
                 

Regilde, 26 de Junho de 2019


Estratégias e Desafios Para a Internacionalização do Têxtil Lar Português em 2019. 
(VERSÃO ORAL) 

Uma colaboração R&B - Home Textiles Associates com a Home from Portugal. 

Numa época caracterizada por grandes incertezas e inseguranças um pouco por todo o mundo, 
não é fácil para nós falar das estratégias, mudanças e desafios que se colocam perante a  
Indústria Têxtil para a casa. Não vamos enumerar todos os factores de instabilidade mas, de 
facto, alguns têm necessariamente mais impacto na Economia portuguesa em geral, e nos 
Têxteis Lar em particular:


As incógnitas que se escondem por trás do Brexit, a desaceleração económica em alguns 
importantes mercados, a instabilidade social e as mudanças políticas em vários países, a guerra 
comercial entre os grandes blocos China e Estados Unidos da América, a desvalorização de 
moedas face ao Euro de países concorrentes, como é o caso flagrante da Lira Turca 
desvalorizada em mais de 40% no espaço de um ano, entre outros, têm inevitável e 
necessariamente de ser encarados como factores a considerar nas decisões empresariais. 
Acrescentamos ainda duas importantes mudanças relativamente recentes para as quais todos os 
empresários têm de oferecer a sua particular atenção:


- Uma já sobejamente conhecida e sentida: as alterações no comércio e na estrutra de retalho a 
nível global. Referimo-nos não só ao surgimento do comércio electrónico em rápido ascensão  
e substituição do comércio tradicional, mas também ao desaparecimento sucessivo de 
gigantes do retalho em alguns países, principalmente nos E.U.A. 


- A segunda grande mudança a ter em conta é a alteração dos padrões de consumo com 
origem nos novos hábitos das gerações emergentes. Assistimos a um mercado cada vez mais 
fragmentado, atomizado em pequenos grupos de consumidores com preferências muito 
específicas, constituindo novos nichos de mercado, por sua vez potenciados pela voracidade 
do marketing digital.


Enunciámos mudanças de tipo conjuntural e outras de tipo estrutural. 

Sobre as primeiras, de tipo conjuntural, será de esperar respostas ou medidas que contrariem os 
seus efeitos negativos na Economia e nas empresas; respostas ou medidas da responsabilidade 
de Bruxelas e do Governo Português. Quanto às segundas, as mudanças de tipo estrutural, as 
empresas terão de se saber ajustar, conviver e mesmo tirar partido delas.


Se é verdade que cada vez há menos grandes retalhistas, também é verdade que cada vez mais 
surgem pequenos clientes. A este propósito, em conversa recente um industrial apresentou-nos a 
seguinte imagem: ”Há 25 anos 1 cliente comprava-me 1000 peças por encomenda… hoje para 
vender 1000 peças preciso de 10 clientes ou mais”. 

Permitam-nos afirmar que, ao contrário do que defendemos num passado recente, hoje e no 
futuro próximo a probalidade de sucesso assenta cada vez mais na pequena e na média 
empresa, com grande capacidade de inovação, e flexibilidade na execução de produtos 
diferentes. Não será por acaso que verificamos algumas das grandes empresas, poucas com 
pena nossa, a deixarem a produção de um só produto e a seccionarem-se na produção de várias 
gamas.


O processo de novos investimentos tem de ter tudo o que referimos em consideração .


………..




Temos acompanhado de perto a evolução da Industria dos Têxteis Lar e a resposta que as 
empresas foram dando às alterações nas ultimas décadas: resistiram e responderam à abertura 
da Europa aos produtos com origem asiática, à significativa desvalorização do dólar sentida 
sobretudo a partir de 2007, e finalmente à grande crise financeira espoletada em 2008. A estes 
desafios as empresas do importante sector exportador têxtil responderam com  medidas de 
modernização e actualização do seu equipamento, inovação e diferenciação em relação à 
concorrência de preço mais baixo e com a oferta de um serviço sem falhas. A par disso algumas 
estão agora a investir em logística adequada que lhes permita não apenas responder com 
rapidez, como a criar uma estrutura que responda a encomendas e ordens de produção cada vez 
mais pequenas.


Apesar das virtudes que a Indústria tem revelado, nalguns pontos tem ainda um caminho a 
percorrer:  

É já crónico o problema da falta mão de obra qualificada ao nível da produção, situação que as 
empresas não conseguem ultrapassar por si só. Por outro o lado marketing e comunicação, 
ferramentas fundamentais para marcar a diferença, são domínios nos quais a falta de quadros 
com a competência necessária ao desenvolvimento de boas relações com clientes é um 
estrangulamento que urge ultrapassar. 


A Associação Home from Portugal tem vindo a afirmar-se como parceiro importante para as 
empresas nas iniciativas que tem levado a cabo, ainda que algumas delas não tivessem atingido 
todos os objectivos a que nos propusemos .


Destacamos a participação de 50 empresas na Heimtextil, em Frankfurt, com o apoio da nossa 
Associação, empresas essas que não marcariam a sua presença, naquela que é a maior feira 
têxtil mundial, sem o nosso apoio. Hoje, e de um modo particular, importa sublinhar a Guimarães 
Home Fashion Week que, pela quarta vez realizada em Guimarães, é um evento consolidado 
que começa a ter reconhecimento de sucesso: ultrapassámos a fasquia das 50 empresas 
expositoras, todas elas pequenas e médias e um número de clientes estrangeiros que 
ultrapassou as 2 centenas. Centrámos os nossos esforços na divulgação em novos mercados e 
clientes. Neste sentido procurámos convidar novos clientes gerados pela mudança: temos hoje 
visitantes de países extra-comunitários como o Japão, a Austrália, o Chile, México, Brasil, entre 
outros.  A GHFW é uma montra colocada à disposição destas pequenas e médias empresas 
onde, de forma colectiva, e sem a concorrência de outros países é apresentado o que de melhor 
a Indústria tem para oferecer.


Estamos em época de instabilidade, grandes mudanças, o futuro é incerto… mas acreditamos 
que a GHFW é uma aposta ganha, com um espaço próprio conquistado, que com o espírito de 
união que nos tem distinguido importa continuar e reforçar. A bem da Indústria Têxtil de Portugal.


Rogério Matos, 

com revisão de Manuel Barbosa



