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Um quarto de século depois, há um 
sector que volta a mostrar a sua fibra
Abertura do mercado europeu à China e crise de 2008 provocaram uma hecatombe, mas o têxtil e o 
vestuário nacionais deram a volta ao texto e emergem como uma indústria avançada e competitiva

N
a estrada que passa por 

Rebordões em direcção 

a Santo Tirso, no coração 

do Vale do Ave, há uma 

fábrica que explica bem 

a tormenta que assolou a 

indústria têxtil e do vestuário (ITV) 

nos últimos 25 anos. Nesse enorme 

edifício mesmo ao lado da igreja da 

localidade, laborou durante 30 anos 

a fábrica de fi os Figueiredo e Maia, 

que chegou a empregar mais de 800 

trabalhadores. Hoje, esse mundo 

das grandes fi ações extinguiu-se e 

o enorme espaço de 32 mil metros 

quadrados é utilizado pela LMA, 

que, com os seus 42 trabalhadores, 

produz sete milhões de euros 

anuais de tecidos que se ajustam à 

temperatura do corpo humano ou 

reagem à transpiração.

Entre o passado e o presente, so-

bra pouco de comum. Já não há a an-

cestral fi gura do encarregado ou do 

patrão — no comando da empresa 

está Alexandra Araújo, uma jovem 

de 35 anos licenciada em Gestão, e 

Manuel Barros, um engenheiro quí-

mico; já não há o barulho ensurde-

cedor dos teares — apenas um ruído 

de fundo que se perde na imensidão 

do edifício; já não há apenas enco-

mendas de clientes estrangeiros 

que ditavam as cores, os tamanhos 

e os tecidos — hoje, a LMA oferece 

ao cliente soluções desenvolvidas e 

testadas nos seus laboratórios.

Entre esse tempo da velha fi ação 

e o presente da LMA passaram-se 25 

anos em que o sector têxtil sofreu 

um abalo de proporções sísmicas. 

Umas duas mil empresas desapare-

ceram do mapa do sector, que se 

concentra nos distritos de Braga 

(51% das empresas) e do Porto, dei-

xando a paisagem do Vale do Ave 

marcada por enormes edifícios-fan-

vestuário, no conjunto das exporta-

ções nacionais, passou de 30%, nos 

primeiros anos da integração euro-

peia, para pouco mais de 10%.

Sinais de mudança
Depois de um quarto de século de 

devastação, porém, há sinais de que 

algo pode estar a mudar. “Pela pri-

meira vez em muitos anos, o sector 

deixou de destruir emprego e pode 

ter até criado postos de trabalho”, 

diz Paulo Vaz, o director-geral da 

Associação dos Têxteis e Vestuário 

de Portugal (ATP). Pelo terceiro ano 

consecutivo, as exportações aumen-

taram — este ano, até ao terceiro tri-

mestre, as vendas ao exterior cres-

ceram 9,2%, um recorde em muitos 

anos. Estará a fi leira do têxtil e do 

vestuário a dar a volta à sua crise 

profunda? Paulo Vaz acredita que 
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A Lameirinho deixou de  ser um mero executor de encomendas: concebe os seus próprios lençóis e toalhas de mesa de qualidade superior

Manuel Carvalho

sim. Braz Costa, que dirige o infl uen-

te Citeve, um centro de investigação 

do sector, também. Mais cauteloso, 

Crispim Ferreira, director-geral da 

emblemática Lameirinho, uma em-

presa especializada em têxteis-lar, 

reclama o estatuto de quem trabalha 

há 37 anos na indústria para pedir 

um pouco de calma e esperar por 

sinais mais certeiros, antes de entrar 

em euforia. O Plano Estratégico do 

tasma que recordam os anos 80, o 

tempo em que a têxtil era a mais 

importante indústria do país. Mais 

de cem mil operários perderam os 

postos de trabalho, reduzindo o em-

prego no sector de 240 mil pessoas 

para cerca de 123 mil, no ano pas-

sado. O volume de negócios passou 

de 8,6 mil milhões de euros em 2001 

para 6,2 mil milhões em 2013. E o 

peso da produção de fi os, tecidos e c
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sector para o horizonte de 2020 dá-

lhe razão: no cenário mais optimis-

ta, espera-se que nos próximos anos 

desapareçam 800 empresas e que 

se extingam mais de 20 mil postos 

de trabalho, embora se aponte para 

um aumento das exportações para 

cinco mil milhões de euros.

Com maior ou menor optimismo, 

há pelo menos razões para acreditar 

que o pior já passou. Ou, por outras 

palavras, que a indústria já encaixou 

os custos do euro, que pôs termo às 

políticas de desvalorização cambial 

adoptadas sempre que era preciso 

empurrar as exportações e, mais 

importante, já se ajustou ao terrível 

impacto da abertura dos mercados 

ocidentais aos produtos asiáticos, 

em 2005.

A mudança, sabia-se, teria con-

sequências duras na indústria eu-

ropeia. A Itália perdeu metade do 

emprego no sector e metade da 

sua quota no mercado internacio-

nal (hoje, nos 5%). E em Portugal, 

as previsões de um estudo da Kurt 

Salmon Associates, em 2000, que 

tinham como pior cenário a destrui-

ção de 106 mil postos de trabalho e 

de 826 empresas, foram ultrapassa-

das por uma realidade ainda mais 

crua. Mas sobreviveram as espécies 

mais adaptadas, num processo de 

selecção natural. “O sector está pra-

ticamente expurgado das empresas 

inefi cientes e desadequadas”, subli-

nha Paulo Vaz.

Os exemplos de companhias de 

vanguarda abundam: a Paulo Oli-

veira SA desenvolveu um fato que se 

pode lavar no chuveiro para execu-

tivos que andam de hotel em hotel, 

a Domingos Almeida vende lençóis 

que regulam a sua temperatura em 

contacto com o corpo. A Dielmar, 

a Salsa, a Impetus, a Onara ou as 

marcas de desporto Lacatoni e Berg 

criaram produtos competitivos à 

escala mundial. A LMA desenvolve 

tecidos para as camisas dos pilotos 

da Red Bull e a Lameirinho é repeti-

damente vencedora dos prémios de 

melhor fornecedor entregues pelos 

seus clientes.

A devastação vinda da Ásia
Para se perceber o que aconteceu 

depois de 1990 e o que está a acon-

tecer, é preciso recuar no tempo. 

A têxtil no Vale do Ave vem desde 

a Idade Média com a produção de 

linho e acelerou na revolução in-

dustrial, quando várias empresas 

se instalaram nas margens do rio. No 

século passado, as grandes empre-

sas prosperaram à custa de acumu-

lação de riqueza familiar no seio de 
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Têxtil e vestuário, o retrato de uma indústria sobrevivente

Fonte: Eurostat/ATP; OMC/Plano Estratégico do Cluster Têxtil e Moda PÚBLICO
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ou o vestuário básico continuavam 

apenas a resistir no paraíso dos sa-

lários baixos que subsistia em Por-

tugal. No começo dos anos 80, até 

a Espanha tinha já encerrado o seu 

capítulo têxtil — renasceria depois 

à custa do sucesso da Inditex, dona 

de marcas como a Zara ou a Massi-

mo Dutti, que é hoje o maior grupo 

mundial do sector. Em Portugal, po-

rém, era impossível desistir de uma 

área da economia que valia um terço 

do comércio externo do país.

Uma oportunidade
Com a chegada do primeiro ciclo dos 

fundos europeus para o investimen-

to, abriu-se uma oportunidade. “A 

palavra de ordem, a nossa primeira 

missão, foi melhorar a qualidade”, 

diz Braz Costa. O Programa Específi -

co de Desenvolvimento da Indústria 

Portuguesa (PEDIP), que teve no mi-

nistro da Economia Mira Amaral o 

principal mentor, dirigiu boa parte 

dos seus recursos para a indústria. 

A “qualidade” entrou em todos os 

discursos e a compra de máquinas 

em todas as estratégias.

“Os investimentos do PEDIP fo-

ram fundamentais. Em 2000, tínha-

mos o melhor parque de máquinas 

do mundo. Tínhamos tudo o que 

havia de bom”, recorda Braz Costa. 

Nessa época, entre 1992 e 2002, “a 

Lameirinho investiu 100 milhões de 

euros. Comprámos máquinas, criá-

mos uma fi ação moderna, instalá-

mos equipamentos de co-geração, 

para baixar os nossos custos energé-

ticos”, recorda Crispim Ferreira.

Nada disso, porém, foi capaz de 

evitar a primeira grande vaga de 

falências. Em 1994, o PÚBLICO fez 

uma grande reportagem no sector à 

qual deu o título Vale do Ave: a crise 

chegou mais cedo. Não fora preciso 

esperar pela anunciada liberalização 

do comércio mundial, que fi caria 

confi rmada numa cimeira em Mar-

raquexe, em 1996, para que o sec-

tor começasse a depurar. Alexandra 

Araújo, que pertence à quarta gera-

ção de uma família de industriais, 

lembra o tempo em que os seus pais 

diziam: “Isto tem de ser limpo”. Em-

presas instaladas em vãos de escada, 

onde grassava o trabalho infantil, 

sem capitais nem estratégia para 

entrar na corrida pelo PEDIP, não 

tinham lugar num país que queria 

ser moderno, onde os salários re-

ais cresciam todos os anos. Foram 

fi cando pelo caminho.

Enquanto algumas empresas mor-

riam, outras, mais modernas e vol-

tadas para o futuro, como a LMA, 

nasciam. Apesar das nuvens negras 

Prevê-se que nos 
próximos anos ainda 
desapareçam 800 
empresas e mais 
de 20 mil postos de 
trabalho, mas a par 
de um aumento das 
exportações para 
cinco mil milhões 
de euros

dinastias ligadas à indústria local ou 

por infl uência de banqueiros como 

Arthur Cupertino de Miranda (o fun-

dador do poderoso Banco Português 

do Atlântico era de Famalicão), que 

nos anos 50 defendia investimentos 

em massa na modernização de uma 

indústria “cansada pelo labor inces-

sante, nas 24 horas de cada dia desta 

última meia dúzia de anos”.

A adesão de Portugal à EFTA (As-

sociação Europeia de Comércio Li-

vre), em 1960, abriu portas às ex-

portações para os países nórdicos 

ou a Inglaterra e criou o rastilho que 

levou à explosão do sector. Em 1973, 

a ITV já valia 10,6% das exportações. 

Nos anos de instabilidade do pós-25 

de Abril, a têxtil foi uma das princi-

pais fontes de divisas para o país. 

Em 1986, na véspera da adesão de 

Portugal à CEE, as exportações do 

sector ascendiam a 30% do total.  

Mas se a indústria era grande, es-

tava longe de ser competitiva. “Pro-

duzíamos bens de baixa qualidade e 

de baixo preço. As empresas eram 

mal organizadas e tinham equipa-

mentos velhos e obsoletos”, recorda 

Braz Costa. O seu sucesso resultara 

da transferência de capitais e ma-

quinaria do Norte da Europa, onde 

a modernização da economia tinha 

remetido a têxtil para o estatuto de 

arcaísmo. “Nesse tempo, éramos a 

‘China’ da Europa do Norte”, preci-

sa Braz Costa. Na Europa Ocidental, 

sectores como a fi ação de algodão 
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sobre o Ave, havia uma convicção 

generalizada de que a tecnologia e 

os fundos europeus bastavam para 

dar a volta à crise. Até porque, no 

fi nal dos anos 90, a têxtil viveu anos 

de glória. Entre 1998 e 2002, as ex-

portações bateram recordes, aproxi-

mando-se dos cinco mil milhões de 

euros — mais 500 milhões do que es-

te ano, se se cumprirem as melhores 

previsões. Em 1999, a Lameirinho 

facturava 100 milhões de euros e era 

um império que empregava 1600 

funcionários num perímetro indus-

trial situado no coração de Pevidém, 

perto de Guimarães, equivalente a 

20 campos de futebol. Vivia-se uma 

espécie de bonança que antecipou 

a tempestade.

Em estado de choque
Ainda antes de a Europa liberalizar 

por completo as importações da Chi-

na, o que aconteceria em 2005, a 

queda abrupta de preços e redução 

FERNANDO VELUDO / NFACTOS
Onde a Figueiredo 
e Maia chegou a 
empregar mais de 
800 operários, os 
42 trabalhadores 
da LMA produzem 
hoje  sete milhões 
de euros anuais 
de tecidos

vamos comprar à China’”, recorda 

Alexandra Araújo. Em 2005, a LMA 

perde 40% da sua facturação. No es-

paço de um ano, entre 2005 e 2006, 

meio milhar de empresas entra em 

falência. Mais de dez mil pessoas 

perdem o emprego, na sequência 

do encerramento ou de processos 

de reestruturação. A Lameirinho 

fecha a operação da ASA, uma em-

presa histórica do sector, e reduz 

os seus efectivos de 1600 para 600 

trabalhadores.

Começara a longa travessia do de-

serto. A LMA, que dedicava a sua 

actividade à produção de “malhas 

funcionais” para desporto e outdoor, 

vê partir para a China clientes como 

a Nike ou a Adidas. 

A primeira tentação foi baixar os 

preços para resistir o mais possível 

ao “rolo compressor chinês”, que, 

como recorda Paulo Vaz, no prazo 

de uma década, aumentou a sua 

quota no mercado mundial da têx-

til de 10% para 33%. “Tivemos de 

ser muito mais efi cientes para pode-

mos baixar os preços”, diz Manuel 

Barros, director-geral da LMA. Nas 

cúpulas empresariais e associativas 

do sector, porém, sabia-se que esse 

esforço não bastava. Era preciso mu-

dar tudo, ou quase. Na estratégia, na 

gestão, na relação com os clientes, 

na produção, na logística, na inova-

ção. “Não podíamos fazer mais do 

mesmo”, diz Manuel Barros. “Tive-

mos de sobreviver. Depois de fazer-

mos uma reestruturação em 2004, 

posicionámo-nos num segmento 

médio/alto, deixando para os asi-

dramática de encomendas deixa as 

empresas em estado de choque. “Aí 

por volta de 2004/2005, os clientes 

chegavam aqui e, de um momen-

to para o outro, diziam: ‘Pagámos 

2,65 euros por metro de malha para 

sublimação [estampagem] e agora 

queremos pagar metade, se não c

PUBLICIDADE
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áticos a parte mais baixa da cadeia”, 

explica Crispim Ferreira.

Entre 2005 e 2010, o sector acu-

mulou indicadores negativos. Foram 

os anos de ajustamento. A LMA di-

versifi cou a sua oferta de produtos, 

começou a trabalhar para o calça-

do ou para a indústria automóvel. 

Apostou na certifi cação, investiu 

em equipamentos, montou labora-

tórios que analisam a resistência das 

fi bras, a solidez à luz, a reacção à hu-

midade, a estabilidade dimensional 

ou o peeling (propensão para gerar 

borboto) das malhas. Tornou-se ca-

paz de produzir um tecido com três 

superfícies que engloba uma mem-

brana que abre quando um ciclista 

transpira e fecha quando a tempe-

ratura corporal baixa.

A Lameirinho deixou de ser um 

mero executor de ordens externas 

e dedica-se a desenvolver, produ-

zir e oferecer em embalagens gamas 

completas de lençóis ou toalhas de 

mesa cuja qualidade e sensação ao 

toque até os mais leigos conseguem 

perceber. “Nós, hoje, desenvolve-

mos o produto, apresentamos o fa-

to à medida do cliente. A mudança 

principal, nos últimos dez anos, é 

que nós passámos a criar um concei-

to”, precisa Crispim Ferreira.

Os teares aceleram de novo
Passadas as primeiras ondas de cho-

que, a têxtil começa a dar conta dos 

seus trunfos. “As empresas que re-

sistiram têm hoje um nível de efi ci-

ência comparável ao que de melhor 

se faz no mundo. Souberam que ti-

nham de fugir da maldição do pre-

ço e uma grande parte conseguiu”, 

nota Paulo Vaz. A criação da Selectiv 

Moda, em 2001, levou milhares de 

empresas a feiras de especialidade 

em todo o mundo, com o apoio dos 

fundos europeus — este ano, o inves-

INDÚSTRIA TÊXTIL

timento na promoção ronda os nove 

milhões de euros.

A tecnologia de produção tem 

sido actualizada. Dois centros de 

investigação com 150 especialistas 

conseguem gerar 20 patentes anu-

ais, são capazes de inventar tecidos 

que se limpam por si próprios ou 

fi bras para meias que registam a 

pressão corporal ou o número de 

passos de uma corrida. Nos seus 

laboratórios, fazem-se testes com 

nanotecnologia ou materiais inteli-

gentes. O facto de, num raio de 50 

quilómetros em torno de Famalicão, 

haver um cluster industrial que in-

tegra toda a cadeia de produção é 

uma vantagem “que só Portugal e 

a Itália” têm, nota Paulo Vaz. Que, 

além de permitir o controlo das di-

ferentes etapas do ciclo, poupa as 

empresas a longas esperas por pro-

dutos importados e lhes confere um 

trunfo decisivo: a rapidez na entrega 

de encomendas.

“Temos um lead time [tempo de 

entrega] imbatível. Em duas ou três 

semanas, a encomenda é colocada 

em qualquer parte da Europa”, diz 

Paulo Vaz. Numa era em que a ve-

locidade na criação de gamas ou de 

reposição de stocks é um factor cru-

cial, a indústria portuguesa conse-

gue uma vantagem comparativa em 

relação aos competidores asiáticos. 

A Inditex espanhola percebeu a im-

portância dessa rapidez de resposta 

e fez de Portugal uma das suas prin-

cipais bases de produção. 

Com empresas mais organizadas, 

com a intuição e a experiência dos 

empresários da velha guarda aliadas 

ao saber técnico de gestores e enge-

nheiros da nova geração, a indústria 

está de novo nas rotas internacio-

nais da têxtil. Para lá da sua tradi-

ção, o país oferece ciência, inova-

ção, certifi cação de produtos e uma 

indústria sustentável do ponto de 

vista ambiental. Muitos dos clientes 

que saíram do país há dez anos ou 

mais estão de volta. “Agora as gran-

des marcas estão a regressar. A Adi-

das, por exemplo, voltou em força. 

A nossa empresa era muito sossega-

da e tornou-se um corre-corre com 

estrangeiros que nos visitam e que 

nos querem conhecer”, comprova 

Alexandra Araújo.

A China, outrora a palavra maldi-

ta que explicava as falências e o de-

semprego deixou de se pronunciar. 

“Mas não nos iludamos: no algodão 

e nas commodities, ou seja, a têxtil 

que não tem nada de especial, eles 

foram para a China e já não voltam”, 

diz a directora-geral da LMA. Sérgio 

Marques, director-geral da Parfois, 

uma empresa do Porto com 500 lo-

jas próprias e franchisadas em 50 

mercados explica, numa entrevis-

ta ao Jornal Têxtil, as razões que o 

levam a fazer as suas colecções na 

China: “Em Portugal, não temos ca-

pacidade de produção deste género 

de produto, porque os produtores 

nacionais seguiram um caminho, 

que estará correcto, de terem um 

produto mais caro, com materiais 

mais nobres. Mas não conseguimos 

fabricar aos preços que a Parfois 

pratica”.   

Encontrado um novo rumo, a con-

fi ança de que, tal como aconteceu 

no calçado, é possível transformar 

num curto espaço de tempo uma in-

dústria tradicional num sector de 

ponta regressou. “O ‘made in Por-

tugal’ vende”, diz Crispim Ferreira. 

Quem visitar a fábrica da Lameiri-

nho, fi ca a perceber porquê. A re-

ceita da sobrevivência da indústria 

exigiu ciência, planeamento, rigor 

e esforço e, principalmente, resis-

tência. “Este é um sector muito so-

frido”, concorda Paulo Vaz.

O admirável 
mundo novo dos 
têxteis técnicos

A ciência e a tecnologia impregnaram 
os tecidos que a maioria das empresas 
produz, mas em Portugal há um 
sector da indústria que vai para lá 
da modernidade e consegue estar 
na vanguarda dos têxteis técnicos

A receita da 
sobrevivência 
da indústria têxtil 
e do vestuário 
exigiu ciência, 
planeamento, 
rigor e esforço 
e, principalmente, 
resistência

O interior do 
i3 da BMW 
tem têxteis 
produzidos 
por empresas 
portuguesas

Cluster têxtil do Norte conta com a investigação do Citeve e do Centi
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A 
indústria têxtil é aquele 

lugar cheio de teares 

ruidosos onde se fazem te-

cidos, certo? Ou aqueles 

espaços abertos onde fi las 

de máquinas com ope-

rárias sentadas fazem camisas ou 

camisolas, certo? Errado. Ou, pelo 

menos, parcialmente errado. Se a 

maioria das empresas portuguesas 

ainda se dedica a produzir fios, 

panos, lençóis ou calças, são cada 

vez mais as unidades industriais 

nacionais que se dedicam a fa-

bricar têxteis técnicos ou têxteis 

funcionais.

Uma avaliação do Citeve calcula 

que 20% do total das exportações 

portuguesas do sector se enquadra 

nesta categoria. A maioria incorpora 

doses moderadas de tecnologia ou 

de ciência, mas há empresas, como 

a Coindu, de Joane, ou a Têxtil Ma-

nuel Gonçalves Automotive, que 

estão na vanguarda da criação de 

tecidos para aplicação na exigente 

indústria automóvel.

Falar hoje de têxtil é, por isso, 

um assunto bem mais complexo 

do que antigamente. “Estive há tem-

pos num congresso da indústria em 

Dresden [Alemanha] e quase não se 

falou de roupa. Falou-se sim da in-

dústria automóvel, da aeroespacial 

ou da construção”, nota Braz Costa, 

administrador do Citeve e do Centi, 

um centro de investigação nas áreas 

da nanotecnologia e dos materiais 

inteligentes com sede em Vila Nova 

de Famalicão.

Não admira, por isso, que o maior 

produtor e exportador têxtil da Eu-

ropa seja a Alemanha. Não de peú-

gas ou de t-shirts, mas de materiais 

com que se fazem os painéis dos 

automóveis, próteses médicas, pe-

ças de motores ou parte das asas de 

aviões.

Inovação compensa
A têxtil de ponta é hoje um domínio 

da investigação e do desenvolvimen-

to. Boa parte das patentes de teci-

dos ou de malhas mais avançados é 

criada em laboratórios de empresas 

e universidades dos Estados Unidos. 

Como a Lycra. Ou o X-Static. Quem 

quiser produzir essas malhas ou 

tecidos, tem de pagar royalties aos 

seus autores. E como todos os anos 

são desenvolvidos novos e rentáveis 

produtos, a investigação é cada vez 

mais a espinha dorsal da têxtil com-

petitiva.

“Uns 70% dos têxteis do futuro es-

Manuel Carvalho
tão ainda por inventar”, nota, em 

tom de desafi o, Paulo Vaz, direc-

tor-geral da Associação de Têxteis 

e Vestuário de Portugal, ATP. “Hoje 

as empresas têm absoluta necessi-

dade de ter inovação”, acrescenta 

Braz Costa. Precisam de saberes da 

química, da física, da engenharia 

dos materiais.

A necessidade de técnica tornou-

se transversal a praticamente todas 

as produções da indústria. A Lamei-

rinho, por exemplo, produz capas 

de edredões com algodão que fi ca 

por natureza enrugado (não precisa 

de ser engomado) e isso exige saber 

industrial. A Petratex produziu o fa-

to de banho LZR Racer para o ex-

nadador olímpico norte-americano 

Michael Phelps (foi considerado pela 

revista Time uma das invenções do 

ano de 1998) recorrendo a ultra-sons 

para efectuar as costuras. E conce-

beu e produziu ainda o Vital Jacket, 

uma t-shirt de monitorização do rit-

mo cardíaco, com a ajuda da investi-

gação da Universidade de Aveiro.

Automóvel segue à frente
Mas é talvez na área da produção  

automóvel que a nova geração da 

indústria têxtil portuguesa come-

ça a dar provas de vanguardismo. 

A Coindu (que tem uma fábrica na 

Roménia e dois centros de desen-

volvimento na Alemanha) tem a res-

ponsabilidade de produzir os inte-

riores da próxima geração do Q7, o 

SUV (Sport Utility Vehicle) que a Audi 

vai comercializar em 2016.

E a TMG Automotive entrou na 

cadeia de fornecedores dos mode-

los eléctricos i3 e i8 da BMW. Ac-

tualmente, o domínio das fi bras de 

carbono e de materiais compósitos 

é, para estas empresas, muito mais 

crítico do que a gestão de teares.

Quando se sabe que as asas do Air-

bus 350 serão feitas com estes mate-

riais, percebe-se a oportunidade e o 

desafi o que estão pela frente.

“Estive há tempos 
num congresso e 
quase não se falou 
de roupa. Falou-se 
sim da indústria 
automóvel, da 
aeroespacial 
ou da construção”

PUBLICIDADE

Pedro Lains
Line
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A 
indústria têxtil e do 

vestuário nacional 

fez o que tinha a fazer 

para atravessar as 

crises da reorganização 

do sector à escala 

mundial e a crise da economia 

no fi nal da década passada. 

Abandonou o modelo de mão-

de-obra intensiva e de baixo 

valor incorporado e apostou 

na qualifi cação, na ciência 

e tecnologia e na inovação. 

Numa entrevista concedida 

por email, o economista Daniel 

Bessa, director-geral da Cotec, 

reconhece que há hoje na 

indústria têxtil e do vestuário 

portuguesa uma nova atitude e 

um discurso mais afi rmativo.

No terceiro trimestre, as 

exportações cresceram 9% e 

este será muito provavelmente 

o primeiro dos últimos 25 anos 

em que a têxtil não destruiu 

emprego. Podemos afi rmar 

que o sector já bateu no fundo 

e começa a recuperar de forma 

sustentada?

Depois de um período de grande 

retracção (motivado, primeiro, 

pela reorganização do sector 

têxtil e vestuário à escala 

mundial, com perdas 

signifi cativas da produção 

europeia, e, depois, pela crise 

económica de fi nais de década 

passada), a indústria do têxtil e 

vestuário portuguesa tem vindo a 

recuperar de forma considerável. 

O crescimento das exportações 

é mais uma evidência desse 

caminho de recuperação — 

que, como é natural, se tem 

feito sentir mais nos valores da 

produção, e das exportações, 

do que no emprego, a partir do 

momento em que — e bem — o 

sector evoluiu num sentido de 

produção de maior qualidade, 

de maior valor por unidade 

produzida, com consequente 

aumento da produtividade.

A redução do número de 

trabalhadores e do número de 

empresas e o recuo do peso do 

sector têxtil no conjunto das 

exportações nacionais foram 

drásticos. Porquê? Tinha 

mesmo de ser assim?

Se Portugal tivesse insistido numa  

indústria do têxtil e vestuário de 

trabalho intensivo, de baixo valor, 

muito provavelmente já não 

teria uma única empresa têxtil 

nem um único emprego têxtil. 

Seguimos a via que tínhamos de 

seguir, a única de facto ao nosso 

alcance, tendo resultado daí a 

perda de um elevado número de 

empresas e de um número muito 

elevado de postos de trabalho. A 

alternativa seria muito pior.

Podemos de alguma 

forma dizer que, após esta 

“depuração” de 25 anos, 

o sector que resistiu é 

competitivo globalmente ou 

a reestruturação ainda não 

acabou?

“Vejo hoje pessoas
mais confi antes
no sector”

Daniel Bessa O director-geral da Cotec acompanha há 
décadas a indústria têxtil e do vestuário portuguesa. Na 
sua opinião, a transformação do sector é consequência da 
“obrigação” de mudar imposta “pela luta pela sobrevivência”

Acredito que, concluído este 

processo de reestruturação (ou 

já numa fase muito avançada), 

temos hoje uma indústria do 

têxtil e vestuário muito mais 

robusta, capaz de competir com 

êxito no mercado global. Um 

processo desta natureza nunca se 

encontra concluído, mas acredito 

que, nesta fase, o sector se 

encontra depurado de quase tudo 

(empresas, emprego, produtos, 

modelos de negócio) que não 

tinha condições de sobrevivência 

nas novas condições de 

funcionamento do sector, à escala 

global.

O que mudou na estratégia 

das empresas do têxtil e 

vestuário portuguesas? Foi a 

gestão, o produto, a aposta na 

incorporação de inovação e de 

ciência?

Na estratégia das empresas, 

mudou tudo. Mudou a gestão. 

Mudaram os produtos, muito 

mais intensivos em ciência e em 

tecnologia, uns, e muito mais 

intensivos em moda e design, 

outros. Mudaram as pessoas, 

sobretudo as que têm por 

obrigação conduzir as empresas 

aos mais elevados níveis de 

responsabilidade. Mudou a 

atitude: vejo hoje pessoas mais 

confi antes, mesmo sabendo 

que se encontram confrontadas 

com um desafi o difícil, e em que 

podem soçobrar, onde antes 

via pessoas que se queixavam 

de tudo e mais alguma coisa, 

derrotadas ab initio.

Estamos perante um caso de 

sucesso na articulação entre o 

tecido empresarial e o sistema 

científi co e tecnológico?

Há, na moderna  indústria do 

têxtil e vestuário portuguesa, 

muito de tecnológico; e, sendo 

assim, muito de relação com o 

sistema científi co e, em termos 

mais amplos, de criação de 

conhecimento. Mas há também 

muito de design e de estilismo. E, 

no que se refere à incorporação 

de tecnologia (novos produtos, 

novos processos, novos materiais, 

novos equipamentos), é tão 

importante a relação com os 

centros do saber como a relação 

com os fornecedores.

Por último: nunca falo em 

sucesso, muito menos me 

sentindo impelido a celebrá-lo 

(nas empresas, na política, em 

tudo na vida); aquilo que alguns 

Entrevista
Manuel Carvalho

Se Portugal tivesse 
insistido numa 
indústria têxtil e 
de vestuário de 
trabalho intensivo, 
de baixo valor, muito 
provavelmente já 
não teria uma única 
empresa nem um 
único emprego têxtil
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designam de sucesso, ou de 

vitória, surge-me sempre como 

uma obrigação imposta pela 

luta pela sobrevivência, à luz 

da qual não tenho o direito de 

nenhuma celebração (excepto a 

consciência do dever cumprido), 

muito menos o direito a qualquer 

tipo de “descanso” — na certeza 

de que, com este, se iniciará o 

caminho para a derrota, por 

vezes “ao virar da esquina”.

Por que razão a têxtil 

portuguesa não consegue 

dominar toda a cadeia de 

valor, chegando às marcas 

próprias, como o fez, por 

exemplo, o calçado?

Essa é “uma velha questão”, em 

que tenho uma opinião cada vez 

mais própria. Subir na cadeia de 

valor, em tecnologia, em design, 

em qualidade, em sofi sticação de 

todos os aspectos da operação, 

para confi rmarem a regra.

Mesmo no caso do calçado, 

que se me afi gura um negócio 

de escala mais contida, são 

muito poucas as empresas que 

dominam toda a cadeia de 

valor, chegando ao consumidor 

fi nal em lojas próprias; e não 

faltam exemplos de empresas 

que perderam na distribuição, 

e no retalho, por vezes nas ruas 

de maior glamour das grandes 

capitais europeias, tudo o que 

tinham conseguido ganhar nas 

suas unidades de produção 

industrial, algures em Portugal.

Tendo em consideração os três 

cenários previstos no plano 

estratégico do sector têxtil 

para o horizonte de 2020 

(ouro, prata e chumbo), em 

qual mais acredita? Porquê?

Gostaria de atingir os números do 

cenário de ouro (5000 empresas, 

100 mil trabalhadores, 6,5 mil 

milhões de euros de facturação 

e cinco mil milhões de euros de 

exportação), mas não acredito na 

componente de “b2c” em que se 

encontra suportado.

Apostaria mais, por isso, na 

intensifi cação tecnológica ao 

serviço de um “b2b” cada vez 

mais qualifi cado, e cada vez mais 

sofi sticado, e na intensifi cação 

em design e em estilismo, mesmo 

que para servir em regime de 

private label [produção das 

marcas dos compradores]. 

É isto, e apenas isto, que me 

separa da intelligentsia que hoje 

suporta a actuação da  indústria 

do têxtil e vestuário portuguesa, 

nomeadamente Paulo Vaz 

[presidente da ATP-Associação do 

Têxtil e Vestuário de Portugal], 

com quem tenho tido o gosto de 

trabalhar, durante mais de vinte 

anos, e por quem tenho o maior 

respeito e a maior admiração. 

é uma coisa; dominar toda a 

cadeia de valor, chegando ao 

consumidor fi nal, por maioria de 

razão num sector tão complexo 

como a  indústria do têxtil e 

vestuário de grande consumo, 

é outra coisa, completamente 

diferente. Exige competências 

que não temos, dinheiro que não 

temos, um sentido do risco e 

mesmo do longo prazo que receio 

que não tenhamos.

Acredito que Portugal (leia-se, 

os empresários e as empresas 

portuguesas) poderá chegar a ser 

um “campeão do b2b” [business 

to business, ou seja, um modelo 

de negócio em que quem produz 

vende a empresas], mas não 

acredito que possamos ganhar a 

guerra do “b2c” [neste modelo, as 

empresas vendem directamente 

aos consumidores] — com 

excepções, que sempre haverá, 

Aquilo que alguns 
designam de 
sucesso, ou de 
vitória, surge-me 
sempre como uma 
obrigação imposta 
pela luta pela 
sobrevivência 

PUBLICIDADE

Venha com a família e os amigos conhecer os profundos 
laços históricos que unem Espanha e Portugal.

Basta que destaque do seu 
jornal Público o cupão impresso 
na contracapa.

horário: terça a domingo, 10h00 – 18h00

A HISTÓRIA PARTILHADA

Tesouros 
dos Palácios Reais 
de Espanha

Entre na Gulbenkian 
com o Público 
de 26 a 31 de dezembro




