sempre a indústria de malhas, incluindo a confeção de malha, caso não consiga manter o seu dinamismo, inovação e criatividade.
Se esta fraqueza se verificar, arrastará toda a fileira para um processo de definhamento, onde apenas pontificarão alguns
subsetores de elevada especialização, em que se destacam algumas empresas de referência, mas já sem a capacidade de
apresentar uma lógica de conjunto e uma vantagem comparativa face à concorrência global.
Neste cenário estaremos na presença de um cluster imperfeito e até com alguns sinais de disfuncionalidade, por força da
perda de alguns subsetores ou enfraquecimento de outros, também resultante do desaparecimento de algumas empresas
históricas que não aguentarão os desafios da modernidade e, sobretudo, as exigências crescentes de natureza financeira
a que vão ser sujeitas para sobreviver.
Aliás, os problemas de reforço dos capitais próprios estendem-se às PME, que, se não conseguirem ganhar escala, terão
cada vez mais dificuldades em competir no seu próprio setor e na economia local, mas mais ainda no quadro de uma concorrência internacional cada vez mais implacável.
Quando atrás referíamos alguns sinais de disfuncionalidade no cluster, estávamos a pensar na possibilidade de alguns
subsetores poderem crescer, como os têxteis de alta tecnicidade e de nicho, e outros caminharem rapidamente para o desaparecimento, revelando empresas que funcionam claramente melhor que o setor em que se inserem e desejarem renegar
a respetiva integração, pelo simples facto de não lhes trazer qualquer vantagem ou valorização.
Esta situação pode conduzir a uma alteração no relacionamento da fileira com o sistema científico e tecnológico, que se
estreitará apenas nas empresas mais competitivas, não existindo por isso justificação para continuar a informar como
antes as políticas públicas de apoio à atividade, que deixarão a generalidade para se focarem na excelência individual.
Ainda neste último contexto, existe o risco de os fundos comunitários a aplicar no período (até 2030), através do PRR –
Plano de Recuperação e Resiliência e do Quadro Plurianual, terem um impacto limitado nas atividades transformadoras,
com a migração dos apoios públicos para outros setores, comumente associados a maior modernidade, como as empresas
tecnológicas ou de outras não transacionáveis, repetindo erros do passado.
Neste cenário “prata” estaremos a falar, no final da década, ainda assim, de um universo ainda superior a 3500 empresas,
que empregam mais de 80 mil trabalhadores diretos, assegurando mais de 6 mil milhões de euros de volume de negócios,
sendo que 5 mil milhões em exportações, embora com o risco de estagnação do VAB. Redução significativa do peso da ITV
no conjunto da indústria transformadora, em termos de emprego, e nas exportações nacionais, com quebras de cerca de
14% e de 6%, respetivamente.
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Chumbo
Finalmente, um cenário “chumbo”, que tem menos probabilidade de ocorrer, mesmo se comparando outros períodos históricos, em que, apesar da incerteza ser menor do que aquela que hoje vivemos, os contextos induziam-nos a perspetivas
mais sombrias, que felizmente não se verificaram.
Seja como for, a construção de um cenário particularmente negativo é obrigatória, pois os acontecimentos recentes demonstraram que estamos sempre sujeitos a surpresas, sendo que o agravamento da conjuntura é invariavelmente mais
rápido do que qualquer melhoria, que exige tempo e consistência na evolução.
Num cenário “chumbo” assistiremos a uma verdadeira desarticulação do cluster têxtil e vestuário, como o conhecemos,
com fraturas irreversíveis e insanáveis na cadeia de valor.
A incapacidade do setor em aproveitar as oportunidades oferecidas pelas novas tendências da indústria da moda e do
consumo, tornando-se apenas reativo (como já sucedeu no passado), e não proativo (como se tem vindo apresentar ao
longo da última década), pode despoletar relevantes questões de competitividade precipitando um declínio profundo da
confeção de tecido e do vestuário de malha, que, como já se referiu atrás, é a “pedra angular” da fortaleza de todo o cluster
em Portugal.
Estes mesmos problemas de competitividade não deixarão de atingir outros subsetores relevantes como são os casos da
têxtil e do têxtil-lar, deixando apenas como único reduto com potencial de crescimento os têxteis de alta-tecnicidade, que
acabam por migrar no seu posicionamento para outros setores com dinâmicas mais fortes e melhor imagem pública, como
são o caso do automóvel, da saúde ou da aeronáutica.
De igual modo, não está fora de causa que os amplos recursos financeiros postos à disposição da economia portuguesa, ao
longo da próxima década, através do PRR e do Quadro Plurianual, fiquem por aproveitar no âmbito do cluster, no caso de
este não ter capacidade de investimento para se desenvolver nos eixos prioritários que a União Europeia impõe: a transição digital e o green deal, em particular se for fortemente disputado por outros setores com mais vocação e dinamismo.
Neste cenário “chumbo” estaremos a falar, final da década, de tecido empresarial que rondará a 2500 empresas ativas,
empregando menos de 75.000 trabalhadores, que asseguram menos de 5 mil milhões de euros de volume de negócios, de
que pouco mais de 4 mil milhões serão dirigidos ao exterior.
O peso da ITV na indústria transformadora ficará reduzida praticamente a metade do que hoje temos, perto dos 10% e as
exportações não significarão mais de 5% da venda de mercadorias do país ao exterior, remetendo o setor a um lugar indiferenciado e não estratégico no seio da economia nacional.
Tal como já se referiu em trabalhos anteriores, o que sucederá à ITV portuguesa encontrar-se-á nestes cenários ou entre
eles, com elevada possibilidade, mas nada se apresenta como uma fatalidade inevitável.
Recorda-se que a vontade e competências de todos os que atuam no setor, em especial aqueles que, até ao final da década, serão os empresários, gestores, os quadros dirigentes e técnicos das organizações que irão permanecer e as que irão igualmente
surgir, fruto de natural e desejável regeneração do mercado, torna-se essencial na construção dos cenários, o que ficou bem
patente no poder do cluster na antecipação das melhores metas do anterior plano estratégico em quatro anos, numa espécie
de “cenário platina”, fruto do voluntarismo, determinação e capacidade de investimento e realização de uma significa parte
do tecido empresarial da fileira, algo que se pode voltar a repetir, embora consideremos com menor probabilidade.
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Notas: Seja como for, cabe aos responsáveis políticos e associativos criar as condições para que atividade têxtil se mantenha
atrativa para as novas gerações de profissionais, apostando em drivers e dinâmicas diferenciadoras, como a já testadas inovação tecnológica, design e criatividade, assim como serviços agregados que permitam a ascensão contínua das empresas
na cadeia de valor, assim como aquelas que se tornarão as tendências incontornáveis da década, como a digitalização e a
sustentabilidade, o que nunca dispensará a coragem de realizar o que é preciso e que as circunstâncias irão impor:
•

reestruturações, fusões e concentrações para ganhar escala;

•

reforço dos capitais próprios das empresas, mesmo que isso signifique perder algum controlo da organização, tendo
como vantagem imediata a profissionalização da gestão;

•

aposta continuada na capacitação de quadros, cada vez mais qualificados e potencialmente mais capazes de trazer
valor acrescentado aos produtos e serviços;

•

reforço dos investimentos na internacionalização, tendo sempre como foco a melhoria das margens e a consolidação das vantagens competitivas, aliás único caminho, sem alternativa, para que o setor se mantenha afastado da
espiral negativa que a disputa do preço normalmente precipita.
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Nos anteriores Planos estratégicos do STV já foram apresentadas recomendações que agora são atualizadas em razão das
insuficiências que persistem e de outras que emergiram com maior pertinência por força da crise carecendo de soluções
mais profundas e porventura mais abrangentes e difíceis de operacionalizar. A crise pandémica veio introduzir novos dados que aportam novas perspetivas porque a realidade e as prioridades mudaram e não podem ser mais ignoradas ou adiadas quer ao nível do Estado quer das empresas.
Daí que, mais uma vez, as recomendações fazem todo o sentido, como uma espécie de task list que deve recorrentemente
ser revisitada para orientar sobre o que importa fazer.

1.

Recomendações ao Estado e à Administração Pública

O Estado e a Administração Pública são usualmente olhados com “desconfiança”, mas são também a última “instância” a
quem se recorre para obter orientações e apoios com vista a superar dificuldades extremas pelo que é essencial ter capacidades para mobilizar recursos (humanos e financeiros) a fim de socorrer a população mais carenciada e apoiar as atividades económicas em períodos críticos assegurando condições de estabilidade socioeconómica indispensáveis à retoma da
confiança e das atividades o mais rápido possível.
As dificuldades inerentes à crise COVID vieram demonstrar que o Estado tem um papel fundamental e insubstituível, mas
também ficou claro que sem empresas não há criação de riqueza e de emprego fundamentais para manter a coesão social.
Acresce sinalizar os critérios das intervenções do Estado na economia que, por nem sempre serem bem entendíveis, dão
lugar a desilusões e desencantos, pois ficando as promessas por serem parcialmente, ou nunca, cumpridas e não concordantes com as necessidades face à dimensão das dificuldades apresentadas, como foi o caso de algumas medidas de
combate à atual crise.
Mas o que se pretende não é analisar casos, mas sim fazer uma abordagem alargada e alinhar contributos para que as funções do Estado e da Administração Pública melhorem significativamente ajudando as pessoas e as atividades empresariais com intervenções políticas adequadas, cumprindo medidas, prazos de execução, alocação de montantes e objetivos
anunciados e ao mesmo tempo eliminando burocracias excessivas que penalizam as atividades socioeconómicas, caso
contrário dará lugar a situações de descrédito na relação do Estado com a iniciativa privada prejudicando as empresas e o
seu desenvolvimento.
São exemplos de burocracias a eliminar:
•

Os designados custos de contexto (redundâncias de procedimentos, atrasos, licenciamentos, taxas …) injustificáveis não obstante as intenções do “Simplex”, quase tudo parece inalterável no essencial porque a burocracia instalada se alimenta a si própria;

•

As atividades inspetivas, nos mais diversos domínios consideram, por vezes, que as empresas e quem as gere como
alguém que dolosamente pratica irregularidades sem espaço para contemplações, complicando em vez de ajudar à
resolução dos problemas;

•

A atuação da Autoridade Tributária é praticada sem ponderar as condições que conduzem a perdas de emprego e de
capacidade transformadora, atuando numa lógica de: “primeiro a empresa paga e depois logo se vê as alegações das
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reclamações”; sem considerar que o próprio Estado está, por vezes, em incumprimento com as empresas noutros
processos;
•

A ineficiência da Justiça que se manifesta em atrasos injustificáveis nas decisões relativas a processos, administrativos e fiscais, que se arrastam no tempo e prejudicam os negócios.

Ou seja, são reconhecidas múltiplas situações de burocracias sem sentido que aportam ineficiências no aparelho do Estado e que se traduzem em elevados desperdícios de recursos (financeiros e humanos) e complicações para a vida às empresas e da sociedade em geral. Também é reconhecida a incapacidade do Estado de se auto reformar, como aliás se depreende
dos relatórios do Tribunal de Contas sobre processos de utilização dos recursos públicos e as metodologias do controlo na
Administração Pública, demonstrando ineficiências a diversos níveis.
Consequentemente, há que distinguir dois níveis de recomendações ao Estado e seus organismos executores de políticas
públicas, em especial aquelas que afetam o setor têxtil e vestuário.

1.1

Administração Pública

Ao nível regulamentar importa assegurar uma efetiva reforma nos processos de gestão da Administração Pública, permitindo a racionalização da despesa pública e abrindo espaço orçamental para diminuir a carga fiscal e estimular o investimento necessário para gerar mais riqueza e melhor emprego.
Por isso, recomenda-se um conjunto de medidas que, algumas não sendo novas, são essenciais para aumentar a capacidade para gerar e distribuir riqueza, tais como:
a)

Elevar o nível de qualidade da Educação pública a fim de preparar as novas gerações com competências essenciais ao desenvolvimento socioeconómico em linha com as necessidades da procura das empresas;

b)

Reformar a Justiça tornando-a mais célere e eficiente sobretudo os tribunais administrativos que registam atrasos incompreensíveis que penalizam os negócios e o ambiente de confiança indispensável ao investimento;

c)

Descentralizar as competências dos órgãos de decisão da atividade económica com pacote financeiro ajustado
aos objetivos de simplificação de transparência dos serviços a prestar às empresas e à sociedade em geral;

d)

Apoiar as empresas até à normalização das atividades após Covid (manter linhas de apoio à economia, moratórias, etc.);

e)

Baixar a carga fiscal que incide sobre as empresas e o trabalho, que neste caso atingiu 41,3%, em 2020, a mais alta
de sempre.

f)

Assegurar serviços de Saúde de qualidade que permitam o acesso eficaz na assistência à doença, robustecendo
condições sanitárias e reduzindo os níveis do absentismo ao trabalho no setor público e privado.
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As medidas referidas não serão fáceis de aplicar, a nosso ver, sem analisar as redundâncias das funções dentro da máquina
estatal (direções gerais, departamentos, gabinetes, observatórios, …) e ver em que medida são geradoras de valor socioeconómico e não fontes de burocratização, libertando recursos para serem utilizados onde há falta deles.
Também não será fácil mobilizar os intervenientes nos processos sem um sistema de avaliação do desempenho da função
pública que permita envolver e compensar o mérito e as boas práticas.

1.2

Estado

Apoiar uma nova política industrial dentro do paradigma da reindustrialização – Indústria 4.0 - para uma indústria
transformadora sustentável ambiental e socialmente, inovadora em múltiplos domínios, entre os quais a descarbonização
da energia e a utilização do digital nos processos de comunicação e de comercialização
No que respeita ao apoio ao setor têxtil e vestuário recomenda-se o seguinte:
Tendo em vista assegurar o alinhamento da oferta do setor para as orientações europeias nos domínios da economia circular/sustentabilidade ambiental e a estratégia da reindustrialização europeia, recomenda-se o seguinte:
a)

Incentivar a criação de modelos de circularidade mediante o aproveitamento dos recursos nacionais, designadamente a floresta, investigando o potencial de soluções técnicas que contribuam para diminuir a dependência
de matérias-primas importadas para o setor têxtil, bem como o reaproveitamento de peças de vestuário que
permitam a reciclagem das fibras de modo a reentrar no ciclo produtivo.

b)

Do mesmo modo, incentivar a criação de soluções específicas para setor e que permitam a circularidade dos
equipamentos produtivos com a integração de vertentes digitais, designadamente, da automação, robotização,
para atualizar tecnologicamente o parque industrial do setor e melhorar a sua eficiência.

c)

Integrar nos sistemas de incentivos medidas de apoio ao aumento da produtividade das empresas, designadamente condições de elegibilidade do investimento direcionado ao reaproveitamento de equipamentos e a reconversão tecnológica produtiva.

d)

Incentivar a recapitalização das empresas com a intervenção do Banco de Fomento e outras entidades do sistema financeiro e de garantias mútuas (SGM) por forma a superar fragilidades endémicas das PME, obter ganhos
de dimensão essenciais para aumentar a internacionalização, de solvabilidade e sustentabilidade dos negócios.

e)

Simplificar os processos de licenciamento industrial das atividades para reduzir tempos de resposta, número
de entidades envolvidas, e consequentes burocracias, posicionando-se os órgãos competentes como agentes de
soluções para superar dificuldades e agilizar o regular exercício das PME.

2.

Recomendações aos Centros de Competências do Setor

O sistema científico e tecnológico que interage com a fileira têxtil e vestuário portuguesa, tornou-se um dos elementos-chave do sucesso que a mesma apresentou, estando na fluidez e eficácia dessa relação uma das principais razões da
extraordinária recuperação evidenciada pelo setor ao longo da última década.
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Sem esta ligação virtuosa, em que as universidades e centros tecnológicos transferiram conhecimento e inovação para
as empresas, de acordo com as necessidades levantadas por estas e numa lógica de aplicabilidade, resolvendo problemas
concretos e/ou realizando a diferenciação que lhes permitiu ganhar e fixar clientes e aumentar margem no mercado, dificilmente o setor teria tido argumentos para se qualificar, escapando à armadilha da competitividade pelo preço, substituindo-a pelo valor.
Assim, em consequência, impõem-se as seguintes recomendações:
1)

Intensificar a cooperação entre entidades que integram as diferentes especializações do setor têxtil e vestuário
de forma a aportar mais valias para as empresas e valorizar a representatividade do ecossistema do STV junto dos
órgãos do estado e da sociedade em geral.

2)

Intensificar modelos de desenvolvimento de criação e moda (através do centro de competências de formação
profissional, Modatex, por exemplo) alavancando a componente digital para a formação de competências necessárias ao tecido empresarial e constituindo-se como entidades de referência de suporte à inovação e ao empreendedorismo.

3)

Aprofundar as ligações à Academia por forma a estimular a criação de serviços especializados em atividades
intensivas em conhecimento (design, moda, comunicação, marketing, ...) e/ou tecnologia (automação, robótica,
TIC, …) para fomentar o empreendedorismo e atrair talentos para a criação de mais valor no STV.

4)

Criar um hub de reciclagem têxtil e desenvolvimento da economia circular e da rastreabilidade dos produtos
(através de tecnologias blockchain), de modo a tornar estes processos mainstream e torná-los como efetivos
argumentos de diferenciação positiva, num contexto de concorrência global acrescida e que será mais polarizada
entre os que competem pelo preço no low cost e no fast fashion e os que buscam nichos de valor acrescentado
correspondendo às novas tendências e valores sociais.

Acresce que a União Europeia já sinaliza o acompanhamento de ecossistemas (incluindo o têxtil e o retalho), em que se
prevê a criação de centros de reciclagem e que se perspetiva que um deles poderá ser instalado em Espanha. Seria importante promover uma reflexão sobre o tema, em articulação com as autoridades governamentais do Norte de Portugal e da
Galiza, para que um hub patrocinado pela UE pudesse ser localizado na proximidade destas regiões, onde se encontra uma
das mais importantes indústrias transformadoras do setor na Europa.

3.

Recomendações às Empresas

Regressando às empresas e ao seu espaço, assim como ao exercício da mudança necessária que têm de realizar para se
adaptar e sobreviver, há que concluir, por isso, enquanto protagonistas deste e de todos os setores, elas são a parte do
problema e a parte da solução, dependendo da estratégia que encetaram para o seu desenvolvimento e a forma como o
operacionalizam.
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Assim, recomenda-se:
1)

Inovar processos para aumentar a rendibilidade das vendas e ganhar consciência sobre a necessidade de mudar
de atitudes e práticas de gestão, a partir do exemplo dos líderes de mercado, não obstante ter-se verificado uma
evolução significativa no padrão empresarial do setor.

•

Contudo, a prática mostra que as mudanças são cada vez mais céleres e, por isso, torna-se fundamental para
qualquer organização que pretenda ser viável no exigente mercado aberto e global em que nos inserimos, e no
qual todos concorrem com todos e em permanência, continuar a investir fortemente nesta prioridade.

2)

Pensar estrategicamente o negócio, numa perspetiva de médio-longo prazo, não obstante os ajustamentos que
pelo caminho devam ser feitos derivados da volatilidade e incerteza dos mercados. Por isso, há que mudar o registo de gerir à vista, sem planeamento e sem um foco, onde o dispêndio de recursos e energia raramente estão
compensados nos resultados.

3)

Ganhar dimensão, é fundamental para a maioria das PME sob pena de se tornarem irrelevantes ou até desaparecerem precocemente, dada a crescente exigência da competitividade à escala global.

•

A escala, por via de fusões, aquisições ou acordos de parceria permite às empresas, por um lado, maior capacidade de resposta às necessidades do mercado onde se movem, e por outro, mais poder negocial junto de fornecedores e da própria banca.

•

Porém, crescer implica também risco e por isso as empresas devem estar mais vigilantes à evolução dos negócios
e da sua concorrência.

•

Neste contexto, importa salientar que não obstante o crescimento das vendas do STV nos mercados internacionais nos últimos anos, o que é certo é que no mesmo período, os dados estatísticos mostram que os nossos
concorrentes mais diretos cresceram mais. Ou seja, na prática o STV nacional está a perder quota de mercado.

4)

Promover os elementos diferenciadores da oferta pelo investimento na inovação tecnológica, através do reforço
da ligação ao sistema científico e tecnológico – universidades e centros tecnológicos – principalmente ao potencial de evolução dos têxteis técnicos, procurando soluções para problemas concretos ou antecipando propostas
para a fiabilidade da oferta que permita aumentar as margens e acompanhados com uma maior incorporação do
serviço em tudo que permita distinguir da concorrência.

5)

Apostar na terciarização da ITV, tendo em conta que algumas fases dos processos produtivos justificam a deslocalização industrial, no todo ou em parte, para aumentar margens, importa fazer valer o know-how adquirido
e não prescindir dos centros de decisão, mesmo quando tal deslocalização é inevitável, evitando, assim, perder
clientes e mercados.

6)

Promover a capacitação dos recursos humanos que é central e recorrente em todas as recomendações, aumentar
as competências dos seus recursos para responder às necessidades de qualificação da mão de obra e de responsabilização socioeconómica.
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7)

Intensificar a digitalização que já deixou de ser uma opção, é tendência e uma exigência, que pode variar pela
intensidade e a abrangência a ter na organização das empresas.

•

A pandemia da Covid-19 veio apenas acelerar esta exigência tornando-a praticamente um requisito de sobrevivência. Quem disto duvidar é certo que irá enfrentar no curto-médio prazo dificuldades acrescidas nos seus
negócios.

•

A digitalização no âmbito da indústria 4.0, envolverá praticamente todos processos de gestão através da automação de algumas funções, o registo de informação e o tratamento de dados por algoritmos de inteligência artificial, permitindo melhorias na afetação de recursos e elevado nível da eficiência organizativa bem como de tudo
que se relacione com a comunicação e o marketing bem como os relacionamentos com fornecedores e clientes.

•

Por isso, importa repensar a organização empresarial no seu todo, uma vez que as condições de competitividade dependerão da capacidade organizativa para integrar este tipo de tecnologias nos processos produtivos e no
marketing.

•

É de salientar, ainda, que as alterações que se perspetivam para o Horizonte 2030 deverão dar origem a um setor
muito diferente do atual, mas imprevisível e indefinido relativamente à intensidade das tecnologias e das mudanças a ocorrer.

8)

Aumentar a aposta na internacionalização para elevar a rendibilidade dos negócios ganhando quotas de mercado, processo que está em contração como o demonstra as estatísticas.

•

As empresas devem estar atentas às perspetivas de crescimento económico, principalmente na UE, principal
mercado do STV, alavancadas pelos apoios do próximo quadro comunitário e as oportunidades daí decorrentes.

•

Também concentrar atenções na evolução do mercado do Reino Unido dado que após Brexit haverá alterações a
considerar nas condições de exportação. Igualmente a evolução noutros mercados, como EUA onde o STV tem
importante quota sobretudo no têxtil-lar.

9)

Participar na vida coletiva do setor tem de ser considerada uma exigência porque importa unir forças para mobilizar as empresas fazendo-as perceber sobre a importância da cooperação para a criação de lobby pois este é
sempre amplificado pela representatividade de quem o exerce.

•

As empresas têm tudo a ganhar em participar nas dinâmicas promovidas pelas entidades associativas porque são
o destinatário final dessas mesmas iniciativas e, por outro lado, os seus contributos permitem orientar estratégias alinhadas com as dificuldades concretas sentidas por quem está no terreno.

10) Aproveitar os apoios dos fundos comunitários, e os novos programas, PRR e Quadro Plurianual, naquilo que vai
ser destinado ao investimento, entre 2021 e 2030, se prevê valores de cerca 50 mil milhões de euros, sendo que
aos previsíveis drivers, já transportados dos anteriores QCA (Quadros Comunitários de Apoio), como os investimentos na formação profissional e capacitação do recursos humanos, na internacionalização (feiras e missões) e
na inovação (seja ela tecnológica ou criatividade), se juntarão as apostas priorizadas, no quadro dos eixos estratégicos da UE, na transição digital e na sustentabilidade, compreendendo-se aqui a circularidade da economia.
•

Trata-se de uma oportunidade que poderá transformar substancialmente o perfil das empresas da ITV para patamares de modernidade tecnológica, mais sustentáveis, mais criativas e de maior produtividade.
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Lista de siglas
ASM – Associação Selectiva Moda
ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
B2B – Business to Business
BCE – Banco Central Europeu
BCG – Boston Consulting Group
BP – Banco de Portugal
BSCP – Banco Santander Consumer Portugal
CE – Comissão Europeia
CMT – Cut, Make, Trim
CO2 – Dióxido de Carbono
DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia
EBA – European Banking Authority
EEA – European Environment Agency
EPI – Equipamentos de Proteção Individual
EUA – Estados Unidos da América
FED – Federal Reserve System
FEI – Fundo Europeu de Investimento
FMI – Fundo Monetário Internacional
GEE – Gases de Efeito de Estufa
I&DT – Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
IA – Inteligência Artificial
IFD – Instituição Financeira de Desenvolvimento S.A.
IHPC – Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
INE – Instituto Nacional de Estatística
IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
ITV – Indústria Têxtil e Vestuário
Kg - Quilograma
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
OIT – Organização Internacional do Trabalho
OMC – Organização Mundial do Comércio
PIB – Produto Interno Bruto
PME – Pequena e Média Empresa
PPC – Paridade de Poder de Compra
PRR – Programa de Recuperação e Resiliência
STV – Setor Têxtil e Vestuário
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SWOT – Strengths, weakness, opportunities e threats
TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação
TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership
UE – União Europeia
UNECE – United Nations Economic Commission for Europe
VAB – Valor Acrescentado Bruto
VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity
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