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$FWLYLGDGH(FRQyPLFD*OREDO

$ Madeira, como pequena região insular, é uma economia abert a e dependent e face ao ext erior, pelo que, num cont ext o
de inserção numa economia global int erdependent e e, em part icular, no espaço da União Europeia, em que decorre um
exigent e processo de int egração, de expansão e de reposicionament o na economia global, é forçosament e influenciada
por f act ores ext ernos, favoráveis ou desfavoráveis, que são det erminant es da dinâmica mundial.
Assim, a Região Aut ónoma da Madeira confront a-se com a permanência de const rangiment os ao seu desenvolviment o que
decorrem da descont inuidade física e da localização dist anciada das regiões cent rais europeias, bem como de um
conj unt o de rest rições est rut urais part icularment e int ensas, nomeadament e as exíguas dimensões e o acent uado relevo.
O dist anciament o e isolament o relat ivament e aos lugares de maior cent ralidade originam desvant agens e rest rições no
acesso aos mercado e à inf ormação, na mobilidade de pessoas e na possibilidade de aceder às grandes redes
t ranseuropeias, part icularment e nos domínios dos t ransport es e energia.





Devido às caract eríst icas geomorfológicas da Região, a superfície agrícola ut ilizada (7. 315 hect ares) represent a apenas
cerca de 9% da superf ície t ot al. Na ilha da Madeira a área t errit orial acima dos 1.000 met ros de alt it ude corresponde à
quart a part e da superfície t ot al e 11% apresent a declives inferiores a 16%. Est as condicionant es físicas originam f ort es
limit ações à act ividade agrícola, ao povoament o, à implant ação de infra-est rut uras básicas e ao f uncionament o das redes
de serviços.

%25'$'26'$0$'(,5$
Devido à sua condição insular, a Região da Madeira dispõe de ecossist emas frágeis e recursos limit ados. A exiguidade de
recursos e de mercados, as condições nat urais de caráct er local e zonal, incluindo as que derivam da mat riz subt ropical
do seu clima, bem como a conj ugação de f act ores nat urais e hist óricos det ermina, em grande medida, um padrão de
HVSHFLDOL]DomRSURGXWLYDPXLWRYXOQHUiYHOHSRXFRGLYHUVLILFDGD, com fraco desenvolviment o da cadeia de valor num
cont ext o de grande abert ura ao ext erior.
Em relação ao comércio ext erno, observa-se a base da export ação regional que se concent ra no sect or ligado a
export ação t uríst ica, com as respect ivas receit as a ult rapassar as export ações de bens provenient es do sect or primário e
das indúst rias t ransf ormadoras. No que se refere às export ações dest es últ imos sect ores, est as encont ram-se
concent radas num grupo de 5 produt os principais:
•
•
•
•
•

Banana;
%RUGDGR;
Vinho da Madeira;
Obras de 9LPH;
Flores.

O mont ant e t ot al das export ações dest e grupo de produt os, at ingia quase 10 milhões de cont os em 1992, represent ando
cerca de 2/ 3 das export ações de mercadorias da Região. Cont udo, est a proporção encont ra-se em t raj ect ória de quebra,
pois em 1987 o peso relat ivo era superior a 3/ 4 do t ot al.





As export ações dest es produt os mant iveram-se prat icament e inalt eráveis no período 1987-1992, o que corresponde a
uma quebra em t ermos reais. Est a t endência, mais do que sugerir uma diversificação da base económica regional, apont a
para um GHFOtQLR GDV SULQFLSDLV H[SRUWDo}HV WUDGLFLRQDLV. A exist ência dest a base de export ação est reit a deve-se ao
subdesenvolviment o do sect or primário e secundário.
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Sect or Primário
Sect or Secundário
Sect or Terciário


%
%
%
%

92,0
42,0
n.d.
n.d.

86,0
64,0
n.d.
n.d.

km
km
km

531,4
n.d.
n.d.

!
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2. 558,0
2. 416
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Rede de est radas
It inerários principais
It inerários complement ares
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$




#
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15.368. 681,0
4,1
33,9
61,9
1. 797,0
1. 137,0
4. 738,8
13,5
35,8
50,7
50,0
5,0





PIB/ Hab.
Rendiment o Disponível Brut o das Famílias p.c.
Emprego
Sect or Primário
Sect or Secundário
Sect or Terciário
Taxa de act ividade
Taxa de desemprego
Ambient e
Abast eciment o de água
Drenagem de águas residuais
Trat ament o de águas residuais urbanas
Trat ament o de resíduos sólidos urbanos

307.760,0
4,1
18,2
77,7
1. 373,0
1. 028,0
117,8
14,8
31,6
53,6
46,9
3,5





G &RQWLQHQWH H 9DORUHVGHDFRUGRFRPDPHWRGRORJLDGDVpULH,( I 1tYHLVGHDWHQGLPHQWRJOREDLV)RQWH3235$0

%25'$'26'$0$'(,5$
9$%GRV6HFWRUHV

'evido, em grande medida, aos const rangiment os de ordem nat ural e ao cont ext o sócio-económico, hist órico e cult ural,
a economia regional orient ou-se para o aproveit ament o de pot encialidades numa base agro-t uríst ica. A act ividade
indust rial, principalment e em result ado da exiguidade de recursos e de mercado e das desvant agens compet it ivas
decorrent es da insularidade, t em assumido uma posição modest a, apresent ando um fraco cresciment o.
O sect or dos serviços t em vindo a ref orçar a sua cont ribuição para a f ormação do VAB (72,4% em 1990 e 77,3% em 1995).
Em 1995, apenas as act ividades mais direct ament e ligadas ao t urismo (hot elaria, rest auração e agências de viagens e
t urismo e aluguer de aut omóveis sem condut or) j á represent avam 12%do VAB.
A base indust rial, const it uída predominant ement e por LQG~VWULDV WUDGLFLRQDLV, em que se salient am as indúst rias
aliment ares, bebidas e t abacos, algumas indúst rias ligadas à const rução e as de caráct er marcadament e art esanal,
apresent a EDL[RV QtYHLV GH SURGXWLYLGDGH H GH FRPSHWLWLYLGDGH, sobret udo quando comparados com a média
comunit ária.
Est a evolução t em-se reflect ido numa redução do peso do VAB da indúst ria, o qual passou de 7% em 1990 para 5,5% em
1995.
A fileira da const rução t em vindo a assumir um peso relat ivament e elevado (o qual correspondeu, em t ermos médios
anuais, a 10% do VAB no período 1990/ 1995) devido ao cresciment o do invest iment o público (regional e municipal) e do
invest iment o privado (hot éis e edifícios de nat ureza residencial).





O sect or da agricult ura t em vindo a perder import ância relat iva na produção regional, represent ando 6,2% e 3,5% do
VAB, respect ivament e em 1990 e 1995.
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2 Gráfico 1.1 apresent a o valor brut o das principais indúst rias t ransf ormadoras, em 1992, nas quais se dest aca as
indúst rias dos bordados (em 1º lugar) e dos t abacos.
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(VWUXWXUDH1tYHOGH5HQGLPHQWRV
4XDGUR*DQKR0pGLR0HQVDOSRU&RQFHOKRV HPFRQWRV 
7RWDOGD5HJLmR
Calhet a
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Funchal
Machico
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79,8
95,2
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2 aument o do nível de vida na Região Aut ónoma da Madeira é not ório quando analisamos o ganho médio mensal e
verificamos um cresciment o em t odos os concelhos, de 1992 a 1996. Câmara de Lobos f oi prot agonist a do maior aument o
(de 72,9 cont os em 1992 para 114,4 cont os em 1996) enquant o Sant ana regist ou o menor aument o (94,8 cont os em 1992
para 98,5 cont os em 1996).
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(YROXomR(FRQyPLFD5HJLRQDO

(nt re 1992 e 1996 o Q~PHURGHHPSUHVDVFUHVFHX (passou de 2 908 para 3 892), conf orme se descreve no quadro
1.4, o que permit e assinalar uma dinâmica empresarial relevant e.
O Concelho do Funchal regist a em 1996 cerca de 63,2% do número de empresas da R.A.M. (perdeu 11 pont os percent uais
desde 1992). Seguem-se, em t ermos relat ivos, os Concelhos de Câmara de Lobos (9,7%), Sant a Cruz (8,2%) e Machico
(6,4%) e Ribeira Brava (3,5%). Est es quat ro Concelhos, no seu conj unt o, garant em cerca de 27,8%do número de empresas
exist ent es na R.A.M. Ent re 1992 e 1996, est es 4 Concelhos no seu conj unt o regist aram um cresciment o de 8, 3% do
número de empresas, pelo que absorveram uma part e significat iva da quebra relat iva verificada no Concelho do Funchal.
4XDGUR1~PHURH'LVWULEXLomR3HUFHQWXDOGDV(PSUHVDVSRU&RQFHOKRV
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Prevalecem, na Região, as HPSUHVDV GH UHGX]LGD GLPHQVmR: em 1996,  GDV HPSUHVDV WrP PHQRV GH 
FRODERUDGRUHVe 17,5%t êm menos de 50 t rabalhadores (ver 4XDGUR).
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O sect or do Turismo e Hot elaria t em uma grande relevância no t ecido económico da R.A.M. Em 1998 disponibilizou cerca
de 20 000 camas, at ravés de 167 empresas que garant iam, no seu conj unt o, 5 426 post os de t rabalho. Ent re 1990 e 1998
o número de empresas cresceu 82 unidades (96,5%) f undament alment e at ravés de unidades que garant em menor volume
de emprego do que em 1990.
Nest e últ imo ano, as empresas garant iam em média, 52,8 empregados, enquant o que as 167 exist ent es em 1998 t êm uma
média de 32,5 empregados. Globalment e, o emprego nest e sect or cresceu 935 empregados.
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No *UiILFR podemos const at ar que o número de t urist as que visit am a Madeira aument ou no período de 1995 a 1999,
confirmando a RAM como um dos dest inos t uríst icos preferenciais a nível mundial. A confirmar est a t endência est á que, o
maior aument o nest es 5 anos foi de 1998 para 1999, com uma t axa de cresciment o de 10,2%.
Est a sit uação vem beneficiar o mercado int erno, aument ando o número de pot enciais consumidores assim como a
ent rada de possíveis divisas. O t urismo represent a um aspect o que deve ser increment ado e prot egido devido ao
import ant e papel que desempenha na economia regional.





85,0
4. 491,0
13.419,0

403.939,0
116.576,0

2.766.315,0
489.863,0
67,4

6,8
4,2



167,0
5. 426,0
19.996,0

503.119,0
130.905,0

3.959.824,0
523.303,0
62,9

6,4
3,6

)RQWH3235$0



Est abeleciment os (N.º)
Pessoal ao Serviço (N.º)
Capacidade de Aloj ament o (N.º)
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Est rangeiros
Nacionais
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Act ualment e o Port o do Funchal é o segundo maior port o port uguês em t ermos do mercado de cruzeiros, mercado que se
encont ra em cresciment o a nível mundial. Moviment ou em média, nos últ imos anos, cerca de 100.000 passageiros/ ano
em t rânsit o, a que correspondem cerca de 150 escalas. No âmbit o de uma polít ica de cooperação que t em sido
desenvolvida com os port os das Ilhas Canárias, a Região t em vindo progressivament e a t ornar-se numa zona alt ernat iva
do mercado de cruzeiros.
No sent ido de pot enciar o desenvolviment o dest a vocação, encara-se como desej ável que, de uma f orma progressiva, a
moviment ação de mercadorias sej a t ransferida para o port o do Caniçal e que, paralelament e, sej am efect uados
melhorament os nas inf ra-est rut uras do Port o do Funchal que permit am elevar a qualidade na prest ação de serviços.





O sect or agrícola t em vindo a regist ar um decréscimo da sua import ância na economia da Região: o número de
explorações com Superfície Agrícola Út il passou (SAU) de 23 148 (em 1989) para 16 833 (em 1997), a mão-de-obra
familiar passou de 52 400 para 37 669 pessoas, t endo a mão-de-obra não familiar regist ado um ligeiro acréscimo nest e
período (de 1 329 para 2 771). A percent agem dos rendiment os do agregado familiar gerados exclusivament e pela
exploração agrícola t ambém decaiu de 11, 1%para 9, 3%, em igual período.
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N. º de Explorações c/ SAU
SAU (ha)
Dimensão Média Expl. (ha)
N. º Blocos/ Explorações
Rendiment o do Agregado (%)
Exclusivament e da exploração
Mão-de-obra Familiar (incluindo produt or)
Permanent e 0-49%
Permanent e 100%
Mão-de-obra Não Familiar
Permanent e 0-49%
Permanent e 100%
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A act ividade piscat ória regist ou um cresciment o de 15%ent re 1990 e 1997 (ver 4XDGUR).
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Descarga de Pescado (t on)
Tunídeos e similares
Peixe espada pret o
Cavala
Chicharro
Out ras espécies
Tonelagem Média (TAB/ embarcações)
Pot ência Média (kW/ embarcações)
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,QIUDHVWUXWXUDVGH$SRLR

$ nível de infra-est rut uras rodoviárias t em sido desenvolvido, nos últ imos anos, um significat ivo esforço de invest iment o
com o obj ect ivo de UHIRUoDU RV QtYHLV GH DFHVVLELOLGDGH int ra-regional e a criação de uma rede de acessibilidades
int ernas visando a est rut uração e o desenvolviment o equilibrado do t errit ório.

RP

Com a polít ica adopt ada nos últ imos anos pret endeu-se, igualment e, cont ribuir para a diminuição de cust os dos agent es
económicos, a redução de cust os associados ao t ráfego em t rânsit o e a melhoria dos circuit os t uríst icos.
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A est rat égia que t em vindo a ser prosseguida assent a na implement ação de vários invest iment os (alguns dos quais ainda
não concluídos), dirigidos principalment e para:
• a const rução de novas vias com caract eríst icas de vias rápidas e respect iva art iculação com a rede viária
envolvent e e com os pont os de ligação ao ext erior;
• const rução de novas ligações mais rápidas e seguras ao nort e da ilha da Madeira;
• melhoria da acessibilidade às zonas mais int eriores e isoladas;
• requalificação da rede viária, em t ermos de sinalização e segurança;
• melhoria das condições de operacionalidade da rede em serviço.

Além da finalização da UHGH YLiULD principal e respect ivas ligações a out ras vias regionais ou municipais, persist em
carências que se sit uam principalment e a nível da acessibilidade local e no domínio da est rut uração urbana. A Região
depende, quase exclusivament e, do t ransport e marít imo para a realização das suas t rocas comerciais com o ext erior e,
part icularment e, para o seu abast eciment o em produt os básicos.

SP

Como reflexo das caract eríst icas da est rut ura económica regional (elevado grau de abert ura e dependência do ext erior)
verifica-se um profundo GHVHTXLOtEULR QR IOX[R GH PHUFDGRULDVPRYLPHQWDGDV, correspondendo as import ações a 90%
do volume t ot al. Est a sit uação de desequilíbrio t em consequências negat ivas a nível dos cust os, quer de t ransport e, quer
de manuseament o de mercadorias.
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O 3RUWR GR )XQFKDO é a principal infra-est rut ura port uária da Região, sendo responsável por cerca de 52% das
mercadorias moviment adas em 1997. At endendo às suas act uais dimensões e à sua vocação polivalent e (port o de
cruzeiros, de pesca e de moviment ação de mercadoria t ransport ada de modo convencional ou cont emporizado), est e
port o apresent a graus de sat uração e incompat ibilidade significat ivos, pelo que a sua ref ormulação se afigura
fundament al.
O alargament o do $HURSRUWR ,QWHUFRQWLQHQWDO GD 0DGHLUD abriu perspect ivas aos emigrant es (passaram a poder voar
direct ament e para a Madeira), aos export adores (oport unidade de, com maior facilidade e rapidez, poderem escoar os
seus produt os) e aos operadores t uríst icos (possibilidade de operarem com aviões de maior capacidade), esperando-se
um aument o do número de t urist as para o dest ino Madeira.
A nível de infra-est rut uras básicas de WHOHFRPXQLFDo}HV a Região dispõe de meios de grande capacidade nas ligações
com o cont inent e europeu e o rest o do mundo (via cabo submarino e via sat élit e), bem como uma rede int erna de
t elecomunicações e de TV por cabo modernas.
Em result ado de invest iment os que permit iram o aproveit ament o das oport unidades decorrent es da posição est rat égica,
a Região beneficia, nas suas ligações com o ext erior, de redes suport adas pela amarração à Região de cabos submarinos
de t ecnologia recent e com ligações à África, Europa e Américas. Est as infra-est rut uras de grande qualidade vieram
colocar a Madeira no mapa mundial das t elecomunicações, possibilit ando um cresciment o assinalável do t ráfego
int ernacional circulando at ravés da Região.

PT

A Região dispõe, ainda, de uma est ação t errena de sat élit es (,QWHOVDW, (XWHOVDW, ,QPDUVDW, +LVSDVDW e 3DQDPVDW).
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$GHVmRDRV3ULQFtSLRVGD8QLmR(XURSHLD

$ União Europeia confront a-se com import ant es desafios que se colocarão, no período 2000-2006, a nível polít ico,
económico-financeiro e t ecnológico, envolvendo o alargament o e cooperação a Lest e, a União Económica Europeia e
Monet ária, as polít icas comuns e a segurança e def esa.
Na perspect iva do f ut uro alargament o, exist em problemas relat ivos ao processo de int egração económica e de
est abilização polít ica da Europa Cent ral e Orient al, que t erão implicações quer no quadro inst it ucional, quer nas
polít icas comuns e out ras polít icas da União (PAC, Polít ica Regional, Redes Transeuropeias) que, por sua vez, t erão
repercussões no orçament o comunit ário.
A polít ica monet ária t erá, por sua vez, implicações no orçament o da União Europeia, sej a devido à pret ensão dos
Est ados-membros de reduzir as suas cont ribuições, pressionados pela disciplina orçament al do "Pact o de Est abilidade e
Cresciment o" ou, pelo cont rário, e após uma crise, à pret ensão de ampliar o orçament o da União, como f act or de
est abilização face a choques assimét ricos e novas necessidades de coesão económica e social da UE alargada.

UP

Tendo em cont a as caract eríst icas, as pot encialidades e a dinâmica de desenvolviment o criada na Região, bem como os
exigent es desafios que se apresent am num enquadrament o ext erno marcado por um int enso processo de int egração e
expansão a nível europeu e pela globalização, a polít ica a desenvolver no período 2000-2006 orient a-se no sent ido de
propiciar condições que, numa perspect iva de desenvolviment o sust ent ável e de coesão int erna, se dirij am ao reforço da
capacidade de afirmação da economia regional em áreas de especialização est rat égicas, onde exist am ou possam vir a
ser criadas vant agens comparat ivas e condições de compet it ividade na economia global em que se insere.
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Pret ende-se, t ambém, de forma art iculada, superar as debilidades e insuficiências da base económica e social, e à
redução das assimet rias int ernas de desenvolviment o.
Para operar as necessárias t ransformações est rut urais no sent ido apont ado, foram definidos os seguint es grandes
REMHFWLYRV:
• Reforçar a FRPSHWLWLYLGDGH e o posicionament o geoest rat égico da economia madeirense;
• Promover o HPSUHJR e a empregabilidade do pot encial humano;
• Assegurar a melhoria da TXDOLGDGHGHYLGD e preservar os valores ambient ais.

3ROtWLFDV(FRQyPLFDV

2 Programa Operacional Plurifundos da Região Aut ónoma da Madeira para o período 2000-2006 é um Programa
Operacional int egrado de iniciat iva regional, apoiado pelos quat ro Fundos Est rut urais (FEDER, FSE, FEOGA-O e IFOP), que
abrange t odo o t errit ório da Região Aut ónoma da Madeira.

PV

At endendo ao significat ivo volume de recursos financeiros que envolve, e por compreender um conj unt o int egrado de
acções coerent es ent re si, decorrent es dos eixos est rat égicos de int ervenção e das prioridades definidas no Plano de
Desenvolviment o Regional da Madeira 2000-2006, const it ui um inst rument o f undament al da est rat égia de desenvolviment o da Região.
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Aoperacionalização dos obj ect ivos definidos no Plano de Desenvolviment o Económico e Social para o período 2000-2006
(e assumidos no âmbit o da Int ervenção Operacional - ver pont o ), será assegurada at ravés das seguint es linhas
est rat égicas de acção:
• Valorização do SRWHQFLDOWXUtVWLFR, cult ural e de lazer;
• Reforço de um conj unt o de fact ores e de est ímulos que possibilit em a pot enciação do desenvolviment o endógeno
e específico, a promoção das capacidades de empreendiment o de LQLFLDWLYDVHPSUHVDULDLV criadoras de emprego
e a diversificação da base produt iva;
• Pot enciação do GHVHQYROYLPHQWR FLHQWtILFR H WHFQROyJLFR da RAM em áreas est rat égicas e promoção da
inovação;
• Desenvolviment o de condições pot enciadoras do aproveit ament o das RSRUWXQLGDGHV oferecidas à Região pelas
novas t ecnologias da informação e comunicação;
• Apoio à LQWHUQDFLRQDOL]DomR e melhoria das condições de acesso aos mercados e à informação, bem como à
cooperação e inserção de redes;
• Melhoria das TXDOLILFDo}HV, das compet ências humanas e da empregabilidade;

• Criação de condições para UHGX]LUDVDVVLPHWULDV int ernas de desenvolviment o, para a preservação, recuperação
e promoção da gest ão sust ent ável dos recursos nat urais est rat égicos e para a melhoria da qualidade de vida e das
condições básicas de desenvolviment o;

PW

• Criação de condições para uma maior FRHVmRHYDORUL]DomRVRFLDO.
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Consubst anciando as orient ações est rat égicas ant eriorment e expost as, as act uações programadas no âmbit o do P.O.
Madeira foram organizadas em Medidas enquadradas por dois eixos Priorit ários, como seguidament e se apresent a:
• (L[R3ULRULWiULR Desenvolviment o de uma Plat aforma de Excelência Euro-At lânt ica

0HGLGD Valorização do Pot encial Turíst ico, Cult ural e do Lazer
0HGLGD Est ímulo à Inovação e Sociedade da Informação
0HGLGDMelhoria das Acessibilidade Ext eriores
0HGLGDProt ecção e Valorização do Ambient e e Ordenament o do Territ ório
0HGLGDCompet ências Humanas e Equidade Social

• (L[R3ULRULWiULR Consolidação da Base Económica e Social da Região

0HGLGDAgricult ura e Desenvolviment o Rural
0HGLGDPescas e Aquacult ura
0HGLGDCompet it ividade e Eficiência Económica
0HGLGDMelhoria das Acessibilidades Int ernas
0HGLGDCoesão e Valorização Social
0HGLGD Int ervenção Int egrada do Port o Sant o

X

•
•
•
•
•
•

Q



•
•
•
•
•
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(VWDELOLGDGH3ROtWLFD

&om a revolução de Abril de 1974, foi possível dar novos passos na regionalização do país. A Const it uição de 1976, veio
consagrar a aut onomia polít ica da Madeira que ficou dot ada de est at ut o polít ico-administ rat ivo – f undament ados nas
caract eríst icas geográficas, hist óricas, sociais e cult urais – e de órgãos de governo próprio.
A condução polít ica do processo de desenvolviment o económico e social t em sido conduzido pelo mesmo part ido que se
encont ra no Governo Regional há mais de 20 anos, f ornece-lhe uma HVWDELOLGDGHSROtWLFD que lhe permit e a coerência em
t ermos de polít icas das mais variadas áreas e a defesa dos int eresses de uma região com aspect os muit o part iculares.

(QTXDGUDPHQWR/HJDO


2sect or dos bordados est á fort ement e legislado, desde a act ividade das bordadeiras at é à das próprias empresas, sendo
que o Sindicat o desempenha um papel act ivo nest a act ividade.
%RUGDGHLUDV

YQ

Além de beneficiarem de um UHJLPHHVSHFLDOGH6HJXUDQoD6RFLDO, as bordadeiras de casa da Madeira viram consagrado
o direit o de ant ecipação da idade de pensão de velhice para os 60 anos (devendo est e requeriment o ser acompanhado de
declaração emit ida pelo Inst it ut o do Bordado, Tapeçarias e Art esanat o da Madeira que comprove o período de exercício
de act ividade como bordadeira de casa da Madeira).
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Foi criado um subsídio de forma a compensar as bordadeiras de casa da falt a de remuneração result ant e da sit uação de
inexist ência de t rabalhos de bordado. Têm direit o a est e subsídio as bordadeiras de casa que, nos últ imos t rês anos,
exerceram de f orma habit ual a act ividade e se encont rem sem t rabalho de bordado durant e t rês meses consecut ivos. A
disponibilidade para o exercício de t rabalho de bordado t raduz-se nas seguint es obrigações assumidas pela bordadeira:
•
•

suj eição ao cont rolo pelo IBTAM;
aceit ação de t rabalhos de bordado que lhe sej am proporcionados;

O valor do subsídio nunca poderá ser inf erior a 10.000$00 mensais.
(PSUHVDV

Em relação à act ividade das empresas, foi criado uma PDUFDFROHFWLYDFRPLQGLFDomRGHSURYHQLrQFLD (MCIP) para os
bordados da Região Aut ónoma da Madeira. A t it ularidade da MCIP para o bordado da Madeira pert ence ao IBTAM, que só
aut oriza o uso da marca aos produt ores que sat isfaçam as condições de produção e comercialização do bordado da
Madeira. A aut orização para o uso da marca dá direit o à ut ilização de um sinal dist int ivo (selo) complement ar expresso
na aposição em cada peça de bordado de um selo, bem como a ut ilização de embalagens específicas a fornecer pelo
IBTAM.

P

Q

Est a marca t em como fim de garant ir a RULJHP, a WLSLFLGDGH e a TXDOLGDGH do bordado da Madeira. Os produt ores
aut orizados a usar a marca podem usufruir de serviços e apoios prest ar pelo IBTAM no âmbit o de um sist ema de
incent ivos promocionais à export ação.

%25'$'26'$0$'(,5$
,%7$0
No âmbit o da realização de medidas de apoio à export ação do art esanat o regional, compet e ao Inst it ut o do Bordado,
Tapeçarias e Art esanat o da Madeira:
•
•
•
•
•

Organizar, promover ou part icipar em f eiras;
Recolher t rat ar e divulgar inf ormações sobre oport unidades comerciais;
Organizar e dinamizar iniciat ivas e act ividades de promoção comercial no est rangeiro;
Conceder est ímulos aos export adores;
Lançar campanhas de publicidade e market ing.

O IBTAM t em a sua sede na cidade do Funchal, podendo abrir delegações ou out ras formas de represent ação no país e no
est rangeiro. (ver SRQWR para ident ificar as rest ant es compet ências do inst it ut o)

,QFHQWLYRVH$SRLRV)LQDQFHLURVj$FWLYLGDGH(PSUHVDULDO

Q

Q

&om base no seu Est at ut o Polít ico-Administ rat ivo, a Região t em vindo a elaborar planos de desenvolviment o de médio
prazo, dos quais os realizados no últ imo decénio coincidiram com o período de vigência dos quadros comunit ários de
apoio a Port ugal, respect ivament e 1990/ 1993 e 1994/ 1999.
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No âmbit o da component e FEDER e no período de 1994/ 1998 foram aprovados co-financiament os a proj ect os em
diferent es domínios e de nat ureza muit o diversificada, de que se dest acam os proj ect os considerados de maior relevo
para est e t rabalho:
• ,QG~VWULDH$UWHVDQDWRforam aprovados proj ect os na área das Infra-est rut uras de Apoio ao Desenvolviment o da
Act ividade Indust rial ("Parque Indust rial da Zona Oest e", "Infra-est rut uras Básicas da Zona Franca Indust rial" e
"Const rução de Pavilhões Indust riais") e na área da Defesa, Valorização e Renovação do Art esanat o Regional.

R

Q

• $SRLRVj$FWLYLGDGH(PSUHVDULDO os proj ect os aprovados nest e domínio, num t ot al de 69, visam cont ribuir, de
forma select iva, para a mobilização do pot encial endógeno das empresas regionais e para a promoção do acesso
a mercados ext ernos. Do lot e de proj ect os aprovados, refira-se que 67 dizem respeit o a invest iment os apoiados
at ravés do Sist ema de Incent ivos de Apoio à Act ividade Empresarial da Região Aut ónoma da Madeira (SIDERAM).
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3ROtWLFDVGH(PSUHJR

$ nível de recursos humanos, as principais necessidades colocam-se, t ant o a nível do DSHUIHLoRDPHQWR H TXDOLILFDomR
LQLFLDO, como da formação de compet ências profissionais que acompanhem a necessária recomposição do produt o
t uríst ico.
As indúst rias art esanais (ERUGDGRV H YLPHV) t êm desempenhado uma f unção import ant e QD DEVRUomR SDUFLDO GR
GHVHPSUHJR e como fact or equilibrant e da economia rural. No ent ant o, est as indúst rias vêm regist ando, no seu
conj unt o, quebras sucessivas de act ividade, o que vem originando graves consequências para as empresas e act ivos
ligados a est as indúst rias.
Face aos const rangiment os result ant es da sit uação insular e ult raperiférica, à exiguidade do mercado regional, às
debilidades est rut urais da act ividade económica, às insuficiências a nível da qualificação dos recursos humanos e de
fact ores inst it ucionais, a Região enfrent a problemas de compet it ividade e de sust ent ação de empregos com níveis de
rendiment os que se aproximem da média da União Europeia.
Um dos reflexos dest a sit uação é evidenciado pelos EDL[RV QtYHLV GH SURGXWLYLGDGHGD PmRGHREUD, medido pelo PIB
por pessoa empregada. Est e indicador, quando comparado com a média comunit ária, sit uava-se em 51% em 1993 e em
57%em 1996.

S
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A melhoria da posição relat iva da Região, no período at rás ref erido, em t ermos do PIB por pessoa empregada est á ligada
a um processo de ref orço do emprego no sect or t erciário, em cont rapart ida de uma redução em act ividades de baixo
nível de produt ividade do t rabalho, quer na agricult ura, quer nas act ividades indust riais, sobret udo nas de caráct er
art esanal (ver 4XDGUR)
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4XDGUR(VWDWtVWLFDVGR(PSUHJRQD5$0
'LVWULEXLomRGR(PSUHJRSRU6HFWRUHV 
Agricult ura
Indúst ria
Const rução
Comércio
Hot éis e Rest aurant es
7D[DGH$FWLYLGDGH 
Tot al
H
M
7D[DGH'HVHPSUHJR 
Tot al
H
M
-RYHQV
H
M

(035(*2





13,1
20,7
12,9
10,6
10,1


52,7
40,5


3,0
3,6

6,3
13,3

10,4
15,8
11,8
12,1
9,0


51,3
38,4


5,2
5,4

11,4
16,5

)RQWH3235$0
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Na Região, t êm ainda grande expressão sit uações de emprego/ ocupação em act ividades que poderão ser designadas por
não formais, nomeadament e as que se ref erem a t rabalho por cont a própria, a t rabalho de domicílio e a t rabalho a
t empo parcial, muit as vezes em act ividades de baixo nível de remuneração e que configuram a exist ência de sit uações
de subemprego. Enquadra-se part icularment e nessa sit uação, o emprego nas indúst rias de ERUGDGRV H WDSHoDULDV que
recorrem a t rabalho domiciliário.

%25'$'26'$0$'(,5$
Segundo o Inquérit o ao Emprego, o GHVHPSUHJRMXYHQLO t em vindo a acent uar-se, at ingindo em especial os candidat os a
emprego do sexo feminino.
O desemprego de longa duração apresent a níveis com algum signif icado, afect ando mais int ensament e os adult os e, de
ent re est es, as mulheres à procura de emprego. Est e t ipo de procura t em vindo a aument ar, nomeadament e devido à
elevada rot ação das primeiras experiências no mundo do t rabalho.
Após a int egração europeia, os apoios do Fundo Social Europeu permit iram ref orçar significat ivament e o desenvolviment o de polít icas act ivas de promoção do emprego, as quais cont ribuíram para que os níveis de desemprego não se
t enham agravado significat ivament e.
Cont udo, persist em maiores dificuldades de inserção profissional relat ivament e a grupos de desempregados que t êm
vindo a ser menos f avorecidos no acesso ao emprego, nomeadament e os j ovens, as mulheres e os adult os desempregados
de longa duração. Por out ro lado, a sit uação do emprego enfrent a import ant es desafios decorrent es, em especial, da
pressão sobre o mercado de emprego por part e da elevada percent agem de população j ovem, act ualment e enquadrada
no sist ema escolar e de act ivos ocupados no passado em act ividades t radicionais, act ividades est as que t êm vindo a
perder peso na est rut ura sect orial do emprego.

U
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Assim, a par do desenvolviment o de polít icas act ivas de emprego, impõe-se a valorização dos recursos humanos, quer
at ravés da elevação dos níveis escolares, quer da formação e experiência profissional, de modo a melhorar a
compet it ividade da economia e a capacidade de adapt ação às t ransf ormações sócio-económicas.

%25'$'26'$0$'(,5$

Na component e FSE os apoios concedidos nest a área f oram orient ados para:
• Cont rat ação e Criação de Act ividades Independent es (criação de 1. 181 post os de t rabalho e apoio a 624
ent idades);
• Criação de Iniciat ivas Locais de Emprego (criação de 312 post os de t rabalho e apoio a 99 ent idades);
• Reinserção e Ocupação Temporária de Desempregados (criação de 697 post os de t rabalho e apoio a 2.882
pessoas);
• Formação e Apoio à Act ividade de Agent es de Desenvolviment o / criação de 19 post os de t rabalho).

5HJXODPHQWDomR7pFQLFD

(xist e alguma regulament ação t écnica no sect or dos bordados, nomeadament e no que respeit a à cert ificação de
aut ent icidade e origem dos produt os.

V
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Assim, nas et iquet as dos produt os considerados como bordado da Madeira deve const ar a ref erência ao número de
aut orização do uso da marca at ribuída pelo IBTAM. A emissão dos cert ificados de origem dos bordados, t apeçarias e
demais art esanat o compet e à Associação Comercial e Indust rial do Funchal (compet ência ant eriorment e det ida pelo
ext int o Inst it ut o dos Têxt eis e delegada no IBTAM).

%25'$'26'$0$'(,5$
A prest ação dos serviços de aut ent icação e cert ificação do art esanat o regional (bordado e rela bordada), é def inida uma
t axa a cobrar pelo IBTAM. A t axa pela prest ação de serviço (TS) é det erminada pelas seguint es fórmulas1:
•

Bordado:

TS = PI x 10$50

•

Tela Bordada:

TS = PI x 8$10

PI = 25%VLF
MO

PI: Pont o Indust rial
VLF: Valor loco-fábrica
MO: Valor act ualizado da mão-de-obra

O sist ema de aut ent icação do bordado da Madeira, at ravés do uso de uma marca colect iva com indicação de
proveniência, t em a finalidade de garant ir a origem, t ipicidade e qualidade do referido bordado da Madeira. Para est e
fim foram definidas normas de qualidade a que a produção do bordado da Madeira deve obedecer. 2
'HILQLomRGRERUGDGRGD0DGHLUD

“ Ent ende-se por bordado da Madeira aquele que é t ot alment e execut ado à mão e que é possuidor de caract eríst icas específ icas baseadas na
composição do desenho, nos t ipos de pont o e nas mat érias-primas ut ilizadas e cuj a produção sej a ef ect uada com observância do dispost o no
present e diploma. ”

Dest a forma, o bordado da Madeira apresent a algumas regulament ações ao nível de vários aspect os que caract erizam a
sua feit ura e que passam pelos seguint es it ens:

2

•
•
•

Ut ilização de rendas;
Tipo de cost ura;
Número de pont os e áreas mínimas.

Port aria n.º162/ 98 - Art igo 1. º
Decret o Legislat ivo Regional n.º 7/ 91/ M

W

1

Composição do desenho;
Tipos de pont o;
Mat érias-primas;

Q

•
•
•
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&217(;72'(02*5É),&2
'LPHQVmRGD3RSXODomR

$ população resident e na Região era de 259,3 milhares de habit ant es em 1997. A est a população acresce um fluxo
t uríst ico de cerca de doze mil t urist as/ dia. Na década de 90, a SRSXODomRDXPHQWRX (mais de 5.650 pessoas ent re 1990
e 1997), depois de um período de relat iva est agnação no decénio ant erior.
O cresciment o efect ivo da população é explicado, não só pela cont ribuição posit iva da t axa de excedent es de vida
(embora sej a cada vez menor por força da descida acent uada da t axa de nat alidade - ver pont o ), mas t ambém
pelos moviment os migrat órios que se vêm t raduzindo por saldos posit ivos, cont rariament e ao que se verificara durant e
décadas (com part icular acuidade nas de 50 e 60) em que a Região foi fort ement e repulsiva.
'(6,*1$d®2

Área
População
Densidade Populacional
Taxa de Saldo Migrat ório

4XDGUR,QGLFDGRUHV'HPRJUiILFRVH6RFLDLV
$12

81,'$'(

5$0

D 776, 8
259,3
332,0
2, 7

km2
103
hab/ km2
‰

1997
1997
1997

3578*$/
91.900,0
9.957,3
108,3
n.d.
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D 5HODWLYRjiUHDKDELWDGD QmRLQFOXLDViUHDVGDV,OKDV'HVHUWDV NP GDV6HOYDJHQV NP HGRVLOKpXVHPUHGRUGR3RUWR6DQWR
NP 
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'LVWULEXLomR*HRJUiILFDGD3RSXODomR

$ Região apresent a uma GHQVLGDGHSRSXODFLRQDOPXLWRHOHYDGD (332 habit ant es por km2). Devido a fact ores geográficos,
económicos e administ rat ivos, o padrão de povoament o apresent a acent uadas dif erenciações no espaço regional,
ocorrendo, paralelament e, um t ipo de povoament o muit o disperso e fragment ado e uma excessiva FRQFHQWUDomR QR
OLWRUDOHQRVXOe, mais acent uadament e, no espaço cent ral polarizado pelo Funchal. Est e aglomerado urbano concent ra
cerca de 45%da população.
A dist ribuição espacial das act ividades económicas é t ambém muit o assimét rica, localizando-se a maior part e das
empresas nos concelhos do lit oral sul, na faixa ent re os concelhos de Machico e Câmara de Lobos. A ilha e concelho de
Port o Sant o det inha apenas 1,5%das empresas.
O aloj ament o t uríst ico est á f ort ement e concent rado nos concelhos do Funchal e Sant a Cruz, os quais det êm cerca de 85%
da capacidade de aloj ament o.

RY

Invest iment os est rut urais recent es (melhoria do Aeroport o, Zona Franca Indust rial e zonas de localização de act ividades
fora do Funchal), est ão a alargar a dinâmica indust rial, principalment e para a zona lest e. A const rução de eixos viários
est rut urant es, j á parcialment e concret izada, cont ribuirá para um desenvolviment o mais equilibrado do t errit ório.
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4XDGUR(YROXomRGD3RSXODomR5HVLGHQWHSRU&RQFHOKRHP;,,


7RWDOGD5HJLmR
Calhet a
Câmara de Lobos
Funchal
Machico
Pont a do Sol
Port o Moniz
Port o Sant o
Ribeira Brava
Sant a Cruz
Sant ana
São Vicent e

1


12.950
31.610
115.440
22.000
8.730
3.410
4.730
13.140
23.520
10.220
7.640


ÌQGLFH 

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1


13.200
33.530
115.850
22.170
8.800
3.320
4.830
13.440
24.580
10.190
8.090


ÌQGLFH 

101,9
106,1
100,4
100,8
101,7
97,4
102,1
102,3
104,5
99,7
105,9

)RQWH,1(*DELQHWHGH(VWXGRV'HPRJUiILFRV

(VWUXWXUD(WiULDGD3RSXODomR

P

da população por grandes grupos et ários apont am para a GLPLQXLomR GR SHVR
aument o do peso da população em idade act iva. Nest e grupo et ário é not ório um
acréscimos previst os decorrerão, principalment e, dos est rat os de idades mais
et ário que assegura a renovação da população em idade act iva regist ará uma

R

$s t endências a nível da composição
UHODWLYRGDSRSXODomRMRYHPe para o
aument o da idade média, j á que os
avançadas. Por out ro lado, o est rat o
descida significat iva.
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96.209
80.833
78.259

18.141
65.724
28.392

15.696
63.029
27.866

2.445
2.695
526

18, 9
81, 3
36, 3

13, 5
4, 1
1, 9

75,0(675(

98.394
79.605
77.402

20.512
64.200
28.032

17.664
61.381
27.685

2.848
2.819
348

20,8
80,6
36,2

13,9
4,4
1,2

75,0(675(

98.199
80.800
76.600

20.863
65.504
28.206

18.109
62.649
37.782

2.754
2.854
424

21,2
81,1
36,8

13,2
4,4
1,5

75,0(675(

96.766
80.996
78.338

20.437
65.085
28.058

17.775
62.112
27.700

2.682
2.973
358

21, 1
80, 4
35, 8

13, 1
4,6
1,3

)RQWH6HF5HJLRQDOGR3ODQRHGD&RRUGHQDomR'LU5HJLRQDOGH(VWDWtVWLFD
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75,0(675(

R



3RSXODomR7RWDO
At é 24 anos
25-49 anos
50 e mais anos
3RSXODomR$FWLYD
At é 24 anos
25-49 anos
50 e mais anos
3RSXODomR(PSUHJDGD
At é 24 anos
25-49 anos
50 e mais anos
3RSXODomR'HVHPSUHJDGD
At é 24 anos
25-49 anos
50 e mais anos
7D[DGH$FWLYLGDGH  
At é 24 anos
25-49 anos
50 e mais anos
7D[DGH'HVHPSUHJR
At é 24 anos
25-49 anos
50 e mais anos

4XDGUR,QGLFDGRUHVGD3RSXODomRSRU*UXSRV(WiULRV  
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7D[DGH1DWDOLGDGH
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4XDGUR,QGLFDGRUHV'HPRJUiILFRV
$12

Taxa de Nat alidade
Taxa de Mort alidade
Índice de Envelheciment o

1997
1997
1997

81,'$'(
‰
‰
%

5$0

12,1
9,9
59,7

3578*$/
11,4
10,5
88,5

)RQWH3235$0

(VWUXWXUD6yFLR3URILVVLRQDO

Trab. por Cont a de Out rém
Trab. Familiares não
Remunerados


4.648
14.268

75,0(675(


4.685
13.572

75,0(675(


4.873
13.425

75,0(675(


4.015
12.356

86.783

87.438

89.951

89.952

892

1.035

1.291

1.244

)RQWH6HF5HJLRQDOGR3ODQRHGD&RRUGHQDomR'LU5HJLRQDOGH(VWDWtVWLFD

R

Pat rões
Isolados

75,0(675(

R

727$/



4XDGUR(VWUXWXUDGR(PSUHJRSRU6LWXDomRQD3URILVVmR  
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1tYHOGH,QVWUXomR

$ nível da qualificação dos recursos humanos, const at a-se que, não obst ant e as melhorias verificadas a nível do ensino, a
sit uação na Região no que respeit a ao nível de inst rução da respect iva população apresent a-se muit o desf avorável
quando comparado com os níveis médios nacionais e comunit ários (ver 4XDGUR).
'(6,*1$d®2

4XDGUR'DGRV6REUHD(GXFDomRQD5$0

(GXFDomR
Número de alunos
Básico
Secundário
Superior
Est abeleciment o de Ensino
Básico
Secundário
Superior
Taxa Líquida de Escolarização do Ensino Básico
 G &RQWLQHQWH


$12

81,'$'(

5$0

3578*$/

1995/ 1996
1995/ 1996
1995/ 1996

N.º
N.º
N.º

41.682,0
10.677,0
2.308,0

1.339.749,0
477.221,0
319.525,0

1995/ 1996
1995/ 1996
1995/ 1996
1995/ 1996

N.º
N.º
N.º
%

275,0
13,0
8,0
n.d.

12.874,0
664,0
290,0
G 82,1

)RQWH3235$0
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Com efeit o, em 1997, no conj unt o das pessoas com idades compreendidas ent re 25 e 59 anos, 85% t inham um nível de
inst rução correspondent e à educação de base, ou sej a, o 3º Ciclo do ensino básico, 10% est avam habilit ados com o ensino
secundário e 5%com um nível de inst rução elevado (ensino superior). Os valores assumidos por idênt icos indicadores era,
respect ivament e, e em t ermos médios, 76%, 12%e 12%no País e 41%, 40%e 20%na União Europeia.
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Na evolução recent e do sist ema educat ivo t êm-se regist ado melhorias de cobert ura significat ivas na educação préescolar, as quais t êm sido obt idas de forma gradual. Est ima-se que a t axa de cobert ura do Pré-Escolar (crianças de 3,4 e
5 anos) t enha evoluído de 36%em 1990/ 1991, para 62%em 1997/ 1998.
A nível do ensino básico e do ensino secundário vem-se regist ando um acréscimo da escolarização, o qual se deve não só
à melhoria das condições de ensino nos níveis inferiores, mas t ambém à polít ica seguida em que se pret ende mot ivar um
número cada vez maior de est udant es para o prosseguiment o dos est udos.
A nível do sist ema format ivo assist iu-se, na década de 90, a um significat ivo esforço de invest iment o. No ent ant o,
persist em carências a nível de infra-est rut uras de formação e insuficiência de compet ências em t ermos de formadores.
Paralelament e, const at a-se a necessidade de reforço de acções de enquadrament o, a mont ant e da f ormação/ emprego,
nomeadament e:
• a nível de est udos de base visando a fundament ação das int ervenções públicas;
• na área da f ormação de quadros no domínio da informação e orient ação profissional;
• mont agem de disposit ivos de cert ificação profissional e de produção de recursos e mat eriais didáct icos.

R

T

O ref orço das acções visando a melhoria das compet ências profissionais é t ant o mais necessário quando se const at a que o
perfil de f ormação dos act ivos cont inua a evidenciar debilidades, as quais se t raduzem SHORV EDL[RV QtYHLV GH
TXDOLILFDomRHGHHVFRODUL]DomRGRVDFWLYRV. A proporção de pessoal ao serviço das empresas com níveis de qualificação
igual ou inf erior a prof issional semi-qualificado é ainda muit o elevada (cerca de 45%).
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Salient e-se ainda o reduzido peso do subconj unt o const it uído por quadros médio ou superiores, encarregados e
profissionais alt ament e qualificados (16, 2%). Em t ermos de nível de escolarização verifica-se ainda uma elevada
percent agem de t rabalhadores (44%) que t êm habilit ações iguais ou inferiores ao 1º Ciclo do ensino básico, sendo de,
apenas, 15,2% os que det inham o nível de ensino básico. A sit uação é ainda mais gravosa na agricult ura, j á que 56% dos
produt ores agrícolas não possuíam o 1º Ciclo da escolaridade básica e, dest e conj unt o, 38,4% não sabiam ler nem
escrever.
A t endência perspect ivada para o aument o da idade média da população act iva t ornará mais lent o o processo de
requalificação da população, exigindo uma LQWHQVLILFDomRGDVSROtWLFDVGHIRUPDomRGLULJLGDVjSRSXODomRDGXOWD e uma
at enção aos aspect os relacionados com as condições de t rabalho, a produt ividade e a aprendizagem ao longo da vida. Por
out ro lado, considerando que a est rut ura et ária da população t em ainda caract eríst icas de j uvent ude, o increment o do
nível de escolarização e da f ormação inicial de que vêm beneficiando os est rat os populacionais mais j ovens irá t raduzirse, a prazo, em melhorias na qualificação do emprego.

+DELWDomR
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$ Região, apesar da considerável recuperação dos últ imos 20 anos, apresent a ainda um evident e GpILFH HVWUXWXUDO no
sect or da habit ação, o qual t em origem em aspect os de ordem quant it at iva e qualit at iva. Os fact ores que t êm
condicionado negat ivament e o acesso à habit ação result am, sobret udo, de import ant es const rangiment os ligados ao
elevado cust o da const rução, o que deriva, em grande medida, de part icularidades insulares, nomeadament e escassez de
solos, est rut uras morfológicas e orográficas difíceis, elevada densidade populacional e elevado cust o dos mat eriais
import ados. Est ima-se que, na Região, o cust o da const rução deverá ser superior, em cerca de 35%, à média do
Cont inent e.
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Por out ro lado, a sit uação da habit ação cont inua a ser caract erizada, em t ermos qualit at ivos, pela exist ência de um
grande número de habit ações dispersas, que não dispõem de condições mínimas de habit abilidade e que não t êm acesso
às redes públicas de saneament o básico, o que ocorre especialment e nas moradias unifamiliares das zonas rurais.
Dest e modo, e at endendo a que o rendiment o SHU FDSLWD da generalidade dos agregados familiares é relat ivament e
baixo, t em vindo a ser desenvolvida uma polít ica pública de apoio à habit ação, visando part icularment e as famílias mais
carenciadas, at ravés da const rução para arrendament o social. A int ervenção pública t em-se dirigido, t ambém, a famílias
de rendiment os int ermédios.

[

\

O acesso a uma habit ação em regime de arrendament o social, const it ui um fact or import ant e para a melhoria das
condições de vida das famílias mais carenciadas. Pela análise dos rendiment os dos agregados mais carenciados,
beneficiários do regime de arrendament o social, verifica-se que cerca de 42% não chegam a dispor, por mês, de um
rendiment o equivalent e ao salário mínimo.
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&217(;726Ð&,2&8/785$/
,QGLFDGRUHVGH&RQIRUWR%HPHVWDUH6D~GH

$s condições de vida e de acessibilidade aos serviços e equipament os beneficiaram, na década de 90, de melhorias
nalguns domínios, principalment e ao nível da saúde, da segurança social, do acesso ao desport o e das condições de
confort o dos agregados domést icos. No ent ant o, persist em algumas condições deficient es.
No que respeit a aos níveis de consumo das famílias, a Região apresent a uma posição desf avorável no cont ext o nacional
em t ermos de GHVSHVDPpGLDSHUFDSLWD. Apesar da melhoria regist ada ent re 1990 e 1995, est e indicador represent ava,
no período referido, 69,7%da média nacional.

[
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Segundo o Inquérit o dos ,QGLFDGRUHVGH&RQIRUWRGDV)DPtOLDV e no que respeit a às condições básicas de aloj ament os elect ricidade, água canalizada e inst alações sanit árias -, regist ou-se uma PHOKRULD JHQHUDOL]DGD no período de
1990/ 1997, embora cont inue a exist ir uma parcela significat iva de aloj ament os que não apresent am condições básicas de
confort o, nomeadament e em t ermos de água canalizada no int erior do aloj ament o e de dot ação de inst alações sanit árias
complet as (ver 4XDGUR)
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4XDGUR,QGLFDGRUHVGH&RQIRUWRH%HP(VWDU
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$ORMDPHQWRV  FRP
Água canalizada no int erior
Elect ricidade
Inst alações f ixas banho/ duche
$JUHJDGRV  FRP
Televisão
Telefone
Máquina lavar roupa
Máquina lavar louça
Comput ador Pessoal
Aut omóvel





77,4
95,0
64,6

94,0
99,4
91,2

87,0
50,7
39,2
3,6
0,5
25,0

97,5
84,3
75,7
15,3
9,6
49,0
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No sect or da saúde verificaram-se, nos últ imos anos, algumas melhorias import ant es em diversas áreas, nomeadament e
ao nível de equipament os, de serviços, de recursos humanos e da acessibilidade. A generalidade dos indicadores de
saúde e de alguns indicadores demográficos revela uma significat iva melhoria relat ivament e aos níveis nacionais e
comunit ários (ver 4XDGUR).
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6D~GH

4XDGUR,QGLFDGRUHVGH6D~GH
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Hospit ais
Médicos por 1.000 habit ant es
Camas por 1. 000 habit ant es

$12

81,'$'(

5$0

3578*$/

1997
1997
1997

N.º
‰
‰

E 8,0
F 1, 56
7,5

21,5
3,0
4,0

)RQWH3235$0
E +RVSLWDLV 2ILFLDLV3DUWLFXODUHV3VLTXLDWUD 
F  (VWH tQGLFH QmR FRLQFLGH FRP R DSUHVHQWDGR QR 3'5 5HJLVWDVH XP HUUR GH FiOFXOR Mi TXH VHJXQGR R $QXiULR GH 3RUWXJDO   R UiFLR
PpGLFRVKDEVHUiGHÆ  HQmRÆ

A nível da est rut ura hospit alar exist em insuficiências e/ ou inadequação de inst alações e carência de equipament os,
especialment e em det erminadas valências, nos serviços de urgência e nas áreas de serviço de apoio geral (ver 4XDGUR
).
'(6,*1$d®2

Médicos por 1.000 habit ant es
Camas por 1.000 habit ant es
Enfermeiros por 1.000 habit ant es
Técnicos de Diagnóst ico e Terapêut ica por 1. 000 habit ant es
Taxa de Mort alidade Infant il



1,42
3,5
4,0
0,43
12,1



1, 56
7,5
3,5
0, 64
6,7

)RQWH3235$0
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4XDGUR,QGLFDGRUHVGH6D~GH FRQW 
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No sect or dos cuidados de saúde primários, const at a-se a necessidade de melhorar a funcionalidade dos serviços
prest ados, o que deverá passar, nomeadament e, pela const rução e remodelação de alguns cent ros de saúde e pela
adopção de medidas de fixação de clínicos gerais. Deverão prosseguir acções visando a melhoria da eficiência e da
eficácia dos serviços de saúde, bem como a melhoria do at endiment o dos ut ent es.
Persist em, t odavia, grandes carências a nível de infra-est rut uras e equipament os sócio-cult urais, dest inados à animação
e a uma fruição cada vez mais alargada dos bens cult urais. É, t ambém, prement e a realização de um t rabalho int egrado
de preservação e recuperação do pat rimónio hist órico-cult ural, bem como a dinamização do sect or museológico e das
bibliot ecas e arquivos e correspondent e acervo cult ural.

&XOWXUDH,QIRUPDomR

$s acções desenvolvidas nos últ imos anos na área da cult ura - a nível de museus, bibliot ecas, pat rimónio e animação
cult ural - vêm criando uma dinâmica de YDORUL]DomRGDFXOWXUD. Assim, t êm vindo a ser desenvolvidas acções visando a
recuperação e rest auração de valores pat rimoniais regionais e locais.

^

a

Foram criados novos espaços de animação cult ural com salas para exposições e conferências, nomeadament e a nível
local, propiciando o desenvolviment o de act ividades cult urais regulares e a animação t uríst ica.

%25'$'26'$0$'(,5$
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Imprensa periódica - t iragem anual
Museus
Bibliot ecas
Espect áculos públicos - sessões

4XDGUR&XOWXUDH5HFUHLR
$12
1995
1995
1995
1995

81,'$'(
103
N.º
N.º
N.º

5$0

8.288,0
14,0
32,0
4.745,0

3578*$/

522.670,0
341,0
1.614,0
150.654,0

)RQWH3235$0
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A Região t em vindo a ser dot ada de modernas infra-est rut uras básicas de t elecomunicações, pelo que exist em condições
básicas pot enciadoras do desenvolviment o de serviços associados à sociedade da Inf ormação. Tendo em consideração que
a educação para a vida na "Sociedade da Informação" t erá que começar ao nível do ensino, t em vindo a ser feit o um
grande esforço de invest iment o em equipament o informát ico ao longo da década de 90 (ver 4XDGUR).
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Câmara de Lobos
Calhet a
Funchal
Machico
Pont a do Sol
Port o Moniz
Port o Sant o
Ribeira Brava
Sant a Cruz
Sant ana
São Vicent e

(Percent agens relat ivas ao número de agregados inquiridos em cada Concelho)

(0&$6$
30,7
30,3
41,5
33,6
39,8
37,0
28,2
42,9
40,4
23,5
22,0

1$(6&2/$
42, 5
45, 8
22, 6
37, 9
31, 3
22, 2
25, 6
32, 7
24, 2
46, 9
51, 2

1275$%$/+2

1$%,%/,27(&$

128752/2&$/

22,2
1,3
3,3
20,4
0,0
3,5
33,0
0,4
2,6
20,7
1,7
6,0
25,3
0,0
3,6
37,0
0,0
3,7
38,5
2,6
5,1
22,4
0,0
2,0
30,4
0,6
4,3
19,8
3,7
6,2
24,4
0,0
2,4
)RQWH´,QTXpULWRDRXVR'RPpVWLFRGDV7HFQRORJLDVGH,QIRUPDomRQD5$0µ
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O recurso crescent e às t ecnologias de inf ormação pode desempenhar um papel muit o relevant e na aproximação das
regiões insulares a out ras mais desenvolvidas, permit indo o acesso a informação relevant e t ant o a nível pessoal como
profissional bem como modificar hábit os de compra e de consumo.

%25'$'26'$0$'(,5$
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2 desenvolviment o t ecnológico desempenha hoj e um papel fundament al de sobrevivência das empresas indust riais, na
medida em que a fort e agressividade dos mercados e as exigências que colocam às empresas, obrigam a uma const ant e
inovação de produt os e serviços e impõem padrões de qualidade e compet it ividade ext remament e exigent e. De uma
forma geral, o peso do f act or mão-de-obra nos cust os de produção, impõe que se procurem ganhos de produt ividade aos
quais as t ecnologias procuram dar uma respost a adequada. A aplicação de inovações t ecnológicas à indúst ria do bordado
pode ser analisada a t rês níveis:
• Ao nível da LQG~VWULD Wr[WLO, a mont ant e do sect or, est ão const ant ement e a surgir novos mat eriais como, por
exemplo, os t ecidos int eligent es que se adapt am à t emperat ura ext erior, as fibras sint ét icas biodegradáveis feit as
a part ir de ácido láct ico do óleo de milho, o %HOOWURP, um novo mat erial que repele o pó e melhora o cont act o
com o corpo, e t ecidos com microcápsulas de perfume que se vão aplicando com o uso.
• Ao nível do GHVLJQ H GR SURGXWR, as inovações cent ram-se em VRIWZDUH e sist emas de inf ormação avançados,
como, por exemplo, o 'LJLWDO%RG\6FDQQHU, que j á est á a ser ut ilizado pela $GLGDV, ou o 6\PFDG, que permit e a
programação de roupas t endo em cont a as diferenças físicas de cada indivíduo at ravés de simulação t ridimensional
e realidade virt ual. Est es sist emas possibilit am, aliás, a ligação do dist ribuidor com o produt or, permit indo a
t ransmissão imediat a das medidas do client e para a f ábrica, por via elect rónica.

^
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• Ao nível do SURFHVVR, assist e-se à int egração e aperf eiçoament o de t ecnologias j á exist ent es, como é o caso do
sist ema DAMA ('HPDQG$FWLYDWHG0DQXIDFWXULQJ$UFKLWHFWXUH: arquit ect ura de produção act ivada pela procura),
uma rede de inf ormação que visa melhorar os processos e procediment os no sent ido de eliminar excessos de VWRFNV
ao longo do circuit o, reduzir o OHDG t ime, aument ar a part icipação do consumidor na concepção da roupa e ainda
acelerar a int rodução de novos produt os no mercado.

%25'$'26'$0$'(,5$
Out ros exemplos de inovações de processo são o Processo de Cort e Rápido -t ecnologias de cort e a laser e mecânico
ut ilizados por empresas de cost ura -, e a Conservação dos Recursos Têxt eis -t ecnologias de confecção com ut ilização
eficient e de energia e sem descargas de desperdícios na nat ureza.
Por últ imo, é de referir a crescent e ut ilização do EDI ((OHFWURQLF'DWD,QWHUFKDQJH: t ransmissão elect rónica de dados)
no sect or, para melhorar a ligação ent re t odos os int ervenient es na cadeia de produção e de dist ribuição, de que
result a uma maior eficiência na gest ão dos recursos num menor espaço de t empo.
Nat uralment e, de empresa para empresa a import ância das novas t ecnologias varia. Assim, enquant o para os
int ervenient es na gama alt a é import ant e acompanhar de pert o as inovações da indúst ria t êxt il e de GHVLJQ e produt o,
os produt ores de gama baixa devem sobret udo est ar na vanguarda das t ecnologias de processo.

^
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)oram ident ificadas 47 empresas no sect or dos bordados da Região Aut ónoma da Madeira. No ent ant o, por mot ivos de
encerrament o (4 empresas) e a não colaboração por part e dos empresários (6 empresas) e a reduzida dimensão de
algumas empresas (8 empresas) só f oi possível visit ar GHVWDVHPSUHVDV (e ent revist ar os respect ivos empresários), que
represent am cerca de 81,4%do mercado.

Abreu & Arauj o, Lda.
Alegria Verissimo Nunes Abreu
Ant ónio G. Jardim, Sucrs. Lda.
Ant ónio Gomes Oliveira, Sucrs. Lda.
Bordados Cruzeiro do Sul, Lda.
Bordal – Bordados da Madeira, Lda.
Décio da Silva
Gouveia & Alves, Sucrs. Lda.
Imperial de Bordados,Lda
Isabel Anaclet a V. Sant os Teixeira
Ivo da Silva
J.A. Teixeira & Cia., Lda.
João Bapt ist a Ribeiro
João Caldeira Leal & Cia. Lda.
João de Sousa Viola, Lda.

&21&(/+2
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Sant a Cruz
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal

\
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4XDGUR(PSUHVDV(QWUHYLVWDGDV
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João Eduardo de Sousa, Lda.
Lino & Arauj o
Luís de Sousa, Lda.
Madeira Supérbia, Lda.
Manuel Hugo Luís da Silva & Filhos, Lda.
Maria Gilda Rodrigues
Maria Nunes, Lda.
Mundo Novo – Cooperat iva de Bordados, Lda.
Paiva & Sousa, Lda. Sucrs.
Pat rício & Gouveia, Sucrs. Lda.
Silva Andrade & Cia. Lda.
Soebol – Soc. Exp. Bordados, Lda.
Teixeira & Mendonça, Lda.
Telo – Fabrico Exp. De Bordados Madeira, Lda.

Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Ribeira Brava
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal
Funchal

Segundo os dados fornecidos pelo IBTAM as empresas que apresent aram em 1999 um valor de vendas superior a 60 mil
cont os foram apenas 4, represent ando 39,5%do t ot al de mercado.

164 716
85 189
116 290
75 435




127$ ver $QH[R, com a análise det alhada de cada uma das empresas do sect or.


128 973
135 288
100 822
67 121
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Pat ricio & Gouveia, Sucrs.Lda
João de Sousa Viola, Lda
Ant ónioGomes de Oliveira,Sucrs.Lda.
J.A.Teixeira & Ca.Lda.
727$/
727$/'(0(5&$'2

9(1'$6 &WV 

120 774
89 857
115 950
72 480
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O mercado do sect or dos bordados t em vindo a diminuir, o equivalent e a 4% por ano, enquant o que em 1996 est e
segment o at ingia os 1 278 203 Ct s em 1999 alcançou apenas 1 093 545 Ct s. As vendas t ot ais dest as 4 empresas
apresent am em geral um decréscimo, regist ando apenas um pequeno cresciment o em 1999 que se explica pela evolução
das vendas da empresa João de Sousa Viola, Lda (+ 16, 7%que em 1997).
3HVRGDV9HQGDVGDV(PSUHVDV9LVLWDGDVYV1mR9LVLWDGDV

10,9%

7,3% 0,5%

81,4%
Visit adas

Encerraram

Não Colaboraram

Não Visit adas

_
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Das empresas que encerraram, compet e dest acar a Darfil, que era uma das principais a act uar no sect or. Est a t inha o
mercado it aliano como principal dest ina da sua produção, frut o da ligação do propriet ário (it aliano) com est a região.
Após alguns anos a laborar na ilha e a assimilar o .QRZKRZexist ent e no sect or, o propriet ário opt ou por deslocar a sua
unidade f abril, para o Viet name afim de aproveit ar as vant agens compet it ivas que est a região of erece, nomeadament e
em t ermos de cust os de mão-de-obra.

%25'$'26'$0$'(,5$
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2 processo produt ivo passa por 3 fases:

• 3UHSDUDomR: primeira fase de produção que geralment e ocorre na inst alação fabril e que se decompõe em cinco
operações; o desenho, a cont agem dos pont os, o cort e do t ecido e a est ampagem.
• $FWRGHERUGDU: fase em que a peça a bordar sai do espaço f abril e ent ra num out ro, o do lar da bordadeira.
• $FDEDPHQWRV: est a fase caract eriza-se pelo ret orno da peça bordada ao espaço f abril, onde será submet ida a
uma série de operações: verificação, concert o (se for necessário), lavagem e passagem a ferro, recort e,
engomagem e et iquet agem.

35,0(,5$)$6(35(3$5$d®2'267(&,'26
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Geralment e os desenhos, denominados originais, são criados pelos desenhadores ou pelos próprios indust riais que t enham
alguma sensibilidade. O desenhador quando elabora um mot ivo, denominado original procede, primeirament e, a uma
est imat iva da medida da peça e o número de pont os máximos que est a pode comport ar. Usualment e, o próprio indust rial
segue as direct rizes fixadas pelo client e que faz a ordem de encomenda.

%25'$'26'$0$'(,5$

O desenhador quando elabora um mot ivo, denominado original procede, primeirament e, a uma est imat iva da medida da
peça em papel veget al, a part ir da consideração de t rês fact ores: a medida do desenho, a medida do cort e do t ecido, a
medida da peça a bordar.
A const rução de um desenho faz-se segundo duas f ormas dist int as, consoant e o padrão sej a simét rico ou assimét rico. Se
for simét rico, ut iliza-se um quart o ou menos da dimensão real; se o desenho f or assimét rico a dimensão empregue é
met ade. Geralment e, esboça-se a carvão sobre papel veget al o mot ivo idealizado. De seguida, fazem-se ret oques,
limam-se os cont ornos e imperfeições afim de passar o t rabalho a “ crayon” .
Mat eriais ut ilizados: Papel veget al
Carvão
Crayon


&217$*(0'26321726

Após a criação dos originais segue-se uma t arefa de cont agem do número de pont os que const it uem o respect ivo
desenho por forma a cont abilizar o valor a pagar à bordadeira.
Esse cálculo é efect uado recorrendo a dois crit érios: um baseado na cont agem direct a do número de pont os ut ilizados
(ex. Pont o ilhó) e um segundo, em que est es são cont ados em met ros (ex. Pont o caseado). Seguidament e, os valores
obt idos são convert idos para valores monet ários recorrendo a uma regra de cálculo est abelecida e publicada pelo IBTAM.
Est a t arefa é da responsabilidade do desenhador ou mesmo do picot ador que t em como f unção principal picot ar os
desenhos.

a

c

Ferrament a ut ilizada: Curvímet ro

%25'$'26'$0$'(,5$
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Tarefa a cargo do picot ador que consist e em efect uar perfurações sob t odo o desenho segundo uma sequência de
int ervalos equidist ant es, para permit ir a impressão no t ecido do mot ivo pret endido.
Na generalidade, é comum picot ar-se simult aneament e várias cópias do original que se designam chapas. A forma de
picot ar difere da nat ureza simét rica ou assimét rica do desenho.
No primeiro caso, cort a-se o papel veget al que comport e met ade de desenho. Começa-se picot ando o original pelo
avesso sobre as chapas, depois, volt a-se ou vira-se est e, que é acert ado pelo cent ro e fica debaixo da primeira chapa, j á
volt ado ao cont rário.
No segundo caso, a picot agem deve ser feit a t ambém sempre em met ade, mesmo que o desenho sej a feit o em um
quart o. A diferença reside no f act o de não se virar o desenho para ser picot ado pelo avesso, uma vez que os t raços não
são coincident es.
Nest a operação é ut ilizado um aparelho denominado picot adeira – sist ema de cambot a accionado por um pedal que
at ravés de linha est á ligado a uma agulha. O picot ador orient a os t raços que deve picot ar com ambas as mãos sobre uma
mesa est ável, enquant o cont rola a velocidade de execução mediant e a força exercida pelo pé no pedal.
&257('27(&,'2
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O act o de cort ar o t ecido é uma t aref a da operária que procederá à est ampagem dos mot ivos picot ados – a
est ampadeira. Est a segue as inst ruções fixadas na chapa para det erminar a dimensão da peça a cort ar.

%25'$'26'$0$'(,5$

O cort e não consist e em rasgar pura e simplesment e o t ecido, porque t al acarret aria o desfiament o das margens, mas
sim em t irar um fio longo da linha de cort e. Simult aneament e, cort a-se o t ecido com uma t esoura.

(67$03$*(0

Uma vez picot ado o desenho, est e é impresso para o t ecido respect ivo ut ilizando uma graxa, pet róleo e uma boneca
(ut ensílio simples, f eit o à base de rest os de t ecido, com a f orma aproximada de um pequeno cone que se adapt a à
mão.). A graxa ut ilizada consist e numa mist ura de anil, pet róleo, parafina e algumas gramas de sebo.
A boa est ampagem requer a exist ência de uma mesa f orrada para evit ar que o t ecido escorregue por f alt a de at rit o.
Primeirament e, a est ampadeira limpa a chapa com pet róleo, coloca o t ecido sobre a mesa e sobre aquela assent a,
convenient ement e, a chapa que fixa com pesos nas ext remidades.
De seguida, com a aj uda da boneca, que molha em pet róleo, dist ribui a graxa sobre a superfície do papel veget al,
execut ando moviment os circulares sobre t odo o mot ivo para est e ficar impresso no t ecido. Est a operação é repet ida as
vezes necessárias para compôr o mot ivo t ot al, quando as chapas sej am quart os ou met ades daquele.

[
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Mat eriais ut ilizados: Anil
Pet róleo
Parafina
Sebo
Ut ensílios ut ilizados: Boneca
Pesos

%25'$'26'$0$'(,5$
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Est a é uma t arefa desempenhada por bordadeiras que se encont ram no campo, dist ribuídas por t odas as zonas rurais.
Est a t arefa é, normalment e, execut ada como complement o ao t rabalho domést ico.
Cada fábrica possui várias agent es que se responsabilizam pela execução dos bordados. Est as, individualment e, t êm uma
rede de bordadeiras na sua área de influência a quem fornecem as peças a bordar. Nest a fase são ut ilizados vários
inst rument os:
•
•
•
•
•

Agulha – geralment e fina adequada aos t ecidos de t rama espessa.
Tesoura – deve ser pequena e pont iaguda para facilit ar a feit ura dos ilhós.
O dedal – é usado no dedo médio da mão direit a.
Dedeira – usada no dedo indicador da mão esquerda
Linhas – exist em dois t ipos de linha a bordar: as de algodão e as de seda. Est as apresent am-se dobradas em
negalhos grandes ou pequenos presas por uma t ira de papel, o cabrest o, onde vem descriminada a sua cor, marca
e espessura. As bordadeiras, em geral, preferem as linhas mais espessas, porque são mais fáceis de bordar que as
finas, e as de algodão às de seda.

^
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Para bordar, assent a-se o t ecido sobre o dedo indicador que se prende com os dedos polegar e médio da mão esquerda,
enquant o, com a direit a ut iliza-se a agulha que se segura com o indicador e o polegar e se apoia no médio. A percussão
colocada é um act o punct iforme de grande precisão.
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Para o act o de bordar pode ser ut ilizado um vast o t ipo de pont os:
• pont o cordão, cuj a ut ilização t em como finalidade cobrir as linhas que represent am caules ou ramos de f olhas e
flores. È baseado nest e pont o: o ilhó, a folha abert a, o pont o oficial e as cavacas.
• Pont o caseado, ut ilizado em t odos os desenhos que se dest inam a recort e, especialment e, nas ext remidades da
peça.
• o bast ido, empregue no preenchiment o de superfícies.
• Out ros pont os: pont o ana, pont o escada, pont o francês, pont o sombra, o despont o, pont o corda, pont o mat iz…

$7(5&(,5$)$6(26$&$%$0(1726
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Os bordados, depois de concluídos, de acordo com os pont os est ipulados, são ent regues pela bordadeira à respect iva
agent e que os devolve à fábrica. Est es são ent regues na secção de recebedoria, onde são verificados por uma operária
denominada verificadeira.

c

c

Nest a f ase procede-se à t riagem dos produt os, seleccionando aqueles que se encont ram em boas condições, dos
rest ant es que necessit am de ser reparados ou mesmo não reaproveit áveis. Os art igos considerados reaproveit áveis
passam ainda por uma out ra fase designada consert o onde são solucionadas as anomalias.
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Est a f unção de cont role fundament a-se em t rês t ipos de crit érios de avaliação:
• FULWpULRGHDYDOLDomRYLVXDO – que se aplica a t odos os pont os mas, sobret udo, aos pont os que t êm pouco relevo
e que precisam est ar dist ribuidos uniformement e, como o pont o sombra, o pont o francês ou o pespont o.
• FULWpULRGHWH[WXUD – indicado para os chamados pont os de relevo, caseado, bast ido, ilhós e o oficial, porque são
urdidos. A verificadeira coloca a part e bordada ent re o indicador e o polegar por forma a sent ir o relevo.

Os pont os que exigem recort e, como o ULFKHOLHX, são especialment e submet idos à prova de resist ência que se faz
int roduzindo o dedo ent re as suas passadeiras ou canelas.
As peças consideradas em est ado aceit ável passam a out ra secção onde serão lavadas.
/$9$*(0
Os art igos que se encont ram em boas condições passam sucessivament e pela lavandaria afim de remover a past a
ut ilizada na est ampagem, nódoas e suj idade. A lavagem faz-se de acordo com o t ipo de t ecido, a cor e o est ado de
suj idade das peças. Pode acont ecer que, ant es da lavagem, se coloque as peças de t ecido branco e pesado a branquear
ut ilizando sal de azedas. Out ras peças mais leves ou de cor poderão ficar de molho, durant e algum t empo, em
det ergent e normal.

dc

Para finalizar est a operação as peças são t orcidas e suj eit as a cent rifugação.

%25'$'26'$0$'(,5$

3$66$*(0$)(552

A passagem a ferro decorre na secção de engomados ou engomadaria. Est a operação é diferent e do act o de engomar,
propriament e dit o, que t em lugar mais t arde. A primeira consist e na aplicação do ferro de engomar com o obj ect ivo de
dest ender as fibras (veget ais e out ras) para facilit ar as operações subsequent es. A segunda const a, além da passagem a
ferro mais cuidadosa, do emprego de goma.
Est a t arefa pode ser execut ada por uma só operária, a engomadeira, ou por várias dependendo da dimensão da peça. Por
exemplo as t oalhas exigem t rês pessoas, uma a passar a f erro e as rest ant es a est icar o t ecido. O t ecido é colocado sobre
uma mesa rect angular, revest ida com cobert ores. A maioria das empresas ut iliza ferros de engomar domést icos, ligados
à elect ricidade em t omadas sit uadas numa t rave de madeira que est á fixa num plano superior, para que os fios não
at rapalhem.
A t emperat ura do ferro será a mais adequada a cada t ipo de t ecido. O linho, por exemplo, exige t emperat uras mais
elevadas do que a seda ou a cambraia.
5(&257('2%25'$'2&26785$

Nest a act ividade procede-se ao cort e do t ecido excedent ário por forma a dar o devido dest aque aos pont os bordados.
Incide nos chamados pont os de recort e que se sit uam nos rebordos da peça, como o caseado, ou que exigem a ext racção
de t ecido no espaço int erno que definem.

\

c

O recort e é feit o com uma t esoura pequena de bicos pont iagudos que se manej a com a mão direit a, em moviment os
horizont ais ou vert icais, consoant e as f ormas de bordado.

%25'$'26'$0$'(,5$
Uma recort adeira experient e execut a est a operação com uma precisão e velocidade impressionant es, mas exist e sempre
a possibilidade de um qualquer pont o ser at ingido. Nest e caso, como em qualquer out ro de deficiência sanável, o
bordado passa à secção de consert adoria.

&216(572(&26785$

Os t rabalhos com imperfeições, acident ais ou por má execução da bordadeira, são suj eit os a concert o. A acção da
consert adeira não dif ere da bordadeira. Simplesment e, limit a-se a refazer um número concret o de pont os e não t oda a
peça.
Det erminados bordados, como os que se dest inam ao vest uário, são ainda submet idos a act os de cost ura. Est es
consist em, especialment e, na colocação de bot ões, golas ou out ros adornos.

(1*20$*(0('2%5$*(0

Finalizadas t odas est as t arefas, os bordados ret ornam à secção de engomados onde lhes é aplicado goma e, uma vez
mais, são passados a ferro.
Seguidament e procede-se à dobragem. Est a obedece a regras próprias de acordo com o t ipo de peças mas, em geral, a
zona bordada deve ficar expost a.

]

c

Post eriorment e segue-se colocação de et iquet as nos art igos que ident ificam a fábrica e as caract eríst icas do produt o.

%25'$'26'$0$'(,5$

Os bordados são enviados ao Inst it ut o do Bordado para a homologação da qualidade e aut ent icidade.
&(57,),&$d®2,%7$0

A t ransacção de bordados de origem regional obriga à consecução de uma operação – a selagem – que const it ui um
requisit o legal para a homologação do cert ificado de garant ia e aut ent icidade do produt o.
Para a colocação do selo de garant ia t odas as fábricas enviam os seus bordados ao IBTAM. Ali procede-se a uma vist oria
geral da qualidade do bordado, segundo crit érios de verificação devidament e regulament ados. A at enção incide,
part icularment e, ao nível dos acabament os.
As peças consideradas em bom est ado são at est adas at ravés da colocação de um selo de qualidade, feit o de papel e
colocados nas peças com uma pist ola.
Depois de selados, os bordados est ão novament e pront os para serem recebidos pelas fábricas.
(0%$/$*(0(7,48(7$*(0

Na maioria das empresas os art igos são embalados em sacos de plást ico. Exist e um número reduzido de empresas que se
preocupam com a embalagem, pois est a é considerada como mais um encargo.

d

_

Algumas empresas ut ilizam as embalagens do IBTAM. Relat ivament e à et iquet agem, as empresas colocam nos art igos
et iquet as em papel st andardizadas com a composição e os símbolos de limpeza e conservação.

%25'$'26'$0$'(,5$
4XDGUR([HPSORGR3URFHVVRGH)DEULFRGHXPD7RDOKDGH/LQKRGH7DPDQKR,QWHUPpGLR
7$5()$6

21'(

7(032

(48,3$0(1726
87(16Ì/,26

Desenho

Fábrica

1 a 2 dias

Curvímet ro

Cont agem
Picot agem
Cort e
Est ampagem

Fábrica
Fábrica
Fábrica
Fábrica

1 a 2 dias
2 horas
1 a 2 horas
1 hora

Picot adeira
Tesoura
Pesos/ boneca

Bordar
Lavagem

Fora fábrica
Fábrica

2 meses
0,5 horas

Passar a ferro
Recort e
Engomagem
Selagem
Embalagem/
Et iquet agem

Fábrica
Fábrica
Fábrica
IBTAM
Fábrica
Fábrica

0,5 horas
1 a 2 dias
-

Agulha/ t esoura/ dedal/ dedeira
Máquinas lavar
Cent rifugadoras

Tesoura
Ferros de passar

0$7(5,$,6
0$7e5,$635,0$6

Papel veget al
Carvão/ crayon

Anil/ paraf ina
pet róleo/ sebo
Linhas
Sal de azedas
Det ergent es
Lexívias/ acido oxálico

Goma

`

d
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7(032'((;(&8d®23257,32'($57,*26



O processo de fabrico é execut ado em prazos bast ant e alongados, variando consoant e a dimensão, desenho, t ecido e t ipo
de art igo.
4XDGUR7HPSRGH([HFXomRSRU7LSRGH$UWLJRV
7(0320e',2²GLDV

a

30 a 45
20 a 180
30
30 a 90
45 a 90
15
7
30 a 60
30 a 45

d

$57,*2

Roupa de cama
Roupa de mesa
Roupa t oucador
Cort inas
Colchas
(24) Lenços de bolso
Écharpes
Vest uário para bebé
Blusas
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'LDJUDPDVGR3URFHVVR3URGXWLYR

PEDIDO

NÃO
RECUPERÁVEL

APROVADAS

NÃO
RECUPERÁVEL

REPROVADAS
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0iTXLQDVH)HUUDPHQWDV8WLOL]DGDVHP7RGRR3URFHVVR

4XDGUR0iTXLQDVH)HUUDPHQWDV8WLOL]DGDVHPFDGD7DUHIDGR3URFHVVR
7$5()$6

(48,3$0(1726
87(16Ì/,26

Desenho

0$7(5,$,60$7e5,$6
35,0$6

Papel veget al/ Carvão/ crayon

Cont agem

Curvímet ro

Picot agem

Picot adeira

Cort e

Tesoura

Est ampagem

Pesos/ boneca

Anil/ paraf ina pet róleo/ sebo

Bordar

Agulha/ t esoura/ dedal/ dedeira

Linhas

Lavagem

Máquinas lavar / Cent rifugadoras

Recort e

Tesoura

Sal de azedas
Det ergent es
Lexívias/ acido oxálico

Engomagem

Ferros de passar

Goma

Selagem

[

d

Embalagem/ Et iquet agem

%25'$'26'$0$'(,5$
%RUGDGHLUDV

)oram ent revist adas cerca de 60 bordadeiras, em diversos locais, que nos permit e t irar algumas conclusões sobre as
mesmas:
*UiILFR,GDGHVGDV%RUGDGHLUDV(QWUHYLVWDGDV
25

21

21

50-59
anos

60-80
anos

20
15

10

10
5
0

6
2
Até 20
anos

0
21-29
anos

30-39
anos

40-49
anos

Das 60 pessoas que responderam ao nosso inquérit o, 70% encont ra-se nas faixas et árias dos DRV e dos DRV
anos, enquant o que nas camadas mais j ovens (at é aos 30 anos) só f oram referenciadas duas bordadeiras.



A PpGLD GH LGDGHV das bordadeiras é de 55 anos. Ora, est e dado j ust ifica-se pelo fact o de 36% das senhoras que
efect uam o t rabalho do bordado serem j á reformadas e, port ant o, t erem idades superiores aos 59 anos.

%25'$'26'$0$'(,5$

Por out ro lado, a média de idades das bordadeiras que se encont ram no act ivo não é muit o inferior: 47 anos. Ora, ainda
que est a sej a uma amost ra reduzida do universo das bordadeiras, podemos concluir que est e sect or est á muit o
envelhecido, pois quem cont inua a bordar j á se encont ra muit o pert o da idade da reforma, e as reformadas cont inuam a
bordar mais para aj udar a aument ar os magros rendiment os dos agregados f amiliares respect ivos.
*UiILFR$QRVGH$FWLYLGDGHGDV%RUGDGHLUDV(QWUHYLVWDGDV
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Est a caract erização vem mais uma vez reforçar a ideia do envelheciment o das bordadeiras, uma vez que a média de anos
de act ividade é t ambém muit o elevada – 44 anos. Abaixo dos 10 anos de act ividade, por exemplo, t emos apenas 2
pessoas, numa amost ra de 60.

%25'$'26'$0$'(,5$
4XDGUR+DELOLWDo}HVGDV%RUGDGHLUDV(QWUHYLVWDGDV
+DELOLWDo}HV

7RWDO

Sem habilit ação

22%

Inferior ao Ensino Básico Primário

32%

Ensino Básico Primário (4ª classe)

39%

Ensino Preparat ório (2º ano do Ciclo)

5%

Ensino Secundário Unif icado (9º ano)

2%

Pela análise dest e quadro podemos observar que o nível de escolaridade é muit o baixo, mas t al fact o poderá j ust ificar-se
pela média de idades das inquiridas, uma vez que, quando frequent avam o ensino, a escolaridade mínima obrigat ória era
a 4º classe.





Por out ro lado, o fact o de est e ser um t rabalho manual, que vai passando por várias gerações, não j ust ifica t ambém a
necessidade de grandes habilit ações.

%25'$'26'$0$'(,5$
&$5$&7(5,=$d®2'$$&7,9,'$'(
•

7HPSRGHH[HFXomRGRERUGDGR

As bordadeiras dispendem cerca de 3 a 6 horas diárias no bordado, embora não signifique que bordem t odos os dias, pois
t êm t ambém out ras t arefas quot idianas como o t rabalho agrícola e a lida da casa. Por isso, um t rabalho de, por exemplo,
700 pont os (1300 escudos), poderá ser feit o t ant o em 3/ 4 dias, como num mês.
•

0DWHULDOIRUQHFLGR

O mat erial que é fornecido às bordadeiras, depende muit o, quer na qualidade quer na quant idade, das ent idades para as
quais est as t rabalham.
No ent ant o, as maiores crít icas das bordadeiras vão para a subst it uição das linhas, uma vez que, depois que est as
passaram a ser dadas pelas casas de bordados (exigência do Sindicat o), perderam qualidade. De fact o, a linha DMC,
considerada pelas inquiridas como a melhor, só em alguns casos cont inua a ser ut ilizada, pois a pref erência das casas de
bordado vai agora para a linha Madeira, de menor qualidade mas mais barat a.
•

$SHWrQFLDSDUDWUDEDOKDUHPJUXSR





As bordadeiras ent revist adas encont ram-se divididas em relação às vant agens de bordar em grupo. Enquant o que 42%
considera que o t rabalho em grupo é mais lucrat ivo, não só porque se f az mais rapidament e, mas t ambém porque, como
há pouco t rabalho, o dinheiro ganho é dist ribuído equit at ivament e, 58% das inquiridas não encont ra nenhum proveit o,
pref erindo bordar sozinhas em casa.

%25'$'26'$0$'(,5$
*UiILFR3UHIHUrQFLDVGDV%RUGDGHLUDV(QWUHYLVWDGDVHP7HUPRVGH7UDEDOKRHP*UXSR











• &RQWDFWR

O cont act o para a execução processa-se em duas f ases. Numa primeira, as casas de bordado cont act am a agent e para
ent regar o t rabalho a ser bordado. Est e cont act o é normalment e est abelecido quando as agent es vão à casa dos bordados
ent regar uma remessa j á pront a. Numa segunda fase, as agent es ficam encarregues de dist ribuir o t rabalho pelas
bordadeiras, sobre o qual ganham em média 10%.





Quando quest ionadas sobre se cost umam t rabalhar sempre para a mesma ent idade, 67% das nossas inquiridas
responderam que sim, pois para elas a agent e represent a a ent idade pat ronal. Das 33% que responderam que não,
fizeram-no porque cost umam ir buscar t rabalho a várias agent es.

%25'$'26'$0$'(,5$
• &RQWURORVREUHRWUDEDOKRHIHFWXDGR

O cont rolo que exist e sobre o t rabalho ef ect uado é realizado pelos fiscais do IBTAM. Est e é mais rigoroso sobret udo em
Dezembro, alt ura em que é ent regue um prémio pela qualidade da execução. Mas est a não é a única t arefa realizada
pelos fiscais.

Cabe-lhes ainda a t arefa de verificar se os preços que as fábricas at ribuem aos bordados est ão correct ament e marcados e
se correspondem ao est ipulado pela lei, bem como apresent ar queixa de out ras irregularidades, como por exemplo,
pagament os at rasados.
De not ar que muit as das nossas inquiridas, não conhecem nenhum t ipo de cont rolo efect uado, circunst ância est a que se
deve, em grande part e, ao fact o do t rabalho dos fiscais ser feit o direct ament e às dist ribuidoras do bordado.



• 3UD]RVGHHQWUHJD

A maioria das bordadeiras não aceit a t rabalhos com prazos de ent rega definidos por não poderem, como j á referimos,
dedicarem-se a 100% ao bordado. Mas as bordadeiras que aceit am t rabalhos com prazo, respondem que cost umam
respeit ar sempre, salvo raras excepções, esses prazos.


• 3DJDPHQWR

O pagament o pode ir desde o próprio dia em que o t rabalho é ent regue (caso das Casas Oliveira e Pat rício Gouveia), a
um mês (aqui a Casa Mundo Novo foi a mais apont ada) e, at é mesmo, a um ano (caso da Casa Teixeira Mendonça).


%25'$'26'$0$'(,5$
•

3UpPLRVGHSURGXWLYLGDGH

Embora no passado f osse necessário at ingir um cert o pat amar para receber o prémio de produt ividade, est e agora é
sempre f eit o no act o de pagament o do bordado ( 1/ 12 sobre o valor da mão de obra).
Apesar de t udo, ainda nos deparámos com uma irregularidade por part e de um fabricant e, que não incluía no pagament o
o prémio de produt ividade.
•

)RQWHGHUHQGLPHQWR

Das 60 bordadeiras apenas 3% prat icam out ra act ividade remunerada, que no caso é a agricult ura. Os out ros 97% t êm
como única f ont e de rendiment os os bordados.
• ÉUHDVGHGLILFXOGDGH

As áreas de dificuldade ref eridas pelas nossas inquiridas report am-se a dois casos dist int os.
• doenças profissionais, como é o caso da falt a de vist a;
• maior dificuldade na execução de alguns pont os do Bordado Madeira, devido à inexperiência de algumas
bordadeiras.



Podemos verificar pela análise do gráfico que 41 bordadeiras (68%) não most ram disponibilidade para a frequência de
acções ou cursos associados ao sect or, pois at ribuem maior import ância à experiência adquirida ao longo dos anos.

%25'$'26'$0$'(,5$
*UiILFR$FHLWDomRGDV%RUGDGHLUDV(QWUHYLVWDGDVD)RUPDomR

QmR

VLP













De referir que das bordadeiras inquiridas, 36% j á est á ref ormada e são sobret udo est as que most ram mais resist ência à
mudança. Apenas 32% responderam que gost ariam de frequent ar cursos de formação e aperf eiçoament o, como os que
foram promovidos pelo IBTAM.
•

&HQWURGHERUGDGRV

Das 25 bordadeiras que est ão ainda no act ivo, 12 most raram int eresse em ir para um cent ro de bordados, desde que o
ordenado o j ust ificasse.



Das 13 bordadeiras que responderam que não, apresent aram como j ust ificação o f act o de não t erem disponibilidade e
considerarem que as 8 horas laborais seriam demais, por est e ser um t rabalho muit o desgast ant e.

%25'$'26'$0$'(,5$
*UiILFR$FHLWDomRGDV%RUGDGHLUDV(QWUHYLVWDGDVDXP&HQWURGH%RUGDGRV
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• &UtWLFDV5HFRPHQGDo}HV

Em relação às crít icas das bordadeiras a est e sect or, as respost as f oram unânimes em considerar:
• Trabalho mal pago;
• Pouco t rabalho;
• At raso nos pagament os.



As recomendações prendem-se, nat uralment e e geralment e, com o aument o das remunerações.
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Barreiras à Ent rada de Novos Concorrent es
2
Poder Negocial dos Fornecedores
3
Rivalidade ent re as Empresas do Sect or
3
Poder Negocial dos Client es
2
Ameaça à Ent rada de Produt os Subst it ut os
2
Conclusão
2 FRACA
5= muit o alt a; 4=alt a; 3= média; 2= baixa; 1= muit o baixa

%DUUHLUDVj(QWUDGDGH1RYRV&RQFRUUHQWHV



%DUUHLUDVjHQWUDGDGHQRYRVFRQFRUUHQWHV

Economias de escala
2
Requisit os de capit al
2
Acesso a canais de dist ribuição
2 (fáceis)
At ract ividade do sect or
2
Polít ica governament al
2
Conclusão
2 FRACA
5= muit o fort e; 4=fort e; 3= médio/ a; 2= fraco/ a; 1= muit o fraco/ a

%25'$'26'$0$'(,5$
(FRQRPLDVGHHVFDOD² prat icament e inexist ent es, pois a produção é t oda manual e as bordadeiras t rabalham por cont a
própria, o que não permit e aos empresários uma afect ação direct a de recursos. Função comercial prat icament e
inexist ent e.
5HTXLVLWRVGHFDSLWDO² reduzidos, pois não são necessários efect uar grandes invest iment os para mont ar uma empresa de
bordados.
$FHVVRDFDQDLVGHGLVWULEXLomR² relat ivament e fáceis (conheciment o/ cont act os dos mercados de dest ino dos bordados),
e com cust os relat ivament e baixos (mesmo para o est rangeiro).
$WUDFWLYLGDGH GRVHFWRU² muit o reduzida, quer para novos empresários, quer para a int rodução de novas unidades de
negócio de empresas j á exist ent es (mesmo na indúst ria t êxt il). Sect or em declínio.
3ROtWLFD JRYHUQDPHQWDO ² apoios ao sect or at ravés da ent idade que superint ende o sect or (IBTAM) a empresas que
t enham a marca colect iva com indicação de proveniência. Enquadrament o do t rabalho das bordadeiras no sist ema de
segurança social.





1RWDVHFWRUFODUDPHQWHGHVLQWHUHVVDQWHSDUDDHQWUDGDGHQRYRVFRQFRUUHQWHVSHODJUDQGHTXHEUDGDVYHQGDVQHVWHV
~OWLPRVDQRVHVXDEDL[DUHQWDELOLGDGH

%25'$'26'$0$'(,5$
3RGHU1HJRFLDOGRV)RUQHFHGRUHV
3RGHUQHJRFLDOGRVIRUQHFHGRUHV

Grau de concent ração dos f ornecedores
3
Exist ência de mat érias subst it ut as
4
Grau de import ância dos client es para os f ornecedores
4
Relevância das mat érias f ornecidas, para os client es
4
Int egração a j usant e pelos f ornecedores
2
Conclusão
3 MÉDIO
5= muit o fort e; 4=fort e; 3= médio/ a; 2= fraco/ a; 1= muit o fraco/ a
*UDX GH FRQFHQWUDomR GRV IRUQHFHGRUHV ² exist e um número razoável de fornecedores, t ornando possível mudar com
relat iva f acilidade de fornecedor. No ent ant o os bons fornecedores de t ecidos e linhas não são muit os.
([LVWrQFLDGHPDWpULDVVXEVWLWXWDV – de acordo com as especificações do Bordado Madeira, as mat érias subst it ut as são
poucas, porque os padrões de qualidade exigidos em t ermos de t ecidos e linhas para f azer o Bordado Madeira, reduz o
espect ro de mat érias a ut ilizar.
*UDXGHLPSRUWkQFLDGRVFOLHQWHVSDUDRVIRUQHFHGRUHV² reduzido dado que a maioria dos f ornecedores comercializam
uma grande variedade de art igos ligados à indúst ria t êxt il.





5HOHYkQFLDGDVPDWpULDVIRUQHFLGDVSDUDRVFOLHQWHV² os t ecidos e out ras mat érias (em quant idade e em qualidade) são
fundament ais para o negócio.

%25'$'26'$0$'(,5$

,QWHJUDomRDMXVDQWHSHORVIRUQHFHGRUHV² não exist e.

5LYDOLGDGHHQWUHDV(PSUHVDVGR6HFWRU
5LYDOLGDGHHQWUHDVHPSUHVDVGRVHFWRU

Número de concorrent es
3
Cust os fixos
2
Cresciment o de mercado
5
Diferenciação dos produt os concorrent es
4
Comport ament o dos concorrent es
3
Barreiras à saída
3
Conclusão
3 MÉDIO
5= muit o fort e; 4=fort e; 3= médio/ a; 2= fraco/ a; 1= muit o fraco/ a
1~PHURGHFRQFRUUHQWHV² exist em mais de 40 empresas a operar no mercado, cada qual com as suas caract eríst icas e
dimensão. São, porém menos de 10 as empresas com peso significat ivo no âmbit o do sect or.
&XVWRV IL[RV ² reduzidos devido aos fact o de a indúst ria ser baseada em mão de obra com cust os baixos, e não
pert encent e aos quadros da empresa. Para além disso, os cust os associados a equipament os são bast ant e reduzidos.





&UHVFLPHQWRGHPHUFDGR² negat ivo. Nos últ imos 3 anos o mercado t ot al do Bordado Madeira decresceu cerca de 15%.

%25'$'26'$0$'(,5$
'LIHUHQFLDomRGRVSURGXWRVFRQFRUUHQWHV² não exist e ou é prat icament e insignificant e. No ent ant o algumas empresas
est ão a apost ar em bordados mais simples e adapt ados às exigências dos mercados act uais.
&RPSRUWDPHQWRGRVFRQFRUUHQWHV² sect or e empresas numa at it ude passiva, de sobrevivência e, acima de t udo, algo
descrent es.
%DUUHLUDV j VDtGD ² cust os de desinvest iment o baixos; elevado número de empresas que encerraram nos últ imos anos.
Exist em no ent ant o barreiras psicológicas para que t al acont eça.

3RGHU1HJRFLDOGRV&OLHQWHV
3RGHUQHJRFLDOGRVFOLHQWHV

Grau de concent ração dos client es
2
Import ância dos produt os nas compras dos client es
3
Diferenciação dos produt os
4
Cust os de mudança
5
Informação det ida pelos client es
5
Conclusão
4 FORTE (M. int erno) / 5 MUITO FORTE (M. ext erno)
5= muit o fort e; 4=fort e; 3= médio/ a; 2= fraco/ a; 1= muit o fraco/ a





*UDX GH FRQFHQWUDomR GRV FOLHQWHV ² encont ram-se pulverizados pelos mercados nacionais (Ilha da Madeira e
Cont inent e) e int ernacionais e são de pequena/ média dimensão, nomeadament e na área t êxt il. A maioria dos client es
caract erizam-se por serem loj as de ret alho.

%25'$'26'$0$'(,5$
,PSRUWkQFLDGRVSURGXWRVQDVFRPSUDVGRVFOLHQWHV² relat ivament e reduzida, pois não represent am um peso relevant e
na fact uração da generalidade dos client es, excepção feit a às loj as exclusivas de bordados na Madeira, onde o peso é
significat ivo e a encomendas part iculares.
'LIHUHQFLDomRGRVSURGXWRV² As empresas da Madeira fazem um bordado muit o caract eríst ico e pouco diferenciado. A
diferenciação é impost a pela cert ificação do bordado, enquant o bordado Madeira – selagem – no mercado ext erno essa
diferenciação é menos evident e pois segundo nos foi descrit o, exist em inúmeros casos em que o selo é ret irado para a
colocação de marcas próprias. Cada vez menos, os client es ligam à origem do bordado, mas sim ao preço.
&XVWRVGHPXGDQoD² bast ant e reduzidos dado ao fact o de os grandes client es do mercado ext erno poderem facilment e
fazer encomendas a produt ores de out ras origens.



,QIRUPDomRGHWLGDSHORVFOLHQWHV² a grande maioria dos client es int ernacionais est á muit o bem inf ormada relat ivament e
à deslocalização da produção e comercialização da indúst ria de bordados.

%25'$'26'$0$'(,5$
$PHDoDj(QWUDGDGH3URGXWRV6XEVWLWXWRV
$PHDoDjHQWUDGDGHSURGXWRVVXEVWLWXWRV

Exist ência de produt os subst it ut os
4
Conclusão
4 FORTE
5= muit o fort e; 4=fort e; 3= médio/ a; 2= fraco/ a; 1= muit o fraco/ a



([LVWrQFLDGHSURGXWRVVXEVWLWXWRV² exist em inúmeros produt os que fazem exact ament e a mesma função do bordado da
Madeira. Numa primeira ópt ica de of ert a de art igos podemos considerar t odos os art igos com uma f ort e component e
manual e art íst ica: vinhos, vimes… Na ópt ica de produt os t êxt eis subst it ut os incluem-se t odos os produt os de gama alt a
com a mesma ut ilização.
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3UREOHPDV([LVWHQWHVQR3URFHVVR3URGXWLYR

%25'$'26'$0$'(,5$

35$=26'((175(*$
Grande dificuldade em sat isfazer as encomendas nos prazos previst os, , pois as empresas encont ram-se t ot alment e
dependent es do t rabalho das bordadeiras, mão-de-obra difícil de cont rolar em t ermos de t empo de execução de t aref as.
Est e problema pode gerar mesmo o cancelament o das encomendas, acarret ando para os fabricant es t odos os encargos
at é aí suport ados.
352&(6626'()$%5,&22%62/(726
O processo de est ampagem não é o mais indicado, pois são ut ilizados produt os nocivos para a saúde dos operários (anil,
pet róleo…). A elevada densidade da past a ut ilizada para a est ampagem dificult a t ambém a lavagem dos art igos.
Embora exist a uma consciencialização para a necessidade de alt erar os mat eriais e produt os ut ilizados nest e processo,
ainda não f oi disponibilizada uma solução que permit a alt erar os hábit os inst aurados.
Devido à pequena dimensão das empresas, a grande maioria ut iliza máquinas de lavar do t ipo domést ico recorrendo
algumas ainda à lavagem manual.
A maioria das empresas ut iliza ferros de engomar domést icos, sem vapor e sem qualquer t ipo de prot ecção, t razendo
assim problemas de lust ro, suj idades e out ros. São poucas empresas que possuem calandras para lençóis.



O sect or caract eriza-se por ut ilizar processos arcaicos, não invest indo em equipament os. Tal fact o, conduz a uma baixa
produt ividade nas várias f ases de fabrico.

%25'$'26'$0$'(,5$
(19(/+(&,0(172'$6%25'$'(,5$6
É cada vez mais difícil cat ivar j ovens para a act ividade de bordar. Logo, os t rabalhos t endem a concent rar-se
(principalment e os de boa qualidade) em cada vez menos pessoas experient es e velhas.
A quest ão que se coloca é: e quando est as bordadeiras deixarem de bordar?
&21752/('(48$/,'$'((072'22352&(662
A t arefa mais import ant e do Bordado Madeira (o bordar) est á dependent e de mão-de-obra ext erior à empresa, sendo
est a compost a por uma classe algo envelhecida e sem qualquer t ipo de formação, nomeadament e a falt a de empenho e
profissionalismo.
Aparecem frequent ement e art igos com manchas de difícil remoção, com buracos, mal bordados ou mesmo bordados com
cores t rocadas.
,129$d®2 '(6,*1
São poucas as empresas que t ent am desenvolver novos produt os. A maior part e das empresas limit a-se a seguir as
direct rizes fixadas pelo client e que faz a ordem de encomenda ou recorrem a desenhos ant igos (fazem adapt ações,
modificações e conj ugações de desenhos mant idos em VWRFN).



Verifica-se a falt a de f ormação especializada e deficient es font es de informação (revist as sobre t endências de moda), em
GHVLJQ nas empresas e a não predominância da j uvent ude nest a área.

%25'$'26'$0$'(,5$
Exist e uma grande resist ência, por part e dos empresários e funcionários, à mudança e inovação.

6(/2'2,%7$0



Das inúmeras reuniões efect uadas j unt o dos empresários do sect or, foi-nos frequent ement e ref erido que o novo selo do
IBTAM (em papel) é desadequado quando aplicado nas peças de menor dimensão. Est e fact o deve-se à dimensão do
próprio selo, que por vezes ocult a a peça.

%25'$'26'$0$'(,5$

ÁÂ

$1É/,6('2635,1&,3$,60(5&$'26
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&$5$&7(5,=$d®2*/2%$/'20(5&$'2
'LPHQVmRGR0HUFDGR

2 sect or dos Bordados const it ui uma import ant e f ont e de ent radas de divisas da Região Aut ónoma da Madeira. As vendas
dest e sect or são ef ect uadas para o mercado nacional e para diversos países est rangeiros.
Assim, ent rando na análise dos volumes t ransaccionados dest e mercado, t omando por base os dados disponibilizados pelo
IBTAM - dados que correspondem aos art igos selados por est a ent idade - podemos const at ar um GHFUpVFLPRQRV~OWLPRV
DQRV. Em 1999 o valor de vendas foi de 1 milhão e 93 mil cont os, quando em 1996, regist ou cerca de 1 milhão e duzent os
mil cont os. O decréscimo verificado não se f ez not ar de igual forma em t ermos de peso/ valor, ou sej a, enquant o que o
peso t ot al t ransaccionado t em diminuído o equivalent e a 8,4% por ano o valor t ransaccionado diminui, em média, cerca
de 4%ano.

ÃÁ

Est e fact o pode explicar-se pela alt eração da nat ureza dos art igos vendidos (art igos mais barat os devido à redução quer
no seu número de pont os quer na sua própria dimensão).

%25'$'26'$0$'(,5$

*UiILFR(YROXomRGR0HUFDGR7RWDOHP9DORU FRQWRV HHP3HVR TXLORV 
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Analisando o gráfico 3.1 verifica-se:
• Em 1996/ 97, apesar do peso t ot al t ransaccionado t er diminuído cerca de 8, 4% (2900 Kg), o mesmo não se
t raduziu no seu valor pois est e t eve um aument o de cerca de 4%(mais 50 mil cont os que em 1996).
• Para o biénio 1997/ 98, quer o peso quer o valor t ot al t ransaccionado regist aram um decréscimo, 10,8% (menos
3400Kg) e 4,9%(menos 63 mil cont os) respect ivament e.
• No período 1998/ 1999 mant eve-se a t endência da descida. O peso t ot al t ransaccionado diminui cerca de 1730Kg
(menos 6,1%) e o valor t ransaccionado sofreu a maior quebra dos últ imos anos, cerca de 10% (menos 120 mil
cont os).

Á

Á

Em t ermos relat ivos, o mercado int erno vale 597 079 mil cont os (54,6%do mercado), enquant o o mercado ext erno se fica
pelos 496 465 mil cont os (45, 4% do mercado). Est a breve análise permit e-nos concluir que o mercado ext erno é
ext remament e import ant e para sect or, represent ando prat icament e met ade do mercado.

%25'$'26'$0$'(,5$
*UiILFR0HUFDGR,QWHUQRYV0HUFDGR([WHUQR FRQWRV 
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Nest a ópt ica, é o mercado int erno que assume a posição de dest aque, depois de 52% do valor t ot al t ransaccionado em
1996 o mesmo alcançou 55%em 1999.

Æ
Å

Æ

Se execut armos a mesma análise aos mercados int erno e ext erno na vert ent e peso t ransaccionado, verificamos que as
conclusões a ret irar são diferent es.

%25'$'26'$0$'(,5$


*UiILFR0HUFDGR,QWHUQRYV0HUFDGR([WHUQR TXLORV 
3HVR
40.000
20.000

15.517

15.081

13.342

11.589

19.232

16.740

15.036

15.058

1996

1997

1998

1999

0

EXTERNO

INTERNO
)RQWH,%7$0

É de salient ar, em t ermos de peso, que as vendas para o mercado ext erno assumem valores superiores ao comercializado
no mercado int erno. Em 1996, o mercado ext erno assumia 55% do t ot al das vendas (quilos); evoluindo para 57% em
1999. Relat ivament e ao mercado int erno, o seu peso t em vindo a diminuir nos últ imos anos.

Å

Å

Æ

Pode-se assim concluir que as vendas para o mercado int erno são mais compensadoras que as export ações.

%25'$'26'$0$'(,5$
&DQDLVGH'LVWULEXLomRH&RPXQLFDomR

$s vert ent es de dist ribuição e comunicação são analisadas com um maior det alhe nos pont os  'LVWULEXLomR e 
&RPXQLFDomR.
A escolha dos canais de dist ribuição é um pont o de polít ica e est rat égia comercial dos indust riais. Sendo assim é possível
encont rar, em relação ao mesmo t ipo de produt os, f abricant es que vendem direct ament e ao consumidor final, ao
ret alhist a ou por int ermédio de um agent e (grossist a).
Quant o à Comunicação, embora j á t enha exist ido uma preocupação a est e nível (embora residual), o que se verifica
act ualment e é que não exist e qualquer iniciat iva de relevo por part e da maioria dos empresários, alegando dificuldades
financeiras devido à act ual sit uação do mercado.

6HJPHQWRVGH3URGXWRV

Å
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6ão inúmeros os art igos produzidos pelos est abeleciment os fabris, podendo ident ificar-se algumas gamas e linhas
específicas nest e sect or de act ividade (ver 4XDGUR.).

%25'$'26'$0$'(,5$
4XDGUR*DPDVH/LQKDVGH3URGXWRV

*$0$6
Roupa de cama
Roupa de mesa
Roupa t oucador
Cort inas
Colchas
Lenços de bolso
Encharpes
Vest uário Para bebé
Blusas
Robes de quart o
Art igos Inacabados
Camisas noit e

/,1+$6

Algodão
Seda
Tecido mist o
Linho
Fibra art ificial

Å

ÆÈ

Ent re t odos os art igos comercializados dest acam-se o peso da roupa de cama e da roupa de mesa que, em 1999,
represent avam, respect ivament e, 36% e 45% (em valor), alcançando 62% e 23% (em quilos) das vendas para o mercado
ext erno e Port ugal cont inent al.

%25'$'26'$0$'(,5$
6HJPHQWRVGH&OLHQWHV

2s client es do mercado dos bordados e t apeçarias podem dividir-se em:
• 5HWDOKLVWDV loj as de art esanat o ou out ro t ipo de produt o que comercializam bordados e t apeçarias como
produt os complement ares e grandes superfícies.
• *URVVLVWDV armazenist as que dist ribuem para ret alhist as.

Å

ÉÆ

• &RQVXPLGRU)LQDO t urist as, resident es e compradores não individuais (ex.: hot éis).

Houve uma grande perda de client es em alguns mercados int ernacionais muit o influent es, o que levou a uma diminuição
da cart eira de client es de quase t odas as firmas.

%25'$'26'$0$'(,5$

0(5&$'21$&,21$/
&OLHQWHVHVXD/RFDOL]DomR

'ada a ausência de informação disponibilizada pelas empresas ent revist adas, não é possível chegar a uma conclusão
relat ivament e ao número global de client es. Em t ermos de localização podemos apresent ar, em t raços gerais, a
dist ribuição das vendas no mercado nacional, em t rês zonas dist int as: as Regiões Aut ónomas da Madeira e dos Açores e
Port ugal Cont inent al.
*UiILFR'LVWULEXLomRGDV9HQGDVQR0HUFDGR1DFLRQDO TXLORV 
15.000
10.000
5.000

Port ugal
1996

1997

1998

R.A.A
1999

)RQWH,%7$0

ÊÆ

Madeira

Å

0

%25'$'26'$0$'(,5$

Analisando o gráfico verifica-se que:
• A part ir de 1996 as vendas na RAM apresent aram um decréscimo de 8%, passando de 14 172kg para 10 288kg
(1999).
• A RAA nunca ocupou posição dest acada na compra dos Bordados da Madeira. Ent re 1996 e 1999, est e mercado
não ult rapassou 1%das vendas t ot ais (em quilos).
• As vendas para o cont inent e port uguês mant iveram-se prat icament e equivalent es at é 1998, regist ando em 1999
um decréscimo de 8%. O seu peso no mercado t ot al mant eve-se ent re os 4%e os 5%durant e est es anos.

Em t ermos de valor, as vendas no mercado nacional dist ribuem-se da seguint e forma:
*UiILFR'LVWULEXLomRGDV9HQGDVQR0HUFDGR1DFLRQDO FRQWRV 
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No mercado int erno, regist ou-se o seguint e:
• A RAM mant eve um valor est ável ent re 1996 e 1999. O seu peso no mercado t ot al (em valor) variou ent re os 45%
e os 48%.
• Já a RAA não represent a um mercado significat ivo, não se regist ando qualquer t ransacção em 1999.
• Port ugal Cont inent al regist ou maiores valores em vendas nos anos de 1997 e 1998 (represent ando 8% do mercado
t ot al). Em 1999 verificou-se um decréscimo dos 95.653 cont os de 1998 para 66.841 cont os (represent ando uma
descida de 30%).

7LSRORJLDGH&OLHQWHV

1o que diz respeit o ao envolviment o dos vários t ipos de client es no negócio, verificamos que:

4XDGUR7LSRORJLDGH&OLHQWHVHVHX(QYROYLPHQWRQR1HJyFLR

7,32/2*,$6

Loj as de Art igos Regionais e Loj as de Art esanat o
Grossist as
Loj as de ret alho no est rangeiro

,17(59(1d®2121(*Ð&,2

Envolviment o elevado: os bordados assumem um papel import ant e/ único no seu sort ido de
produt o.
Envolviment o elevado: escolhem o t ipo de desenho; sugerem alt erações; deslocam-se à
Madeira para um cont act o com os fabricant es; discut em os preços.
Envolviment o razoável: na medida em que t ent am cust omizar (escolha e alt eração de
desenhos mais adequados ao seu mercado).

Å

ÃÆ

Não é possível caract erizar o comprador/ consumidor final dos bordados sem que se proceda a um est udo de mercado
específico.

%25'$'26'$0$'(,5$

0(5&$'2,17(51$&,21$/
3ULQFLSDLV0HUFDGRV&RPSUDGRUHV

2s principais mercados compradores dos bordados da Madeira podem-se ident ificar nos seguint es gráficos:
*UiILFR3ULQFLSDLV3DtVHV&RPSUDGRUHVGRV%RUGDGRVGD0DGHLUD FRQWRV 
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A dist ribuição do mercado de export ação coloca em relevo a ext rema import ância assumida por alguns países,
nomeadament e:
• ,WiOLD em 1999 det inha uma quot a de 34, 3% do t ot al das export ações em quilos e 19, 1% em valor. Apesar de em
1999 se t er dado uma ligeira recuperação das export ações para est e país, em t ermos de peso, a realidade é que
a t endência t em sido de declínio, quer em peso quer em valor, nos últ imos anos.

O mercado it aliano caiu vert iginosament e ainda em 1999 com a saída de uma empresa que laborava na RAM, e
det inha a maior part e das export ações com dest ino a It ália. Est a empresa, propriedade de um empresário
it aliano, est abeleceu-se na Madeira, recolheu t odo o NQRZKRZ referent e à produção do Bordado da Madeira e
mudou a sua fábrica para o Viet name, país onde a mão-de-obra é significat ivament e mais barat a. Est a mudança
no seu pólo produt ivo permit iu-lhe colocar no mercado it aliano um produt o semelhant e ao Bordado Madeira a um
preço muit o mais barat o, levando est e dest ino a f echar as suas port as para o produt o original.
• 5HLQR 8QLGR com uma quot a de cerca de 6% do t ot al do peso export ado em 1999 e 6, 4% do valor das
export ações, est e país t inha, em 1996, 7,2%e 7,7%respect ivament e.
• (VWDGRV8QLGRVem 1996 obt eve 7,5% do peso export ado e 8,6% em t ermos de valor, e em 1999 era dest ino de
cerca de 9,4%e 11%em t ermos de peso e valor export ado, respect ivament e.

3UHVHQoDGH2XWURV3DtVHV3URGXWRUHVQHVVHV0HUFDGRV

Å

Å

Æ

'ada a insuficient e informação disponibilizada pelos empresários e pelo ICEP não é possível ident ificar os mercados
ext ernos com a presença de det erminados países concorrent es nesses mercados. Exist e sim, um conheciment o lat o da
nat ureza e origem dos concorrent es direct os, como se pode ver no pont o seguint e.

%25'$'26'$0$'(,5$
3ULQFLSDLV3DtVHV&RQFRUUHQWHV

$ concorrência de art igos est rangeiros é um dos maiores obst áculos à est abilidade do sect or. Os principais concorrent es
da Madeira na produção de bordados, são:
•
•
•
•
•

China;
Tailândia;
Viet name;
Filipinas;
Hong Kong;

)DFWRUHV'LVWLQWLYRVGRV%RUGDGRV0DGHLUHQVHV

$s grandes vert ent es do Bordado Madeira que podem ser consideradas dist int ivas são:
• Tradição;
• Produt o art esanal;
• Imagem. (ver pont o 9DQWDJHP3URGXWRGRV%RUGDGRVGD0DGHLUD)

Å

Å

Å

A maioria das empresas que produzem para export ação t rabalha os seus produt os à medida das encomendas feit as pelos
seus client es. As encomendas são obt idas por cont act o direct o ent re as fábricas e os client es (ret alhist as ou grossist as).
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7LSRORJLDVGH&RPSUDGRUHV&RQVXPLGRUHV

1est e mercado exist em diferent es orient ações, por part e das diversas empresas, em relação aos client es que procuram
sat isfazer. As empresas de maior dimensão produzem normalment e para export ação, embora part e da sua produção
t ambém sej a dest inada ao forneciment o de bazares regionais ou a salões de venda das próprias f ábricas. Quant o às
empresas de menor dimensão produzem, na maior part e dos casos, para venda local.
•
•
•
•

Ret alhist as locais;
Ret alhist as est rangeiros;
Grossist as;
Consumidores finais individuais (t urist as e resident es) e não individuais (ver pont o 1DWXUH]DGRV&RPSUD
GRUHV)

(YHQWXDO$JUXSDPHQWRFRPRXWURV3URGXWRV

Å

ÅÇ

2s bordados t êm a possibilidade de serem vendidos conj unt ament e com uma variedade considerável de produt os, frut o
das suas caract eríst icas decorat ivas, t ais como:
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• Produt os regionais:
• Vinho Madeira;
• Bolo de mel.
• Out ros produt os:
• Loiça;
• Art igos de decoração.

A complement aridade ent re o bordado, o vinho Madeira e o bolo de mel pode ser apresent ada mais numa ópt ica de
t urismo, sendo produt os t ípicos que t êm uma afinidade em t ermos de t radição e mesmo not oriedade. O que act ualment e
se verifica é que o Bordado Madeira é vendido j unt ament e com VRXYHQLUV de t odos os t ipos, desde galos de Barcelos a
bij ut erias, não passando a imagem de requint e e t radição que deve t er.

Å

ÅÈ

Em relação aos out ros produt os, a sit uação é vist a numa ópt ica de uso; a decoração da casa com vários produt os que
t ragam est at ut o ao seu propriet ário.

%25'$'26'$0$'(,5$
)DFWRUHV&KDYHGH&RPSUD

$ inexist ência de um est udo de mercado aos consumidores/ compradores não permit e concluir, de forma, consist ent e,
sobre os fact ores chave de compra.
No ent ant o e em f unção da análise efect uada j unt o dos agent es do sect or, poder-se-ão considerar duas vert ent es
dist int as:
• RDVSHFWRHPRFLRQDO (a envolvent e local dos pont os de venda, o próprio visionament o de part e do processo de
fabrico do bordado e as condições em que ele é feit o) leva com que a maior part e dos t urist as de nacionalidade
est rangeira fique com uma maior apet ência a comprar est e t ipo de produt os.

ÅÉ

Å

• R DVSHFWR UDFLRQDO (as necessidades das populações de decorar a casa e o aspect o t radicional do bordado,
herança dos seus ant epassados) leva os resident es a opt arem pelo Bordado Madeira. O orgulho madeirense leva a
que opt em pelo bordado feit o art esanalment e na ilha em det riment o do bordado indust rial ou do bordado vindo
do orient e. É t ambém de realçar a exist ência de um preço especial para madeirense (30%-40% mais barat o que
para não resident es).

%25'$'26'$0$'(,5$
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3RGHUHV3~EOLFRV

$ fort e component e social que est á implícit a nest e sect or leva a que haj a uma post ura act iva por part e das ent idades
públicas. Est a post ura é mat erializada pelo ,%7$0,QVWLWXWRGR%RUGDGR7DSHoDULDVH$UWHVDQDWRGD0DGHLUD. O IBTAM
é um inst it ut o público com aut onomia administ rat iva e financeira que t em como funções a definição, coordenação e
execução da polít ica de valorização, preservação e promoção do art esanat o produzido na Região Aut ónoma da Madeira,
part icularment e o bordado, a t apeçaria e a obra do vime.
São DWULEXLo}HVGR,%7$0 para a execução das suas f unções:
•

Orient ar a produção e comercialização do art esanat o regional;

•

Garant ir a qualidade do art esanat o regional, est abelecendo as respect ivas normas de qualidade;

•

Definir e execut ar medidas de apoio à export ação do art esanat o regional;

•

Prest ar assist ência t écnica aos produt ores e export adores de art esanat o regional;

•

Art icular a sua acção com out ras ent idades, promovendo ligações, acordos e associações que se revelem út eis para
o desempenho das suas funções.

Å

ÅÂ

Com vist a a JDUDQWLUDTXDOLGDGHGRDUWHVDQDWRUHJLRQDO, compet e ao IBTAM:
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•

Velar pelo cumpriment o das normas de qualidade, nos t ermos em que est iverem definidas;

•

Aut orizar, nos t ermos da lei, o uso da marca colect iva com indicação de proveniência do Bordado da Madeira;

•

Promover cursos de formação profissional;

•

At ribuir prémios de qualidade;

•

Emit ir cert ificados de origem e de garant ia e proceder à selagem do bordado, t apeçarias e demais art esanat o;

•

Promover e colaborar nos est udos de novos desenhos, modelos e act ualização de t écnicas de produção.

Como forma de enfrent ar as novas condições do mercado, o IBTAM criou o &HQWURGH0RGD 'HVLJQ, dest inado a aj udar
as empresas a renovarem os seus desenhos, a refrescarem a sua imagem e a est arem a par das últ imas t endências em
t ermos de moda. Est e Cent ro é compost o por pessoas especializadas na área e est á vocacionado para áreas t ão diversas
como a conf ecção de vest uário, et c.

ËÌ

Ë

É de referir que a maior part e das empresas que export a não submet e os seus produt os ao processo de selagem do
IBTAM. Dest e fact o result a uma depreciação do Bordado Madeira (os próprios client es colocam as suas et iquet as e não
mencionam o local de origem), verificando-se t ambém uma ausência de cont rolo por part e do IBTAM em relação à
qualidade do produt o.

%25'$'26'$0$'(,5$
)RUoDV6RFLDLV

2 art esanat o madeirense envolve uma part e significat iva da população act iva, essencialment e mão-de-obra feminina.
Est a indúst ria relega a execução do act o de bordar para o domicílio. A import ância dest a act ividade para a sociedade
madeirense é de ext rema import ância, não só em t ermos económicos como t ambém em t ermos cult urais. O fact o de o
Bordado Madeira est ar HQUDL]DGRQDWUDGLomRPDGHLUHQVH, de exist ir uma quase heredit ariedade do conheciment o e da
t écnica de bordar, leva a que se sint a uma f ort e pressão de um ambient e insular conj ugado com um orgulho ext remo em
relação a est a f orma de art esanat o.
Prova dest a união em volt a da act ividade pode ser apont ada no caso específico das bordadeiras. Em 1999 encont ravamse inscrit as mais de 39.000 bordadeiras j unt o do IBTAM. É conhecido (e aceit e com alguma conivência) que grande part e
dos nomes inscrit os não t êm uma correspondência prát ica em t ermos de produção, ist o é, são as bordadeiras reformadas
que inscrevem as filhas e as net as (que não bordam) por forma a cont inuarem a bordar e a usufruir das suas reformas.
Para est a sit uação cont ribui t ambém o f act o de, mesmo mulheres que bordem duas horas por dia, sej am consideradas
bordadeiras.
Apesar de t udo a prof issão de bordadeira pYLVWD FRPRXPD DFWLYLGDGHVHP IXWXUR, onde se ganha muit o pouco. Est a
visão leva a que a camada mais j ovem se af ast e e não queira aprender a bordar, levando a um consequent e
envelheciment o da mão-de-obra. O est at ut o da bordadeira sit ua-se, na ópt ica dos mais j ovens, abaixo de empregada de
balcão ou caixa de supermercado (onde a remuneração, apesar de ser de baixo valor, é est ável).

Ë

Ë

Í

Out ra vert ent e com algum peso, e que ref orça a ideia da import ância que est e sect or assume no cont ext o madeirense, é
o papel do Sindicat o das Bordadeiras. Prova do empenhament o do Sindicat o é a conquist a de um regime especial de
Segurança Social das bordadeiras, levando a menores descont os.

%25'$'26'$0$'(,5$
Apesar de t odos os esf orços, é consensual que os UHQGLPHQWRV auf eridos pelas bordadeiras são bast ant e reduzidos, fact o
que os próprios indust riais confirmam, declarando ao mesmo t empo que se t orna imprat icável aument ar esse valor.

&RQVXPLGRUHV&OLHQWHV

)ace à nat ureza dest e mercado, exist em duas cat egorias de compradores a considerar:
•

&RQVXPLGRUHV ILQDLV aqui enquadram-se os consumidores finais, que compram o bordado para uso próprio ou
ofert a.

•

&OLHQWHVGLVWULEXLGRUHV são, essencialment e, ret alhist as e grossist as que vendem post eriorment e o bordado a
t erceiros.

Os client es/ dist ribuidores t êm, nat uralment e, um SDSHO PDLV DFWLYR nest e negócio (ver pont o  7LSRORJLD GH
&OLHQWHV VHX *UDX GH ,QWHUYHQomR QR 1HJyFLR  Alguns visit am a ilha e cont act am direct ament e com os empresários,
pedindo propost as a várias empresas e depois escolhendo a que apresent ar melhores condições.
Mesmo os que não se deslocam à Madeira, sugerem alt erações e escolhem o t ipo de desenho. Os client es t êm, na sua
maioria, consciência do poder negocial que det êm face aos empresários, principalment e se são de origem est rangeira e
act uam no mercado int ernacional.

Ë

Ë

Î

Já os consumidores finais t êm um t ipo diferent e de influência na dinâmica do mercado. Exist e act ualment e uma
t endência para a condução dos WXULVWDV para um dest ino pré-definido dent ro da ilha. As excursões t uríst icas t êm os seus
pont os de paragem clarament e definidos e são as empresas que neles marcam presença (ex.: Pat rício & Gouveia) que
ret iram maiores vant agens.

%25'$'26'$0$'(,5$
Est a sit uação é vist a pelas out ras empresas, principalment e as que t êm loj as próprias, com alguma amargura. Porém,
est as empresas não realizam qualquer t ipo de iniciat iva por forma a alt erarem a act ual sit uação ou para at raírem out ros
t urist as que viaj am f ora das excursões.

&DQDLVGH9HQGD

5elat ivament e à comercialização, verifica-se que exist e uma DWLWXGH SDVVLYD na maioria das empresas quando
confront adas com a evolução dos mercados. O número de client es t em vindo a decair, assim como o valor das
encomendas, pelo que as empresas t êm vindo a perder poder de negociação.
A procura de uma PDLRUUHQWDELOLGDGH e de um PDLRUFRQWUROR são duas das principais razões que levam os circuit os a
evoluir. Apesar de os circuit os de dist ribuição no mercado dos bordados não apresent arem uma evolução cat egórica, há a
uma percepção, quase generalizada, de que a evolução poderá passar pelo seguint e esquema:
9HQGD/RFDOvenda direct a e at ravés de ret alhist as
•

Modelo 1:

•

Modelo 2:

3URGXWRU

&RQVXPLGRU
5HWDOKLVWD

&RQVXPLGRU

ÏÐ

3URGXWRU

Ë

•
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No mercado local os canais são, pela sua nat ureza geográfica, mais curt os. Pelo menos numa primeira fase, a venda
direct a e a venda para ret alhist as serão o fut uro, em t ermos de canais de dist ribuição, para est e mercado.
O elevado número de ret alhist as e o seu peso nas vendas é um fact or det erminant e para a manut enção dest e t ipo de
canal.
([SRUWDo}HV at ravés de int ermediários
•

Modelo 1:

3URGXWRU

•

Modelo 2:

3URGXWRU

*URVVLVWD

5HWDOKLVWD

&RQVXPLGRU

5HWDOKLVWD

&RQVXPLGRU

Ë

Ï

As razões para a export ação at ravés de int ermediários são, essencialment e, a falt a de conheciment o do mercado de
dest ino por part e do export ador, os cust os de t ransport e e a impossibilidade financeira de se est abelecerem nos
países compradores.

Ë

•
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$s variáveis ant eriores desempenham um papel import ant e na dinâmica dest e sect or, mas a influência de out ras
variáveis f az com que sej a necessária uma análise int egrada compreensiva.
• )RUQHFHGRUHV as especificações legais referent es às mat érias-primas, como forma de est abelecer as normas de
qualidade do Bordado Madeira, rest ringe o leque de fornecedores aos quais as empresas podem adquiri-las.
Apesar de ser permit ida a ut ilização de out ros t ipos de t ecidos e linhas, é necessária a aut orização do IBTAM. A
localização dos f ornecedores é, na sua maioria, no est rangeiro.
• 1RYRVFRQFRUUHQWHV a ent rada de novos concorrent es deu-se mais ao nível do mercado int ernacional do que do
mercado int erno. A baixa rent abilidade e o mau moment o que o Bordado Madeira at ravessa leva a que o
int eresse de novos concorrent es para ent rar no mercado int erno sej a quase inexist ent e.

Pelo cont rário, empresas com capit al est rangeiro (ex.: Darfil) que est avam sediadas na ilha, recolheram o NQRZ
KRZ e part iram para locais onde a mão-de-obra apresent a um cust o muit o mais baixo (ex.: Viet name). Foi assim
que o mercado it aliano fechou as suas port as ao Bordado Madeira, pois est a empresa det inha uma grande part e
das export ações para aquele país e, com a sua nova sit uação, inundou esse mercado com produt os mais barat os.

Ïå

Por out ro lado, a concorrência de países como a China , Filipinas e países de lest e, que lançam produt os
semelhant es, embora com uma qualidade inferior (mas que vai melhorando cada vez mais), e com um preço
muit o mais compet it ivo.

Ë



• 3URGXWRVVXEVWLWXWRV o elevado preço e a especificidade (t radição e not oriedade) do Bordado Madeira colocamno numa posição dist int a face aos out ros produt os. Apesar disso, exist e um número elevado de produt os t êxt eis,
igualment e de alt a gama, que podem ocupar um espaço concorrencial similar ao do Bordado Madeira.

%25'$'26'$0$'(,5$
• 9HQGD GLUHFWD uma das caract eríst icas dest e sect or é o fact o de muit as empresas possuírem loj as próprias,
vendendo direct ament e ao consumidor final. Est e f act o permit e uma melhor cust omização e respost a a pedidos
específicos por part e dos consumidores (est a seria uma boa ferrament a, se correct ament e ut ilizada, para melhor
conhecer os gost os dos compradores, of erecendo uma vant agem compet it iva a est as empresas). Por out ro lado, a
presença nest e t ipo de canal dá às empresas uma maior margem de rent abilidade (a margem de venda aos
pont os de venda ronda os 30%, enquant o que nas loj as próprias as margens excedem muit as vezes os 100%).
• 5HGHVHVSHFLDOLVWDV a exist ência dest e t ipo de rede est á a decair (pelo menos na Madeira) j á que os pont os de
venda que se especializam em Bordado Madeira são cada vez menos. O fraco volume de vendas leva os
propriet ários a diversificarem o seu sort ido de produt os, incorporando peças mais t radicionais mas de menos
valor (ex.: Galo de Barcelos, bonecas da Madeira, et c.).

Já no Cont inent e exist em algumas loj as que vendem apenas bordados de várias proveniências (não só Bordado
Madeira). Est e t ipo de rede t em influência ao nível do posicionament o que at ribuem aos vários bordados que
coexist em no mesmo espaço comercial - a disposição e o dest aque at ribuído a cada bordado é import ant e na
percepção que o consumidor t em do posicionament o do Bordado Madeira.
• 5HGHV JHQHUDOLVWDV pelas razões apresent adas no pont o ant erior, t êm vindo a proliferar no Cent ro do Funchal
inúmeras loj as que passaram a vender out ros t ipos de produt os além do Bordado Madeira. Est es pont os de venda
cont ribuem para a imagem do Bordado Madeira enquant o produt o regional de alt a gama.

Ë

æÏ

A apresent ação e a credibilidade que dão ao Bordado Madeira (ver pont o  (VWXGR GRV 3RQWRV GH 9HQGD)
influencia a dinâmica do mercado pela import ância que o mercado int erno assume. No Cont inent e exist em loj as
de art igos regionais da Madeira em que o bordado assume uma posição de dest aque e é apresent ado como um
produt o regional de grande prest ígio.
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2s principais FRQFRUUHQWHV LQWHUQDFLRQDLV t êm origem nos países de lest e e no orient e. Os seus produt os t êm vindo a
ocupar um import ant e papel no mercado int ernacional.
A maior part e dest es produt os são fabricados indust rialment e, apresent ando SUHoRV PXLWREDL[RV e um elevado índice
de st andardização. O baixo cust o da mão-de-obra associado a economias de escala permit e apresent ar preços muit o
inferiores ao do Bordado Madeira.
Apesar de t udo, não se pode afirmar que est e t ipo de bordado não concorre direct ament e com o Bordado Madeira,
apesar de apresent ar caract eríst icas próprias de uma execução indust rial.
Cabe ressalvar, no ent ant o, que o bordado chinês t em vindo a evoluir para um cariz art esanal, apresent ando
caract eríst icas muit o similares ao Bordado Madeira, conseguindo uma qualidade cada vez mais próxima e um GHVLJQ mais
inovador.
As YDQWDJHQVGHVWHVSURGXWRUHV recaem em:
• A emergência do mercado asiát ico originou o apareciment o de QRYDV URWDV GH GLVWULEXLomR que permit em aos
fabricant es colocar os seus produt os em qualquer pont o do mundo a um preço muit o compet it ivo;

Ë

Ïè

• O FXVWR GD PmRGHREUD é subst ancialment e mais baixo, apresent ando as bordadeiras chinesas um nível de
disciplina e subserviência muit o caract eríst ico da cult ura asiát ica;
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• Nas feiras int ernacionais o bordado chinês, quando comparado com o Bordado Madeira, apresent am uma LPDJHP
PDLV LQRYDGRUD e um GHVLJQ mais adequado aos gost os dos consumidores, revelando um maior cuidado com a
pesquisa e prospecção do mercado.

(VWUDWpJLD'RPLQDQWH

$ est rat égia mais ut ilizada por est e t ipo de concorrent es pode ser caract erizada por:
%DL[RSUHoR
6WDQGDUGL]DomRGH
SURGXWRVH
SURFHGLPHQWRV

(VWUDWpJLD
'RPLQDQWH

'LVWULEXLomR
DEUDQJHQGRRPDLRU
Q~PHURGHSRQWRV
GHYHQGDSRVVtYHO

Ë

ÌÏ

Todavia, cabe realçar que, com o aument o da qualidade dos produt os provenient es do orient e, nomeadament e da China,
est e vect or pode começar a fazer part e da est rat égia dos produt ores concorrent es do Bordado Madeira, e assumir um
papel semelhant e ao que act ualment e acont ece com a marca Bordado Madeira.
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3RQWRV)RUWHVH3RQWRV)UDFRV

(m t ermos de pont os f ort es e pont os fracos, podemos dest acar os seguint es:
•
•
•
•
•
•

321726)257(6

Preço;
Dist ribuição;
'HVLJQ;
Promoção;
Capacidade de cumprir prazos;
Podem proporcionar mais margens aos ret alhist as;

•
•

321726)5$&26

Acabament os inferiores;
Mat érias primas de menor qualidade;

Í
Ë

Ï

Já foram realizados alguns cont act os com o ICEP, at ravés de reuniões com a Dr.ª Helena Lencast re e Dr.ª Helena Valent e,
que proporcionaram uma visão mais int egrada do mercado int ernacional. Encont ra-se em curso um pedido a delegações
do ICEP nos principais mercados compradores e concorrent es no sent ido de perceber a act ual sit uação dest e mercado
nesses países. Por fim há que salient ar que as empresas do sect or não conhecem suficient ement e as empresas do sect or.
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2s compradores de Bordado Madeira podem, em grandes t raços, dividir-se em:
• 5HWDOKLVWDV compram direct ament e aos produt ores para venderem ao consumidor final. Est es t êm, por sua vez,
nat urezas dist int as:
• /RMDVSUySULDV são det idas pelos produt ores e vendem direct ament e ao público. Apesar de por vezes t erem
à venda out ros produt os regionais, os bordados são o seu principal produt o e obt êm um dest aque especial.
• /RMDV GH DUWLJRV UHJLRQDLV são aquelas que se dedicam à venda de produt os t ípicos, dirigindo-se
essencialment e aos t urist as. Os bordados part ilham o espaço com out ros produt os regionais como o vinho, o
vime, et c.
• /RMDVQRHVWUDQJHLUR est as loj as vendem os bordados em conj unt o com out ros produt os.
• *URVVLVWDV são int ermediários nos países de dest ino que dist ribuem por diversos pont os de venda. A exist ência de
relações de confiança ent re a empresa de bordados e comprador é um fact or fundament al nas relações
comerciais exist ent es nest e sect or.

Ð

Ëå

• &RQVXPLGRU ILQDO est e é o client e últ imo dos produt os de bordados. Sendo a sua nat ureza algo complexa
(devendo a sua análise ser obj ect o de um est udo mais profundo), caract erizamo-lo aqui de uma f orma simplist a
(ver pont o &RQVXPLGRUHV).

%25'$'26'$0$'(,5$
3URGXWRV&RPSUDGRV

(m relação à nat ureza dos produt os comprados podemos apenas concluir que, são a roupa de cama e a roupa de mesa
que t êm um maior peso (quer em quilos, quer em valor) nas vendas do Bordado da Madeira. Ist o não significa, no
ent ant o, que est es sej am os art igos mais vendidos.
São, t odavia, as peças mais simples e de pequena dimensão (ex.: lenços de bolso, pFKDUSHV, QDSHURQV, bases de copos,
saquinhos de cheiro e art igos de decoração) que t êm uma maior procura como VRXYHQLU.

&RQVXPLGRUHV

3odemos diferenciar os compradores dos bordados da Madeira segundo t rês vect ores:

Madeirense

Madeira

Est rangeiro

Madeira

Indefinido

Est rangeiro

&$5$&7(5Ì67,&$6'2&21680,'25

Uso próprio; t radição; ofert as.
Uso próprio; recordação; ofert as; maiorit ariament e senhoras; maiorit ariament e mais de 40 anos.
Uso próprio; of ert a; grande poder de compra;
prest ígio.

Ë
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25,*(0'2&21680,'25

4XDGUR&DUDFWHUL]DomRGRVFRQVXPLGRUHV

%25'$'26'$0$'(,5$
2FDVLmRGH&RPSUD

(xist em duas sit uações dist int as em que a SURSHQVmRjFRmpra do Bordado da Madeira pode surgir:
• uma em que os t urist as, at ravés de excursões organizadas, visit am fábricas pré-definidas (ex.: Pat rício &
Gouveia, Lda.) e acompanham part e do processo de f abrico. No decorrer da visit a são levados a ent rar na loj a
própria dessa fábrica, podendo aí adquirir um Bordado da Madeira.

Geralment e apenas as loj as mais import ant es conseguem fazer part e dos circuit os das agências de viagens que
organizam visit as guiadas por profissionais. Est a est rat égia é vist a com algum ressent iment o por part e dos
pequenos f abricant es/ loj as.
• out ra que diz respeit o a out ros pont os de venda (quer vendam exclusivament e bordados ou conj unt ament e com
out ros produt os regionais) sit uados no Funchal e nout ros concelhos, onde os t urist as, pelas suas visit as às zonas,
marcadament e comerciais, podem ser at raídos a ent rar, e comprar um Bordado da Madeira.

/RFDOGH&RPSUD

2s locais de compra de um Bordado da Madeira podem ser:
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• /RMDVGHUHWDOKR: madeirenses, cont inent ais e est rangeiras.
• )DEULFDQWHV: madeirenses, cont inent ais e est rangeiros.
• ,QWHUQHW: art igos expost os em diversos VLWHV e port ais t uríst icos alusivos à ilha.

%25'$'26'$0$'(,5$
5D]mRGH&RPSUD

2s resident es ainda compram art igos de bordado para uso próprio em linhas de cama e mesa. Out ra das razões é o f act o
de ser um produt o t ípico e est ar ainda muit o enraizado na cult ura madeirense. Podemos sist emat izar as principais razões
de compra da seguint e forma:
4XDGUR5D]}HVGH&RPSUDSRU2ULJHPGR&RQVXPLGRU

25,*(0'2&21680,'25

5$=¯(6

Madeirense

Uso próprio; t radição; ofert as.

Est rangeiro

Uso próprio; recordação; ofert as.

Cont inent al

Uso próprio; recordação; ofert a; prest ígio.

0RGRGH&RPSUD

(xist e o hábit o ou a prát ica de serem os int ermediários a visit arem a Madeira para f azerem as encomendas e
cont act arem os f ornecedores e/ ou pot enciais fornecedores. Porém, t emos que salient ar que, o IBTAM nas suas
deslocações a feiras int ernacionais consegue alguns cont act os que post eriorment e comunica aos fabricant es.
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O conheciment o exaust ivo do mercado consumidor, as razões de compra, as mot ivações para a ut ilização do produt o,
frequência de compra, imagem percebida e segment ação do mercado só poderão ser obt idos de forma consist ent e, se for
efect uado um Est udo de mercado específico.

%25'$'26'$0$'(,5$

326,&,21$0(172'26%25'$'26
,QLFLDWLYDV3URPRFLRQDLV

$lgumas empresas part icipam em f eiras ao abrigo de um prot ocolo com o ICEP e com o apoio do IBTAM (ex.: Pit icasa e
CasaText il), acções est as que t êm vindo a decorrer regularment e nest es últ imos anos.
Também são desenvolvidas algumas acções promocionais avulsas, de que são exemplo a inserção de publicidade em
publicações locais dest i-nadas a t urist as e a colocação de cart ões e vales de descont o em unidades hot eleiras. Est as
acções são manifest ament e LQVXILFLHQWHV para definir um posicionament o para o Bordado Madeira.

3RQWRVGH9HQGD

(mbora os propriet ários dos pont os de venda considerem o Bordado da Madeira como um produt o de eleição, com uma
qualidade e t radição únicas, o que a maior part e deixa t ransparecer em t ermos de loj as revela-se algo cont radit ório,
nomeadament e:
• a DUUXPDomR: o amont oado de produt os descaract eriza complet ament e o produt o, não relevando ao client e o
dest aque pret endido.
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• a H[SRVLomR: na maior part e das loj as não exist e qualquer cuidado na exposição dos produt os, quer nas mont ras
quer no int erior das loj as.

%25'$'26'$0$'(,5$
,PDJHP3HUFHELGDSHORV&OLHQWHVQDÐSWLFDGRV(PSUHViULRV

'e acordo com a informação recolhida j unt o dos produt ores e ret alhist as ent revist ados, admit e-se que a imagem
percebida pelos client es relat ivament e ao Bordado da Madeira sej a o seguint e:
• t radição;
• art esanal;
• qualidade;
• prest igio.

$UJXPHQWiULRGH9HQGDV

7ant o ao nível dos produt ores como dos pont os de venda, não se pode afirmar que exist a qualquer argument ário de
vendas, no seu sent ido mais comercial. Na opinião, prat icament e unânime, o argument o f ort e a que o consumidor é
sensível à t radição; o consumidor compra o art igo de uma região com hist ória e t radição no mercado, com valores
próprios e em que exist e uma component e social fort e e enraizada por part e do vime na comunidade madeirense.
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A caract erização do SRVLFLRQDPHQWR DFWXDO do Bordado da Madeira e a definição do SRVLFLRQDPHQWR GHVHMDGR são
element os-chave para a const rução de uma est rat égia de desenvolviment o sust ent ado do sect or. No ent ant o est a análise
só poderá ser efect uada com base num Est udo de mercado aos consumidores do bordado, que est e Diagnóst ico Est rut ural
não cont empla.

%25'$'26'$0$'(,5$

(675$7e*,$'(0$5&$
)DFWRUHVGH,GHQWLGDGH

$ marca é uma vant agem concorrencial que é necessário def ender a t odo o cust o. A sua const rução leva t empo e a sua
ident ificação por part e do consumidor pode ser vit al, quando est amos perant e uma ofert a de produt os pouco
diferenciados. A marca, com a sua ident idade própria, const it uí, normalment e, um SRQWR GH UHIHUrQFLD para o
consumidor no act o da compra. A marca designa-se sob um conj unt o de signos, formas, cores e mesmo sons.
O element o mais import ant e no mercado dos bordados é o QRPH. Nest e sect or prevalecem 3 t ipos de nomes (ver
)LJ). O HYRFDWLYR, em que o nome da marca lembra a cat egoria de produt os que ident ifica. Ist o demonst ra a
preocupação que os empresários t êm em dar a conhecer que vendem produt os de bordado. Marca IDQWDVLD, que pode t er
um significado prévio. 3DWURQtPLFR, marcas que t em por nome o fundador da empresa.
)LJ([HPSORV1RPHVGDV(PSUHVDVGH%RUGDGRV
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Os out ros element os de ident ificação da marca (GHVLJQ e HPEDODJHP) serão analisados nos pont os 
&DUDFWHUtVWLFDV,QWUtQVHFDVGR3URGXWR e )XQo}HVGD(PEDODJHP.
Para além do nome da empresa/ fabricant e, e mais import ant e do que est e, exist e a denominação %RUGDGRGD0DGHLUD
que, t em um est at ut o e legislação especial. Est e fact or é de ext rema import ância na sua ident ificação, a nível nacional e
int ernacional. $FODVVLILFDomR ODEHO QmRWHPRHVWDWXWRGHPDUFD: é colect iva, apenas garant e um VWDQGDUG mínimo de
perf ormances part ilhado por várias empresas, enquant o a marca é única e própria da empresa. É percept ível que alguns
empresários descuram a sua marca própria, pois t êm o suport e da classificação Bordados da Madeira, com t odos os
benefícios que daí possam advir.

&RPSRQHQWHVGD0DUFD

8ma marca pode ser compost a por uma ou várias component es. Os component es ut ilizados pelas empresas de bordados
são escassos. Algumas empresas adopt aram um logot ipo (apesar de ant igos, são coerent es e ident ificam-se com clareza
com o produt o em causa).
Ainda nest e aspect o, apesar de exist ir uma coerência a nível gráfico (os logot ipos são ut ilizados, por vezes, em
document os int ernos e cart as, cat álogos, anúncios, et c.) não exist e uma verdadeira aplicação operacional do logot ipo
em, por exemplo, embalagens ou out ros t ipos de comunicação/ publicidade.
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As out ras component es da marca (MLQJOH, símbolos, assinat uras) são prat icament e inexist ent es. Não há um esforço em
t ermos de marca no que diz respeit o em associar o nome da empresa a qualquer out ro element o que não o produt o.

%25'$'26'$0$'(,5$
,GHQWLGDGH3VLFROyJLFD

8ma marca descreve-se não apenas pelos seus aspect os físicos, mas t ambém pelo seu caráct er (ou personalidade),
t errit ório e valores f undament ais (cult ura/ t radição).
Quando os bordados são comercializados, est es não est ão ident ificados com a marca da própria empresa, mas sim com a
marca Bordado Madeira, que f unciona como pólo aglut inador de uma ident idade cult ural de uma ilha com as suas
caract eríst icas próprias, uma envolvent e social muit o marcada, que leva a que o Bordado Madeira sej a ident if icado não
só a nível geográfico, como em t ermos de valores e caráct er.

3ROtWLFDVGH0DUFD

$ vert ent e de market ing exist ent e no sect or dos bordados é prat icament e inexist ent e. As marcas das empresas não são
vist as como fact ores de import ância e de diferenciação, não lhes sendo dispensada muit a at enção. Os empresários
cont am com a classificação Bordados da Madeira como forma de se diferenciarem dos seus concorrent es ext ernos.
Apenas as poucas empresas que t êm int eresses a nível ext erno t êm uma maior at enção à sua marca, embora mesmo
essas não prat iquem uma polít ica de marca no verdadeiro sent ido do t ermo.

Í

Ëå

Podemos assim concluir que D PDUFD QmR p H[SORUDGD SHODV HPSUHVDV e quando a classificação Bordados da Madeira
perde not oriedade no mercado ext erno, t ambém as marcas que se apoiam nela, perdem algum poder de penet ração
nesses mercados.

%25'$'26'$0$'(,5$
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&DUDFWHUtVWLFDV,QWUtQVHFDVGR3URGXWR

2 produt o é o element o mais import ant e para a est rat égia de qualquer empresa. Sem um bom produt o, um produt o que
não corresponda às expect at ivas do mercado em que est á inserido, a empresa não t em bases para fazer qualquer esforço
comercial com sucesso. Por out ro lado, é na component e do produt o em que os erros se fazem pagar mais caros, j á que
são mais difíceis de corrigir.
Nest e sect or, as FRPSRQHQWHVGRSURGXWR em quest ão podem ser analisadas da seguint e forma:
• component e principal: Linha bordada;
• out ros component es: Linho, cambraia, algodão, organdi, fibras sint ét icas, et c.



&RPSRQHQWHVGR3URGXWR
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As mat érias primas ut ilizadas na produção do bordado Madeira são fundament alment e ILEUDVQDWXUDLVQREUHV, nomeadament e linho e algodão. Ut ilizam-se t ambém em menor escala fibras sint ét icas e seda. Os linhos e algodões ut ilizados são,
de acordo com os indust riais, de excelent e qualidade, os melhores disponíveis no mercado.

%25'$'26'$0$'(,5$

'HVLJQ

9HVWXiULR

De uma forma genérica os modelos são os mesmos ut ilizados à décadas. Nest a área de GHVLJQ, const at a-se uma t ot al
HVWDJQDomR, com raríssimas excepções.
Os desenhos de bordado aplicado são, ainda que t enha sido argument ado que se desenvolvem novos desenhos
regularment e, do pont o de vist a do consumidor t odos iguais. Verifica-se uma t ot al desadequação dos desenhos e dos
moldes com as exigências dos mercados, designadament e dos consumidores de f aixas et árias mais baixas.
Além do expost o, e afect ando o GHVLJQ de uma forma mais global, regist a-se ainda o fact o de os moldes act ualment e
ut ilizados serem imperfeit os, logo produzindo com frequência peças def eit uosas (ex.: peças com mangas de t amanhos
diferent es).

7r[WLO²/DU
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O GHVLJQ dest es produt os é caract eríst ico e QmRYDULDPXLWRGHHPSUHVDSDUDHPSUHVD. Est e t ipo de GHVLJQ de produt os
vem-se most rando, apesar do mercado que ainda exist e, progressivament e incapaz de penet rar nos mercados act uais.
Act ualment e exist e a preocupação de alguns fabricant es em diminuir o número de pont os por forma a t ornar os art igos
mais simples e com menores cust os.

%25'$'26'$0$'(,5$

4XDOLGDGHGR3URGXWR
È opinião unânime dos indust riais ent revist ados que a qualidade int rínseca do Bordado Madeira é excelent e. Est a
afirmação j ust ifica-se pela qualidade das mat érias primas ut ilizadas e pela qualidade do bordado. No ent ant o, est e é um
dogma rebat ível.
A qualidade int rínseca dos mat eriais ut ilizados é fort ement e afect ada, com consequências óbvias para o produt o final,
pelos processos produt ivos ut ilizados. Desde o manuseament o dos t ecidos pelas bordadeiras, at é, mais grave ainda, ao
processo de lavagem das peças. Est e processo é ext raordinariament e agressivo para os t ecidos por cont er ácidos
alt ament e corrosivos.
Est e processo danifica seriament e produt o final, t ant o em t ermos de aspect o e “ t oque” como de durabilidade e
longevidade das peças.

9DQWDJHP3URGXWRGRV%RUGDGRVGD0DGHLUD
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$ posse de uma vant agem-produt o (aspect o posit ivo em relação à concorrência) poderia const it uir para o sect or um
at ribut o concorrencial de ext rema import ância. No ent ant o, para essa sit uação ocorrer é indispensável que esse aspect o
corresponda a uma verdadeira expect at iva por part e dos consumidores e que não possa ser facilment e copiado pelos
concorrent es.

%25'$'26'$0$'(,5$
Os pont os de ancoragem do Bordado Madeira, são, na act ualidade, a WUDGLomR, o fact o de ser um SURGXWRDUWHVDQDO, e a
imagem associada à designação “ Bordado Madeira” .

(PEDODJHP

$ embalagem é o conj unt o de mat eriais que, não fazendo part e do próprio produt o, são vendidos com ele, com o fim de
permit ir ou facilit ar a sua prot ecção, t ransport e e armazenagem. A embalagem genericament e ut ilizada é o simples saco
de plást ico t ransparent e sem qualquer ident ificação1mRH[LVWHTXDOTXHUSUHRFXSDomRFRPDVIXQo}HVWpFQLFDVHGH
FRPXQLFDomRGDHPEDODJHP.
A export ação é efect uada em caixas de cart ão e na generalidade dos casos sem qualquer preocupação de acondicionament o e def esa das caract eríst icas t écnicas do produt o. As f unções de comunicação e posicionament o inerent es à
embalagem são fact ores t ot alment e menosprezados pelas empresas.
Como excepção a est a regra geral, são por vezes ut ilizadas as embalagens fornecidas pelo IBTAM. Est as, longe de
est arem perfeit ament e adequadas ao fim a que se dest inam, são com cert eza um passo em frent e na sensibilização para
a import ância da embalagem enquant o inst rument o comercial.

)XQo}HVGD(PEDODJHP
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$s funções da embalagem podem ser reagrupadas em duas grandes cat egorias: as funções t écnicas e as funções de
comunicação.

%25'$'26'$0$'(,5$

As funções t écnicas dizem respeit o à prot ecção e conservação do produt o (prot egendo-o cont ra agressões como choques,
calor, humidade, et c.) e à facilidade de t ransport e, armazenagem e arrumação. As funções de comunicação revelam-se
quando a embalagem se t orna um veículo de comunicação do próprio produt o, facilit ando a ident ificação e
reconheciment o do mesmo.
Se as embalagens ut ilizadas pelas empresas do sect or cumprem sat isfat oriament e bem as primeiras f unções, o mesmo j á
não se pode dizer das segundas, j á que por vezes, nem o nome da empresa é colocado nas embalagens. Não se encont ra
a mínima referência à empresa det ent ora do produt o que se encont ra na embalagem nem à origem do mesmo.

/,1+$6

Algodão
Seda
Tecido mist o
Linho
Fibra art if icial
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Roupa de cama
Roupa de mesa
Roupa t oucador
Cort inas
Colchas
Lenços de bolso
Echarpes
Vest . Para bebé
Blusas
Robes de quart o
Art . Inacabados
Camisas noit e

4XDGUR
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&DUDFWHUL]DomRGD*DPDGH3URGXWRV
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&LFORGH9LGDGR3URGXWR

Declínio

Mat uridade

Cresciment o

Lançament o

2 ciclo de vida de um produt o ou de um mercado reflect e o seu comport ament o ao longo do t empo at ravés de 4 fases
bem definidas e demarcadas: o lançament o, o desenvolviment o, a mat uridade e o declínio. Mas se na t eoria est as f ases
são bem claras, na realidade t ornam-se menos dist int as as suas front eiras (except o o caso do lançament o).

Sit uação act ual do sect or dos bordados da Madeira
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Nest e sect or em part icular, vários produt os foram vendo a sua aceit ação diminuir por part e dos client es (ex.: o bordado
muit o t rabalhado).

%25'$'26'$0$'(,5$
Como produt o art esanal que é, exist em produt os que se fabricam há muit os anos e que cont inuam a t er a mesma
act ualidade e pert inência. Exist e act ualment e uma t endência de lançar e desenvolver art igos bordados mais “ simples”
pela apet ência dos act uais mercados por est e t ipo de art igos.
Ao cont rário, é not ório que t odas as empresas de bordados t êm dezenas de milhar de desenhos que não são ut ilizados
devido à sua desact ualização. Est es produt os não est ão cat alogados, sendo guardados, na melhor das hipót eses, em
caixas, suj eit os ao pó e à humidade.

,QRYDomR3URGXWR

1um cont ext o cada vez mais concorrencial, a inovação-produt o (pesquisa, desenvolviment o e lançament o de novos
produt os) t orna-se cada vez mais essencial. Est e fact or prement e assume t ant o mais import ância quant o o mercado
apresent e sinais de sat uração ou de declínio.
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Num sect or como o dos bordados onde genericament e os GHVLJQV ut ilizados são bast ant e DQWLJRVHWUDGLFLRQDLV, regist ase ainda assim uma capacidade de adapt ação a pedidos específicos de client es. A maioria das empresas, no ent ant o
t rabalha sobret udo com desenhos t radicionais, ainda que vão sendo alt erados ao longo do t empo. Nos últ imos anos
regist a-se no ent ant o um import ant e esf orço de inovação, t ant o no campo da Moda, como na área de t êxt il-lar onde
algumas empresas est ão a f azer um esforço de simplificação no desenho dos bordados.

%25'$'26'$0$'(,5$
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• Custos com o pessoal
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• Bordadeiras
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• diminui-lo pode revelar-se mais fácil, mas pode t ornar-se
irreversível. Uma vez democrat izado o preço, a empresa
pode não conseguir aument á-lo pois a sua imagem t erá sido
definit ivament e at ingida.

Todavia, apesar de ser uma decisão est rat égica, não deixa de ser
influenciada por uma diversidade de f act ores, que podem ser
int ernos à própria empresa ou ext ernos (variáveis incont roláveis).
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• subi-lo pode result ar uma redução da procura, dependendo
muit o da elast icidade dest a e do posicionament o que o
produt o obt eve j unt o do consumidor (se o consumidor não
reconhecer qualidades que j ust ifiquem a subida de preço
deixará cert ament e de o comprar);

• Custos com as matérias-primas

ó í
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$ fixação do preço é uma decisão est rat égica com implicações no
fut uro do produt o: posicionament o, imagem, viabilidade
económica, et c. Depois de fixado, a sua revisão não é f ácil:

%25'$'26'$0$'(,5$
Em t ermos de condicionant es int ernas, os cust os com o pessoal e os cust os com as mat érias-primas assumem nest e sect or
uma preponderância muit o grande conj unt ament e com as mão-de-obra (bordadeiras), j á que é com base nest es fact ores
que no act ual est ádio de desenvolviment o do sect or são calculados os preços finais.

3RVLFLRQDPHQWR(VWUDWpJLFRGR3UHoR

+á diversas formas de posicionar o preço e t odas as decisões part em de um conj unt o fact ores que podem ser agrupados à
volt a de t rês áreas: os cust os, a procura e a concorrência.
O posicionament o do preço pelos FXVWRV pode dar-se quando exist e uma fort e influência dos fornecedores,
dist ribuidores, fiscalidade e as próprias condições de produção da empresa no negócio e na obt enção do produt o final.
Já o posicionament o do preço pela SURFXUD reage geralment e à sensibilidade dos consumidores ao preço, t endo em
at enção os produt os e o moment o de compra.
Finalment e, o posicionament o do preço pela FRQFRUUrQFLD é, normalment e, uma respost a às est rat égias dos
concorrent es que se revelam agressivos em mat éria de preço. Não exist e posicionament o est rat égico. O preço é
int egralment e calculado com base numa f órmula assent e nos cust os de produção (bordado, linha, t ecido…).

(VWUXWXUDVGH&XVWRV
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9erificamos mais uma vez que os cust os com o SHVVRDO represent am o maior peso na est rut ura de cust os do sect or. Est e
valor é maiorit ariament e compost o pelos cust os do pessoal int erno e pelos pagament os às bordadeiras.

%25'$'26'$0$'(,5$
O cust o das PDWpULDVSULPDV e dos PDWHULDLV não deixa de t er relevância pois implica bast ant es cuidados quer em t ermos
de t rat ament o quer em t ermos de armazenament o e t ransport e.

5HODomR4XDOLGDGH3UHoR

$ relação qualidade/ preço t em uma enorme pert inência quando analisada do pont o de vist a do consumidor. Quando a
incert eza é grande em relação aos produt os, o consumidor procura reduzi-la at ribuindo a melhor qualidade ao que t em
um preço mais alt o. Confirma-se que quant o mais a escolha ent re as marcas de um mesmo produt o era considerada como
arriscada e difícil, mais o papel do preço era import ant e e mais a relação qualidade-preço t inha influência. Est as
reflexões devem cont udo ser ut ilizadas com prudência.
Quant o aos empresários, a maioria considera a relação qualidade/ preço dos bordados da Madeira boa. Apesar de
considerarem que o preço é alt o, est e j ust ifica-se pela elevada qualidade que consideram ser caract eríst ica do Bordado
Madeira. No ent ant o, é opinião generalizada por part e dos empresários que os bordados do ext remo orient e est ão a
aproximar-se qualit at ivament e, de uma f orma rápida, do Bordado Madeira.

0DUJHQV3UDWLFDGDVSHORV,QWHUPHGLiULRV
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2s Empresários ent revist ados declararam desconhecer as margens prat icadas pelos int ermediários.

%25'$'26'$0$'(,5$
(ODVWLFLGDGHGD3URFXUDHP5HODomRDR3UHoR

(m muit os mercados a quant idade da procura depende do preço. Se nesse mercado a procura decrescer muit o com a
subida de preço significa que a elast icidade desse produt o é elevada.
Em relação ao bordado exist e a sensibilidade de que o mercado int ernacional QmRDFHLWDVXELGDVGHSUHoR. Est a at it ude
deve-se principalment e aos produt os orient ais que são muit o barat os e t êm uma qualidade percebida similar.

é

Já o mercado local não aparent a ser t ão sensível às alt erações de preço vist o ser um mercado predominant ement e
t uríst ico e onde não exist e uma concorrência em t ermos de preços baixos. Not e-se no ent ant o que est e fact o não
significa necessariament e que est amos na presença de um mercado em que a procura é pouco elást ica, mas sim que é
mais t olerant e ao preço.

%25'$'26'$0$'(,5$

32/Ì7,&$6'(&2081,&$d®2
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Empresas

Em t ermos genéricos não exist e qualquer polít ica de comunicação. Um número rest rit o de empresas realiza alguns
esf orços de comunicação, nomeadament e j unt o de hot éis e agências de viagem. Muit o esporadicament e, algumas dest as
fazem publicidade em publicações locais dest inadas a t urist as.
A part icipação em f eiras e event os é realizada, com o apoio do IBTAM/ ICEP, por algumas empresas de maior dimensão.
No ent ant o, est a part icipação é encarada como t endo cada vez menos result ados, e est á a ser equacionada por algumas
empresas a hipót ese de deixar de ser realizada.
127$ ver $QH[R,, com um levant ament o exaust ivo de f eiras int ernacionais com relevância para o sect or.
Sect or

é

é

O IBTAM, além de assegurar a part icipação inst it ucional nas IHLUDV, apoia as empresas na sua part icipação individual e
desenvolve cont act os comerciais. Realiza ainda alguma publicidade inst it ucional em revist as do sect or. Est e esforço é
vist o pela generalidade dos indust riais como um gast o de recursos sem qualquer ret orno, o que reforça a perspect iva de
que est e t ipo de acções são vist as como supérfluas e possivelment e desnecessárias.

%25'$'26'$0$'(,5$
De salient ar a concepção de uma HPEDODJHP exclusiva para o Bordado Madeira, e a exist ência de um selo de qualidade
que assumem f ormas de comunicação.

$OYRVGH&RPXQLFDomR

2s alvos preferenciais em t ermos de comunicação são os WXULVWDV e o PHUFDGR H[WHUQR. Est a preocupação pode ser
j ust ificada pelo f act o dos madeirenses olharem o Bordado Madeira como uma part e da sua cult ura e t radição, sendo a
sua exist ência um dado adquirido.

2UoDPHQWRV

1ão exist e uma polít ica de orçament ação na medida em que as acções realizadas são escassas e esporádicas. Assim
sendo, não é previament e definido um valor por part e dos empresários. O cust o da acção que event ualment e venha a ser
realizada é analisado caso a caso.

(VWUDWpJLD&ULDWLYD

é

$ quase inexist ência de acções e a pouca import ância dada ao seu valor leva a que a maioria das empresas não siga uma
linha coerent e em t ermos de comunicação. As poucas acções que poderiam requerer algum t ipo de criação são
execut adas int ernament e e sem qualquer t rat ament o profissional em t ermos de ideias e mensagens t ransmit idas.

%25'$'26'$0$'(,5$
,PDJHP7UDQVPLWLGD

$ imagem que a maioria das empresas pret ende t ransmit ir é, essencialment e, de DUWHVDQDWR e de WUDGLomR. Est e fact o é
mais percept ível nas próprias inst alações fabris da maior part e das empresas, onde é colocado um let reiro com o nome
da empresa, uma associação ao Bordado da Madeira e a ref erência “ +DQGPDGH (PEURLGHU\V” . Todavia, est e é a única
forma ut ilizada pela maioria das marcas como meio de promoção dessa imagem.

$QLPDomR&RPHUFLDOGRV3RQWRVGH9HQGD

é

$ animação comercial é algo que t em sido descurada por alguns pont os de venda, não aproveit ando o pot encial que est e
t ipo de comunicação pode at ingir. Cerca de 90% dos pont os de venda inquiridos afirmam preocupar-se com a decoração
dos seus est abeleciment os comerciais, embora muit os deles est ej am mal decorados devido à grande quant idade e
variedade de out ros art igos que se mist uram com os bordados. São poucas as loj as que expõem, na verdadeira acepção
da palavra, o Bordado da Madeira, pois grande part e dos pont os de venda t em as variadas peças amont oadas.

%25'$'26'$0$'(,5$

&$1$,6'(',675,%8,d®2
5HSDUWLomRGDV9HQGDVSRU7LSRGH'LVWULEXLGRU

(mbora não sej a possível quant ificar com rigor est e pont o, const at ou-se a part ir das ent revist as efect uadas, que a
maioria das vendas t em como dest ino os ret alhist as no mercado local. A venda direct a assume uma import ância
ligeirament e menor, uma vez que uma part e dos fabricant es possui loj a própria. As vendas at ravés de grossist as t êm um
papel menos relevant e dado que exist em apenas alguns no cont inent e e no est rangeiro.

&RQWURORGD'LVWULEXLomR

7endo em cont a os diferent es t ipos de canais de dist ribuição, poderemos fazer a seguint e análise:
• 9HQGD 'LUHFWD: os produt ores t êm cont rolo t ot al sobre est e canal de dist ribuição, podendo fixar livrement e o
preço, definir VWRFNV, produt os para venda, et c.

ê

é

• 9HQGD DWUDYpV GH ,QWHUPHGLiULRV: o cont rolo dos produt ores sobre os int ermediários simplesment e não exist e
nem é visível qualquer esforço por part e dos empresários nesse sent ido. O conheciment o das suas polít icas de
produt o e de market ing é escasso.

%25'$'26'$0$'(,5$
&XVWRGD'LVWULEXLomR

2s cust os de dist ribuição para os mercados de export ação são relat ivament e baixos devido ao peso e facilidade de
t ransport e dos bordados. Na maioria dos casos analisados os cust os com est a dist ribuição são suport ados pelo próprio
client e.

é

A nível da dist ribuição int erna os cust os são prat icament e inexist ent es uma vez que, na maior part e dos casos, são os
loj ist as que se deslocam direct ament e às f ábricas e compram os produt os.

%25'$'26'$0$'(,5$
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3ode-se afirmar que não exist em loj as que vendam exclusivament e bordados e/ ou t apeçarias. A maioria pode
caract erizar-se por bazares não especializados, de venda de art igos regionais.
No que se refere à localização dos pont os de venda, verifica-se que est es se concent ram no cent ro da cidade do Funchal
(71,1%), principalment e na zona que circunda a Sé, como é o caso da Rua das Murças, uma rua especializada em loj as de
venda de bordados e t apeçarias. A zona hot eleira concent ra 28,9%dos pont os de venda.
A generalidade das empresas são de pequena dimensão, j á que a média de t rabalhadores por loj a é de 4, 1.
Quant o à ant iguidade das loj as, verificou-se que 73,3%t êm mais de 10 anos, sendo que 16,6%t êm mais de 50 anos, 26,7%
t êm ent re 50 a 30 anos e 30%ent re 30 a 10 anos. Apenas 26,7%t êm menos de 10 anos.

éì



%25'$'26'$0$'(,5$

&$5$&7(5,=$d®2'26321726'(9(1'$
3odemos, genericament e, caract erizar as loj as que vendem bordados madeira como espaços comerciais, muit os das
quais se designam “ bazares” , que YHQGHPDOJXPDYDULHGDGHGHDUWLJRVUHJLRQDLV. A imagem t ransmit ida pela t ot alidade
dest es espaços, releva uma at mosfera/ ambient e absolut ament e desenquadradado das act uais t endências do ret alho
moderno. A saber:
•
•
•
•
•

/D\RXW sat urados e t rist es;
Iluminação desadequada, fria e não focalizada para os art igos expost os;
Mobiliário desaj ust ado ao t ipo de art igos que comercializa (ex: t oalhas de linho expost as em mobiliário acrílico);
Exposição sobrecarregada e pouco at ract iva dos vários t ipos de art igos de bordado;
Mont ras sobrecarregadas e pouco at ract ivas (ut ilização de mat eriais em desuso como alcat ifas!).

Devido à ant iguidade das loj as e dos seus f uncionários verifica-se uma cert a UHVLVWrQFLDjPXGDQoD, sendo que muit as
loj as funcionam do mesmo modo há muit os anos, não evoluindo. Como exemplo, apenas 3 das loj as inquiridas t êm HPDLO
e só uma (1) est á a const ruir um VLWH na Int ernet . O que acont ece é que exist em muit os VLWHV que most ram est es art igos
regionais, não são da responsabilidade das loj as, mas sim de ent idades inst it ucionais.

é



Em relação à formação profissional, muit os frequent aram acções e/ ou cursos promovidos pelo IBTAM, t ais como o de
Técnicas de Vendas (At endiment o ao público) e out ros específicos sobre o Bordado Madeira. Mas muit os não consideram
a f ormação como f undament al pois at ribuem maior import ância à experiência adquirida ao longo dos anos, ainda que
alguns t enham most rado disponibilidade para a frequência de acções e/ ou cursos associados ao sect or.

%25'$'26'$0$'(,5$

Em relação à int rodução do euro, os ent revist ados consideram-se preparados pois dizem est ar habit uados a câmbios. Em
t ermos t écnicos, alguns j á t êm os equipament os preparados para essa passagem, ainda que só rarament e se vej am os
preços nas duas moedas.
32/Ì7,&$'(35(d26
O preço de venda nas loj as é f ormado adicionando ao preço de cust o uma margem de lucro que varia ent re os 50% e os
150%.
O posicionament o est rat égico do preço depende, na maior part e dos casos, dos FXVWRV que t êm com a compra dos art igos
e com o funcionament o da loj a e da margem de lucro que pret endem prat icar. Nout ros casos afirmam privilegiar a
comparação com os preços da concorrência e a qualidade percebida pelo client e.
Os client es reclamam do preço elevado do Bordado Madeira, mas não reagem às flut uações de preços. As diferenças
sent idas pelos client es t êm muit as vezes a ver com a diferença de preços para art igos com o mesmo t amanho, mas que
cont êm diferent e quant idade de t rabalho.

é



Nest a área, assume t ambém part icular import ância as polít icas comerciais seguidas pelos diversos est abeleciment os. É
polít ica comum a SUiWLFDGHGHVFRQWRV na venda de Bordados Madeira. Os preços marcados acabam por ser meros pont os
de referência para essa prát ica, pois, por exemplo, é usual os madeirenses t erem um descont o mais avult ado na
aquisição de peças. Os próprios t urist as j á t em essa noção, o que leva a que os preços marcados nas loj as sej a, por vezes
bast ant e diferent e para art igos semelhant es, porque as loj as j á t êm previament e definidas a polít ica de descont os que
poderão at ribuir, i.e., definindo os preços com base nos descont os que est ão dispost os a fazer.

%25'$'26'$0$'(,5$
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Verifica-se que são muit o poucas as loj as que se preocupam em realizar acções de comunicação. Apenas as loj as de
grande dimensão ut ilizam a publicidade e part icipam em feiras e event os, como forma de promover a loj a e respect ivos
art igos.
As poucas loj as que f azem publicidade direccionam-na principalment e para o t urist a. Daí que os meios mais ut ilizados
para comunicar sej am UHYLVWDV e/ ou JXLDVSDUDWXULVWDV.
Uma out ra f orma de publicit ar as loj as e os seus art igos é at ravés de mont ras colocadas nos hot éis e at ravés das Páginas
Amarelas. A maioria t em cart ões de visit a e cerca de met ade possuem sacos próprios.
A maioria dos loj ist as afirmam preocupar-se com a decoração dos seus est abeleciment os comerciais, embora muit os
deles est ej am PDO GHFRUDGRV devido à grande quant idade e variedade de out ros art igos que se mist uram com os
bordados e as t apeçarias regionais. São poucas as loj as que expõem, na verdadeira acepção da palavra, o Bordado
Madeira e as t apeçarias, pois grande part e dos pont os de venda t êm os art igos amont oados.
32/Ì7,&$'(352'872
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No caso do bordado, exist e uma grande variedade de t amanhos t ant o de t oalhas, como de QDSHURQV e panos de t abuleiro
e at é mesmo de blusas. A maioria das loj as oferece uma JDPDEDVWDQWHDODUJDGD de art igos, t ant o por t ipos de art igos
como nas suas várias linhas de desenho.

%25'$'26'$0$'(,5$

As loj as possibilit am a t roca de produt os, realizam a expedição de art igos para o est rangeiro e a ent rega ao domicílio
quando pedido pelo client e. As loj as que t êm fábrica própria t ambém lavam peças grandes de bordado, nomeadament e
as t oalhas de mesa.
No geral, nenhuma loj a possui uma gest ão de VWRFN f ormal que lhe permit a afirmar com cert eza a quant idade de art igos
exist ent es. Alguns t êm uma ideia geral do valor t ot al de mercadorias possuídas
Os pont os de venda que t êm fábrica própria são f ornecidos exclusivament e por ela. Os rest ant es t êm dois ou mais
fornecedores dependendo da sua of ert a e da sua capacidade de respost a.
&21&/86¯(6
No que se refere aos pont os de venda é import ant e salient ar a concorrência exist ent e ent re as várias loj as. É que alguns
loj ist as referem como problema a diminuição de t urist as com boas possibilidades económicas, mas out ros apont am as
grandes loj as de comércio de bordados e t apeçarias que “ monopolizam” os client es at ravés de parcerias com guias de
t urismo que encaminham os t urist as para essas loj as. É que se, por um lado, uns reclamam da diminuição das vendas,
out ras loj as vendem grandes quant idades de art igos com margens de lucro significat ivas.
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Pensa-se que os problemas que est rangulam o sect or não passam t ant o pelos pont os de venda, mas est ão mais ligados ao
processo produt ivo e às suas respect ivas dificuldades. Ist o não invalida a nossa opinião de que as loj as est ão, na sua
maioria, mal organizadas e t êm um mau serviço a client es.

%25'$'26'$0$'(,5$
Por um lado, concent ram uma grande quant idade e variedade de produt os que muit as vezes não se coadunam com os
espaços exíguos onde se est abelecem. A est e respeit o at enda-se aos gráficos ext raídos dos result ados do est udo de
“ Client e-Mist ério” efect uados que dão uma percepção clara do t ipo de at endiment o e do t ipo de arrumação prat icado
nas loj as em quest ão.
$SUHVHQWDomRGR)XQFLRQiULR Sit uação Razoável (Gráfico 1)
• De dest acar que em 82%das loj as f oi fácil ident ificar o funcionário;
• Em 38,2%dos casos, os funcionários não apresent avam uma post ura correct a;
• Em 48,2%dos casos, est es não se encont ravam a post os.

$ERUGDJHP,QLFLDO Sit uação Muit o Crít ica (Gráfico 2)
•
•
•
•
•

Em 48,7%dos casos, foi necessário o client e esperar para ser at endido;
46,2%dos funcionários não manifest aram disponibilidade/ at enção perant e o client e;
43,6%dos funcionários não cumpriment aram o client e verbalment e;
51%dos f uncionários não f ez o acolhiment o ao client e (verbal ou não verbal);
41%dos f uncionários adopt ou uma post ura não correct a em t ermos de profissional de vendas.

)HFKRGD9HQGD Sit uação Muit o Crít ica (Gráfico 3)
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• Soment e 2,6%dos funcionários acompanhou o client e à saída;
• 71,8% dos f uncionários não t ent ou f echar a venda, o que demonst ra uma f alt a de pro-act ividade comercial
not ória;
• 71,8%dos funcionários não agradeceu a pref erência da visit a à loj a ou f ez pont es para novas visit as.

%25'$'26'$0$'(,5$
$UUXPDomRGD/RMD Sit uação Crít ica (Gráfico 4)
• Em 30,7%das loj as, havia desarrumação at rás do balcão;
• Em 58,9%das loj as os produt os expost os nas mont ras não t inham os preços visíveis;
• Em 45,6% das loj as exist iam produt os desarrumados nas prat eleiras, e em 43, 1% delas exist iam produt os
desarrumados no balcão.

+LJLHQHGD/RMD Sit uação Razoável (Gráfico 5)
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• Em 43,3%das loj as as mont ras e vit rinas não est avam limpas;
• Na mesma percent agem de loj as, o aspect o geral da mesma não se apresent ava agradável e limpo aos olhos do
client e.
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Existiam funcionários suficientes face aos clientes

35,4

49,2

O funcionário estava a postos

48,2

2,6

74,3

Apresentava um aspecto geral agradável

23,1

59,2

Apresentava uma postura correcta

2,6

38,2

10,3

69,2

A barba/maquilhagem estava adequada
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SIM
2,6

NÃO
N.A.
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A roupa estava em condições adequadas
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74,3

O cabelo estava em condições adequadas
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64,3

56,7

Colocou o cliente à vontade

2,6

40,7

51,5

Demonstrou disponibilidade

45,9
33,3

56,4

Adoptou uma postura não verbal correcta

53,8

Cumprimentou verbalmente

54,1

Tomou a iniciativa da abordagem

46,4

20%

2,6

43,6

2,6

43,3

2,6

60%

SIM
NÃO
N.A.

2,6

46,2
40%

2,6

41

51

51,2

Manifestou Disponibilidade / atenção

2,6
2,6

64,1

Demonstrou simpatia (olhar, sorriso, gestos)

0%

48,7

2,6

2,6
80%

100%
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48,7

Foi necessário esperar para ser atendido

Fez acolhimento (verbal ou não verbal)

33,1
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Dedicaram o tempo suficiente no atendimento
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Acompanhou o cliente à saída 2,6
25,6

71,8
43,3

2,6

SIM
NÃO

48,5
66,7

Apresentou um não verbal correcto

2,6
30,7

25,6

71,8
20%

40%

60%

N.A.

2,6

2,6
80%

100%
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48,9
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Quando o cliente disse que não,
apresentou alternativas

0%

2,6

64,1

Despediu-se de forma correcta

O funcionário tentou fechar a venda

2,6
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Agradeceu a preferência / fez
pontes para visitas
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55,9

38,5

Os produtos na montra tinham preços visíveis

Há facilidade em circular em toda a loja
Havia mercadorias empacotadas por arrumar

48,5
48,2
43,1
43,3
55,9

5,2

69,2

10,2

89,8
43,1
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Havia produtos desarrumados nas prateleiras
0%
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0
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30,7

Havia buracos (falta de produtos) nas prateleiras

2,6
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56,7
44,1

Há boa visibilidade de todos os produtos expostos
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Mobiliário Adequado
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43,1

54,1

As montras e vitrinas estão limpas

As prateleiras e expositores estão
limpos

20%

30%

0
33,1

56,7
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0
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O aspecto geral é limpo e agradável

2,6
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O chão está limpo

0
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O balcão está limpo
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Os produtos estão limpos

0%

40,5

ë

59,5

é

Os equipamentos (caixa, telefone,
etc.) estão limpos
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(m geral, as empresas t êm organigramas de est rut uras simples, marcadament e f amiliares, exist indo apenas algumas
diferenças consoant e as suas dimensões:
Nas empresas de média/ grande dimensão exist e VWDQGDUGL]DomR GH SURFHGLPHQWRV onde t odas as t arefas est ão
clarament e definidas, cabendo a cada operário a execução de uma t aref a específica. É frequent e nest es casos a chefia
ficar a cargo de um responsável, promovido pela sua ant iguidade/ experiência no ramo.
Nas pequenas empresas por imposição das circunst âncias em que operam exist e uma grande SROLYDOrQFLD de t arefas,
cada operário t em a seu cargo diversas f unções. A gest ão est á concent rada no gerent e, sendo est e responsável por t odas
as fases produt ivas. Est e gerent e é na maioria dos casos o próprio empresário, que coordena pessoalment e t odas as fases
do processo produt ivo.
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ì

Ao nível da evolução hierárquica no seio da empresa, pode-se dizer que est a não exist e de forma est rut urada; verifica-se
apenas em casos esporádicos, quando um dos funcionários se dest aca, pela sua compet ência ou pelo t empo de
permanência na empresa.
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2s act uais gerent es não t êm formação específica nest a área revelando mesmo algumas ODFXQDVQRPRGRGHJHULU as suas
empresas. Os problemas mais evident es são:

%25'$'26'$0$'(,5$
•
•
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2UJDQL]DomR GD HPSUHVD na maior part e das empresas não exist e qualquer t ipo de delegação, ent re os diferent es
níveis hierárquicos, ficando t odo o poder concent rado no gerent e.
*HVWmRGHSURGXomR nas empresas visit adas const at ou-se a não exist ência de qualquer t ipo de cont rolo nos t empos
de execução dos produt os acabados, impossibilit ando à part ida o planeament o dos prazos de ent rega. Em algumas
dest as empresas as ordens de lançament o em fabricação são verbais e não exist em fichas de cont rolo int erno das
secções. Além disso, na quase t ot alidade das empresas não exist e um cont rolo sist emát ico dos índices de
produt ividade e dos índices de quebras. Out ro problema que se levant a é a condição precária em que se encont ram a
maior part e das inst alações, não exist indo um correct o acondicionament o dos mat eriais ut ilizados e dos próprios
desenhos de bordado madeira, o que é por si só é grave, j á que se t rat a de um vast o pat rimónio, suj eit o ao pó e à
humidade.
*HVWmR FRPHUFLDOPDUNHWLQJ: exist e act ualment e falt a de proact ividade comercial, assumindo a maior part e das
empresas uma at it ude passiva em relação aos seus client es. A maioria das empresas revela bast ant es carências ao
nível das compet ências em market ing, nomeadament e ao nível do conheciment o do mercado, da concorrência, do
posicionament o do Bordado Madeira, da definição est rat égica, de comunicação e do desenvolviment o das act ividades
comerciais.
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Muit as vezes, nas empresas de média dimensão exist em cargos de chefia int ermédios, ocupados frequent ement e por
pessoas sem f ormação específica para t al, nomeadament e os responsáveis pelos pont os de venda que apresent am no
nosso ent ender algumas lacunas ao nível do at endiment o e da arrumação do espaço de venda.

%25'$'26'$0$'(,5$
(VWUDWpJLDVGH'HVHQYROYLPHQWR

'ado o f ort e decréscimo ao nível das vendas nos últ imos anos, a maioria das empresas opt ou por aj ust ar a sua est rut ura
int erna às novas necessidades do mercado. Logo, quando confront ados com est a quest ão os empresários afirmaram, de
forma conclusiva, que opt aram por uma HVWUDWpJLDGHVREUHYLYrQFLD, ist o é, de redução dos cust os fixos, não renovação
de act ivos, redução de VWRFNV e inexist ência de inovação.
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Dest e modo, est a est rat égia implicará a curt o prazo alt erações profundas na forma de act uar das organizações. Est as
mudanças serão mais visíveis ao nível da est rut ura organizacional que passará por uma maior polivalência de funções
ent re os funcionários, frut o da necessária redução de pessoal.
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As empresas visit adas garant em emprego a cerca de 420 t rabalhadores. Est ima-se que no global, o sect or comport a um
mínimo próximo dos 500 t rabalhadores, afect os às empresas produt oras.

'LPHQVmRGDVHPSUHVDV


No que respeit a aos recursos humanos, a dimensão média das empresas visit adas é de WUDEDOKDGRUHVSRUHPSUHVD.
Apenas t rês ult rapassam os 30 t rabalhadores, possuindo a maioria menos de 10 t rabalhadores. As empresas de menores
dimensões são t ipicament e f amiliares, com uma est rut ura de recursos humanos muit o reduzida, est ando a capacidade de
decisão t ot alment e concent rada no propriet ário.
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Da análise ef ect uada, result a que 62% dos t rabalhadores se enquadra nas faixas et árias dos  DRV  DQRV, enquant o
que 37% se encont ra ent re os 50 a 65 anos de idade. Embora a maioria dos t rabalhadores pert ença a um escalão
int ermédio, a verdade é que é muit o próximo do seu limit e superior, cerca de 49 anos. Est a caract erização permit e-nos
concluir que se não houver renovação de pessoal a médio prazo o sect or pode enfrent ar um problema de envelheciment o
ao nível dos recursos humanos. Est e f act o é mais visível na produção, onde é frequent e encont rar f uncionários com mais
de 25 anos de casa.
'LVWULEXLomRSRU*UXSRV(WiULRV
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Na grande maioria das empresas dest e sect or o t rabalho é ef ect uado por VHQKRUDV, represent ando est as cerca de 83% do
número t ot al de t rabalhadores da amost ra. O que se j ust ifica pelo fact o de o t rabalho execut ado na fase produt iva ser
t ipicament e feminino. Já ao nível da gest ão e administ ração o mesmo não acont ece, sendo o sexo masculino
predominant e.

%25'$'26'$0$'(,5$
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Como é visível no gráfico seguint e, é na part e SURGXWLYD que se concent ra o maior número de t rabalhadores (72%). Exist e
cont udo uma polivalência de funções, sendo normal pessoas que desempenham funções administ rat ivas est arem afect as
t ambém ao processo produt ivo.
No que diz respeit o à part e FRPHUFLDO das empresas, est a represent a cerca de 13% do número de t rabalhadores. No
ent ant o, é de salient ar que est e valor inclui o pessoal af ect o aos pont os de venda das próprias empresas.
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Os empregados das empresas visit adas regist am um t empo de permanência nas empresas bast ant e elevado, sendo em
média de cerca de 20 anos. Est e valor é explicado por serem empresas do t ipo familiar, o que leva a um maior
relacionament o ent re o pessoal. Cont udo, exist e um out ro f act or explicat ivo dest a sit uação que se prende com os
KiELWRVHPHQWDOLGDGHVGDVSRSXODo}HV, uma vez que no passado era usual t rabalhar numa empresa t oda a “ vida” .
Trat a-se de um sect or muit o t radicional, fechado sobre si mesmo, onde as pessoas não possuem compet ências para
assumirem out ras f unções em áreas dist int as. 


4XDOLILFDo}HVGRV5HFXUVRV+XPDQRV

$ nível de qualificação dos recursos humanos const at a-se que a grande maioria das pessoas t êm um nível de inst rução
correspondent e à educação base, ou sej a  HVWDYDP KDELOLWDGRV FRP R HQVLQR SULPiULR e 16% com o ensino
secundário unificado. Pela análise conclui-se que o nível de escolaridade é baixo; no ent ant o, é de realçar que grande
part e dos t rabalhadores t em idades compreendidas ent re 45 aos 60 anos, e que quando frequent aram a escola, a
escolaridade mínima obrigat ória era a 4ª classe.
16%

3% 2% 2%
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59%
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'urant e a realização dest e est udo const at ou-se que as empresas QmR WrP TXDOTXHU SUHRFXSDomR FRP D PRWLYDomR H
HPSHQKR GRV VHXV IXQFLRQiULRV. As únicas regalias exist ent es, num número escasso de empresas, são descont os em
compras ef ect uadas nos seus est abeleciment os. No nosso ent ender est e t ipo de descont o não t em como obj ect ivo
mot ivar ou incent ivar os funcionários.
Como complement o aos salários, é frequent e os funcionários receberem diut urnidades de acordo com a sua ant iguidade
na empresa e a legislação em vigor.
Relat ivament e à t axa de absent ismo, est a é prat icament e inexist ent e na grande maioria das empresas. Dado o cariz
familiar dest as organizações é prát ica corrent e o pessoal recorrer a um sist ema de compensações, sempre que t êm
necessidade de se ausent ar.

&DSDFLGDGHGH$GDSWDomRD1RYRV'HVDILRVHD0XGDQoDV(VWUXWXUDLV

1a maioria dos casos, a ant iguidade do pessoal ao serviço das empresas e a sua elevada média et ária, provocam uma
fort e UHVLVWrQFLDDTXDOTXHUDOWHUDomRGHIXQGR no seio da organização. A baixa qualificação dos recursos humanos é
out ra condicionant e que influencia a forma de agir e de est ar dest es funcionários, sobret udo ao nível das pequenas
alt erações de rot ina no dia a dia, onde se verifica uma elevada int ransigência nos procediment os.
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No ent ant o os f uncionários quando confront ados com a sit uação act ual dest e sect or (fort e redução de pessoal na maioria
das empresas), acabam por ser mais recept ivos à mudança, assumindo um papel mais polivalent e no seio da organização,
desempenhando diversas f unções.
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Sendo o bordado madeira, um produt o art esanal de elevada qualidade, a maioria das empresas assume t er um cuidado
part icular com os padrões de qualidade exist ent es ao longo de t odo o processo de fabrico. Cont udo, depois de analisar
de uma f orma pragmát ica a produção, verifica-se que os empresários não exercem um cont rolo efect ivo, nas diversas
fases do processo de fabrico.
&XPSULPHQWRGHSUD]RV

Na opinião dos empresários, os funcionários da empresa não apresent am dificuldades no cumpriment o dos prazos
est abelecidos.
4XHEUDV

O nível de quebras é insignificant e. Est e fact o result a de, na grande maioria dos casos, ser possível corrigir as
não conformidades ident ificadas ao longo do processo produt ivo.
ÌQGLFHGHSURGXWLYLGDGH
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De uma f orma geral, não exist e cont rolo sobre os índices de produt ividade.
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2s salários mensais auferidos pelos t rabalhadores afect os a est as empresas são na sua maioria inf eriores a 75 000
escudos. Convém ainda salient ar que grande part e dos t rabalhadores recebe um pouco mais do que o ordenado mínimo
devido ao pagament o de diut urnidades.
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2 vínculo laboral predominant e é o FRQWUDWRVHPWHUPR (efect ivo) com cerca de 85 % dos t rabalhadores do sect or. Est e
fact o pode-se explicar pelo t empo médio de permanência nas empresas ser muit o elevado e pelo cariz familiar das
empresas.
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'adas as act uais necessidades do mercado, as empresas não recorrem à ut ilização de t urnos, nem a horas
ext raordinárias.
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Nest e sect or é frequent e as empresas recorrerem à subcont rat ação de serviços no ext erior, sendo est a uma das f ormas
de mant erem os seus cust os fixos mais reduzidos. Em algumas t arefas específicas como o desenho, a picot agem e a
confecção, o cust o associado a mant er est as t arefas no seio da organização é t ão elevado que os empresários opt am pela
sua subcont rat ação.
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Logo, a grande maioria das empresas recorrem à subcont rat ação de algumas fases do processo de fabrico,
nomeadament e o desenho, a picot agem, o act o de bordar, a conf ecção e o recort e.
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Cust o das mat érias vendidas e das mat érias consumidas
Forneciment os e serviços ext ernos
Impost os indirect os
Cust os com o pessoal
Out ros cust os e perdas operacionais
Amort izações
Provisões
Cust os e perdas financeiros
Cust os e perdas ext raordinárias

0e',$
16,9%
29,8%
1,0%
47,7%
0,02%
0,6%
0,0%
3,7%
0,4%

Est a análise result ou de um est udo à est rut ura de cust os de algumas empresas visit adas (6), que pela sua dimensão
poderão ser represent at ivas do sect or e t endo por base o ano de 1998.
Os cust os mais relevant es são os cust os com o pessoal e os f orneciment os e serviços ext ernos, represent ando cerca de
75% ( em t ermos médios) do t ot al de cust os. Sendo est a uma act ividade marcadament e art esanal é nat ural que os seus
cust os se t raduzam fundament alment e em remunerações.
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O elevado peso do FSE é explicado por est e incluir o pagament o aos serviços prest ados pelas bordadeiras e out ros
serviços ext ernos como a conf ecção, desenho e picot agem.

%25'$'26'$0$'(,5$
O cust o das mat érias primas represent a, em t ermos médios cerca de 17%da est rut ura de cust os, t raduzindo a qualidade
associada linho, algodão e linhas.

6LWXDomR(FRQyPLFR²)LQDQFHLUD
Pese embora o fact o de dispormos apenas dados ref erent es a 1997 e não ser possível efect uar qualquer análise evolut iva,
parece-nos ser út il apresent ar o reflexo do est ado de part e significat iva do sect or num moment o específico e recent e.
Para uma análise mais efect iva seriam necessários element os de um maior número de empresas e de vários anos,
nomeadament e dos últ imos.
De acordo com o balanço consolidado obt ido j unt o das 6 empresas que forneceram t odos os element os económicofinanceiros, podemos fazer a seguint e análise e que represent am cerca de 50%do volume de negócios do sect or:
1RWD: os element os correspondem ao ano de 1997 porque f oi o único ano comum f ornecido por est as.
Quant o aos act ivos, verificamos que as rubricas mais significat ivas na est rut ura das empresas, são:

• As Exist ências, que t êm o maior peso (68%);
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• As Dívidas de t erceiros a curt o prazo que at ingem um peso de 23%do t ot al do act ivo.

%25'$'26'$0$'(,5$
De not ar que as empresas de bordados t êm níveis de VWRFNV muit o elevados (principalment e mat érias que se encont ram
nas f ábricas há muit os anos e não são ut ilizadas), o que a polít ica de gest ão se st ocks efect uada, com nat ural
repercussão nos encargos das empresas.
Em t ermos médios, verifica-se que o valor das exist ências e das dívidas de t erceiros a curt o prazo são superiores ao
volume de negócios anual.
No que se refere aos capit ais próprios e passivo verificamos que as rubricas mais significat ivas na est rut ura das empresas,
são:

• O capit al próprio represent a 43%;
• As Dívidas a t erceiros at ingiram um peso de 50% do capit al próprio e passivo, repart indo-se pelas dívidas a curt o
prazo (34%) e pelas de médio e longo prazo (16%).
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Est e t ipo de est rut ura ret ira flexibilidade e capacidade negocial aos empresários, dada a fort e pressão sobre a
t esouraria, quer no que se refere aos fluxos de saída – pagament os e respect ivas condições (dificuldades em descont os
comerciais e financeiros) – quer no que se refere a fluxos de ent rada.
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De seguida apresent amos os rácios financeiros de liquidez e solvabilidade e rácios est rut urais do sect or dos bordados,
t endo como amost ra as 6 empresas referidas ant eriorment e:

Solvabilidade
Prazo médio de recebiment os
Prazo médio de pagament os
Aut onomia financeira
Capacidade de endividament o
Rot ação do act ivo
Rot ação dos capit ais circulant es
Rot ação dos capit ais próprios
Grau de dependência

2,35
0,64
0,066
0,73

3 meses
3 meses
0,42
0,72
0,83
0,87
1,95
0,57

I

Liquidez imediat a

capit ais circulant es
exigível a c/ p
capit ais circulant es - exist ências
exigível a c/ p
disponível
exigivel a c/ p
capit ais própios
passivo
clientes *12
vendas
fornecedores * 12
compras
capitais próprios
act ivo
capitais próprios
capit ais permanent es
vendas líquidas
activo
vendas líquidas
capitais circulantes
vendas líquidas
capitais próprios
capitais alheios
activo



J

Liquidez reduzida
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Liquidez geral
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Apesar dest es rácios serem o result ado de uma amost ra de empresas do sect or, logo não ext rapoláveis para a globalidade
do sect or, eles são result ado dos element os médios económico-financeiros dest as empresas.
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Tal é evident e, uma vez que exist e uma grande divergência de valores devido às diferent es dimensões e sit uações das
empresas do sect or.
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Total

Média

WRWDO

442.250
29.232


5.000.000
12.997.637


7.064.982
25.794.800


1.177.497
4.299.133


WRWDO
'LYLGDVGHWHUFHLURVHGLVSRQLELOLGDGHV
FXUWRSUD]R
clientes
clientes de cobrança duvidosa
estado e outos entes públicos
outros devedores
provisões para cobranças duvidosas
WRWDO
ORQJRSUD]R
clientes
estado e outos entes públicos
outros devedores
WRWDO
títulos negociáveis
depósitos bancários e caixa
acréscimos e deferimentos
acréscimos de proveitos
custos diferidos
WRWDO

0
3.277.018
98.905
9.369.630
334.055

0
0
3.040.143
10.925.167
7.363
20.000
-10.405.717

0
0
0
0
0
0
10.276
0
0
6.090.563


0
19.443.340
30.487.739
111.008.612
199.941.434

0
0
92.221.039
10.925.167
2.976.353
4.554.088
-10.405.717

0
0
0
0
0
0
12.576.427
0
0
6.090.563


0
61.877.681
40.909.516
190.961.995
203.634.885

0
0
153.056.974
10.935.167
4.732.267
4.574.088
-10.405.717

0
0
0
0
0
0
19.359.271
0
0
0


0
10.312.947
6.818.253
31.826.999
33.939.148

0
0
25.509.496
1.822.568
788.711
762.348
-1.734.286

0
0
0
0
0
0
3.226.545
0
0
0










([LVWrQFLDV
existências
matérias primas, sub. e consumo
produtos e trabalhos em curso
produtos acabados e intermédios
mercadorias

727$/$&7,92

O

Maximo

O

Minimo

N

$&7,92
,PRELOL]DGR
Imobilizações incorpóreas
imobilizações corpóreas

3URYLV}HVSDUDULVFRVHHQFDUJRV
'LYLGDVDWHUFHLURV
&XUWRSUD]R
empréstimos
fornecedores
accionistas
estado e outros entes públicos
outros credores
/RQJRSUD]R
empréstimos
accionistas
estado e outros entes públicos
acréscimos de custos
subsidios para investimentos

WRWDO

WRWDO
WRWDO

7RWDOSDVVLYR
727$/&$3,7$/35Ï35,23$66,92

0
450.000
-1.685.792
14.500.000
23.200
-55.809.354
-3.222.250


0
40.000.000
-1.685.792
14.500.000
96.167.198
138.949.595
10.450.618


0
95.640.000
-1.685.792
14.500.000
108.270.777
74.843.374
12.801.935


0
15.940.000
-280.965
2.416.667
18.045.130
12.473.896
2.133.656


5.711.467
0
0
5.839.512
586.236
18.827.444
584.997
132.253

0
10.499.676
10.397.633
5.686.059

400.849
4.619.935


5.711.467
0
0
11.775.475
15.161.398
26.506.906
71.845.358
13.183.209

0
10.499.676
48.632.217
40.988.207

19.052.984
4.619.935


5.711.467
0
0
26.114.987
30.285.089
67.799.861
94.634.113
23.817.634

0
59.029.850
46.674.266
116.203.792
45.029.300
4.619.935


951.911
0
0
4.352.498
5.047.515
11.299.977
15.772.352
3.969.606

0
0
9.838.308
7.779.044

7.504.883
769.989














N

3$66,92&$3,7$/35Ï35,2
&DSLWDOSUySLR
capital
acções/quotas
prestações suplementares
outras reservas
resultados transitados
resultado liquido do exercicio
7RWDOFDSLWDOSUySLR

OP

%25'$'26'$0$'(,5$

%25'$'26'$0$'(,5$

Máximo
300.837.446
214.816.978
6.562.300

0
473.152
610.014
78.670
2.492
10.094

0
473.152
610.014
78.670
634.692
2.941.895

2.041.041
1.161.379
56.559
4.831.794
23.000
20.017
4.656
5.642

96.843.978
60.779.889
1.302.468
121.850.517
158.800
4.872.866
7.174.175
10.728.940





Total
305238105
318.353.594
6.562.300



473.152
610.014
78.670
1.219.190
4.685.281

131.885.538
125.036.435
3.284.541
290.118.446
237.100
9.770.741
13.618.248
11.199.696



Média
50873017,5
53.058.932
1.093.717



78.859
101.669
13.112
203.198
780.880

21.980.923
20.839.406
547.424
48.353.074
39.517
1.628.457
2.269.708
1.866.616



PQ

proveitos suplementares
subsidios à exploração
outros proveitos e ganhos operacionais
proveitos e ganhos financeiros
proveitos e ganhos extraordinários
total
cmvmc
fse
impostos indirectos
custos com pessoal
outros e custos e perdas operacionais
amortizações do exercicio
custos e perdas financeiras
custos e perdas extraordinárias
WRWDO
UHVXOWDGROLTXLGRGRH[HUFLFLR

Mínimo
2.019.432
8.244.683
6.562.300

N

'(021675$d2'(5(68/7$'26
vendas de mercadorias
vendas de produtos
prestações de serviços
WRWDO
YDULDomRGDSURGXomR

%25'$'26'$0$'(,5$

(6758785$),1$1&(,5$
90.000.000

82.897.396

80.000.000
70.000.000
60.000.000

50.728.382

50.000.000

40.441.947

40.000.000
27.147.130

30.000.000

19.367.299

20.000.000

N

N

P

Dividas a
terceiros c/p

Dividas a
terceiros m/lp

Resultado
liquido do
exercicio

2.725.935
Capital

Depósitos
bancários e
caixa

Dividas de
terceiros c/p

3.226.545
Existências

0

5.476.630
Imobilizado

10.000.000

%25'$'26'$0$'(,5$

(6758785$$&7,92

(6758785$&33$66,92

1%

3%
5%

7%

23%

16
%

IMOBILIZADO
EXISTÊNCIAS
DIVIDAS DE
TERCEIROS C/P
DISPONIBILIDADES

34
%

CAPITAL PRÓPRIO
DIVIDAS A TERCEIROS C/P
DIVIDAS A TERCEIROS M/LP
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

PR

ACRÉSCIMOS E

N

68%

43
%

%25'$'26'$0$'(,5$

,'(17,),&$d®2'$6&203(7È1&,$6&(175$,6'26(&725
ÉUHDVHPTXH2IHUHFH9DQWDJHQV5HODWLYDV)DFHj&RQFRUUrQFLD
0DUFD
•

7UDGLomR o Bordado Madeira t em associado a si uma t radição secular única que lhe confere um caráct er dist int ivo
face aos out ros bordados. Est a caract eríst ica é acent uada pela própria envolvent e da ilha da Madeira e do seu
cont ext o cult ural e social.

•

1RWRULHGDGH a nomenclat ura Bordado Madeira é conhecida int ernacionalment e, associada a um produt o de t opo que
é vist o, em relação aos seus concorrent es, com um posicionament o elevado;

•

3UHVWLJLRpossuir uma peça de Bordado Madeira é, ainda hoj e, vist o como uma f orma de obt er VWDWXV e associado a
um det erminado nível social. Est a sit uação ocorre de uma forma mais salient e em Port ugal Cont inent al.

•

$FWLYRLQWDQJtYHO: o mais valioso para est as empresas é a marca Bordado Madeira. Embora est a marca não sej a act ivo
de nenhuma empresa, a verdade é que é at ravés dela que os seus produt os t êm credibilidade e valor no mercado.

N

PS

3URGXomR

• 3URFHVVR GH IDEULFR  DUWHVDQDO est a forma de execução confere ao produt o um valor int rínseco bast ant e
elevado.

%25'$'26'$0$'(,5$
•

•

)OH[LELOLGDGH GR SURFHVVR GH IDEULFR exist e a capacidade, por part e das empresas, de produzirem em pequenas
quant idades e de acordo com as necessidades específicas dos client es. Est a caract eríst ica permit e ao client e saber
que t em uma peça de art e (quase) exclusiva.
6XEFRQWUDWDomRGDiUHDFKDYHGDSURGXomR confere uma flexibilidade acrescida às empresas, eliminando encargos
fixos e promovendo uma melhor adapt ação às necessidades de produção, t ornando mais fácil colmat ar oscilações no
volume das encomendas.

N

T

P

3URGXWR

• 4XDOLGDGHresult a da combinação de dois f act ores- chave:
• elevada qualidade das mat érias-primas;
• t rabalho manual das bordadeiras (t écnica passada de geração em geração).

• $XWHQWLFLGDGHo Bordado Madeira é acompanhado por um selo que assegura a sua origem e aut ent icidade. Est e selo
funciona como uma garant ia prest ada por um organismo idóneo e oficial (IBTAM) da origem da aut ent icidade e da
qualidade do bordado. 

%25'$'26'$0$'(,5$
&RPSHWrQFLDV&HQWUDLVD0DQWHURXD$GTXLULU'HVHQYROYHU


•

&203(7È1&,$6$$'48,5,5'(6(192/9(5
Inovação/ 'HVLJQ
Planeament o;
Conheciment o dos mercados e canais de dist ribuição;
%HQFKPDUNLQJ;
Comercial;
Gest ão Organizacional;
Análise concorrencial;
Gest ão da Produção;
Padrões de Qualidade.

P

•
•
•
•
•
•
•
•

N

•

&203(7È1&,$6$0$17(5
Qualidade
Not oriedade da marca
Experiência da mão-de-obra
Aut ent icidade

U

•
•
•

%25'$'26'$0$'(,5$

N

PV

&$'(,$'(9$/25

%25'$'26'$0$'(,5$

&$'(,$'(9$/25'26(&725'26%25'$'26

2 conj unt o de act ividades de gest ão de um sect or pode ser represent ado sob a f orma de uma cadeia de valor. Est a pode
ser dividida em dois subgrupos de act ividades: as act ividades principais, relacionadas com a criação ou t ransf ormação
dos produt os e serviços, e as act ividades de apoio, que suport am, direct a ou indirect ament e, a execução das act ividades
principais.

INFRAESTRUTURAS
*HVWmRGH5HFXUVRV
+XPDQRV

Subcont rat ação da
área chave da
produção

'HVHQYROYLPHQWR
7HFQROyJLFR

Margem

]

[

Z

\

[

YZ

X

Elevada
experiência e
das
bordadeiras

$SURYLVLRQDPHQWR

p

n

`

c
m

j

P

Margem

N

Tradição
Marca Bordado
Madeira
Not oriedade

W

n
f

a

k

mh
f

a

Facilidade de
ent rega

_
h

jk

ghi

_

ef

h

a

f

j
p

i

n
f

Produção 100%
art esanal
Flexibilidade do
processo de
fabrico

o

b

a

^_

h

a

f

f

a

j
f

i

_

i

k

h

o

h

l

q

n

l

`

`

c

`

q

n

l

`

n

d

p

Mat érias primas
de elevada
qualidade

%25'$'26'$0$'(,5$
Na análise da cadeia de valor é pois necessário ident ificar com cuidado as act ividades que t êm uma maior relevância do
pont o de vist a est rat égico, por t erem um impact e direct o no ref orço das compet ências cent rais do sect or nos f act ores
crít icos de sucesso. Se o sect or apenas cent rar os seus esforços nas act ividades essenciais, corre o risco de ver a sua
perf ormance afect ada por um mau desempenho nas áreas secundárias.

r

st

Logo, verifica-se que o sect or dos bordados est á muit o FRQFHQWUDGR QD iUHD SURGXWLYD, descurando as act ividades
complement ares à produção.

%25'$'26'$0$'(,5$

$&7,9,'$'(6'($32,2
,QIUDHVWUXWXUDVGDV(PSUHVDV

$s infra-est rut uras da esmagadora maioria das empresas caract erizam-se pela sua ant iguidade e degradação. Apesar
dest e fact o, não est ão desadequadas ao negócio, uma vez que apresent am espaços razoáveis para as necessidades das
empresas.
Por out ro lado, a degradação e a permeabilidade a element os como a humidade colocam em perigo os desenhos e os
próprios art igos que se encont ram em VWRFN.

*HVWmRGRV5HFXUVRV+XPDQRV

2 sect or, ao recorrer à subcont rat ação da mão-de-obra que int egra o processo produt ivo (bordadeiras), consegue
diminuir drast icament e os cust os fixos inerent es à produção dest es art igos. Dest e fact o result a t ambém um maior
cont rolo sobre a capacidade produt iva inst alada, respondendo mais facilment e às oscilações do mercado.

'HVHQYROYLPHQWR7HFQROyJLFR

r

s

s

$ grande mais-valia dest e t ipo de art igos reside, precisament e, no act o de bordar. Est e f oi passando de geração em
geração, at ingindo um elevado nível de execução. A experiência das bordadeiras conf ere-lhe um saber acumulado que
t orna o produt o muit o caract eríst ico.

%25'$'26'$0$'(,5$
$SURYLVLRQDPHQWR

v

uv

8m dos pont os f ort es do Bordado Madeira é a ut ilização de mat érias primas de elevada qualidade. O t ipo de t ecido e das
linhas ut ilizados permit e mant er a qualidade dos art igos ao longo de t odo o processo produt ivo (lavagem, passagem a
ferro, et c.).

%25'$'26'$0$'(,5$

3URGXomR

$&7,9,'$'(635,1&,3$,6

e nest a f ase que se incorpora maior valor acrescent ado no produt o final. A vert ent e art esanal conf ere ao bordado um
grande valor int rínseco, fazendo com que os consumidores est ej am dispost os a pagar um preço mais elevado. Por out ro
lado, a flexibilidade do processo produt ivo consegue oferecer uma cost umização quase t ot al do produt o em relação aos
requisit os do comprador.

/RJtVWLFD([WHUQD

$s caract eríst icas físicas do produt o t ornam a sua ent rega simples e pouco dispendiosa. Est e fact o minimiza o
incont ornável problema da insularidade da Madeira.

0DUNHWLQJH9HQGDV

&omo j á foi referido ant eriorment e, a marca Bordado Madeira t em associada a si uma t radição que lhe confere um
caráct er dist int ivo f ace aos out ros bordados. O reconheciment o dest a t radição secular leva a que, a nível int ernacional,
o Bordado Madeira t enha uma not oriedade elevada.

r

uv



%25'$'26'$0$'(,5$

u

uv

)$&725(6&5Ì7,&26'(68&(662

%25'$'26'$0$'(,5$
No sect or dos vimes, consideram-se que os fact ores crít icos de sucesso mais relevant es podem ser agrupados nas FLQFR
iUHDV seguint es:

• Qualidade dos recursos humanos
• Conheciment o do mercado
• Domínio t ecnológico e produt ivo
• Implement ação e of ert a comercial
• Qualidade de imagem
A import ância dest es fact ores pode confirmar-se, nas considerações que se apresent am de seguida.


5HFXUVRV+XPDQRV

•

4XDOLILFDomR GRV UHFXUVRV KXPDQRV QRPHDGDPHQWH ERUGDGHLUDV Mi TXH HVWH p XP VHFWRU DVVHQWH QXP WUDEDOKR
DUWHVDQDO RQGH R FRQKHFLPHQWR p SDVVDGR GH JHUDomR HP JHUDomR SRU RXWURODGR RV IXQFLRQiULRVGDV HPSUHVDV H
GDVORMDVQHFHVVLWDPGHFRPSHWrQFLDVPDLVDGHTXDGDVjVDFWXDLVFDUDFWHUtVWLFDVGRQHJyFLR 
4XDOLGDGHGDJHVWmR WUDWDQGRVHQDVXDPDLRULDGHHPSUHVDVPDUFDGDPHQWHIDPLOLDUHVRVHXJHVWRUFRQFHQWUDHP
VLWRGR RSRGHUGHGHFLVmR HVWUDWpJLFD²RSODQHDPHQWRD RUJDQL]DomRH RVFRQWDFWRV FRPHUFLDLV VmRDVVLPIXOFUDLV
SDUDRVXFHVVRGDHPSUHVD 

uvw

•

%25'$'26'$0$'(,5$
&RQKHFLPHQWRGR0HUFDGR
•

•

&RQKHFLPHQWRGDVQHFHVVLGDGHVGRVFRQVXPLGRUHV QXPPHUFDGRFDGDYH]PDLVH[LJHQWHRFRQKHFLPHQWRGRTXH
RVFRQVXPLGRUHVTXHUHPWRUQDVHYLWDOSDUDXPWLSRGHSURGXWRWUDGLFLRQDOTXHVHDUULVFDDSDVVDUGHPRGD²GDGRR
GHFUpVFLPR GH YHQGDV YHULILFDGR QRV ~OWLPRV DQRV p QHFHVViULR LGHQWLILFDU DV VXDV FDXVDV H SRVVtYHLV IRUPDV GH DV
XOWUDSDVVDU ;
&RQKHFLPHQWR GD FRQFRUUrQFLD R DFRPSDQKDPHQWR GD FRQFRUUrQFLD p YLWDO H GHYH VHU IHLWR GH XPD IRUPD
SHUPDQHQWH ² D HYROXomR GD FRQFRUUrQFLD QRV ~OWLPRV DQRV WHP YLQGR D VH HYLGHQFLDU WRUQDQGR LPSUHVFLQGtYHO R
SURIXQGRFRQKHFLPHQWRGRVHXPRGRGHRSHUDU 

'RPtQLR7HFQROyJLFRH3URGXWLYR
•

&DSDFLGDGH GH LQRYDomR QRV SURFHVVRV SURGXWLYRV H QRV SURGXWRV QR GHFRUUHU GR SRQWR DQWHULRU p QHFHVViULR
DGHTXDU RV SURGXWRV jV H[LJrQFLDV H JRVWRV GRV FRQVXPLGRUHV H LQFUHPHQWDU D SURGXWLYLGDGH ² HPERUD VHMD XP
SURGXWRDUWHVDQDOHWUDGLFLRQDOWRUQDVHQHFHVViULRXPDDGHTXDomRjVQRYDVIHUUDPHQWDVTXHDFWXDOPHQWHH[LVWHP
HTXHGHXPDIRUPDRXGHRXWUDSRGHPFRQWULEXLUSDUDXPPHOKRUGHVHPSHQKRGDiUHDSURGXWLYDVHPQRHQWDQWR
GHVFDUDFWHUL]DURSURGXWR ;

,PSODQWDomRH2IHUWD&RPHUFLDO

uv

•

5HODomR TXDOLGDGHSUHoR DR VH SUHWHQGHU DWLQJLU XP GHWHUPLQDGR SRVLFLRQDPHQWR SDUD XP SURGXWR D UHODomR
TXDOLGDGHSUHoRWRUQDVHXPGRVIDFWRUHVEDVHGHVVHSRVLFLRQDPHQWR²GHVVHPRGRpLPSRUWDQWHPDQWHUXPSDGUmR
GH TXDOLGDGH HOHYDGR TXH MXVWLILTXH SRU VXD YH] SUHoRV VXSHULRUHV DRV SUDWLFDGRV SHOD FRQFRUUrQFLD D DFWXDO
SROtWLFD GH GHVFRQWRV SUDWLFDGD QRV SRQWRV GH YHQGD QmR p FRQGL]HQWH FRP R SRVLFLRQDPHQWR SUHWHQGLGR SDUD R
%RUGDGR0DGHLUD 
&RPXQLFDomR SDUDDWLQJLURSRVLFLRQDPHQWRGHVHMDGRpQHFHVViULRWUDQVPLWLUDRPHUFDGRXPDLPDJHPFRHUHQWHH
FRQVLVWHQWH²pQHFHVViULRPHOKRUDURGHVHPSHQKRGDVHPSUHVDVQHVWDiUHDDILPGHQmRSHUPLWLURGHVDSDUHFLPHQWR
GDPDUFD%RUGDGR0DGHLUDQRVPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDLV ;

x

•

%25'$'26'$0$'(,5$
4XDOLGDGHGD,PDJHP
•

,PDJHPMXQWRGRVFRQVXPLGRUHV pLPSRUWDQWHTXHRVFRQVXPLGRUHVWHQKDPXPDERDLPDJHPGRSURGXWRHTXHHVVD
VHMDDLPDJHPGHVHMDGDFRQWULEXLQGRSDUDTXHDDTXLVLomRGHXP%RUGDGR0DGHLUDFRQWLQXHDVHUVLQyQLPRGHERP
JRVWR .

No quadro seguint e, indicam-se os fact ores crít icos, por área, o act ual grau de desempenho, a t endência de evolução de
cada f act or, bem como o grau de desempenho desej ável para o êxit o sust ent ado do sect or:

08,72
(/(9$'2

4XDOLGDGH
5HFXUVRV
+XPDQRV

08,72
(/(9$'2

&RQKHFLPHQW
R0HUFDGR

0e',2

&DSDFLGDGH
)LQDQFHLUD

(/(9$'2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
'RPtQLR
7HFQROyJLFRH •

Qualidade da liderança
Capacidade de at rair bons colaboradores/
bordadeiras
Qualif icação e experiência da mão-de-obra
Polít ica de Formação
Conheciment o das necessidades dos consumidores
Conheciment o das acções da concorrência
Conheciment o sobre os int ervenient es no negócio
Cust os baixos
Capacidade de invest iment o em equipament o e
t ecnologia
Capacidade de invest iment o em comunicação
Capacidade de inovação em novos produt os
Capacidade de inovação t ecnológica

2

Ì

4

2
4
2
2
2
2
3

=/ Ì
Ì
=

4
4
3
5
5
4
4

3
3
2
1

=
=
Ê
=
Ì

=
=
=
=

4
4
4
4

uv

É5($6

y

&2(),&,(17(
'(
,03257Ç1&,$

(VFDOD1-Muit o Mau 2-Mau 3-Razoável 4-Bom 5-Muit o Bom
*5$8'(
*5$8'(
'(6(03(
)$&725(6'(68&(662
'(6(03(
7(1'È1&,$
1+2$
1+2$&78$/
$66(*85$5

3URGXWLYR

08,72
(/(9$'2
(/(9$'2

•
•
•
•
,PSODQWDomRH •
2IHUWD
•
&RPHUFLDO
•
•
•
•
4XDOLGDGHGD •
,PDJHP
•

Capacidade de aument ar a produt ividade
Quant idades vendidas
Segment os de client es at ingidos
Quant idade de locais de venda (RAM)
Qualidade dos locais de venda
Embalagem
Polít ica de descont os
Relação qualidade/ preço
Campanhas de publicidade
Qualidade dos produt os
Imagem j unt o dos consumidores
Imagem j unt o dos dist ribuidores

2
2
?
3
2
2
2
4
1
4

Ì
?
Ì
Ê
Ê
=
=
=
=

4
4
4
4
5
4
4
4
4
5

4
3

Ì
Ì

5
4

uvz
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%25'$'26'$0$'(,5$

{

uv

$1É/,6(6:27

%25'$'26'$0$'(,5$
1est e pont o apresent am-se, em sínt ese, as principais DPHDoDV e RSRUWXQLGDGHV que se colocam ao sect or, avaliando o
LPSDFWR de cada uma no desenvolviment o do negócio, bem como a sua SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD. Indicam-se,
t ambém, os pont os IRUWHV e IUDFRV mais relevant es, bem como o LPSDFWR QRQHJyFLR e WHQGrQFLDV, caso a caso.

Médio

Fraco

Elevada

X

Média

Fraca

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

t

)$&725(6(&21Ð0,&26
Perda da compet it ividade do produt o t uríst ico e do dest ino, se não for
mant ida a imagem t radicional de qualidade;
Risco de desapareciment o de empresas, part icularment e em act ividades
t radicionais;
Dist ribuição espacial das act ividades económicas muit o assimét ricas
Despesa média per capit a regional inferior à média nacional e muit o inf erior
à média int ernacional
Perda de vant agens compet it ivas (face às mudanças que se processam no
cenário int ernacional) que possam compromet er a est rat égia de capt ação de
invest iment o est rangeiro;
)$&725(632/Ì7,&2/(*$,6
Polít ica de regulament ação aduaneira f ace a países t erceiros
Diminuição dos Fundos Comunit ários de Apoio

Elevado

352%$%,/,'$'('(
2&255È1&,$

uv

$0($d$6

,03$&7212
1(*Ð&,2

%25'$'26'$0$'(,5$

Médio

Fraco

Elevada

X

Média

Fraca

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

s

)$&725(66Ð&,2&8/785$,6
Aproximação do est ilo de vida dos madeirenses em relação ao Cont inent e e à
União Europeia
Desenvolviment o económico dos cidadãos, provocando uma maior exigência
dos client es, bem como mudanças na escala de prioridades dos gast os
A crescent e incorporação da mulher no mercado de t rabalho levando a uma
mudança nos est ilos sócio-comport ament ais
Alt eração das preferências dos consumidores
352'8d®2
Desint eresse das camadas mais j ovens em t rabalhar nest a act ividade;
Trabalho mal remunerado afast a a mão-de-obra
A ut ilização pouco caut elosa do GHVLJQ pode vir a descaract erizar um produt o
que se pret ende t radicional;
0(5&$'26
Exist ência de um elevado número de produt os subst it ut os
Decréscimo do volume de encomendas (que se t raduz, especialment e, pelo
enfraqueciment o da procura e o excedent e da of ert a);
Exist ência de produt os concorrent es ao Bordado Madeira (como é o caso dos
bordados da China, Viet name, Filipinas, Tailândia, et c.)

Elevado

352%$%,/,'$'('(
2&255È1&,$

uv

$0($d$6 FRQW 

,03$&7212
1(*Ð&,2
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0pGLR

)UDFR

(OHYD
GD

X

0pGLD

)UDFD

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

v

X

u

)$&725(6(&21Ð0,&26
Aument o do número de t urist as que escolhem como dest ino a Ilha da Madeira
Renovação das vant agens compet it ivas da ofert a t uríst ica, diversificando o
produt o t uríst ico of erecido (congressos e incent ivos, t urismo desport ivo,
golfe e desport os náut icos, t urismo act ivo, eco-t urismo, t urismo de cruzeiros
e de grupos com int eresses cient íficos ligados ao ambient e);
Alargament o do Aeroport o da Madeira;
Grande invest iment o em infra-est rut uras viárias com fort es repercussões na
região
)$&725(632/Ì7,&2/(*$,6
Est abilidade polít ica
Programa Operacional Plurifundos da Região Aut ónoma da Madeira
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)$&725(66Ð&,2&8/785$,6
Melhoria do nível de vida dos resident es
352'8d®2
Ut ilização das novas t ecnologias pode possibilit ar um maior cont rolo sobre o
processo produt ivo;
0(5&$'26
Novas aplicações do Bordado da Madeira como vest uário
0$5.(7,1*
Ut ilização das novas t ecnologias como forma de pot encializar novos canais de
dist ribuição e de comunicação
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352'8d®2
Nível de escolaridade muit o baixo/ inexist ência de f ormação profissional
Trabalho execut ado em prazos bast ant e alongados (podendo ir desde uma
semana a um ano) e frequent ement e desrespeit ados
Dificuldades na execução de alguns pont os de bordados
Fort e resist ência à mudança
Trabalho execut ado como complement o ao t rabalho domést ico, sendo por
isso inconst ant e
Falt a de empenho e profissionalismo por part e da maioria das bordadeiras
(aparecem art igos com manchas, com buracos, mal execut ados ou com cores
t rocadas).
At rasos nos pagament os às bordadeiras por part e das empresas.
Fiscalização pouco rigorosa
Falt a de cont rolo da fase int ermédia da cadeia de produção (Bordadeiras)
Falt a de cont rolo de qualidade e de índices de produt ividade
Falt a de inovação em t ermos GHVLJQ (desenhos ant igos e pouco diferenciados)
Est rut uras financeiras débeis.
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352'8d®2
Inexist ência de invest iment o em equipament os e inst alações.
Dependência em relação às bordadeiras.
Baixa produt ividade.
Processos produt ivos arcaicos, ut ilização de produt os t óxicos durant e o
processo produt ivo, nomeadament e na est ampagem e lavagem.
Doenças profissionais (que se prendem, sobret udo, com problemas na coluna
e o enfraqueciment o da visão);
0(5&$'26
Falt a de conheciment o dos mercados em que operam
0$5.(7,1*
Gest ão e market ing insuficient es.
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352'8d®2
Exist ência de uma ent idade congregadora com elevado conheciment o e
poder de int ervenção no sect or - IBTAM;
Valor int rínseco do produt o (art esanal)
Qualidade das mat érias-primas
Os curso de formação e aperf eiçoament o promovidos pelo IBTAM;
Vast a colecção de desenhos t radicionais
Qualidade do produt o final
Cust omização do produt o
0(5&$'26
Not oriedade nacional e int ernacional
Exist ência de um selo de garant ia
Tradição (cult ura do Bordado na ilha da Madeira)
0$5.(7,1*
“ Marca” única (Bordado Madeira)
Promoção do Bordado Madeira at ravés de novos est ilist as que criam peças de
vest uário
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