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'e uma análise efect uada ao sect or das Tapeçarias da Madeira const at ou-se que exist em cerca de TXDWURHPSUHVDV que
t êm a produção de t apeçarias como área principal do seu negócio. São t ambém quat ro as empresas de bordados que
englobam a produção de t apeçarias num nível residual.
Devido à pouca represent at ividade da maioria dest as empresas, opt ámos por ent revist ar duas empresas que, em
conj unt o, represent am cerca de 70%das vendas.
*UiILFR(PSUHVDV9LVLWDGDVYV(PSUHVDVQmR9LVLWDGDV SHVRGDVYHQGDV 
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2 mercado das t apeçarias da Madeira sit ua-se, segundo os dados fornecidos pelo IBTAM, em pouco mais de 100.000
cont os.
*UiILFR(YROXomRGR0HUFDGRHP9DORU FRQWRV HHP3HVR TXLORV 
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Do gráfico ant erior podemos verificar que exist iu, nos últ imos anos, uma t endência decrescent e no mercado das t apeçarias da Madeira. Essa descida é mais acent uada em t ermos de peso (caindo para valores, em 1999, na ordem dos 50% em
relação aos regist ados em 1997). Em valor, o mercado at inge, em 1999, cerca de 70%do t ot al que regist ava em 1997.

3ULQFLSDLV3DtVHV&RPSUDGRUHV

(st e é um mercado clarament e virado para a export ação. Est a é a conclusão a que podemos chegar depois de analisar os
dados apresent ados pelo IBTAM (ver *UiILFRe *UiILFR).
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O mercado int erno represent ava em 1999, cerca de 25% do peso e 28% do valor do mercado t ot al. A maior part e das
vendas do mercado int erno acont ece na Madeira, cont ribuindo as vendas em Port ugal Cont inent al com cerca de 2%, quer
em peso quer em valor.
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7.000
6.000

952
1.233

5.000

1.044

4.000
3.000

5.560

2.000

958
4.506

3.805

2.796

1.000
0

1996

1997
EXTERNO

1998

1999

INTERNO

)RQWH,%7$0

É a perda gradual do mercado ext erno que t em vindo a provocar as oscilações no mercado global das t apeçarias da
Madeira. Curiosament e, é o mercado ext erno que t em regist ado uma queda mais acent uada, enquant o que o mercado
int erno mant ém as suas oscilações num int ervalo relat ivament e pequeno.

7$3(d$5,$6'$0$'(,5$
Analisando o mercado ext erno (ver *UiILFRV  e ), ressalt am os seguint es países como principais dest inos das
t apeçarias:
Est ados Unidos;
Reino Unido;
Suíça;
Aust rália.
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O Reino Unido deixou de ser, em 1999, o maior dest ino das t apeçarias da Madeira, sendo subst it uído pelos EUA. As
vendas para aquele país caíram para cerca de met ade. As informações recolhidas j unt o dos empresários não nos
permit em descort inar o mot ivo dest e decréscimo acent uado.
Os EUA regist aram t axas de cresciment o posit ivas de 1997 a 1999, obt endo nest e últ imo ano o est at ut o de principal
mercado das t apeçarias da Madeira. Em relação aos out ros países, apenas a Suíça e a Aust rália apresent am volumes de
vendas minimament e significant es, embora o mercado suíço t er decaído muit o nos últ imos anos.
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Tomando como medida o peso, verificamos que a t endência apont ada com as vendas em valor se mant ém para a maioria
dos dest inos. De f act o, a drást ica queda do mercado do Reino Unido t orna-se evident e e represent a uma das principais
causas do acent uado decréscimo do mercado ext erno e do mercado global.
A Aust rália e a Suíça cont inuam a aparecer com algum dest aque, face ao baixo volume t ransaccionado pelos rest ant es
países.
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O processo produt ivo t ipo das t apeçarias da Madeira apresent a os seguint es passos:
• &ULDomR GRV GHVHQKRV são feit os desenhos originais quer por iniciat iva da empresa quer por encomenda
específica do client e.
• &RQWDJHP os pont os necessários para fazer o desenho são cont ados.
• 3UHSDUDomR
• /mV são escolhidas as lãs (cores, grossura, et c.)
• &RQWDJHPOmV quant idade de lã que é necessária (100 pont os ≅ 1 met ro de lã)
• &RUWHGDWHOD a t ela é cort ada ao t amanho da peça.
• &ySLD as bordadeiras da própria empresa alinhavam o desenho feit o ant eriorment e de forma mais livre,
preparando para ser bordado pelas bordadeiras ext eriorment e.
• %RUGDGD a peça é bordada ext ernament e pelas bordadeiras de casa.
• (QJRPDGD a peça é engomada (não pode ser lavada).
• &RQWUROHGDTXDOLGDGH int ernament e e pelo IBTAM, sendo selada para venda.
• 9HQGD no mercado local ou para export ação.
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Cópia
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Controlo
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2s principais problemas do processo produt ivo indicados pelos empresários, são:
• 3HVVRDODPDLV para as encomendas que recebem (peso dos cust os f ixos, nomeadament e a mão-de-obra).

• Out ro problema, ent ret ant o resolvido, dizia respeit o aos VWRFNV: era obrigat ório fazerem encomendas mínimas
de 10kg de lã de cada cor, o que obrigava a que t ivessem um nível de VWRFN muit o elevado (assim como
correspondia a muit o dinheiro empat ado). O IBTAM passou a funcionar como cent ral de compras, comprando as
quant idades obrigat órias aos fornecedores. As empresas compram act ualment e ao IBTAM (por um preço
ligeirament e mais elevado – que cobre os cust os de armazenament o) apenas as quant idades que necessit am.
• Dificuldades crescent es na export ação e a SHUGDJUDGXDOGRVPHUFDGRVH[WHUQRV.
• &OLPDVRFLDO: o bordado é mal pago, mas é import ant e para as pessoas.

5HFXUVRV+XPDQRV





1as empresas visit adas t rabalham cerca de 37 pessoas a t empo int eiro, e dest as, cerca de 80%são do sexo feminino. Est e
é um sect or que t em uma nat ureza similar ao dos bordados (razão por que algumas empresas act uam nos dois sect ores,
embora opt em t ornar apenas um deles como act ividade principal), razão pela qual a mão-de-obra empregue nas
empresas sej a maiorit ariament e f eminina.
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A est rut ura et ária dest as empresas apresent a-se algo envelhecida, sit uando-se a maior part e das pessoas QDIDL[DHWiULD
GRVDRVDQRV. A predisposição para a mudança não é muit a devido à idade mais avançada dos t rabalhadores, mas,
segundo os empresários ent revist ados, sabem que o sect or est á em crise e as pessoas t ent arão defender o post o de
t rabalho, podendo adapt ar-se at é cert o pont o a mudanças int roduzidas (desde que essas mudanças não sej am muit o
radicais).
Verificamos que não exist em t rabalhadores com idade inferior a 25 anos.
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Todos est es t rabalhadores est ão ligados às empresas por FRQWUDWRVVHP WHUPR, auferindo remunerações que se sit uam
maiorit ariament e no int ervalo ent re os 75 e os 100 cont os (ver *UiILFR  6DOiULRV $XIHULGRV), sendo que a maior
part e dest es t rabalhadores t em a 4ª classe como habilit ações lit erárias.
O horário laboral é das 9h-6h, e a falt a de encomendas não j ust ifica a realização de t urnos ou recorrer a horas
ext raordinárias.
*UiILFR6DOiULRV$XIHULGRV
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$s caract eríst icas das t apeçarias da Madeira, que lhes concedem uma imagem clássico, permit em dividir os consumidores
em duas cat egorias dist int as:
4XDGUR7LSRORJLDVGRV&RPSUDGRUHVGH7DSHoDULDVGD0DGHLUD

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

Madeirense
Est rangeiro
Cont inent al

/2&$/'(&2035$

Madeira
Madeira / Est rangeiro
Madeira / Cont inent e

&$5$&7(5Ì67,&$6'2&21680,'25

Tradição;
+REELH; uso próprio; decoração; lembrança.
Uso próprio;

Dent ro dest es grupos de consumidores podemos ainda dist ingir duas vert ent es relacionadas com o t ipo de produt o
comprado:
• .LWVGHWDSHoDULDV est e t ipo de produt o é comprado como KREELH, com o claro int uit o ut ilit ário.





• 7DSHoDULDVas t apeçarias acabadas são compradas com um obj ect ivo mais decorat ivo.
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3UD]HU
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Nos principais mercados compradores t emos:

• Reino Unido: compram principalment e t apet es;
• EUA: é um mercado diferent e onde se vendem mais produt os semi-acabados (o client e final t ermina a peça



pessoalment e).
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3RVLFLRQDPHQWR

$s empresas ent revist adas não realizam act ualment e qualquer esforço no sent ido de comunicar um posicionament o
definido. A part icipação em feiras j á foi out rora prát ica comum de algumas empresas dest e sect or. Act ualment e, a maior
part e limit a-se a emit ir FDWiORJRV com uma periodicidade alargada.
A imagem percebida pelos client es, segundo os empresários ent revist ados, passa pelos seguint es it ens:
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(VWUDWpJLDGH0DUFD

'e um modo geral não exist em empresas com uma est rat égia de marca definida. A falt a de qualificações da maioria dos
empresários na área do market ing conduz a uma inexist ência de esforços de comunicação.
A empresa Maria Lubelia Kiekeben é uma das excepções no que diz respeit o a uma est rat égia de marca act iva. Possuindo
uma marca int ernacional (0DGHLUD *REHOLQV), um logot ipo e uma assinat ura (“ $QWLTXH RI 7RPRUURZ” , apelando à
t apeçaria como será vist a no f ut uro: uma ant iguidade, valiosa e de qualidade), est a empresa revela alguma preocupação
nest a área.
Cont udo, a alguns níveis, a maioria das empresas adopt a post uras quase idênt icas:
• (PEDODJHQV para venda local são ut ilizados, pela maioria das empresas, sacos especiais (sem o nome da
empresa) ou embalagens do IBTAM. Para export ação são usadas caixas de cart ão ou plást icos para acondicionar
os produt os.
• 5HYHQGHGRUHV os client es int ernacionais t iram a marca das empresas e colocam a sua própria marca, sendo
vendido o produt o sem qualquer referência ao produt or.

!

• ,PDJHP exist em dois t ipos de imagem (a do IBTAM e a da empresa), a imagem do IBTAM sobrepõe-se às das
empresas, f ace à passividade das daquelas nest e campo.
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(VWUDWpJLDVGH'HVHQYROYLPHQWR

$pesar das empresas at ravessarem um moment o difícil, e admit irem que adopt am act ualment e medidas de
sobrevivência, não deixam de pensar no fut uro com DOJXPDHVSHUDQoD (não confundir com opt imismo).
Como exemplo dest as perspect ivas para o f ut uro, podemos ref erir a Maria L. Kiekeben que, em t ermos de proj ect os, t em
em est udo duas possibilidades (para est es dois proj ect os a empresa espera a aj uda do Governo ou do IBTAM):
• &ULDomRGHXPPXVHXYLYR a empresa act ualment e t em uma sala de exposição/ (venda ao público), em que os
consumidores percorrerão t odas as fases do processo, vendo os t rabalhadores nas suas t arefas - est a sit uação é
act ualment e adopt ada pela Pat rício & Gouveia.

Haveria t ambém uma part e de museu na verdadeira acepção da palavra, uma vez que a empresa t em um
pat rimónio de originais no valor de mais de 200 mil cont os, colocando em exposição painéis e t apet es (foram
adquiridos desenhos a uma empresa aust ríaca que remont am aos sécs. XVIII e XIX). Para est e proj ect o est á em
análise a possibilidade de mudar de local.
• &ULDomRGHXPDHVFRODGHIRUPDomR para t urist as e locais que queriam aprender como se f azem as t apeçarias da
Madeira.

Out ra das empresas que apresent a algumas act ividades planeadas para o fut uro é a Tapeçarias Regionais, passando a sua
est rat égia por:



"

• ([FOXVLYLGDGH apost a em desenhos exclusivos para client es do mesmo país;
• 0HOKRULDGHSURFHVVRV, como a act ualização do sist ema de separação de lãs.
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3URGXWR

2 SURGXWR t apeçaria da Madeira apresent a caract eríst icas comuns nas várias empresas: a t ela alemã e a lã aust raliana
(que represent am a melhor qualidade que há no mercado - foi-nos ref erido que j á t ent aram com out ro t ipo de lã e de
t ela, mas sem result ados, j á que a qualidade do produt o final ressent iu-se drast icament e).
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Os t ipos de produt os comercializados podem ser enquadrados em FLQFRFDWHJRULDV abrangent es:
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Em t ermos de HPEDODJHP, a concepção da embalagem do IBTAM é considerada como t endo qualidade e ser agradável,
em t ermo de decoração. No ent ant o, a f unção t écnica é adequada em 90% dos casos, pois exist e a f alt a de algumas
embalagens mais específicas para as t apeçarias. A razão apont ada pelos empresários é que são poucas empresas a
produzirem t apeçarias, sendo por isso relegados para segundo plano em relação aos bordados.

3UHoR

$ forma como as empresas ent revist adas calculam o preço das t apeçarias é com base no preço de FXVWR (que inclui os
cust os com as bordadeiras, as mat érias primas e cust os int ernos), sendo acrescent ada post eriorment e uma margem que
varia ent re os 20%e os 60%.
Quant o aos preços prat icados pelos int ermediários exist e, segundo os empresários, um grande encareciment o dos
produt os, prat icando est es margens superiores a 100%.
0HUFDGRLQWHUQR essencialment
essencialmentee loj
lojist
istas
as
0HUFDGRLQWHUQR

0$5*(0
0$5*(0
!
!

KL

0HUFDGRH[WHUQR principalment
principalmentee revendedores
revendedores
0HUFDGRH[WHUQR
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Uma das soluções que as empresas preconizam para est e fact o é a de t ent ar ult rapassar est es problemas ut ilizando a
venda direct a, baixando assim o preço final e cort ando as margens dos int ermediários.
Em t ermos de relação qualidade/ preço é considerado que a os preços est ão DEDL[RGRYDORUUHDOGRVSURGXWRV, mas que
se aument arem o preço que os client es deixam de comprar. Est a sit uação revela uma elevada elast icidade da procura em
relação ao preço, como revelou a empresa Maria L. Kiekeben: “ ...ao aument ar o preço para Inglat erra, eles devolveram
o produt o” .

&RPXQLFDomR

1ão exist em esforços nest a área por part e das empresas. A comunicação não é vist a pelos empresários como uma
prioridade act ual face aos mont ant es das vendas realizadas pelas empresas. À part e de cat álogos que algumas empresas
apresent am, não exist e qualquer polít ica de comunicação definida.



K

Apesar dest e f act o, os empresários t êm uma ideia sobre qual a imagem querem t ransmit ir e acham que é est a a imagem
percebida pelos client es (ver SRQWR  3RVLFLRQDPHQWR). Os pont os comuns sobre os quais os empresários insist em
prendem-se com a qualidade do produt o e a variedade da ofert a (j unt ament e com a cost umização às necessidades
específicas dos client es).

7$3(d$5,$6'$0$'(,5$
'LVWULEXLomR

&omo no sect or dos bordados, o FXVWRGHWUDQVSRUWH não parece ser um aspect o influent e na dist ribuição das t apeçarias,
pese t ambém o fact o de, na maioria dos casos, est e cust o ser por cont a do client e. Quant o aos canais de venda,
podemos ret irar as seguint es conclusões da informação recolhida j unt o das empresas:

0(5&$'2,17(512
/RMDV
/RMDV
SULQFLSDLVFRPSUDGRUHV
SULQFLSDLVFRPSUDGRUHV
FRQWLQHQWDLVTXHYrPj0DGHLUD
FRQWLQHQWDLVTXHYrPj0DGHLUD
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*URVVLVWDVH5HWDOKLVWDV
*URVVLVWDVH5HWDOKLVWDV

,QJODWHUUD(8$6XtoD$XVWUiOLD
,QJODWHUUD(8$6XtoD$XVWUiOLD

De referir que as empresas não t êm um conheciment o alargado sobre o client e que compra as t apeçarias no mercado
ext erno. O seu conheciment o rest ringe-se aos int ermediários e, mesmo esse, é reduzido. Geralment e são os grossist as e
os ret alhist as que t omam a iniciat iva, e cont act am as empresas quando necessit am. Aqueles t êm, geralment e, cat álogos
et iquet as próprias, vendendo as t apeçarias da Madeira com a sua própria marca.

K

K

O cont rolo dos produt ores sobre os canais de dist ribuição é nulo (except o no caso de possuírem loj as próprias).
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&21&255È1&,$
2 conheciment o det ido pelas empresas em relação aos seus concorrent es é bast ant e reduzido. Os empresários consideram os seguint es países como concorrent es, embora t enham apenas uma vaga ideia acerca das suas pot encialidades:
• China;
• Índia;

KM

• Bulgária.
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Enquant o que a Índia e a Bulgária apresent am uma concorrência ao nível de t apet es, a China apresent a produt os similares às t apeçarias da Madeira, nomeadament e os NLWV. No ent ant o, segundo os empresários ent revist ados, a concorrência,
e principalment e a concorrência chinesa, apresent am os pont os fort es e pont os fracos descrit os de seguida.

• Baixo cust o da mão-de-obra;
• Dist ribuição;
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• Preço compet it ivo.

\

[ YZ

• Incapacidade de produzir
com as quant idades correct as
de lãs;
• Qualidade inferior.

NK

O EDL[RFXVWRGDPmRGHREUD no ext remo orient e é sobej ament e conhecido, levando à criação de rot as comerciais que
acompanharam a emergência dos mercados asiát icos, proporcionando aos produt ores a colocação dos seus produt os em
qualquer pont o do globo a um preço muit o compet it ivo. Por out ro lado, foi-nos referido que as peças vindas dest es
mercados apresent am uma qualidade muit o inferior, nomeadament e em produt os como os NLWV (as cores não são iguais e
as quant idades das lãs não são as correct as).
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$ informação recolhida j unt o das empresas em relação ao mercado e à dinâmica concorrencial foi muit o reduzida,
principalment e devido ao pouco conheciment o que os próprios empresários det êm de alguns aspect os import ant es do
negócio. Dest a forma, a realização dest e pont o apresent a algumas lacunas e as conclusões a ret irar dele devem ser
ponderadas e apoiadas com out ras f ont es de informação.

•
•
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Não exist em economias de escala (t rabalho manual e desenhos maiorit ariament e exclusivos).
É necessário t er um conj unt o de originais para iniciar o negócio (demora algum t empo), emboranão
sej a difícil copiar um modelo de uma empresa e fazer umas pequenas alt erações de modo a que o
desenho sej a alt erado e não possa ser considerado cópia.
• De acordo com os ent revist ados é complicado t er acesso aos canais de dist ribuição e formar uma
cart eira de client es.
• Não há prot ecção governament al, com a excepção do cont rolo de qualidade (selo do IBTAM) e de
uma espécie de código de honra supervisionado pelo IBTAM sobre a cópia de originais ent re as
empresas.
CONCLUSÃO: Média
Para a execução da t apeçaria, são necessários dois t ipos de mat eriais:
• Tela: 1 firma na Alemanha, única no mundo a produzida com a qualidade exigida pelos padrões de
qualidade da Tapeçaria da Madeira (j á t ent aram mudar de fornecedor, mas os result ados foram
muit o insat isfat órios)
• Lãs: compram a dois fornecedores (Aust rália e Nova Zelândia) e t ingido na única empresa que o faz
em Port ugal (SOTAVE) com a qualidade exigida – ant it raça, et c.)
• Exist em alt ernat ivas, mas t odos t êm uma qualidade inferior à pret endida e exigida - j á t ent aram,
mas os cust os foram demasiado alt os (os produt os baixaram drast icament e em t ermos de qualidade).
CONCLUSÃO: Elevado
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5LYDOLGDGHHQWUHDV(PSUHVDV • Exist em poucos concorrent es na Madeira.
As empresas madeirenses são iguais em t ermos de qualidade.
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CONCLUSÃO: Elevada
• Grau de concent ração: disperso por vários países, empresas depende de poucos client es que t êm
uma maior peso na sua est rut ura de vendas.
• Import ância dos produt os para os client es: alguns apenas vendem t apeçarias da Madeira, mas a
maior part e ret ira o selo de aut ent icidade e coloca a sua marca.
• Cust o de mudança: t eriam que refazer os cat álogos, devido aos desenhos serem diferent es.
• Rent abilidade dos client es: margens superiores a 100% (os t urist as ingleses compram mais barat o na
Madeira que no seu país). Os produt os concorrent es permit em uma maior margem pois são
consideravelment e mais barat os.
• Condições de int egração a mont ant e: apenas se f orem para a China (mas aí seria necessário um
grande volume de vendas para rent abilizar o invest iment o).
• Informação det ida: os client es mais import ant es t êm e j á visit aram a Madeira.
CONCLUSÃO: Elevado
• Exist em diversos produt os feit os à máquina, com um preço mais compet it ivo.
• Exist e uma grande variedade de out ros mat eriais mais barat os que preenchem o mesmo espaço
comercial que a t apeçaria.
CONCLUSÃO: Elevada

&21&/86®2
ATRACTIVIDADE BAIXA
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Cust os fixos: t êm um peso muit o elevado em comparação com o baixo volume de vendas.
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2s fact ores crít icos de sucesso aqui apresent ados foram definidos com base nas respost as obt idas nas ent revist as
realizadas j unt o dos empresários do sect or.
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Um fact or que parece preocupar os empresários prende-se com o GHVLJQ e a variedade/ exclusividade do mesmo, assim
como a import ância que esse aspect o poderá t er para o client e.
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•

Aument o do número de t urist as que escolhem como dest ino a Ilha
da Madeira;

Alt eração das pref erências dos consumidores;
Exist ência de um elevado número de produt os subst it ut os;
Exist ência de produt os concorrent es muit o compet it ivos.
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•
•

Preço (em relação à China);

•
•
•

Est rut uras financeiras débeis;

Falt a de cont rolo da fase int ermédia da cadeia de produção (Bordadeiras);
Falt a de conheciment o dos mercados em que operam;
Gest ão e market ing insuficient es.

321726)257(6

•
•

Qualidade do produt o final;

•

Capacidade de fazerem poucas peças e adapt adas aos gost os dos
client es;

•

IBTAM act ua como cent ral de compras, permit indo comprar
mat érias-primas em pequena quant idade e diminuindo assim os
cust os;

Exist ência de um selo de garant ia.

#

•
•
•

Risco de desapareciment o de empresas, part icularment e em act ividades t radicionais;
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