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Sumário Executivo 

Portugal tem vindo a enfrentar uma crise económica e financeira mundial que prejudicou, entre outras 

atividades económicas, a indústria, provocando uma redução no seu tecido industrial. Tendo em 

conta que a indústria é responsável por um elevada contribuição em termos de Produto Interno Bruto 

e de emprego, a reindustrialização nacional é fundamental. A Zona Industrial de Vilar dos Prazeres 

(ZIVP) é um cluster industrial dedicado ao fabrico de mobiliário em madeira e pode ser representativo 

do cenário industrial nacional já que assistiu a uma redução radical do número empresas presentes. 

Com esta dissertação pretendeu-se fazer um diagnóstico atualizado da ZIVP, levantar os fatores que 

provocaram a situação atual e, por fim, analisar como é que o cluster e as suas empresas se podem 

revitalizar. Para responder a estas questões realizaram-se entrevistas em profundidade a 

empresários e a outros intervenientes relevantes do cluster. Identificaram-se recursos e capacidades 

capazes de garantir vantagem competitiva e, a partir destes, desenvolveram-se estratégias 

empresariais sustentáveis.  

Em termos de cluster a centralidade geográfica a nível nacional, a sua história, e consequente 

reconhecimento, e a proximidade a um centro turístico foram o suporte para o desenvolvimento de 

estratégias. Ao nível das empresas, o know-how profundo em relação a processos e produtos, a 

flexibilidade, a customização dos produtos são a base as estratégias formuladas.  

 

Palavras-chave: reindustrialização, clusters industriais, vantagem competitiva sustentável, análise 

SWOT, indústria do mobiliário. 
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Abstract 

Portugal has been facing a global economic and financial crisis that damaged, among other economic 

activities its industry, causing a reduction in its industrial fabric. Given that the industry is responsible 

for a large contribution in terms of GDP and employment, the national reindustrialization is of key 

importance. The Vilar dos Prazeres Industrial Zone (VPIZ) is an industrial cluster dedicated to the 

wood furniture manufacturing and can be representative of the national industrial scenario since it 

witnessed a radical reduction in the number of companies. 

This dissertation intends to make an updated diagnosis of VPIZ, unravel the factors that caused the 

current situation and finally analyse how the cluster and its enterprises can revitalize. To address 

these issues there were held in-depth interviews with entrepreneurs and other relevant stakeholders of 

the cluster. Resources and capacity to safeguard competitive advantage were identified and 

sustainable business strategies were developed from these. 

In terms of the cluster´s geographic centrality at national level, its history and consequent recognition, 

and the proximity to a tourist centre were the support for the development of strategies. At company 

level, the deep know-how of processes and products, flexibility and customization of products are the 

basis of the formulated strategies. 

 

Keywords: reindustrialization, industrial cluster, sustainable competitive advantage, SWOT analysis, 

furniture industry. 
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1. Introdução  

Portugal tem vindo a enfrentar uma crise económica e financeira mundial que prejudicou, entre outras 

atividades económicas, a indústria, provocando uma redução no seu tecido industrial. Tendo em 

conta que a indústria é responsável por um elevada contribuição em termos de Produto Interno Bruto 

(PIB) e de emprego, a reindustrialização nacional é fundamental. A Zona Industrial de Vilar dos 

Prazeres (ZIVP) é um cluster industrial dedicado ao fabrico de mobiliário em madeira e pode ser 

representativo do cenário industrial nacional já que assistiu a uma redução radical do número 

empresas presentes. 

1.1. Motivação 

A motivação da realização deste trabalho é pessoal e prende-se com o facto de os meus pais 

possuírem uma Fábrica instalada na ZIVP.   

1.2. Objetivos 

Através deste trabalho pretendeu-se desenvolver, teoricamente, estratégias para as empresas da 

ZIVP de forma a garantir-lhes vantagem competitiva sustentável. A ZIVP é constituída, na sua 

maioria, por empresas industriais dedicadas ao fabrico de mobiliário doméstico em madeira e 

derivados. Devido à concentração de empresas, em termos geográficos, e por estas se encontrarem 

vocacionadas para a mesma atividade, a ZIVP foi considerada um cluster industrial. Por fugir ao 

âmbito deste trabalho não se estudou a aplicabilidade teórica do termo. Para formular estratégias 

empresariais sustentáveis levantaram-se os recursos e capacidades através da realização de 

entrevistas aos empresários e outros atores relevantes do cluster. 

Numa primeira fase pretendeu-se fazer uma aproximação da situação actual da ZIVP, conhecer em 

profundidade o cluster e a sua dinâmica, numa segunda fase caracterizar o cluster e as suas 

empresas, posteriormente e recorrendo à teoria existente formular estratégias sustentáveis. 

1.3. Problema 

O cluster da ZIVP tem vindo a assistir a um elevado número de encerramentos, por falência ou por 

opção, das empresas instaladas assim como a deslocalização dos fornecedores instalados. Os 

encerramentos das empresas provocaram um aumento de desemprego na zona, sendo que a grande 

maioria dos colaboradores têm uma idade avançada e têm experiência profissional somente na 

indústria. Além disso, esta situação provocou um abandono das instalações fabris e armazéns da 

zona.  

Como se verifica na Tabela 1, o processo de desindustrialização presente na ZIVP verifica-se a nível 

nacional, de 2004 para 2012 verificou-se uma redução de praticamente 20 000 empresas industriais. 

Esta tabela também evidência a importância da indústria em termos nacionais: embora a o número de 

empresas da indústria transformadora seja reduzido (representa cerca 6% das empresas em 2012), o 

seu peso em termos de volume de negócios (VN), valor acrescentado bruto (VAB) e pessoal ao 
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serviço é superior a ¼ do total. Assim, tendo em conta que a criação de emprego e crescimento 

económico em Portugal são urgentes (GP, 2013) e que o consumo mundial de bens transacionáveis 

irá duplicar nos próximos 15 anos (Manyika et al., 2012), a aposta na reindustrialização de Portugal é 

uma estratégia em ter em consideração. 

Tabela 1. Caracterização empresarial para Portugal em 2004 e 2012 

Fonte: INE (2015) 

1.4. Enquadramento do Cluster  

Como já foi referido o cluster em estudo é constituído por indústrias dedicadas ao fabrico de 

mobiliário, além disso beneficia da presença de fornecedores e empresas dedicadas ao comércio de 

mobiliário, colchoaria e outros artigos de decoração. Em termos de classificação de atividades 

económicas (CAE), as indústrias desta natureza classificam-se em CAE 31 - Fabrico de Mobiliário e 

Colchoaria (INE, 2007). 

O cluster da ZIVP situa-se na localidade de Vilar dos Prazeres que pertence ao Concelho de Ourém, 

distrito de Santarém. Geograficamente o Concelho de Ourém pode classificar-se, segundo a 

Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUTS) de acordo com a Tabela 2 e é limitado por 9 

concelhos ( 

NUTS 

NUTS I Continente 

NUTS II Centro 

NUTS III Médio Tejo 

Fonte: (Correia et al., 2002) 
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2012 

Total 1 062 782 

6% 

325 870 314 200 € 

24% 

75 968 968 067 € 

21% 

2 750 723 

22% 
Indústrias 

Transformadoras 
69 053 79 018 013 543 € 16 048 959 330 € 610 759 

2004 

Total 1 084 928 

8% 

305 610 625 381 € 

23% 

76 411 528 628€ 

24% 

2 910 847 

27% 
Indústrias  

Transformadoras 
88 172 70 196 426 389 € 18 265 944 054 € 790 222 
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Figura 1) (Correia et al., 2002). Ourém fica a 140 km de Lisboa, 202 km do Porto e a 30,4 km de 

Leiria, beneficiando de uma boa centralidade a nível de Portugal Continental (http://www.aciso.pt/).  

Tabela 2. Nomenclatura das Unidades Territoriais para o Concelho de Ourém 

NUTS 

NUTS I Continente 

NUTS II Centro 

NUTS III Médio Tejo 

Fonte: (Correia et al., 2002) 
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Figura 1. Localização e Concelhos Contíguos para o Município de Ourém 

 

Fonte: (Correia et al., 2002) 

O concelho de Ourém está inserido numa zona que apresenta uma considerável mancha florestal de 

pinheiro bravo, cerca de 29% da sua superfície, logo vocacionada para as atividades transformadoras 

ligadas à fileira florestal, destacando-se as indústrias do mobiliário, da madeira e da construção civil 

(Ribeiro & Chorincas, 2011).  

A partir da Tabela 3 é possível analisar algumas das características do tecido empresarial do 

concelho de Ourém. Para 2012 verifica-se que a malha empresarial do concelho é constituída 

maioritariamente por pequenas e médias empresas (empresas com menos de 10 pessoas ao 

serviço). 

Tabela 3. Caracterização Empresarial para o Município de Ourém em 2012 

Densidade de empresas (nº/km2) 12,3 

Nº de empresas 5 115 

Pessoal ao serviço nas empresas 15 224 

Proporção de empresas com menos de 250 pessoas ao serviço (%) 100,0 

Proporção de empresas com menos de 10 pessoas ao serviço (%) 94,9 

Volume de Negócios das empresas (milhares de €) 1 220 277 

Valor acrescentado bruto das empresas (milhares de €) 258 888 

Fonte:INE(2015) 

Em relação à representatividade das atividades económicas das empresas em termos de número de 

empresas do concelho, para 2012 destacaram-se com 1 464 empresas o Comércio por grosso e a 

retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos (secção G); a Construção (secção F) com 
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873 empresas; e as Indústrias transformadoras (secção C) com 468 empresas 

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE). Para as empresas da secção C 

destacam-se as empresas de Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 

(CAE 25) com 103 empresas; as empresas de Fabrico de mobiliário e de colchões (CAE31) com 67 

empresas; e as empresas da Indústrias alimentares (CAE 10) com 67 empresas. Em termos de 

Pessoal ao Serviço, VN e VAB, as atividades económicas mais relevantes são as empresas de 

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos (CAE 16), Fabrico de outros 

produtos minerais não metálicos (CAE 23) e Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e 

equipamentos (CAE 25) (INE, 2011). Assim, verifica-se em termos industriais o número de empresas 

e pessoal ao serviço para a CAE 31 é relevante para o concelho, no entanto nas outras dimensões 

analisadas estas empresas perdem importância.  

De forma sucinta, da indústria transformadora e empresas com CAE 31 destacam-se os dados da 

Tabela 4, para 2012: 

Tabela 4. Caracterização das empresas para o Concelho de Ourém em 2012 

Características 
Empresas Percentagem para CAE31  

Sobre a secção C Secção C CAE 31 

Nº de empresas 468 67 14,3% 

Pessoal ao serviço 2 967 342 11,5% 

VN (milhares de €) 236 797 11 516 4,9% 

VAB (milhares de €) 57 313 2 604 4,5% 

Fonte:INE(2015) 

A ZIVP corresponde Zona Industrial 3 (ZI3) segundo Plano Diretor Municipal (PDM) de Ourém de 

2002 e não possui Plano de Pormenor, embora estivesse previsto o seu desenvolvimento (Rosa, 

Corvêlo, Isabel, & Costa, 2002).  

A nível de acessibilidade rodoviária o concelho é constituído por bons acessos rodoviários e 

ferroviários, destaca-se a autoestrada A1, com ligação a Lisboa – Porto, e o IC9, com ligação a 

Nazaré – Tomar, a linha ferroviária do Norte também atravessa o concelho (estação de Caxarias e 

apeadeiro de Seiça) (http://www.aciso.pt/).  

A cidade de Fátima situa-se no Concelho de Ourém e fica a cerca de 8 Kms da ZIVP. As Aparições 

de Fátima, no início do séc. XX, transformaram esta localidade num dos maiores centros do culto 

mariano em Portugal (http://www.aciso.pt/). Atualmente corresponde a um centro de peregrinação 

para o mundo católico e acolhe cerca de 4 a 5 milhões de peregrinos e turistas do mundo por ano 

(http://www.aciso.pt/). O reconhecimento nacional e internacional do nome Fátima assim como o 

número de pessoas que atrai poderão ser de alguma forma benéficos para a ZIVP. 
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1.4.1. Projeto Terra do Móvel 

A necessidade de tornar o “Cluster do Móvel de Ourém” mais competitivo foi sentida pela Associação 

Empresarial da Região de Santarém (Nersant) que, em 2005, desenvolveu uma rede de cooperação 

interempresarial denominada de “Terra do Móvel” (NERSANT, 2011). 

Segundo o relatório para o projeto desenvolvido pela Nersant (2011), os objetivos da Rede eram: 

 “Criar e promover uma imagem de marca para o cluster; 

 Funcionar como um agente de suporte à inovação, desenvolvimento tecnológico e 

internacionalização; 

 Criar condições para o desenvolvimento de estratégias empresariais competitivas e 

sustentáveis ao nível nacional e internacional;  

 Elaborar um estudo de diagnóstico e realizar consultoria de inovação nas empresas do 

cluster”. 

Na fase inicial deste projeto, a Nersant realizou um inquérito a uma amostra que considerou 

representativa, cerca de 30 empresas. Os resultados foram disponibilizados a partir do relatório do 

projeto e estão disponíveis na Tabela 5: 

Tabela 5. Resultados do Inquérito do projeto “Terra do Móvel” 

Actividade das Empresas 

Produção de Mobiliário 

Prestação de serviços 

Comercialização de Mobiliário e Produtos Afins  

 19 

3 

8 

Processo Produtivo das Empresas 

Completo 

Acabamentos 

Parte do Processo Produtivo 

 13 

2 

4 

Dimensão das Empresas 

Médias Empresas 

Pequenas Empresas 

Microempresas 

 16,7 % 

56,3% 

27% 

VN das Empresas 

<500 000€ 

Entre 500 000 e 1 milhão de euros 

Entre 1 milhão de euros e 1,5 milhões de euros 

Entre 1,5 milhões e os 2,5 milhões de euros 

> 2,5 Milhões de euros 

 26% 

21% 

14% 

18% 

21% 

Grau de Ensino dos Trabalhadores 

Sem Ensino Obrigatório 

Ensino Obrigatório 

Ensino Secundário 

Ensino Superior 

 31% 

38% 

24% 

6,68% 

Área de Actividade dos 

Trabalhadores 

Produção 

Comercial e Marketing 

Administração e Direcção 

 61% 

10% 

8,25% 

Fonte: (NERSANT, 2011) 
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Neste relatório também se encontra uma análise Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

(SWOT) das empresas do cluster. Os resultados estão apresentados na Tabela 6: 

Tabela 6. Resultados de Análise SWOT às empresas do Projeto “Terra do Móvel” 

Forças Fraquezas 

• Funções diversificadas e complementares;  

• Elevada concentração geográfica de 

empresas; 

• Boa qualidade dos produtos nos 

segmentos médio e alto; 

• Boa dimensão das principais empresas da 

Região; 

• Razoável dimensão competitiva, 

encontrando-se acima da média nacional 

para o sector. 

• O investimento na Inovação e I & D é 

extremamente baixo; 

• Dificuldade em atingir elevados padrões 

de qualidade para poder competir com 

mercados externos; 

• Uso ineficiente de recursos e de factores 

produtivos; 

• Recursos Humanos com baixas 

qualificações ; 

• Não existência mão-de-obra 

especializada; 

• O Planeamento da actividade é 

inexistente em 43% das empresas, 

enquanto em algumas o que existe é 

pouco consistente. 

Oportunidades Ameaças 

• Aproveitar o trabalho já realizado para 

investir numa boa estratégia de 

Comunicação e Marketing; 

• Possibilidade de criação de uma rede de 

distribuição única, através do 

aproveitamento de sinergias mútuas entre 

as empresas; 

• Mais Formação Profissional adequada às 

necessidades das empresas; 

• Possibilidade de criação de uma 

Sociedade Anónima com objectivo de 

apostar na Internacionalização e 

prospecção de novos mercados. 

• Falta de confiança e espírito de união entre 

empresários; 

• Falta de Capital; 

• Possibilidade de inexistência de uma 

organização apropriada, dada as 

diferenças entre os vários empresários e 

de uma equipa de gestão externa e 

independente pode comprometer a adesão 

de muitas empresas e a eficácia do 

Projecto; 

•  Crescimento de grandes empresas na 

área da Distribuição. 

Fonte: (NERSANT, 2011) 
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Os dados estatísticos recolhidos e análise SWOT desenvolvida a partir deste projeto são 

interessantes para uma posterior comparação com a situação atual. 

De acordo com o relatório as ações realizadas pelo projeto passaram por: 

 Criação da Marca com utilização coletiva (Figura 2); 

Figura 2. Imagem da Marca Terra do Móvel 

 

Fonte: (NERSANT, 2011) 

 Criação de um showroom com a presença de 12 empresas. Este espaço correspondia a uma 

exposição permanente com mais de 1 000m
2 
e ficava localizado em Fátima junto à A1; 

 Desenvolvimento de 5 protótipos, que segundo o relatório foram “inovadores a nível de 

design”; 

 Criação de um Acordo Cooperativo entre Empresas com o objetivo de promover a 

exportação das empresas associadas; 

 Realização do I Salão Internacional do Móvel de Ourém, em 2005; 

 E a realização de diversas ações promocionais conjuntas da rede (NERSANT, 2011).  

Além disso, segundo o Portal do Empreendedor - Médio Tejo (2010), permitiu: 

 Criação de uma página de Internet; 

 No âmbito de uma parceira com o parceiro italiano CSM – Centro Experimental do Móvel da 

Toscana, foi desenvolvido um projeto que teve como objetivo sensibilizar as empresas 

participantes para a importância do eco design e da proteção do ambiente. Como resultado 

final deste projeto foi elaborado um manual de eco design (http://www.mediotejo.biz/pt/) 

Além do relatório, pouca informação se encontra disponível sobre o projeto. Sabe-se que em 2007, o 

projeto recebeu o prémio “Vanguarda da Iniciativa Empresarial”, atribuído pelo IAPMEI - Agência para 

a Competitividade e Inovação, I.P. (IAPMEI) nos Prémios Europeus de Iniciativa Empresarial 2007 e 

que em 2012 o presidente do Projeto, Carlos Silva, demitiu-se do cargo. Neste momento, o site do 

projeto encontra-se indisponível e não se encontrou qualquer informação relativa à existência da 

Associação Terra do Móvel. 
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1.5. Enquadramento da Indústria  

O período compreendido entre 2008 e 2012 foi determinante para as empresas nacionais com CAE 

31: de uma forma generalizada, o número de encerramentos de empresas foi superior ao número de 

nascimentos. Na Tabela 7 está disponível o número de empresas com CAE 31 por NUTS III para 

esse período.  

Tabela 7. Nº de empresas em Portugal com CAE 31; para 2012 e 2008 

 
Ano Variação 

NUTS I NUTS III 2012 2008 Redução Aumento 

N
O

R
T

E
 

Lousada 124 145 14,5% - 

Braga 169 189 10,6% - 

Vila Nova de Gaia 175 237 26,2% - 

Gondomar 184 259 29,0% - 

Paços de Ferreira 825 979 15,7% - 

Paredes 832 1032 19,4% - 

C
E

N
T

R
O

 

Viseu 32 46 30,4% - 

Ovar 37 48 22,9% - 

Alcobaça 57 83 31,3% - 

Águeda 64 78 17,9% - 

Ourém 67 87 23,0% - 

Leiria 90 126 28,6% - 

L
IS

B
O

A
 

Mafra 40 42 4,8 % - 

Cascais 55 62 11,3 % - 

Odivelas 61 63 3,2 % - 

Loures 89 109 18,3 % - 

Sintra 130 139 6,5 % - 

Lisboa 140 172 18,6 % - 

A
L

E
N

T
E

J
O

 

Coruche 4 7 42,9% - 

Cartaxo 5 6 16,7% - 

Rio Maior 6 10 40,0% - 

Beja 6 6 - - 

Salvaterra de Magos 8 10 20,0% - 

Santarém 36 40 10,0% - 

A
L

G
A

R
V

E
 

Lagos 11 2 - 550,0% 

São Brás de Alportel 12 5 - 240,0% 

Olhão 16 10 - 160,0% 

Faro 17 9 - 188,9% 

Portimão 19 10 - 190,0% 

Loulé 67 27 - 248,1% 

Fonte: INE (2015) 
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A Região Autónoma da Madeira apresentava, para 2012, cerca de 37 empresas com CAE 31 e para 

2008 cerca de 57 empresas. A Região Autónoma dos Açores apresentavam no total 24 empresas 

com CAE 31, Rev.3 em 2012, cerca de 38 em 2008. 

A partir da Tabela 7 verifica-se que mais de 50% das empresas com CAE 31 estão situadas na região 

Norte do país, destacando-se os concelhos de Paços de Ferreira e Paredes. Embora com pouca 

representatividade em termos nacionais, ao nível do centro e sul do país o concelho de Ourém, com 

67 empresas, apresenta uma dimensão relevante situando-se em 5º lugar. 

Em relação ao número de trabalhadores, em Portugal no ano de 2011, o sector com CAE 31 era 

constituído por 5 533 empresas e destas cerca de 85,7% eram constituídas por menos de 10 

trabalhadores, 12,6% eram constituídas por 10 a 49 trabalhadores e apenas 4 empresas eram 

constituídas por mais de 250 trabalhadores (INE, 2012). 

1.5.1. Caracterização do Mercado  

Em 2012, 65% das vendas de produtos fabricados em empresas com CAE 31 destinam-se as 

exportações, Tabela 8. 

Tabela 8. Distribuição geográfica das vendas de produtos com CAE 31 para 2012 

Total Mercado Nacional União Europeia Países Terceiros 

1 311 185 000,00 € 457 435 000,00 € 683 291 000,00 € 170 459 000,00 € 

Percentagem sobre o Total 35% 52% 13% 

Fonte: (INE, 2012) 

Para o primeiro semestre de 2015, as empresas com CAE 31 exportaram mais de 773 milhões de 

euros, correspondendo a um crescimento em relação ao primeiro semestre de 2014 de 12%. A taxa 

de cobertura das exportações pelas importações, do período em referência, é de 235%. Os 10 

principais destinos de exportação estão disponíveis na Figura 3. A China ocupa a 12ª posição do 

ranking e destaca-se por apresentar um crescimento de 64% atingindo um volume de vendas acima 

de 6 milhões de euros (https://www.apima.pt) .  
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Em termos mundiais, no período compreendido entre 1995 e 2000, o comércio de bens 

transacionáveis apresentou um crescimento de 26,5% sendo que o comércio de Mobiliário cresceu 

36% (Kaplinsky, Memedovic, Morris, & Readman, 2003). Em 2000, o comércio de Mobiliário 

correspondeu ao sector de baixa tecnologia com maior comércio global, no valor de 57 400 milhões 

de dólares americanos (Kaplinsky et al., 2003). Em 2011 a China representava a maior cota de 

exportações do mercado de mobiliário com 32% enquanto a nível europeu os maiores exportadores 

europeus foram a Itália, Alemanha e Polónia (ESFEP & APIMA, 2011). Em termos de importação, os 

Estados Unidos da América apresentam o maior volume de importações, o segundo maior importador 

é a Alemanha, seguidamente a França e o Reino Unido (ESFEP & APIMA, 2011).  

Uma dimensão de interesse a analisar, no contexto deste trabalho, é o consumo nacional. A despesa 

total anual média por agregado em 2011 foi de 20 391€, dos quais 856€, cerca de 4,2%, destinavam- 

-se a Móveis, Artigos de Decoração, Equipamento Doméstico e despesas correntes de Manutenção 

da Habitação. Este valor apresenta uma tendência de redução desde 2000 (INE, 2011b).  

França, 28,67% 

Espanha, 26,35% Alemanha, 8,53% 

Reino Unido, 5,93% 

Angola, 5,45% 

E.U.A, 3,58% 

Países Baixos, 2,60% 

Hungria, 2,00% 

Suécia, 2,34% 

Bélgica, 1,79% 

Outros, 12,76% 

França Espanha Alemanha Reino Unido Angola E.U.A

Países Baixos Hungria Suécia Bélgica Outros

Fonte: (https://www.apima.pt) 

Figura 3. Destinos de exportação para empresas com CAE 31 para o 1º Semestre 2015 
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1.5.2. Cadeia de Valor e Matéria-prima  

Cadeia de Valor 

A cadeia de valor da indústria de mobiliário de madeira está sintetizada na Figura 4. As empresas do 

cluster da ZIVP concentram-se na sua maioria em atividades de fabrico de mobiliário podendo 

apresentar um processo produtivo completo, realizar exclusivamente acabamentos ou produzir 

mobiliário a cru (sem acabamento).  

 

 

Fonte: Adaptação de (Kaplinsky et al., 2003) 

Matéria-prima 

Em termos nacionais as áreas florestais representam cerca 35,4% do território nacional e constituem 

o ponto de partida para um conjunto de atividades industriais transformadoras, como a indústria da 

madeira e do mobiliário (EGP, 2007). Na Figura 5 estão representadas as espécies florestais e a 

respetiva representatividade em termos de solo nacional. O Pinheiro-bravo representa cerca 23% das 

espécies florestais em Portugal, desta forma implica que “a madeira de pinheiro bravo seja constituída 

como um recurso florestal importante, com uma produção comercial significativa e sendo a única 

fonte sustentável de fornecimento de madeira à indústria” (Gonçalves, 2010).  

  

Figura 4. Cadeia de valor do fabrico de mobiliário 
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Serrações 
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Figura 5. Percentagem de áreas das espécies florestais em Portugal para 2010 

 

Fonte: (Ministério da Agricultura do Mar do Ambiente e do Ordenamento doTerritório, 2013) 

A madeira serrada de pinheiro bravo corresponde a 22,4% da madeira destinada a aplicações de 

elevado valor, como aplicações em mobiliário (Gonçalves, 2010). A redução da presença da madeira 

de pinho no fabrico de mobiliário associa-se à conotação de madeira de fraca qualidade (Gonçalves, 

2010). Esta conotação deve-se a uma utilização em condições de aplicação e utilizações finais não 

sustentáveis e à incapacidade da indústria nacional em responder de forma adequada às solicitações, 

implicando falha em serviço, e fornecendo regularmente material desajustado face aos requisitos 

(Gonçalves, 2010).  

  

Eucaliptos; 26% 

Pinheiro-Bravo; 23% 

Sobreiro; 23% 

Azinheira; 11% 

Pinheiro-Manso; 6% 

Carvalhos; 2% 
Castanheiro; 1% 

Outras folhosas; 6% 

Outras Resinosas; 
2% 

Eucaliptos Pinheiro-Bravo Sobreiro Azinheira Pinheiro-Manso

Carvalhos Castanheiro Outras folhosas Outras Resinosas
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1.5.3. Instituições de Suporte ao Cluster 

As iniciativas de sucesso em clusters necessitam de um envolvimento intenso de instituições 

associadas (Porter, 2000). Desta forma, torna-se importante identificar instituições que poderão ser 

parceiras na implementação de estratégias empresariais para o cluster em estudo. As instituições 

podem ser associações empresariais, órgãos executivos dos municípios (Câmara Municipal) e 

instituições formadoras (Escolas Profissionais, Institutos Politécnicos, Universidades, etc.). 

Associações Empresariais 

Em relação à indústria de mobiliário de madeira destacam-se as seguintes associações empresariais: 

Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA); e a Associação das Indústrias 

de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP). A APIMA formou-se em 1984 e representa as 

empresas com CAE 31, a AIMMP constitui-se em 1957 e representa 5 divisões subsetoriais da fileira 

da madeira (abate, corte, serração de madeiras e embalagens; painéis e apainelados de madeira; 

carpintaria e afins; mobiliário e afins; exportação, importação e distribuição de madeiras e derivados). 

Ambas as associações apresentam projetos específicos de promoção do sector. A APIMA 

desenvolveu um projeto de promoção à exportação, denominado “Interfurniture – Portugal, a name to 

remember”. Este projeto marca presença em feiras internacionais do sector e desenvolve missões 

empresariais (https://www.apima.pt/). A AIMMP apresenta diversos projetos que passam desde 

formação, disponibilização informação estatística do sector, uma marca que representa promove as 

empresas internacionalmente, etc. (http://aimmp.pt/). A Sede das duas associações está fixada na 

cidade do Porto. 

Em termos de associações empresariais locais, destacam-se a Associação Empresarial da Região de 

Santarém (Nersant) e a Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO). 

A Nersant foi fundada em 1988 e “pretende promover a capacidade empresarial do distrito, com a 

realização de iniciativas concretas”(http://www.nersant.pt/). Esta associação esteve envolvida em um 

projeto interempresarial com empresas do cluster em estudo, projeto Terra do Móvel. A ACISO surgiu 

em 1950 e pretende oferecer “um conjunto de apoios e serviços relacionados com a dinamização 

empresarial, área jurídica, formação profissional, bolsa de emprego, certificação de qualidade, 

qualidade alimentar, licenciamentos, bolsa de Associados, etc.”. 

Formação 

O concelho de Ourém não dispõe de instituições de Ensino Superior, Institutos Politécnicos ou 

Universidades. As instituições desta natureza mais próximas situam-se nos concelhos vizinhos de 

Tomar, com o Instituto Politécnico de Tomar (IPT), e Leiria, Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e 

Instituto Superior de Línguas e Administração de Leira (ISLA). 

Ao nível do concelho, destaca-se a Escola Profissional de Ourém (EPO). Esta instituição disponibiliza 

o curso Técnico de Design que, entre outras valências profissionais, assegura formação para 

desenhador projetista de mobiliário e assistente de design de mobiliário 

(http://www.insignare.pt/pt/1072/epo/).  
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Ao nível nacional, em termos de formação superior destaca-se, a Licenciatura em Tecnologias da 

Madeira e a Licenciatura em Tecnologia e Design de Mobiliário. 

A Licenciatura em Tecnologias da Madeira surgiu no ano letivo de 2013-2014 na Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF). Este curso resultou de um protocolo de colaboração 

entre a ESTGF e a Câmara Municipal de Paredes (CMP) e pretende “qualificar a mão-de-obra e a 

indústria e profissionalizar o sector de mobiliário, conferindo aos seus cursantes a garantia de 

emprego na área da licenciatura e no Concelho bem como de apoios financeiros municipais ao longo 

da licenciatura” (http://www2.estgf.ipp.pt/). Segundo a ESTGF, as competências adquiridas ao longo 

do curso são: organização industrial; gestão da produção; manutenção do parque Industrial; design, 

dimensionamento e conceção de Produtos; tecnologia de secagem e preservação; tecnologia de 

acabamento; produtos adesivos para Madeira; controlo de qualidade; orçamentação; investigação & 

desenvolvimento (http://www2.estgf.ipp.pt/). 

A licenciatura em Tecnologia e Design de Mobiliário é lecionada na Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Viseu (ESTGV) e “pretende ser uma formação sólida ao nível do pensamento do projeto e 

da engenharia dos produtos de mobiliário, quer pela inovação tecnológica na sua produção e na sua 

configuração funcional, quer pela qualificação do uso”. As saídas profissionais passam por 

gabinetes/ateliers de design, indústria do mobiliário e afins, consultor de inovação de produto, etc. 

(http://www.estgv.ipv.pt/estgv/). 

Com o objetivo de valorizar os Recursos Humanos das Indústrias da Madeira e do Mobiliário, o 

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a AIMMP celebraram um Protocolo do qual 

surgiu o Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (CFPIMM) 

(Vasconcelos, 2011). O CFPIMM disponibiliza formação inicial, contínua (dedicada a gestores e 

chefias ou aperfeiçoamento e formação técnica de operários) e certificação de competências 

(Vasconcelos, 2011). O CFPIMM dá a formação em vários espaços por todo o país. De forma a 

responder às necessidades à zona Centro existe um centro de formação em Leiria (Vasconcelos, 

2011).  

Polo Tecnológico 

Em termos de desenvolvimento tecnológico do sector do mobiliário destaca-se o Centro Tecnológico 

da Indústria da Madeira e do Mobiliário (CTIMM). O CTIMM “é uma instituição motivadora da 

inovação e da melhoria de qualidade dos produtos e dos processos tecnológicos, que atua na 

perspetiva de assegurar a competitividade das empresas que em Portugal integram as indústrias da 

madeira e mobiliário, prestando-lhes assistência técnica, tecnológica e laboratorial” 

(http://www.knownow.com.pt/ctimm-centro-tecnologico-da-indústria-da-madeira-e-do-mobiliario/). O 

Centro Tecnológico intervém em diversas áreas tais como assistência técnica; ensaios laboratoriais a 

materiais e ao produto final, estudo de métodos e processos de fabrico, normalização, certificação de 

produtos, etc. (http://www.knownow.com.pt/ctimm-centro-tecnologico-da-indústria-da-madeira-e-do-

mobiliario/) 
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1.5.4. Evolução da Indústria 

De forma sintetizada a evolução do indústria nos últimos 30 anos pode-se descrever em dois 

períodos: 

1) Os anos 90 com o aumento no consumo interno de mobiliário devido ao crescimento do 

mercado da construção civil e a alteração dos hábitos de consumo. Esta década é 

caracterizada ainda pelos incentivos às empresas de mais e melhores tecnologias e pela 

ausência de preparação de estratégias de marketing, cuidadas e projetadas no tempo, de 

forma a atingirem os clientes, que nessa altura se deslocavam até as empresas (EGP, 2007); 

2) Em 2002 assistiu-se a uma acentuada redução do consumo de mobiliário no mercado interno. 

Paralelamente, devido à instabilidade nos circuitos de distribuição nacionais, ao preço e às 

condições financeiras mais vantajosas, as empresas de comercialização de mobiliário 

optaram pelo mobiliário de importação (EGP, 2007). No entanto desde 2001, verificou-se uma 

forte tendência para o desaparecimento das empresas, quer pelo encerramento e abandono 

da atividade por parte dos empresários, quer por processos de falência (EGP, 2007). 

Desde 2001 as exportações de mobiliário têm subido. Este facto deve-se a investimentos nesse 

sentido, quer de empresas voltadas para a produção com qualidade e valor quer através de políticas 

de incentivo (EGP, 2007).  

1.5.5. Apoios Legais e Financeiros à Indústria 

Para corrigir ou contornar os encerramentos e falências das empresas, existem instituições e 

programas que prestam auxílio legal e económico como o IAPMEI e o programa Portugal 2020.  

O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., é um organismo que pretende promover 

a competitividade e o crescimento empresarial para as empresas de pequena e média dimensão que 

exerçam atividade nas áreas sob tutela do Ministério da Economia, com exceção do sector do turismo 

(http://www.iapmei.pt/). Este organismo disponibiliza diversos instrumentos e fundos adequados a 

situações distintas:  

- Processo Especial de Revitalização (PER) é um instrumento que oferece a possibilidade às 

empresas em situação económica difícil e em insolvência iminente de estabelecer negociações com 

os seus credores, tendentes à revitalização da sua atividade. Através deste instrumento as empresas 

mantém a atividade, capacidade produtiva e os postos de trabalho, e são suspensas as cobranças de 

créditos durante o processo negocial e de viabilização do plano de recuperação pelos credores 

(http://www.iapmei.pt/). 

- Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE) que pretendem “melhorar as 

condições para a recuperação extrajudicial de empresas em dificuldade, que, circunstancialmente, 

viram a sua estrutura económica e/ou financeira deteriorada, mas que possuem potencial de 

viabilização”. Este mecanismo é uma alternativa ao processos judiciais previstos no Código da 

Insolvência e da Recuperação de Empresas e pretende agilizar o processo negocial, pela via 
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extrajudicial, com os principais credores das empresas, de modo a garantir a melhoria das condições 

de funcionamento e a continuidade das suas atividades (http://www.iapmei.pt/). 

- Linha de Apoio à Revitalização Empresarial: é uma linha de crédito que pretende suportar 

financeiramente os processos de reestruturação de empresas que tenham processos de 

reestruturação em curso no âmbito do SIREVE ou do PER (http://www.iapmei.pt/). 

- Fundo Revitalizar: é um instrumento de capital de risco e pretende promover o crescimento e 

expansão das PME, contribuindo para o desenvolvimento de novos serviços e/ou produtos, processos 

de internacionalização e aumento de exportações. Destinam-se a capitalizar PME que apresentem 

modelos de negócio sustentáveis e que prossigam estratégias de crescimento e expansão 

(http://www.iapmei.pt/). 

O programa Portugal 2020 é um programa que recorre a fundos comunitários com o objetivo de 

Portugal, no período entre 2014 e 2020 (https://www.portugal2020.pt/Portal2020/). Este programa 

atua em várias vertentes: desenvolvimento económico, social e territorial. Ao nível do 

desenvolvimento económico pretende: estimular a produção de bens e serviços transacionáveis; 

aumentar as exportações; e estimular a transferência de resultados do sistema científico para o tecido 

produtivo (https://www.portugal2020.pt/Portal2020/). O programa é constituído por 16 Programas 

distribuídos em Programas Operacionais, Temáticos e Regionais, sendo que as empresas devem 

optar pelo programa mais adequado. Os Programas, assim como a distribuição de fundos estão 

disponíveis na Figura 6:  

Figura 6. Distribuição de Fundos P2020 

 

Fonte: Portugal2020 (2015) 
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1.6. Estrutura da Dissertação 

Este trabalho é constituído por 7 capítulos: o primeiro corresponde à Introdução onde é feita uma 

contextualização do cluster e da indústria; o segundo capítulo corresponde a uma recolha da 

bibliografia relevante; no terceiro capítulo é descrita a metodologia adotada: estudo de caso; no 

quarto capítulo são descritos os resultados obtidos a partir das entrevistas realizadas; no quinto 

capítulo é feita a análise dos resultados obtidos; no sexto capítulo são desenvolvidas as estratégias 

empresariais recorrendo a ferramentas apontadas na revisão de literatura e por fim são descritas as 

conclusões do trabalho no capítulo sétimo.   
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2. Revisão de Literatura 

Este capítulo pretende expor os conceitos chave para o desenvolvimento de estratégias empresariais 

para o cluster em estudo, como as ferramentas de análise externa e interna das empresas e as 

diferentes abordagens sobre as fontes de vantagem competitiva das empresas. O conceito de cluster 

vai ser analisado em termos de ciclo de vida, vantagens associadas e desenvolvimento de estratégias 

e fatores de sucesso. O Projeto Porter vai ser sumariamente descrito tendo em conta a sua relevância 

no contexto nacional. Por fim, abordou-se o conceito de empresas familiares uma vez que o cluster 

em estudo é constituído por empresas desta natureza. 

2.1. Conceitos Introdutórios 

As Teorias Clássicas da Economia Internacional (Teoria da Vantagem Absoluta e Teoria das 

Vantagens Comparativas) são, muitas vezes, a base para o desenvolvimento de estudos sobre 

teorias da competitividade e formulação estratégica desenvolvidas por muitos autores (Barney, 1995; 

Hunt & Morgan, 1995; Krugman, 1991; Mahoney & Pandian, 1992; Peteraf, 1993; Porter, 1990; 

Rumelt, 1991; Weber, 1928).  

Adam Smith introduziu a Teoria da Vantagem Absoluta em The Wealth of Nations (1776). Segundo 

esta teoria cada país deve especializar-se exclusivamente nos produtos em que apresenta vantagens 

absolutas em termos de custos ou produtividade, ou seja, um país deve produzir/exportar apenas os 

produtos superiores em termos de produtividade e eficiência e comprar/importar produtos em que os 

outros países apresentem desempenhos superiores (Ricardo, 1817). A Teoria das Vantagens 

Comparativas foi desenvolvida por David Ricardo em The Principles of Political Economy and 

Taxation (1817) e segue uma corrente oposta à desenvolvida por Adam Smith. Segundo esta teoria, 

um país menos eficiente a produzir determinados produtos (sem vantagem absoluta) poderá 

participar no comércio internacional exportando os produtos que produz de forma relativamente mais 

eficiente (dependendo da razão de produtividade) (Ricardo, 1817). 

2.2. Vantagem Competitiva  

A competição é, segundo Porter (1985), o ponto central do sucesso ou fracasso das empresas. A 

competição como processo, foi descrito por Hunt & Morgan (1995) no desenvolvimento da Resource-

Advantage Theory. As premissas desta teoria são: a procura é heterogénea ao longo da indústria pois 

varia com os gostos e preferências do consumidor (Hunt & Morgan, 1995); os recursos são 

heterógenos ao longo das empresas, uma vez que existe uma distribuição diferente de recursos e 

capacidades (Barney, 1996); e os recursos são imóveis tendo em conta que os custos de 

transferência são muito elevados (Peteraf, 1993). Estas premissas justificam a existência dos vários 

tamanhos, âmbitos e níveis de lucratividade das empresas dentro de uma indústria (Hunt & Morgan, 

1995).  

Todas as empresas apresentam, pelo menos, um recurso único que poderá constituir uma vantagem 

comparativa em recursos que desencadeará uma posição de vantagem competitiva no mercado a 

longo prazo se o recurso for difícil de copiar ou adquirir e, consequentemente, conduzir a uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1776
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performance financeira superior (Hunt & Morgan, 1995). Quando a vantagem competitiva de uma 

empresa é alcançada esta permite-lhe atingir uma performance superior, os competidores esforçam-

se por neutralizar e/ou superar essa vantagem gerindo de forma mais eficiente os seus recursos, 

através da aquisição, imitação, substituição de recursos ou através de uma inovação superior (Hunt & 

Morgan, 1995). Por outro lado a empresa que apresenta a vantagem competitiva poderá garanti-la se 

continuar a reinvestir nos recursos que conduziram à vantagem competitiva e se os esforços dos 

competidores falharem (Hunt & Morgan, 1995).  

Hunt & Morgan (1995) consideram que competição, como provocadora de desequilíbrio, consiste na 

luta constante por parte das empresas de forma a alcançar uma vantagem comparativa nos recursos 

levando a uma vantagem competitiva no mercado e resultando numa performance financeira superior.  

Este processo está esquematizado na Figura 7. 

Figura 7. Esquema da Resource-AdvantageTheory 

 

Fonte: adaptação de Hunt & Morgan (1995) 

Para Porter (1985), uma empresa alcança vantagem competitiva quando a sua performance, numa 

determinada indústria, é superior comparativamente aos competidores, Barney (2001) considera que 

uma vantagem competitiva alcança-se quando uma empresa implementa uma estratégia de criação 

de valor que não está, simultaneamente, a ser implementada por competidores. Uma vantagem 

competitiva sustentável corresponde a uma performance acima da média da indústria, a longo prazo 

(Porter, 1998b) e atinge-se quando uma empresa implementa uma estratégia de criação de valor que 

não está simultaneamente a ser implementada por competidores e que os competidores não 

conseguem replicar (Barney, 2001).  

Existem ferramentas teóricas que permitem analisar interna e externamente as empresas. A análise 

SWOT e o modelo das Cinco Forças de Porter são ferramentas que avaliam interna e externamente. 

A análise PEST e suas derivações analisam o ambiente externo à empresa. A análise interna pode 

ser feita recorrendo à Resource-based Theory, Knowledge-based View e a Análise da Cadeia de 

Valor. 

Ferramentas de Análise Interna e Externa 

A análise SWOT, desenvolvida por Learned, Christensen, Andrews e Guth em Business Policy: Text 

and Cases (1969), tem sido o ponto de partida para muitos autores que se debruçam sobre as fontes 

externas (oportunidades e ameaças) e internas (forças e fraquezas) de vantagem competitiva de uma 
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empresa. Segundo esta análise, as empresas que recorram às suas forças internas de forma a 

explorar as oportunidades do ambiente e neutralizem as ameaças do ambiente enquanto evitam as 

fraquezas internas ganharão, provavelmente, vantagem competitivas sobre outras empresas da 

indústria (Barney, 1991). 

As oportunidades e ameaças do ambiente, identificadas na análise SWOT, podem ser abordadas 

através da identificação da estrutura da indústria em termos de organização industrial (OI). Nos anos 

50, Bain e Manson surgiram com o Paradigma de como as empresas se comportam no mercado 

(Figura 8). Segundo estes autores o ambiente/estrutura da indústria determina a conduta das 

empresas e consequentemente a sua performance (Porter, 1981). 

Figura 8. Paradigma Tradicional da OI de Bain/Manson 

 

Fonte: adaptação de Porter (1981) 

Os elementos que constituem o Paradigma são: a performance, a conduta e a estrutura de indústria. 

A performance depende da eficiência alocativa (rentabilidade), da eficiência técnica (minimização de 

custos) e da capacidade de inovação (Porter, 1981). A conduta corresponde às escolhas das 

empresas em relação a factores chave (preço, publicidade, capacidade e qualidade), ou seja 

dimensões económicas da estratégia da empresa (Porter, 1981). A estrutura da indústria corresponde 

às dimensões económicas e técnicas estáveis dentro da indústria em que a competição ocorre (como 

por exemplo barreiras à entrada, número e dimensão das empresas, diferenciação dos produtos e 

elasticidade da procura) (Porter, 1981).  

O modelo das Cinco Forças de Porter constitui uma ferramenta de análise das forças da indústria que 

influenciam a performance da empresa. Porter, no seu modelo das Cinco Forças, considera que as 

regras para a competitividade estão materializadas em cinco forças competitivas: 1) a entrada de 

novos competidores; 2) a ameaça de produtos substitutos; 3) o poder negocial dos fornecedores; 4) o 

poder negocial dos clientes; e 5) a rivalidade dos competidores existentes (Porter, 1998b). As cinco 

forças influenciam preços, custos e investimentos a realizar pelas empresas numa indústria (Porter, 

1998b). 

Ferramentas de Análise Externa 

A análise PEST simples debruça-se sobre os factores Políticos, Económicos, Sociais e Tecnológicos 

presentes no ambiente externo à empresa mas que podem afectar a sua performance. A análise 

PEST apresenta várias segmentações que incidem sobre componentes ambientais diferentes, tais 

como: PESTEL, em que à análise PEST junta os factores ambientais e legais; PESTELI, em que à 

análise PESTEL junta a análise à indústria; LONGPEST em que à análise PEST junta factores locais, 

nacionais e globais (Lynch, 2003).   
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Ferramentas de Análise Interna 

A análise interna vai merecer mais destaque neste estudo, pois é a partir desta, tendo sempre 

presentes os factores externos, que se irão desenvolver estratégias empresariais que conduzam à 

vantagem competitiva do Cluster em estudo. Existem vários modelos de análise interna que diferem 

entre si no seu foco. Neste estudo destaca-se a Resource-based Theory, que posteriormente 

conduziu a Knowledge-based View e a Análise da Cadeia de Valor. 

Porter (1985), identificou quatro tipos de vantagem competitiva: liderança no custo, liderança na 

diferenciação, custo para um segmento e diferenciação para um segmento. As duas primeiras 

abordagens afastam-se das segundas na medida em que são direccionadas para um grande conjunto 

de segmentos enquanto as segundas são dirigidas a poucos segmentos. Tendo presente estas 

abordagens, Porter (1985) desenvolveu a Análise da Cadeia de Valor. Esta análise permite identificar 

as actividades primárias e de suporte da cadeia da empresa que adicionam valor ao produto final e, a 

partir dessas actividades, avalia de que forma se pode reduzir custos associados ou aumentar a 

diferenciação do produto ou serviço (Porter, 1998b). A Cadeia de Valor é constituída por actividades 

primárias (logística a montante e a jusante, operações, marketing e vendas e serviços) e por 

actividades de suporte (procurement, gestão de recursos humanos, infra-estruturas da empresa e 

tecnologia) (Porter, 1998b). As actividades estão esquematizadas na Figura 9. De uma forma geral, 

as actividades primárias garantem vantagem através do custo e as actividades de suporte pela 

diferenciação, dependendo da estratégia adoptada pela empresa, esta deve focar-se nas actividades 

primárias e/ou de suporte (Porter, 1998b).  

Figura 9. Cadeia de Valor 

 

Fonte: adaptação de Porter (1985) 

Outra ferramenta largamente utilizada é o Diamante de Porter. Esta permite analisar as fontes de 

vantagem competitiva num contexto internacional e vai ser alvo de análise numa fase posterior deste 

estudo. 
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2.2.1. Resource-based Theory 

Nos finais da década de 80 e inícios dos anos 90 vários autores, de áreas como economia e gestão 

estratégica, contribuíram para o desenvolvimento de um novo modelo de como as empresas 

competem entre si, a Resource-based View (RBV). Este modelo apresenta as seguintes premissas: o 

objectivo da gestão de uma empresa é atingir uma vantagem competitiva sustentável. Ao alcança-la a 

empresa vai beneficiar de lucros ou retornos acima da média (Fahy & Smithee, 1999); a performance 

económica das empresas não pode ser atribuída às condições da indústria (Peteraf, 1993); os 

recursos são responsáveis pelas diferenças de desempenho entre as empresas e são a fonte de 

vantagem competitiva sustentável desta (Barney, 1991; Kostopoulos, Spanos, & Prastacos, 2002; 

Mahoney & Pandian, 1992; Oliver, 1997; Wernerfelt, 1984); os recursos são heterogéneos e imóveis 

numa indústria (Barney, 1996; Peteraf, 1993).  

Wernerfelt (1984) definiu como “recurso” qualquer coisa que possa ser vista como uma força ou 

fraqueza de uma dada empresa. Daft (1983) definiu recursos como todos os activos, capacidades, 

processos organizacionais, atributos empresariais, informação, conhecimento, etc., controlados por 

uma empresa que permitem a esta desenvolver e implementar estratégias que melhorem a sua 

eficiência e efectividade. Porter (1981), considera que os recursos de uma empresa são as forças a 

que as empresas recorrem para conceber e implementar as suas estratégias.  

Segundo a definição de “recursos”, é possível constatar que nem todos os recursos apresentam 

potencial para ser a fonte de vantagem competitiva (Fahy & Smithee, 1999). Barney (1991), em Firm 

Resource and Sustained Competitive Advantage, desenvolveu um modelo que pretendia analisar os 

recursos aptos a produzir uma vantagem competitiva sustentável. Segundo este autor, os recursos 

responsáveis pela obtenção de uma vantagem competitiva sustentável são avaliados pelos seguintes 

indicadores empíricos: valor, singularidade, inimitabilidade e substituibilidade (Barney, 1991). 

Recursos valiosos, raros, inimitáveis e insubstituíveis garantem vantagem competitiva na medida em 

que os competidores não têm capacidade de replicar a estratégia adoptada (Barney, 1991). O modelo 

da Figura 10. sumariza a relação entre os vários intervenientes da RBV segundo Barney.  

Figura 10. Modelo de relação entre recursos e vantagem competitiva sustentável  
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Grant (1991), considera que os recursos e capacidades constituem as considerações centrais na 

formulação de estratégias de uma empresa. A chave do desenvolvimento de uma estratégia passa 

por compreender as relações entre os recursos, capacidades, vantagem competitiva e lucratividade. 

Isto requer o desenvolvimento de estratégias que explorem as características únicas de uma empresa 

ao máximo (Grant, 1991). Para este autor, recursos correspondem aos inputs do processo produtivo 

mas, uma vez que são poucos os recursos que só por si são produtivos, a actividade produtiva requer 

cooperação e coordenação entre conjuntos de recursos (Grant, 1991). Uma “capacidade” 

corresponde à capacidade de um conjunto de recursos realizarem determinada tarefa ou actividade 

(Barney, 1991). Enquanto os recursos são a fonte das capacidades da empresa, as capacidades são 

a principal fonte de vantagem competitiva (Barney, 1991). Capacidades envolvem um complexo 

padrão de coordenação entre indivíduos e entre indivíduos e recursos (Grant, 1991). Grant considera 

que recursos que apresentem características como a durabilidade, transparência, transferibilidade e 

replicação são determinantes no alcance de vantagem competitiva (Grant, 1991).  

De forma a integrar todos os temas chave da RBV, Grant (1991), desenvolveu um quadro (Figura 11) 

constituído pelos procedimentos dos cinco estágios da formulação de uma estratégia: analisar os 

recursos da empresa; avaliar as capacidades da empresa; analisar os recursos e capacidades com 

potencial de lucro; seleccionar a estratégia e amplificar e melhorar o conjunto de recursos e 

capacidades da empresa (Grant, 1991).  

Figura 11. Análise Estratégica pela abordagem da RBV: Quadro Prático 

 

Fonte: adapatação de Grant (1991) 

Peteraf (1993), em The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based View 

desenvolveu um modelo que integra várias correntes de investigação (Figura 12. Os Pilares da 

Fonte: adaptação de Barney (1991) 
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Vantagem Competitiva). Segundo este estudo são necessárias quatro condições para uma empresa 

alcançar vantagem competitiva sustentável e lucro acima da média: heterogeneidade de recursos, 

que garante lucro pela singularidade e consequentemente monopólio localizado; limites para 

competição “ex post” que corresponde à imitabilidade e substituição imperfeitas garantindo a longo 

prazo a condição de heterogeneidade, ou seja, uma fonte de lucro sustentável; mobilidade imperfeita 

ou imobilidade que garanta que o recurso valioso se mantenha na empresa; limites para competição 

“ex ante” para que os lucros não sejam excedidos pelos custos (Peteraf, 1993). A aplicação do 

modelo vai assegurar que cada empresa optimiza a utilização dos seus recursos especializados 

(Peteraf, 1993). 

 

2.2.2. Knowledge-based View 

A Knowledge-based View (KBV) considera que o recurso mais significante de uma empresa é o 

conhecimento (Grant, 1996). A KBV é uma abordagem emergente que, devido à falta de consenso 

nos seus propósitos e análise, não pode ser considerada uma teoria empresarial (teoria que liga 

variáveis independentes à concepção específica da performance de uma empresa) (Eisenhardt & 

Santos, 2000; Grant, 1996). Esta abordagem é considerada, por vários autores, como uma extensão 

da RBV (Deeds & Decarolis, 1999; Eisenhardt & Santos, 2000; Grant, 1996). Para Nonaka & 

Takeuchi (1995) o conhecimento é uma “crença verdadeira justificada”, Grant (1996) o conhecimento 

é tudo o que “é conhecido”.  

O conhecimento pode ser explícito ou tácito: o conhecimento tácito encontra-se unido a um individuo 

sendo muito difícil ou praticamente impossível de articular, apenas pela observação e pela sua 

utilização é possível interioriza-lo (Grant, 1996; Kogut & Zander, 1993); conhecimento explícito ou 

informação é comunicável e apresenta um certo grau de ambiguidade de interpretação dependendo 

do contexto e perspectivas individuais (Grant, 1996). 

Fonte: adaptação de Peteraf (1993) 
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A utilização do conhecimento como criação de valor numa empresa depende das seguintes 

características que lhe são inerentes:  

 o conhecimento é transferível: o conhecimento explícito uma vez criado pode ser consumido 

por outros indivíduos sem um custo associado, o conhecimento tácito é caracterizado por se 

transferir de forma lenta, com um custo e incerteza associados;  

 capacidade de agregação: a transferência eficiente de conhecimento depende da sua 

capacidade de agregação;  

 apropriabilidade: esta característica corresponde à capacidade de um proprietário de um 

recurso receber um retorno igual ao valor criado por esse recurso. O conhecimento tácito não 

é transferível logo não apresenta apropriabilidade enquanto o conhecimento explicito é um 

bem público, estando completamente disponível;  

 especialização em aquisição de conhecimento: o cérebro humano apresenta uma capacidade 

limitada, os indivíduos podem especializar-se em áreas particulares, tornando-se 

especialistas, ou na tentativa de alargarem uma área de conhecimento não saberem nada em 

profundidade;  

 requerimentos do conhecimento para a produção: a produção envolve a transformação de 

inputs em outputs, a KBV assume que o input crítico da produção é o conhecimento (Grant, 

1996).  

O conhecimento organizacional corresponde a uma base fundamental da abordagem KBV 

(Eisenhardt & Santos, 2000; Sveiby, 1997). Nonaka e Takeuchi consideram que o conhecimento 

organizacional corresponde ao processo de amplificação do conhecimento criado pelos 

colaboradores, que cristaliza como uma parte integrante da rede do conhecimento da empresa. Este 

processo cria uma espiral de conhecimento muito iterativa entre o conhecimento tácito e explícito 

(Nonaka & Takeuchi, 1995). A vantagem competitiva de uma empresa está associada à sua 

capacidade organizacional (integração do conhecimento organizacional), a extensão dessa 

integração do conhecimento organizacional depende da capacidade da empresa em aceder e integrar 

o conhecimento especializado dos seus colaboradores, uma vez que os colaboradores são móveis  

(Grant, 1996). O conhecimento individual pode ser integrado através dos seguintes mecanismos: 

transferência, direcção, sequência e rotina (Grant, 1997). 

A longevidade de uma vantagem competitiva depende da replicação externa ou imitabilidade das 

capacidades que sustentam essa vantagem (Grant, 1996). Quanto maior o âmbito de conhecimento 

integrado na capacidade mais difícil é a imitação desta (a complexidade de integração em larga 

escala cria ambiguidades casuais superiores e consequentemente mais entraves à sua replicação) 

(Grant, 1996). Deeds & Decarolis (1999) consideram que o conhecimento heterogéneo e as 

capacidades das empresas correspondem aos determinantes fundamentais de vantagem competitiva 

sustentável. O conhecimento tácito é difícil de imitar e relativamente imóvel logo, constitui a base de 

uma vantagem competitiva sustentável (Deeds & Decarolis, 1999; Grant, 1996). 
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2.3. Aglomeração Económica e Clusters 

A competitividade e estratégia, é perspectivada pelas empresas como algo interno mas, o estudo de 

clusters tem revelado que, parte da vantagem competitiva das empresas reside nos locais onde a sua 

unidade de negócio está fixada: a saúde do cluster é importante para a saúde de uma empresa uma 

vez que as empresas beneficiam com a existência de concorrência local (Porter, 2000).  

O conceito de aglomeração económica, que antecedeu o conceito de clusters, foi abordado pela 

primeira vez por Marshall (1920) quando considerou os efeito das externalidades nas empresas. Para 

este autor, são três as razões responsáveis pela localização de indústrias: a concentração de várias 

empresas numa localização oferece um mercado de recursos humanos especializados, as indústrias 

fixadas podem usufruir de inputs e serviços especializados e a produtividade pode ser superior em 

clusters devido a spillovers de conhecimento. Para este autor, quando uma indústria se fixa numa 

localização é muito provável que se mantenha aí e, por ser vantajosa, outras empresas se fixarão na 

vizinhança dedicando-se a mesma actividade (Marshal, 1920).  

Uma definição de clusters amplamente referenciada é a de Porter (1990). Segundo este autor, 

clusters são massas constituídas por empresas e instituições, fixadas numa localização geográfica 

específica e dedicadas a uma indústria específica (Porter, 1990). Associadas a essas massas 

encontram-se um conjunto de entidades, como fornecedores e serviços especializados (Porter, 1990). 

Alguns clusters beneficiam de apoios governamentais e institucionais, como universidades, estas 

garantem formação, treino, pesquisa e informação especializada (Porter, 1990). Em 1998, Porter, 

integrou a esta definição o facto dos intervenientes dos clusters competirem e cooperarem entre si 

(Porter, 1998a).  

No contexto deste estudo, a trajectória dos clusters também deve ser alvo de análise. Os factores que 

explicam a diversidade de clusters e a sua trajetória são, segundo Iammarino e McCann (2006), os 

processos de conhecimento e inovação, características específicas das empresas e da indústria e 

forma de actuação das instituições e do Governo (Iammarino S. & Mccann, 2006). 

O ciclo de um cluster pode ser classificado nas seguintes fases, esquematizados na Figura 13Erro! A 

origem da referência não foi encontrada., em termos quantitativos e qualitativos: cluster emergente 

que pode surgir devido a circunstâncias históricas, condições da procura, existência de fornecedores 

(Porter, 1998a) e é constituído por poucas e pequenas empresas que se encontram diluídas em 

várias áreas tecnológicas (Menzel & Fornahl, 2007) o cluster emergente encontra-se num ciclo de 

auto reforço, nesta fase surgem fornecedores, acumula-se conhecimento e as instituições fornecem 

inputs necessário, esta fase é caracterizada pelo aumento da empregabilidade e um elevado número 

de start-ups (Menzel & Fornahl, 2007; Porter, 1998a); cluster em crescimento é caracterizado por uma 

trajectória tecnológica cada vez mais focada (Menzel & Fornahl, 2007); cluster sustentável, que é 

caracterizado por redes densas de partilha de competências, fusão de tecnologias, geração de 

inovações e novos negócios (Menzel & Fornahl, 2007; Porter, 1998a), esta fase pode terminar com a 

diminuição de diversidade que provoca um declínio ou com uma mudança nos limites temáticos, o 

que pode resultar numa nova fase de crescimento (Menzel & Fornahl, 2007); clusters em declínio que 

são caracterizados por um decréscimo no número de empresas e empregados devido a falências, 
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fusões e racionalizações (Menzel & Fornahl, 2007). A perda de competitividade do cluster pode estar 

associada a forças internas, como a saturação, acordos mútuos, carteis (Porter, 1998a), a não 

cooperação entre empresas, alta taxa de rotatividade de funcionários (Morosini, 2004) e externas, 

como a descontinuidade tecnológica e a mudança nas necessidades do consumidor (como o preço, 

qualidade, nível de serviço e flexibilidade) (Morosini, 2004; Porter, 1998a; Schmitz & Nadvi, 1999). 

Na fase de declínio, o cluster pode desenvolver uma acção colectiva, devido às fortes redes 

enraizadas, como solicitar apoio governamental (Menzel & Fornahl, 2007). Esta fase pode terminar 

com a diminuição do cluster, a implementação de nova tecnologia relacionada ou mesmo a transição 

para uma área diferente (Menzel & Fornahl, 2007). As empresas podem resistir fazendo outsourcing 

para fornecedores distantes ou deslocalizando-se total ou parcialmente (Porter, 1998a).  

Figura 13. Dimensões Quantitativas e Qualitativas do Ciclo de Vida de um Cluster 

 

Fonte: (Menzel & Fornahl, 2007) 

2.3.1. Vantagem Competitiva em Clusters 

O conceito de aglomeração económica, depois de um período de negligência nos anos 70, 80 e 90, 

tem gerado um ressurgimento de interesse por vários autores. Estes pretendem justificar o facto da 

vantagem competitiva associada às aglomerações económicas não se limitar à redução de custos 

mas estendendo aos spillovers de conhecimento (Baptista & Swann, 1998; Bathelt, Malmberg, & 

Maskell, 2002; Morosini, 2004), inovação (Baptista & Swann, 1998; Lindqvist, Ketels, & Sölvell, 2013; 

Porter, 1990) e aprendizagem (Malmberg, Malmberg, & Lundequist, 2000).  

Porter considera que os clusters afectam positivamente a competitividade em três vertentes: 

aumentam a produtividade das empresas fixadas; promovem a inovação, que alicerça o crescimento 

produtivo no futuro; e estimulam a formação de novos negócios, que reforçam o cluster (Porter, 

1990). O aumento de produtividade é garantido pelo acesso facilitado a empregados e fornecedores, 

pela informação especializada, pela complementaridade entre os produtos oferecidos pelo cluster, 

pelo acesso a instituições e bens públicos, pela facilidade de comparação de custos e performances 

e pelos elevados níveis de motivação dentro do cluster (Porter, 1998a). Através da interacção, 
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planeada ou não, entre os intervenientes do cluster criam-se condições que conduzem ao 

desenvolvimento de inovações adaptadas às necessidades das empresas do cluster (Lindqvist et al., 

2013; Morosini, 2004; Porter, 1998a). A formação de novas empresas pode ser explicada por vários 

factores: existe uma facilidade em detectar lacunas nos produtos ou serviços, a partir dessas 

desenvolvem-se novos negócios; as barreiras à entrada são reduzidas; existe uma abundância de 

inputs para as indústrias; o acesso ao capital pode apresentar um risco menor; e devido à existência 

de um mercado local (Porter, 1998a). 

Bathelt, Malmberg & Maskell (2002) consideram que o “local buzz” de conhecimento e estruturas 

condutoras de conhecimento externas (global pipelines) presentes em clusters, são as principais 

fontes de vantagem competitiva. Estes fatores permitem a transferência de conhecimento codificado, 

que flui globalmente “sem atrito”, e do conhecimento tácito, confinado localmente (Bathelt et al., 

2002). Da mesma forma, Morosini (2004) considera que quanto maior o nível de integração do 

conhecimento entre as empresas e quanto maior o alcance global de concorrência, melhor a 

performance dos clusters industriais (Morosini, 2004). 

2.3.2. Desenvolvimento de Estratégias e Fatores de Sucesso em Clusters 

Segundo Porter (1998) o desenvolvimento de estratégias aplicadas a clusters implica a consideração 

de algumas questões. Para este autor a escolha da localização/relocalização da empresa não se 

deve prender somente com as vantagens em custos (baixos salários e impostos) mas contabilizando 

o potencial de inovação e tendo em consideração as actividades fixadas de forma a beneficiar dos 

inputs presentes.  

Lindqvist, Ketels, & Sölvell (2013), no The Cluster Initiative Greenbook 2.0, desenvolveram um 

modelo ideal de cluster, segundo o qual os actores do cluster (Figura 14) colaboram de forma 

perfeita: o governo está consciente das necessidades do cluster, os investigadores mantêm um 

diálogo constante com as empresas, as instituições de ensino mantêm contacto com as empresas de 

forma a perceber as suas necessidades em termos de competências e capacidades, e as fontes de 

financiamento interagem com as empresas e fornecem o capital necessário. 

Figura 14. Tipos de actores em clusters 

 

Fonte: (Lindqvist et al., 2013) 
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De forma semelhante, Lindqvist, Ketels, & Sölvell indentificaram três pilares, apresentados na Figura 

15, que interagem e se sobrepoem entre si, sobre os quais os diferentes actores do cluster podem 

actuar, aplicando diferentes graus de importância e variando ao longo do tempo (Lindqvist et al., 

2013).  

 

 

Fonte: adapatação de Lindqvist, Ketels, & Sölvell (2013) 

Lundequist & Power (2002) identificaram alguns elementos comuns em iniciativas que conduziram ao 

sucesso de clusters na Suécia. Os fatores de criação e sucesso de clusters estão expostos em quatro 

vertentes (Lundequist & Power, 2002):  

- Criação e Institucionalização: criação de recursos e capacidades que facilitem a transferência de 

ideias e inovações em novos produtos comercializáveis, nesta acção a ligação entre entidades 

públicas, instituições educacionais e a indústria representam um papel de peso; criação de uma visão 

nítida do cluster através de um processo de fundação consensual entre os actores; autorizar um 

conjunto de condutores (elementos do sector publico ou privado) de forma a iniciar e implementar 

estratégias no cluster; 

- Gestão: criação de um espaço de encontro dos actores do clusters que promova confiança, 

colaboração, aumento de informação e troca de conhecimento; criação de uma divisão dedicada a 

identificar as competências e áreas “core” dos actores contribuindo para o desenvolvimento do 

cluster; 

- Marketing: esforço para a criação de uma marca associada ao cluster, a criação de uma marca atrai 

investimento no cluster, unifica os actores do cluster em termos de propósitos e identidade e 

complementa as actividades de marketing de cada empresa; 

- Melhoria: assegurar o desenvolvimento de políticas de suporte, de competências e de estratégias 

orientadas para o cluster. 

Figura 15. Serviços disponibilizados pelas Organizações de Gestão de Clusters 
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De forma a maximizar os benefícios da envolvência em clusters, as empresas devem participar 

activamente, estabelecer uma presença local significativa, promover o cluster, uma vez que a saúde 

do cluster afectará a saúde da empresa, trabalhar colectivamente (através de associações) e com o 

governo (Porter, 1998a).  

Organização de Gestão do Cluster 

Uma Organização de Gestão do Cluster é fundamental na medida em que: facilita a colaboração 

entre os elementos do cluster e outros actores de forma a beneficiarem de projectos conjuntos; 

estabelece boas relações com elementos do cluster e com decisores políticos; a organização pode 

funcionar como um vínculo, comunicando necessidades de desenvolvimento; e identifica medidas 

correctivas entre os vários actores do cluster (Christensen, Lammer-Gamp, & Kocker, 2012). 

Os serviços prestados aos elementos dos clusters por estas organizações são: facilitação no 

processo de aquisição de fundos; colaboração no desenvolvimento tecnológico; promoção da rede 

interna do cluster; desenvolvimento dos recursos humanos; desenvolvimento de empreendedorismo 

interno; criação de redes com parceiros/cluster externos; e promoção da internacionalização do 

cluster (Christensen et al., 2012). 

Medidas Públicas 

O papel dos organismos públicos na competitividade do cluster foi destacado por Lundequist & Power 

(2002). Segundo Christensen et al. (2012) as medidas públicas a aplicar no cluster devem ser 

adequadas seu estado de desenvolvimento (forças e dinamismo). As medidas a aplicar segundo a 

fase de desenvolvimento do cluster são:  

- cluster imaturo: nesta fase o cluster é pouco “vibrante” desta forma as medidas públicas devem 

promover as potencialidades presentes no cluster (as potencialidades podem ser vantagens 

geográficas ou culturais ou capacidades únicas intrínsecas); 

- cluster maduro: nesta fase o cluster está em crescimento. O crescimento pode ser provocado pelo 

capital social, redes formais e informais, um aumento de institucionalização promovido pelas 

organizações de gestão do cluster e pela competitividade interna. As políticas públicas devem ir no 

sentido de criar um bom enquadramento e suporte para o desenvolvimento de projectos conjuntos 

dentro do cluster. 

- cluster em transição: quando atinge este patamar, o cluster pode decair e tornar-se novamente um 

cluster imaturo; renascer, dedicando-se ao mesmo mercado mas oferecendo novos produtos/serviços 

ou desenvolvendo novos modelos de negócio; ou criar um novo mercado, através da introdução de 

uma inovação radical de produtos/serviços. Nesta fase, apenas quando o cluster se encontra a 

renascer ou dedicar-se a um novo mercado é que devem ser aplicadas medidas públicas. 

Christensen, Lammer-Gamp, & Kocker (2012) consideram que as políticas públicas devem seguir 

uma estratégia de forma sequenciada: numa primeira fase prestar suporte público à Organização de 

Gestão do Cluster: financeiramente e suporte técnico; posteriormente promover o desenvolvimento de 

Programas Temáticos para o financiamento de projectos: I&D/Inovação, desenvolvimento do negócio, 
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promoção da exportação; educação e formação; Investimento em Infra-estruturas e Regulação; 

Políticas Macroeconómicas e Fiscais (Christensen et al., 2012). 

2.4. Diamante da Vantagem Nacional de Porter 

Porter (1990) em The Competitive Advantage of Nations, atento à tendência para a globalização, 

sumarizou os resultados dos seus estudos sobre a vantagem competitiva de empresas num contexto 

internacional. A inovação foi identificada como a estratégia transversal responsável pela vantagem 

competitiva entre as empresas: quando os competidores são lentos a responder à introdução de uma 

inovação atinge-se a vantagem competitiva e esta só será sustentável com melhorias sistemáticas e 

eficazes (Porter, 1990).  

De forma a criar um ambiente favorável ao alcance da vantagem competitiva por parte das empresas, 

Porter (1990) definiu quatro atributos que os países devem possuir. Cada um destes atributos 

constitui um ponto do Diamante de Porter. Os atributos podem se esquematizar segundo a Figura 16 

e são os seguintes: 

 Fatores de Produção: recursos naturais, produtividade, mão-de-obra qualificada e infra-

estruturas. Os fatores mais importantes são os que envolvem elevados investimentos 

sustentáveis e que são especializados; 

 Condições da Procura: consumidores exigentes que consigam transmitir uma imagem clara 

das suas necessidades emergentes que exerçam pressão sobre as empresas e as estimulam 

a inovar;  

 Indústrias Relacionadas e de Suporte: a presença (ou não) de fornecedores competentes e 

globais e de outras indústrias relacionadas beneficiam as empresas;  

 Estratégia, Estrutura e Rivalidade Empresariais: fatores como as condições da governação, 

de criação, organização e gestão da empresa e a natureza da competição doméstica 

influenciam a vantagem competitiva de uma empresa (Porter, 1990). 

O diamante é um sistema: a capacidade de beneficiar de um dos atributos do diamante depende do 

estado dos outros atributos, ou seja, quando um dos pontos se apresenta frágil este limitará o 

potencial para o desenvolvimento e progresso duma indústria (Porter, 1990).  
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Figura 16. Fontes de Vantagem Competitiva pelo Diamante de Porter 

 

Fonte: adaptação de Porter, 1990 

O diamante cria um ambiente que promove clusters de indústrias competitivas e uma indústria 

competitiva promove a criação de outras indústrias num processo de reforço mútuo (Porter, 1990). O 

governo tem um papel muito importante no alcance da vantagem competitiva por parte das empresas, 

quando correctamente direccionado, este deve ser catalisador e desafiante, as politicas aplicadas não 

devem ser intrusivas mas promoverem a vantagem competitiva das empresas encorajando a 

mudança, promovendo a rivalidade doméstica e estimulando a inovação (Porter, 1990).  

2.4.1. O Projecto de Porter e a aplicação em Portugal 

A preocupação pela vantagem competitiva internacional foi sentida em Portugal no início da década 

de 90, originando o Projecto Porter. Este projecto foi elaborado em 1992 promovido pelo Ministério da 

Indústria e Energia e patrocinado por 47 entidades públicas e privadas. Nessa altura, a economia 

apresentava-se estagnada, por razões estruturais e conjunturais, depois de um rápido ritmo de 

desenvolvimento no final da década de 80, o que gerou uma crise de confiança geral (Energia, 1995). 

Através do projecto, pretendia-se evidenciar os clusters industriais nos quais Portugal apresentava 

vantagens competitivas, definir Programas de Acção que os promovessem e identificar as Políticas 

Públicas Horizontais a implementar. Para isso recorreu-se à ferramenta Diamante de Porter e à 

Teoria dos Clusters (Ministério da Energia, 1995).  O Diamante, como sistema, ajuda a compreender 

as forças que se opõem às empresas portuguesas que se esforçam por melhorar a sua 

competitividade e faculta um enquadramento que as auxilia a desenvolverem iniciativas de forma a 

superarem os desafios competitivos (Monitor Company, 1994). Não existe um só diamante que 

descreva todas as indústrias em Portugal, o diamante apresentado na Figura 17 varia de importância 

de indústria para indústria (Monitor Company, 1994) . 
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Figura 17. Diamante de Porter para Portugal 

 

Fonte: adaptação de Monitor Company (1994) 

Para o Programa de Acção, seleccionaram-se, numa primeira fase, clusters com mais 

representatividade em termos de produção e exportações, clusters que se apresentassem com 

interligações pouco desenvolvidas e cujos problemas associados fossem representativos (Monitor 

Company, 1994). Numa segunda fase, teve-se em consideração a avaliação dos ganhos potenciais 

numa abordagem de cluster, a agregação de clusters com questões críticas de competitividade 

similares e cujas iniciativas para o Programa de Acção fossem representativas (dimensão do cluster, 

capacidade para transferir soluções entre os clusters, potencial para alcançar interligações não 

efectuadas) (Monitor Company, 1994).  

Da aplicação das metodologias descritas, resultaram os seguintes clusters: Calçado, 

Vestuário/Malhas, Componentes de Automóveis, Materiais de Madeira, Turismo e Vinho (Energia, 

1995). O processo de selecção de políticas públicas baseou-se na identificação de iniciativas que 

possuíssem maior potencial para apoiarem o desenvolvimento de vantagens competitivas (Monitor 

Company, 1994). Resultaram as seguintes políticas horizontais: Sistema Educativo, Sistema 

Financeiro, Gestão da Floresta, Capacidade de Gestão, Ciência e Tecnologia (Amaral, 2014). 

O cluster da madeira ou florestal baseia-se na transformação do principal recurso natural renovável 

de Portugal, a madeira (Monitor Company, 1994). Da análise do cluster da madeira verificou-se que a 

produção focava-se principalmente em produtos de baixo valor (como paletes), esta orientação 

negativa (não valoriza o potencial da madeira) deve-se ao tamanho reduzido e à baixa sofisticação 

das serrações, ao fornecimento heterogéneo e irregular de madeira e à competitividade baseada nos 

baixos custos da mão-de-obra em detrimento da qualificação (Monitor Company, 1994). A visão 

estratégica instituída para o cluster da madeira passava pela aposta de produtos de valor 
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acrescentado médio tais como materiais para construção e rodapés, e de valor acrescentado elevado 

tais mobiliário, componentes e soalhos à base de pinho (Monitor Company, 1994).  

O Projecto Porter foi reavaliado 10 anos depois, em 2002, com a presença de Michael Porter em 

Portugal. Porter considerou que os resultados obtidos após o Projecto Porter foram inferiores aos 

ambicionados, ressalvando que os pontos detectados tinham sidos os correctos, e que a posição 

competitiva de Portugal se deteriorou desde a realização do Projecto em 1992 (Amaral, 2014).  

2.5. Empresas Familiares 

As empresas familiares correspondem à maior parcela do tecido empresarial de Portugal, segundo a 

Associação de Empresas Familiares (APEF), em Portugal “estima-se que entre 70 a 80% das 

empresas sejam de natureza familiar, e que contribuam para 60% do emprego e 50% do Produto 

Interno Bruto”. Para a Comissão Europeia (2009), as empresas familiares além do contributo 

económico, têm um papel essencial na estabilidade a longo-prazo, no compromisso específico com 

as comunidades locais, na responsabilidade sentida como empresários e nos valores assumidos.  

Estas empresas apresentam problemas muito específicos resultado da “estreita ligação entre a vida 

familiar e actividade profissional” (http://www.empresasfamiliares.pt/). Esses problemas são: 

divergências de interesses entre membros da família; questões em torno do exercício do poder, entre 

os membros que exercem funções de gestão e os que nela não participam; desajustamentos entre as 

posições de capital e as capacidades pessoais para o exercício de funções dos elementos familiares; 

dificuldades em escolher os sucessores ou proceder à sucessão na altura oportuna 

(http://www.empresasfamiliares.pt/). 

O problema da sucessão de empresas familiares 

A nível nacional, apenas 50% das empresas familiares atingem a 2ª geração e somente 20% 

alcançam a 3ª geração (http://www.empresasfamiliares.pt/) este fenómeno está relacionado com a 

ausência de planeamento da sucessão nas empresas.  

A Comissão Europeia (2009), realça as boas práticas desenvolvidas pelos países europeus no 

sentido de promoverem o planeamento da sucessão de empresas familiares. Das ferramentas 

enumeradas destaca-se o The Sucession Scoreboard. Esta é uma ferramenta criada pelo Instituut 

voor het Familiebedrijl Belga permite levantar os fatores relevantes no processo de transferência em 

empresas familiares (Lievens, n.d.). A página de internet do The Sucession Scoreboard é munida de 

um teste de avaliação com 50 perguntas dirigidas a diferentes entidades: aos candidatos a 

sucessores, aos lideres actuais das empresas, aos accionistas familiares, outros. O resultado do teste 

indica os fatores positivos e os fatores a trabalhar no processo de sucessão das empresas 

(http://www.scorecardsuccession.com/). 

Segundo Lievens (n.d.), os fatores para o sucesso na sucessão de empresas são: o actual líder da 

empresa adquire uma nova função na mesma; um sucessor competente e motivado torna-se um novo 

líder; existe um bom entendimento entre o líder em função e o seu sucessor; existe um bom 

relacionamento familiar; existe organização na empresa e na família; o sucessor cria uma equipa com 
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elementos não pertencentes à família; todos os cenários são estudados de forma minuciosa; a 

empresa é gerida de forma profissional; a sucessão implica adequação na partilha e na gestão da 

empresa; a sucessão é planeada metodicamente (Lievens, n.d.). 

2.6. Conclusão da Revisão de Literatura 

A partir da revisão de literatura foi possível desenvolver algumas conclusões relativamente a 

vantagem competitiva em empresas e sobre clusters. À luz da literatura existente, verificou-se que a 

vantagem competitiva sustentável nas empresas é garantida através dos seus recursos e 

capacidades. Recursos e capacidades valiosos, raros, inimitáveis e insubstituíveis garantem 

vantagem competitiva na medida em que os competidores não têm capacidade de replicar a 

estratégia adoptada. O conhecimento tácito é considerado por alguns autores o principal recurso 

capaz de trazer vantagem competitiva uma vez que se encontra-se unido a um individuo sendo muito 

difícil ou praticamente impossível de articular. 

Os clusters são massas constituídas por empresas e instituições, fixadas numa localização geográfica 

específica e dedicadas a uma indústria específica e afectam positivamente a competitividade das 

empresas em três vertentes: aumentam a produtividade das empresas fixadas; promovem a 

inovação, que alicerça o crescimento produtivo no futuro; e estimulam a formação de novos negócios, 

que reforçam o cluster. Para um melhor desempenho dos clusters os seus atores (empresas, 

governo, instituições de ensino e investigação e banca) devem colaborar entre si promovendo a 

criação e  institucionalização, gestão, marketing e melhoria. Associado aos cluster podem existir 

Organizações de Gestão do Cluster. Esta organização facilita a colaboração entre os actores do 

cluster, estabelece boas relações e comunica as necessidades de desenvolvimento e identifica 

medidas correctivas. 

O Projecto Porter foi elaborado em 1992 e pretendia evidenciar os clusters industriais nos quais 

Portugal apresentava vantagens competitivas. O cluster da Materiais de Madeira foi um dos clusters 

selecionados e a estratégica instituída para o cluster da madeira passava pela aposta de produtos de 

valor acrescentado médio e alto como o mobiliário. 
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3. Metodologia de Investigação  

De forma sintetizada, através do presente trabalho pretendeu-se explorar o porquê do cluster da ZIVP 

se encontrar com elevado número de empresas encerradas e de que forma as empresas e o cluster 

da ZIVP se podem revitalizar. De forma a responder a estas questões e tendo em conta as premissas 

levantadas na revisão de literatura, procurou-se levantar os recursos e capacidades presentes nas 

empresas e no meio que as envolve capazes de criar vantagens competitivas sustentáveis. A partir 

destes foram desenvolvidas estratégias empresariais sustentáveis. Paralelamente, pretendeu-se 

identificar os condicionamentos e limitações internas e do meio que as envolve de forma a definir 

estratégias que as protejam e promovam. 

Segundo Yin (1984), deve-se adoptar o estudo de caso como metodologia de investigação, quando: o 

objecto de estudo é complexo, sendo difícil identificar as variáveis importantes; se procura respostas 

para o “como?” e o “porquê?” do objecto; se pretende levantar as interacções entre os fatores de 

relevo; se pretende analisar um fenómeno directamente e de uma forma profunda e global; e se 

pretende apreender a dinâmica entre fatores.  

O estudo de caso é do tipo qualitativo, sendo de natureza descritiva, do tipo exploratório, ou seja, 

pretende recolher informação preliminar sobre do objecto de estudo (Yin, 1984) e do tipo intrínseco 

uma vez que pretende uma melhor compreensão de um caso particular que contém em si mesmo o 

objecto de estudo (Stake, 1998). 

Um bom estudo de caso pressupõem, segundo Goetz e LeCompte (1984) adequação, clareza, 

carácter completo, credibilidade, e significado. 

O desenvolvimento de estudo de caso pressupõe que sejam seguidos os procedimentos Figura 18, 

Yin (1998): 

Na concepção do estudo de caso desenvolve-se uma base teórica orientadora, é feita uma selecção 

de casos e são desenvolvidos guias a aplicar na recolha de dados. 

A recolha de dados corresponde à etapa operacional da metodologia: através de um guião são 

levantados os dados da amostra. A recolha pode ser realizada recorrendo a diferentes ferramentas: 

observação directa, entrevistas, registo de arquivos, documentos, participação-observação e 

artefactos físicos.  

Concepção do 
Estudo de Caso 

Recolha de 
Dados 

Análise  dados 
e Apresentação 
de resultados 

Figura 18. Etapas do Estudo de Caso 

Fonte: adaptação de Yin (1998) 
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A última etapa corresponde à análise dos dados obtidos e interpretação dos resultados tendo 

presente a base teórica (Yin, 1998). 

3.1. Concepção do Estudo de Caso  

O levantamento teórico que vai suportar o desenvolvimento do estudo de caso está disponível no 

Capítulo 2 deste trabalho.  

Para a selecção da amostra procurou-se garantir variações máximas e a não uniformidade, como é 

realçado por Bravo (1998). Além disso o processo de selecção da amostra foi dinâmico, isto é “a 

amostra é ajustada automaticamente sempre que surjam novas hipóteses de trabalho” (Araújo, Pinto, 

Lopes, Nogueira, & Pinto, 2008). Assim, ao longo das entrevistas foram referenciados empresários 

que por apresentarem interesse foram incluídos na amostra. De forma a fazer um diagnóstico actual e 

levantar as fontes da vantagem competitiva da ZIVP, seleccionou-se uma amostra de empresários 

procurando uma heterogeneidade das principais características das empresas: tipo (fábrica, 

fornecedor, comércio), capacidade de produção (alta, média e baixa) e fase geracional (1ª, 2ª e 3ª 

geração). 

Na definição da amostra procurou-se obter, junto da CMO e ACISO, um número actualizado das 

empresas da ZIVP assim como alguns dados sobre essas empresas (antiguidade, volume de 

negócios, nº de colaboradores, etc.). Ambas as instituições não dispunham de dados actualizados 

assim, de forma a seleccionar a amostra, optou-se por pedir aconselhamento a um empresário da 

ZIVP com conhecimentos sobre as empresas e empresários. Para evitar algum tipo de enviesamento 

na selecção das empresas da amostra, ao longo das entrevistas foram solicitadas sugestões de 

entrevistados.  

A amostra final é constituída por 12 empresários/gestores que se repartem na gestão de 16 empresas 

(activas ou encerradas) do sector e fixadas na ZIVP. Uma das empresas corresponde a uma 

sociedade entre vários empresários (Vilarplaca). Os empresários/gestores entrevistados e respectivas 

empresas são: 

- Abílio Reis Pereira, com a Abílio Reis Pereira; 

- Augusto Mendes, com a Joaquim Pereira Mendes e filhos Lda. que deu origem aos Móveis Mendes 

Lda., os Móveis Mendes em nome individual e Vilarplaca; 

- Augusto dos Reis Henriques, com Móveis Augusto dos Reis Henriques; 

- Custódio Manuel de Oliveira Eugénio, com a Móveis Ideal - Custódio Manuel de Oliveira Eugénio e 

Vilarplaca; 

- Elizabete Freitas, com Móveis Sazes; 

- Joaquim Pereira dos Reis, com a Lombimóvel; 

- Josué Pereira Dionísio, com a Móveis Josué Pereira e Cheinho Lda. que deu origem à Movourém; 

- Luís Henriques, com Artimol, Movourém, Lombimaq – Fervilar, ADSER Lda.e Vilarplaca; 
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- Manuel Duarte, Sociedade Industrial de Móveis Vilarense, Lda.; 

- Manuel Faria Eugénio, com Reis & Faria, Lda. que deu origem aos Almonda Móveis de Reis & Faria; 

- Manuel Mendes, com a Facomóvel, a Joaquim Pereira Mendes e filhos Lda. que deu origem aos 

Móveis Mendes Lda. e Vilarplaca; 

- Maria Gracinda de Jesus Vieira, com JVS - Joaquim Vieira Santos Lda. e Vilarplaca. 

Como foi referido na revisão de literatura deste trabalho, o papel das instituições de apoio ao cluster é 

condicionante, dessa forma seleccionou-se um conjunto de actores com conhecimento e influência 

sobre a ZIVP. As instituições seleccionadas e os respectivos representantes foram: 

- CMO pelo Departamento Estratégico, através do Presidente Dr. Paulo Fonseca, e pelo 

Departamento de Urbanismo, através Dra. Célia Reis e Dr.ª Eugénia Oliveira Lopes; 

- ACISO pela Directora Executiva, Dra. Purificação Reis,  

- NERSANT pelo Presidente da Comissão Executiva, António Campos; 

- EPO através do Coordenador Técnico, Eng.º António Évora; 

- APIMA através do Gestor de projectos, Dr. Gualter Morgado; 

- AIMMP assistindo à conferência liderada pelo Presidente, Dr. Vítor Poças.  

- Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu através de um elemento da direcção do 

Departamento da Madeira, Eng.º. João Luís Pereira. 

Com o objectivo de analisar e identificar os fatores de diferenciação para clusters de sucesso, 

seleccionou-se o cluster de Mobiliário de Paredes através do Presidente da Câmara, Dr. Celso 

Ferreira e do Calçado no norte do país através do Dr. Carlos Silva do Gabinete de Estudos e 

Monitorização de Projectos da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, 

Artigos de Pele e seus sucedâneos (APICCAPS).  

Além disso foi possível recolher testemunhos de um antigo aluno do curso Projectista de Mobiliário 

leccionado na EPO, Alfredo Gonçalves, da Secretária Geral da Associação Empresarial da Região de 

Leiria (NERLEI), Dra. Neusa Magalhães, e do Vice-presidente do IPL, Prof. Dr. João Paulo dos 

Santos. 

Desenvolveu-se um guia constituído por questões indicativas (Anexo G) a levantar junto dos 

empresários/gestores da amostra seleccionada. Essas questões permitiram fazer um diagnóstico 

actualizado das empresas, caracterizando-as em termos de gestão e de características técnicas, 

produtivas, comerciais e estratégicas. Além disso procurou-se levantar as características do cluster: 

história, identidade, projectos interempresariais e relações entre os diferentes intervenientes 

(empresas da ZIVP, associações empresariais, CMO, instituições de ensino). Para os intervenientes 

do cluster (associações empresariais, CMO e instituições de ensino) desenvolveu-se um guião geral e 

individual: de uma forma transversal, procurou-se levantar o papel desenvolvido por cada 

interveniente, a imagem perspectivada da ZIVP e as relações e contactos estabelecidos com as 
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empresas da ZIVP; individualmente, pretendeu-se confrontar as instituições com constatações 

importantes levantadas ao longo da recolha de dados junto dos empresários/gestores. 

3.2. Recolha de Dados  

A ferramenta adoptada no desenvolvimento do estudo de caso foram as entrevistas semiestruturadas 

uma vez que “as entrevistas semiestruturadas com actores relevantes do cluster são habitualmente 

um dos pontos de partida mais eficazes e ricos, capazes de gerir pistas em abundancia para 

exploração posterior” (Beira, 2002). As entrevistas são conversas fluídas mas guiadas, que respeitam 

o guia mas se adaptam de forma não enviesada (Yin, 2009) e permitem “recolher dados descritivos 

na linguagem do próprio sujeito, permitindo desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira 

como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” (Bogdan & Biklen, 1994). 

Foram realizadas entrevistas à amostra seleccionada e respeitando o guia mas dando abertura para a 

introdução de novos conteúdos. As entrevistas foram realizadas nas próprias empresas e instituições, 

em espaços públicos e privados. Para algumas instituições devido à dificuldade em agendar 

entrevistas presencialmente, as entrevistas foram realizadas através de chamada telefónica e emails.  

As entrevistas presenciais e por chamada foram registadas por escrito ao longo do seu decorrer, 

tendo o cuidado em manter com autenticidade as respostas e comentários. Os dados recolhidos 

estão expostos no Capítulo 4 deste trabalho. 

3.3. Análise de Dados e Apresentação de Resultados 

Na análise de dados pretendeu-se produzir conclusões analíticas e permitir o desenvolvimento de 

interpretações alternativas a partir dos dados recolhidos. Para processar os dados de forma 

adequada é necessária a adopção de uma estratégia. Segundo Yin (1998), as estratégias de análise 

de dados são: padrão combinado, elaboração de explicações, análise de séries temporais, modelos 

lógicos e análise de casos cruzados. Para este trabalho adoptou-se a elaboração de explicações. 

Esta estratégia pretende chegar a conclusões sobre caso, começando com explicações que 

apresentem uma relação com os factos, posteriormente levantando explicações alternativas e por fim 

desenvolver conclusões a partir das explicações que se encontrem mais alinhadas com os factos 

(Yin, 1998). 

A análise dos dados e os respectivos resultados encontram-se no Capítulo 5. Ao longo da análise 

houve o cuidado em fazer o cruzamento entre as diferentes perspectivas dos empresários e das 

instituições de apoio. 

3.4. Limitações da Metodologia  

O Estudo de Caso é alvo de grande criticismo e é considerado um método de investigação menos 

desejável (Yin, 1998). Uma das limitações associada aos estudo de casos é a generalização ou 

validação externa. Segundo Coutinho (2002) “devido às características específicas de certos casos 

estes podem apresentar um carácter irrepetível, sendo que as suas conclusões apenas têm 

aplicabilidade no seu objecto” (Coutinho & Chaves, 2002). No entanto existem casos que permitem 



41 

 

“confirmar, modificar, ou ampliar o conhecimento sobre o objecto que estuda” (Araújo et al., 2008). O 

uso da linguagem na expressão das ideias e a sua descodificação ao longo da análise qualitativa é 

também referida em literatura como uma das limitações. 

3.5. Conclusões da Metodologia 

A metodologia de investigação adoptada neste trabalho corresponde aos estudos de caso. Esta 

metodologia implica a realização de 3 etapas: concepção do estudo de caso, recolha de dados e 

análise de dados. Para a concepção de estudo de caso fez-se um levantamento da literatura 

relevante, definiu-se a amostra de casos e criou-se um guião com questões base orientadoras. Na 

selecção da amostra teve-se a atenção as características das empresas, procurando-se 

heterogeneidade e incluíram-se os principais actores do cluster assim como casos de clusters de 

sucesso a nível nacional. Na recolha de dados realizaram-se entrevistas em profundidade à amostra 

seleccionada partindo do guião pré-definido. Por fim, realizou-se a análise de resultados recorrendo à 

ferramenta análise explicações como forma de chegar a conclusões sobre o caso.  
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4. Estudo de caso: recolha de dados 

Neste capítulo apresenta-se a história da formação da ZIVP com base nos relatos da amostra de 

empresários/gestores. Descrevem-se as principais características técnicas e comerciais da amostra 

das empresas de ZIVP. Apresentam-se as perspectivas das associações empresariais nacionais 

vocacionadas para o Sector do Mobiliário relativamente à evolução da indústria de mobiliário de 

madeira em termos nacionais e da ZIVP. Expõe-se a perspectiva de organismos locais: a CMO, da 

ACISO, da Nersant e da EPO. Descreve-se o trabalho desenvolvido pela CMP e pela APICCAPS 

assim como a forma como geriram os problemas identificados pelos empresários da ZIVP. Apresenta-

se a perspectiva do Departamento da Madeira da ESTGV. 

4.1. História do Cluster  

Da história deste cluster destacam-se os seguintes eventos: o aparecimento da electricidade na 

década de 50 que permitiu a introdução de máquinas eléctricas facilitando o processo produtivo; o 

aparecimento de novos matérias como a placa de aglomerados, na década de 60, que trouxeram 

flexibilidade na produção; a criação da ZIVP na década de 70; o nascimento de empresas de 2ª 

geração na década de 80 e da sociedade Vilarplaca; a entrada em mercados externos no final da 

década de 90; a crise económica provocando um reajustamento das empresas desde o início dos 

anos 2000 até ao momento e o desenvolvimento do projecto Terra do Móvel em 2004 (Figura 19). 

Não foi possível definir com exactidão o aparecimento da indústria na zona, mas segundo o relato do 

Sr. Josué Pereira Dionísio terá sido no ano de 1895. Nessa altura, existiam algumas serrações e 

pequenas oficinas que estavam situadas na própria localidade de Vilar dos Prazeres. 

Em 1930 as fábricas fabricavam de forma artesanal, a principal matéria-prima era a madeira de pinho 

e não realizavam acabamentos (cor e verniz), “trabalhava-se muito, enquanto havia luz do sol”. Os 

artigos mais produzidos eram a cadeira pequena utilizada pelas crianças para a catequese, cadeiras 

de cozinha, arcas para armazenar cereais e para guardar o enxoval, tabuleiros utilizados na matança 

dos porcos, mesas de cozinha, berços, bancos, mosqueiros para guardar produtos alimentares, 

cantareiras e tábuas de engomar. A produção era “escoada de carroça” e de comboio e dirigida ao 

mercado local e a concelhos vizinhos (Torres Novas, Tomar, Vila Nova da Barquinha, Porto Mós) 

através das principais feiras e mercados locais. 

A rede eléctrica foi instalada em 1954 na localidade de Vilar dos Prazeres, sendo uma das primeiras 

localidades da região a adquiri-la. Nessa altura contabilizavam-se cerca de 18 a 20 oficinas. As 

empresas que até à data só trabalhavam com ferramentas manuais adquiriram maquinaria eléctrica, 

“a indústria começou a evoluir”, e os próprios vendedores de máquinas “dirigiam-se à zona com 

catálogos” de ferramentas e máquinas para a indústria. 

Na década de 60, surge uma nova matéria-prima: as placas de aglomerados. Estas vieram alterar a 

forma de fabrico já que este material “era mais fácil de se trabalhar”, ainda assim as fábricas 

continuavam a trabalhar com pinho mas realizando acabamentos. Fabricavam-se principalmente 

camas, estantes, roupeiros e louceiros. A forma de fazer chegar o produto ao cliente também sofreu 
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alterações, os vendedores eram o principal meio de divulgação e a entrega ao cliente passou a ser 

feita através de transportadoras. As fábricas de maior dimensão e capacidade de produção eram os 

Móveis Mendes, Vilarmóvel, Móveis Josué Pereira e Cheinho Lda e Manuel Dionísio. 

Nos anos 78 e 79 as fábricas de maior dimensão migraram, por iniciativa dos próprios 

empresários/gestores, “foi melhor para todos a mudança para a Zona Industrial”, para a atual zona 

industrial de Vilar dos Prazeres. Na altura era uma área de terrenos abandonados, a opção deu-se 

devido ao facto de esta zona permitir o crescimento das instalações fabris sem os condicionamentos 

urbanos a que estavam sujeitos na localidade de Vilar dos Prazeres. Esta alteração assinala a 

formação do cluster. A instalação de electricidade e construção de estradas partiu da iniciativa dos 

empresários/gestores que colaboraram com a Câmara Municipal de Ourém em todo o processo. O 

crescimento da zona foi acompanhado por investimentos em maquinaria mais avançada (de origem 

Italiana, Sueca, Alemã e nacional) que permitiram a “triplicação da produção”. Para estes 

investimentos, os empresários/gestores recorriam principalmente a empréstimos. 

A descolonização das colónias Portuguesas e a consequente integração dos retornados em Portugal, 

é apontada como uma das razões para um aumento significativo de procura de mobiliário no final 

década da 70: “depois da descolonização das colónias é que se verificou mais procura”.  

Um grande número de empresas nasce na década de 80 a partir de colaboradores e familiares dos 

empresários/gestores das empresas de primeira geração. Estes empresários/gestores de segunda 

geração do cluster reconhecem que nessa altura a procura do mercado superava a capacidade 

produtiva das empresas para onde trabalhavam, vendo assim uma oportunidade de iniciar negócio 

próprio. Nessa altura, existia uma grande procura de trabalhos “por medida” e nas empresas da 

primeira geração privilegiavam os trabalhos em série pelo que, neste cenário, e com o know-how já 

adquirido, muitos colaboradores iniciaram negócios próprios para responder aos clientes particulares 

que as empresas da primeira geração rejeitavam.  

A entrada de Portugal na União Europeia em 1986 e o crescente consumo doméstico até aos anos 

90, garantiram um crescimento da indústria apenas através do mercado interno. Em 1998 

contabilizavam-se cerca de 65 a 70 fábricas na zona.  

Nesta altura também surgiram na ZIVP fornecedores da indústria: a Artimol, fornecedor de 

componentes e ferragens e a Vilarplaca, fornecedor de placas de madeira e aglomerados. Em 1989, 

um dos empresários locais chegou mesmo a abrir uma bomba de combustível dotada de um 

restaurante com self-service para dar resposta às necessidades locais. 

Na década de 90, ressentindo-se de um decréscimo do consumo nacional, alguns empresários 

começaram a explorar o mercado espanhol. A qualidade dos produtos garantiu a boa aceitação 

nesse mercado, “devido à qualidade do mobiliário uma parte dos empresários/gestores entraram no 

mercado espanhol”.  

A partir do ano 2000, algumas empresas optaram por explorar e até emigrar para Angola e 

Moçambique, “uma parte dos empresários deslocaram-se para Angola, levaram a maquinaria e 

abriram as próprias instalações”. 
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De 2008 até ao momento verificou-se uma alteração radical na dinâmica do cluster: elevado número 

de falências, mudança de actividade e abandono da indústria. Este período vai ser alvo de um estudo 

mais aprofundado ao longo das entrevistas aos empresários/gestores. 

Figura 19. Cronograma com os principais acontecimentos na ZIVP 

 

4.2. Entrevistas a empresários/gestores da Zona Industrial de Vilar dos Prazeres 

4.2.1. Caracterização da Empresa 

A amostra de empresas dedicava-se a actividades diferentes: fabrico de mobiliário, fornecedores de 

matéria-prima ou comércio de mobiliário através de exposição. O nº de empresas por actividade está 

disponível na Tabela 9. 

Tabela 9. Nº de empresas por actividade para a amostra seleccionada 

Actividade Fabricante Fornecedor Comércio 

Nº de Empresas 10 4 2 

A nível geracional, até que geração a empresa atingiu ou se encontra, e a situação da empresa está 

disponível na Tabela 10. 

Tabela 10. Nº de empresas por situação e geração para a amostra seleccionada 

Geração 1ª Geração 2ª Geração 

Situação Activa Fechada Activa Fechada 

Nº de Empresas 8 2 2 4 
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As fábricas com actividade aberta, na amostra seleccionada, apresentam respectivamente cerca de 

60, 16, 14 e 2 empregados e duas das fábricas apresentam apenas um empregado. 

A classificação da capacidade de produção não foi realizada em termos quantitativos mas sim tendo 

em conta o desenvolvimento da linha de montagem e maquinaria das empresas, o número de 

empregados e própria auto-avaliação dos empresários/gestores relativamente às restantes empresas 

do cluster. Os empresários/gestores classificaram a capacidade de produção como alta, média e 

baixa. Segundo a classificação atribuída, o número de fábricas por capacidade produtiva está 

disponível na Tabela 11  

Tabela 11. Nº de Fábricas por capacidade de produção para a amostra seleccionada 

Capacidade de Produção Alta Média Baixa 

Nº de Empresas 4 3 3 

4.2.2. Perfil do dirigente de topo 

Os empresários/gestores entrevistados desempenham o papel de gestores das respectivas 

empresas. Na sua maioria são os donos singulares das empresas, sendo que em apenas um caso a 

gerência é partilhada com outros sócios. Os empresários/gestores das empresas com baixa 

capacidade de produção dividem-se entre a gestão da empresa e todas as actividades 

administrativas inerentes a uma empresa industrial (facturação, marketing, acções comerciais, etc.) e 

actividade operacional. Empresas com maior capacidade de produção apresentam uma estrutura 

administrativa mais formada, constituída no máximo por 6 elementos.  

Da amostra entrevistada, a grande maioria dos gestores têm entre 55 e 65 anos. Começaram a 

trabalhar na indústria como colaboradores de outras empresas e posteriormente formaram as 

próprias empresas. Em termos de escolaridade têm entre o 4º e o 6º ano. 

Na gestão de uma empresa de 2ª geração, encontra-se o único entrevistado com formação superior e 

que corresponde também ao elemento mais jovem da amostra, cerca 31 anos. 

4.2.3. Investimentos efectuados 

Das entrevistas realizadas aos empresários/gestores, destacam-se os investimentos em maquinaria, 

alterações/ampliações das instalações fabris e criação de espaços de exposição. Todas as fábricas 

realizaram investimentos em maquinaria e em instalações, embora em níveis e alturas diferentes. O 

investimento em áreas de exposição foi realizado apenas por três fábricas com grande capacidade de 

produção. De destacar que das três fábricas com exposição, duas já não se encontram a fabricar e 

encontram-se somente dedicadas ao comércio, sendo que os produtos para venda são provenientes 

de empresas da zona e do norte do país. Da amostra entrevistada, apenas duas empresas realizaram 

investimentos em maquinaria ou instalações nos últimos 10 anos, uma com grande capacidade de 

produção e outra com média. 
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Os empresários/gestores adquiriam máquinas de forma a:  

- responder à procura de novos produtos, “quando surgia um novo modelo de móveis, investia”; às 

necessidades mais específicas de clientes, “neste momento estou a fazer um investimento em 

máquinas para trabalhar o pinho porque tenho um cliente que trabalha com esse material”; 

- substituir a própria mão-de-obra, “quando precisava de meter um empregado, metia uma máquina”. 

Ao longo da existência das empresas também foram realizados investimentos nas instalações fabris 

com o objectivo de: 

- garantir espaço para a nova maquinaria adquirida;  

- integração de novos processos, “investimos em cabines de pintura para fazer os próprios 

acabamentos”;  

- criação de áreas de exposição de produto abertas ao público;  

- imposições legais de forma a garantir o licenciamento das instalações. 

Os empresários/gestores consideraram que o investimento em maquinaria, foi essencial para garantir 

a capacidade de exportação, “se não tivesse essas máquinas não teria capacidade para exportar”. No 

entanto, para alguns empresários/gestores, os elevados investimentos realizados na aquisição de 

maquinaria também são responsáveis pela situação gravosa actual, “olhando parar trás arrependo-

me”. A maquinaria era adquirida em feiras nacionais e internacionais, “íamos a feiras na Alemanha 

quase todos os anos ver modelos”. As máquinas adquiridas eram na sua maioria em segunda mão 

mas também adquiriram maquinaria nova e o customizada, “à medida das necessidades”. 

Os investimentos realizados foram financiados por fundos próprios, recorrendo a empréstimos 

bancários e a apoios comunitários. Num caso pontual, um dos entrevistados refere que a sua 

empresa fez avultados investimentos em equipamentos de forma a garantir conformidade com os 

requisitos do IAPMEI na perspectiva de receberem uma verba, o que não chegou a acontecer.  

Neste momento, alguns empresários/gestores ponderam recorrer a apoios comunitários para fazer 

investimentos em maquinaria, equipamentos ou instalações, mas lamentam a falta de uma estrutura 

de apoio à candidatura. 

4.2.4. Produtos fabricados 

Este subcapítulo pretende apresentar os principais produtos fabricados na ZIVP com base nas 

entrevistas realizadas. 

Da amostra entrevistada verificou-se que os produtos fabricados são destinados maioritariamente 

para uso doméstico, como roupeiros, camas, cozinhas, estantes, mesas e cadeiras. Pontualmente 

verificam-se encomendas para equipar espaços comerciais, serviços ou escritórios. 

Para as empresas com maior capacidade de produção, o mobiliário de quarto e sala com dimensões 

padronizadas apresenta-se como sendo o mais apelativo. Em algumas dessas empresas realizam-se 

trabalhos por medida pontualmente se a encomenda for em elevado número. Uma empresa da ZIVP, 
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com elevada capacidade de produção indicou que o seu core são os roupeiros e cozinhas em kits 

(dimensões normalizadas). 

Os empresários/gestores das fábricas com baixa capacidade de produção consideram que as 

cozinhas são o produto mais rentável por ser muito customizado e por exigir serviços especializados, 

“é necessário ir tirar as medidas a casa dos clientes e ir montar”. 

A rentabilidade por capacidade de produção das fábricas para tipo de produção está esquematizada 

na Tabela 12. 

Tabela 12. Tipo de produção por capacidade de produção para a amostra seleccionada 

Capacidade de Produção Tipo de produção Exemplos 

Baixa Customizado Cozinhas 

Média Em série, com alguns ajustamentos Quartos e Salas 

Alta Em série, sem ajustamentos Quartos, Salas, Cozinhas em Kits 

Em termos de materiais, as empresas trabalham com um largo espectro de materiais: pinho, carvalho, 

melaminas, cerejeira, mogno, castanho, faia, lacados, etc., seguindo as tendências do mercado e os 

“próprios vendedores trazem matérias-primas novas”. 

Os empresários/gestores entrevistados dedicados exclusivamente ao comércio destacam como mais 

rentáveis as vendas de sofás, mobiliário de quartos e de sala. Nestes casos os fornecedores 

encontram-se maioritariamente do norte do país. 

4.2.5. Clientes e canais de distribuição  

Para a amostra entrevistada, os clientes das empresas podem-se catalogar em cliente final, 

revendedores, retalhistas ou construtoras. 

Verificou-se que as empresas com baixa capacidade de produção fornecem o produto directamente 

ao cliente final ou por intermediário de lojas de mobiliário e decoração e neste caso o produto é 

customizado. Empresas com grande capacidade de produção vendem a grandes revendedores, 

como Jom, Aki e Grupo Sonae, a construtoras, como o Grupo Lena, e pontualmente a clientes finais 

domésticos. Os produtos são fabricados em série. 

A classe média da zona centro corresponde ao principal público-alvo das empresas com baixa 

capacidade produtiva devido às “características dos produtos: material, acabamentos, serviço”. Os 

emigrantes da zona também são enumerados, estes “preferem comprar o produto que conhecem”.  

Da amostra de empresas, apenas duas encontram-se actualmente a exportar. Estas empresas 

correspondem às empresas industriais com grande capacidade de produção. Os 

empresários/gestores destas empresas indicam que apostam cada vez mais nos mercados externos 

sendo “cada vez menor a fatia que Portugal representa”. Numa primeira fase do processo de 

exportação, o mercado privilegiado foi o espanhol. Actualmente os países de exportação são diversos 

passando por Angola, Argélia, Venezuela, França, Cabo Verde, EUA e ainda Espanha.  
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Os agentes/vendedores foram uma das principais formas de chegar aos clientes. Dos anos 90 até ao 

início dos anos 2000, muitas empresas eram representadas por vários agentes, não exclusivos, que 

lhes traziam encomendas de todo o país. No entanto, com a retracção do consumo nacional 

reduziram-se ou eliminaram-se por completo os contactos com esses agentes.  

Para os empresários/gestores, o grande entrave na consolidação de exportações está relacionado 

com liquidez, “para exportar é necessário ter fundo de maneio”. Paralelamente existe algum receio 

em trabalhar com mercados externos pois consideram que são “maus pagadores”. 

4.2.6. Estrutura concorrencial  

Em termos nacionais, os empresários/gestores entrevistados referem a concorrência sob a forma de 

regiões: a zona norte, com os concelhos de Paços de Ferreira e Paredes, e a zona centro, com o 

concelho de Pataias e Marinha Grande. A sul do país esta indústria é residual. 

Para os empresários/gestores, a pressão concorrencial exercida por estas zonas tem-se alterado ao 

longo do tempo. O norte dedicava-se à classe média e média alta utilizando madeiras mais nobres, a 

zona de Pataias a uma classe baixa recorrendo principalmente aos laminados e a ZIVP a uma classe 

média, com a utilização preferencial da madeira de pinho. Mas as opiniões não são unanimes, 

empresários/gestores referem que a oferta no Norte nem sempre é de boa qualidade, “era madeira de 

eucalipto bem pintada para disfarçar” e ”os produtos são manipulados”, referindo-se ao facto de as 

empresas do norte comprarem produtos com baixa qualidade e através do acabamento melhorar o 

seu aspecto. Actualmente, e como consequência da crise económica, “o Norte começou a fabricar 

para a classe média mas com mais vantagem em termos de produção”, ou seja, de forma mais 

competitiva que indústria do da ZIVP. 

Relativamente à ZIVP, os empresários/gestores consideram que “não há muita concorrência”, após 

os vários encerramentos e falências, o pequeno número de empresas e a heterogeneidade faz com 

que concorrência interna seja baixa. Uma empresa com média capacidade de produção, revela que 

absorveu muitos clientes de empresas vizinhas, ou para as quais prestavam serviços, que fecharam. 

O aumento de clientes, conduziu a investimentos de forma a responder ao aumento de procura. 

Relativamente a empresas internacionais, os empresários/gestores destacam o IKEA embora com 

perspectivas diferentes. Com a entrada do IKEA no mercado nacional, empresas do cluster que 

fabricavam para grandes revendedores nacionais, viram as encomendas serem reduzidas, “os meus 

clientes sentiram a entrada do IKEA inicialmente e consequentemente também senti”. Empresas com 

um cliente alvo mais diferenciado não se ressentiram porque o público-alvo é diferente, “temos outra 

qualidade”. Outros consideram que inicialmente, com a entrada do IKEA, houve uma redução de 

vendas mas gradualmente os clientes voltaram. 

4.2.7. Posicionamento estratégico e fatores estratégicos 

Os empresários/gestores de empresas com elevada capacidade de produção consideram que as 

suas mais-valias e fatores de diferenciação são: 

- a rapidez, “se for preciso fazer-se rápido faz-se”; e 
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- a quantidade garantindo a qualidade, “estamos a apostar em produto “bonito e barato””. 

Os empresários/gestores das empresas com baixa capacidade produtiva destacam: 

- a flexibilidade, “conseguia fazer tudo o que me pediam”; 

- a customização, “o fazer por revista”; e 

- a qualidade. 

No entanto, o cliente nem sempre reconhece a qualidade superior dos produtos, “o cliente não vê, só 

explicando”. 

Da amostra de entrevistas realizadas, identificaram-se medidas estratégicas adoptadas pelas 

empresas de forma individual: estimulação da produtividade dos empregados com a atribuição de 

prémios; angariação de encomendas convidando os clientes a visitar a exposição e a fábrica, 

“pagávamos a estadia e alimentação mas acabava por ser rentável uma vez que os clientes 

compravam mais”; compra da matéria-prima directamente na fábrica e em grandes volumes de forma 

a ter um preço mais competitivo. 

Em relação a acções de comunicação e marketing, os empresários/gestores das empresas com alta e 

média capacidade de produção demonstram uma crescente preocupação investindo em catálogos, 

sites e páginas nas redes sociais. Estes empresários/gestores também referem a presença em feiras 

como forma de divulgação. Fábricas com baixa capacidade produtiva não realizaram investimentos 

neste sentido embora sejam sensíveis à importância de estarem presentes nas plataformas online. 

As acções ecológicas realizadas pelas empresas limitam-se ao reaproveitamento ou tratamento de 

resíduos: raspas e resinas. As raspas são reutilizadas no aquecimento das estufas das cabines 

pintura e das instalações ou são vendidas para avicultura. As resinas provenientes das pinturas são 

entregues para tratamento. Quando a quantidade de resíduos é pequena, os próprios 

empresários/gestores acabam por lhe conferir um uso doméstico como aquecimento de habitação. 

As principais acções de formação realizadas junto dos colaboradores foram as de cariz obrigatório ou 

relacionadas com a introdução de nova maquinaria. 

As empresas com linhas próprias e criação de modelos correspondem às empresas com média ou 

alta capacidade de produção. Os empresários/gestores revelam preocupação com o design e estética 

dos seus produtos mas não inovam, optam por seguir as tendências do mercado, “pesquisamos o 

que está na moda”. Da amostra entrevistada, apenas um empresário referiu que na sua equipa têm 

um colaborador com formação em desenho técnico/design.  

4.2.8. Respostas à crise económica e financeira 

Os empresários/gestores identificam várias medidas adoptadas pelas suas empresas em diferentes 

alturas que conduziram a uma alteração estratégica: aquisição de maquinaria e alteração/ampliação 

das instalações.  

Em resultado da crise económica e financeira instalada, destaca-se um período de restruturação de 

2006 até à data. Com base nas entrevistas realizadas podem-se identificar dois tipos de respostas: 
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- Desenvolvimento de alguns ajustamentos: despedimentos; realização de investimentos nas 

instalações e maquinaria de forma a introduzir novos processos, “até há 5 anos só vendíamos para 

fábricas da zona; e quando esses clientes faliram investimos em cabines de pintura para fazer os 

próprios acabamentos assim reduzimos o número de colaboradores e aumentamos o números de 

clientes”; e apostando nos mercado externos, “desde a crise nas empresas, em 2009, comecei a 

vender mais para fora” e “desde que surgiram mais dificuldades no sector tenho-me esforçado por 

reduzir custos e exportar”. 

- Mudanças radicais: encerramento de actividade, por opção própria ou por falência, “a fábrica fechou 

em 2006, no final havia falta de trabalho, a fábrica ficou hipotecada devido a dívidas ao banco”; 

mudança de área de negócio, “como acabou a indústria, dediquei-me ao comércio”, “investi numa 

empresa de portas, de venda de vinhos e também numa de decoração”; ou deslocalização das 

fábricas para mercados externos, “muitos dos empresários/gestores que tinham fábricas, após a crise 

acabaram por ir trabalhar lá fora”, referindo-se a mercados externos. Empresários/gestores com 

empresas encerradas vêem o seu património parado por opção própria, evitando vender com o 

mercado em baixa, “mantenho a fábrica e as máquinas porque o mercado está em baixo, vendo 

quando houver procura pelas máquinas”, ou porque não existem compradores interessados. 

Da amostra entrevistada, ambas as empresas dedicadas exclusivamente ao comércio correspondem 

à mudança de área de negócio.  

O encerramento de actividade e despedimentos foram transversais, independentemente da 

capacidade produtiva das empresas. A introdução de novos processos e a aposta em exportação são 

exclusivas das empresas com média e alta capacidade de produção. O número de empresas por 

medidas estratégicas está explícito na Tabela 13: 

Tabela 13. Nº de empresas, para amostra seleccionada, por medidas adoptadas  
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Nº de empresas 6 2 7 2 2 

4.2.9. Projectos interempresariais 

Dos projectos interempresariais desenvolvidos destaca-se a sociedade de empresários/gestores 

locais que deu origem à Vilarplaca. Esta empresa comercializava placas de aglomerados e madeira 

maciça para dar resposta à lacuna local de fornecedores dessa matéria-prima e como forma do 

“dinheiro ficar aqui na zona”. A sociedade formou-se em 1980 e estendeu-se até 2013, depois de um 

processo de insolvência que se iniciou em 2007. Inicialmente era composta por 25 sócios mas ao 

longo da sua vida, muitos dos sócios foram vendendo as suas cotas, sendo que no final só 

permaneceram 4. 
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Segundo os empresários/gestores envolvidos o término da empresa está relacionado com a crise e 

dependência das empresas locais, “os clientes começaram a criar muitas dívidas, passavam muitas 

letras que iam amortizando”. Além disso, os empresários/gestores referem que “os sócios gerentes 

tinham más relações ” e que “havia falta de seriedade em alguns dos sócios”. 

Outro projecto onde intervieram os empresários/gestores da ZIVP é a Terra do Móvel, este projecto 

foi descrito na Introdução do presente trabalho. O número de entrevistados que participaram está 

disponível na Tabela 14. Nem todos os empresários/gestores entrevistados estiveram envolvidos 

neste projecto. Para os pequenos fabricantes o pagamento de cotas elevadas, a exigência dos 

requisitos em termos de qualidade para pertencer ao projecto e a formação de um núcleo dominante 

constituído pelas maiores fábricas, “os empresários/gestores com mais poder juntaram-se e os 

pequenos ficaram de fora”, são apontadas como as causas de não participação ou desistência do 

projecto. 

Os empresários/gestores de fábricas de maior dimensão, participaram e reconhecem a importância e 

benefícios que se poderiam tirar de um projecto desta natureza. No entanto, todos os 

empresários/gestores entrevistados identificaram a mesma causa para o fracasso do projecto: os 

objectivos individuais de cada empresa sobrepunham-se aos do grupo, “a ideia era boa se as 

pessoas fossem sérias”, “a mentalidade dos empresários/gestores prejudicou o projecto, cada um 

tentava safar-se individualmente” e “as empresas foram individualistas, se tivessem trabalhado juntas 

talvez tivessem sobrevivido”. 

Tabela 14. Empresas, para amostra seleccionada, que participaram no projecto Terra do Móvel  

 Participou Participou e desistiu Não participou 

Nº de empresas 10 1 5 

Na sequência do projecto Terra do Móvel, criou-se um showroom, onde as empresas partilhavam o 

espaço de exposição, na zona industrial de Fátima (junto à A1). O contacto directo entre os 

empresários/gestores realçou a postura competitiva interna, ”cada empresa tentava vender o seu 

próprio produto”, “tapavam as exposições para não se ver o trabalho”, referindo-se ao facto das 

empresas manterem a exposição oculta até à abertura do espaço ao público de forma que os 

restantes empresários/gestores não tivessem possibilidade de a ver. Além disso, consideram que a 

localização do showroom não deveria ter sido em Fátima, “devia ter sido na zona”, e que o espaço 

não deveria ter sido utilizado para expor produtos outlet. 

4.2.10. Relações com associações empresariais e a Câmara Municipal de Ourém 

Em relação às associações empresariais os empresários/gestores apresentam uma descrença 

relativamente às vantagens e mais-valias que estes órgãos possam oferecer, “ as associações só se 

ajudam a si próprias, elas sobrevivem e as empresas não”, ”em relação a algumas duvidas 

burocráticas, os contactos não foram muito esclarecedores”, assim como à forma como actuam, “para 

as associações apresentarem algum valor às empresas, têm de aparecer e oferecer ideias para 

enriquecer o conjunto”. No entanto, alguns empresários/gestores consideram que “as empresas 
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também não entram em contacto com as  associações” e inclusive encontram-se interessados em 

tornarem-se sócios, “não sou socio mas pretendo ser num futuro próximo”.  

Dos empresários/gestores entrevistados, indicaram que, na sua maioria, as empresas não se 

encontram associadas a nenhuma associação. Para empresas com menor facturação, o pagamento 

de cotas apresenta-se como o principal entrave para se a associarem. 

Relativamente à Câmara Municipal de Ourém, os empresários/gestores consideram que o suporte à 

indústria foi insuficiente, “deviam ter criado uma empresa para ajudar a indústria”, “nunca ajudaram, 

nunca construíram creches na zona, por exemplo”, a CMO “devia ter organizado melhor a zona 

industrial, se houvesse mais estradas havia mais fábricas”, além disso a CMO trouxe alguns entraves 

ao desenvolvimento da indústria, por exemplo “a câmara não facilitava as licenças”.  

4.2.11. Percepção do cluster: vantagens e desvantagens 

Neste subcapítulo, pretende-se evidenciar a percepção dos empresários/gestores relativamente ao 

facto de se encontrarem inseridos num cluster. 

Os empresários/gestores consideram que é positivo estar inseridos na ZIVP: beneficiaram da 

notoriedade da zona, “era bom a existência de muitas fábricas quando havia escoamento, cada 

fábrica estava dedicada a um tipo de modelo”, “No princípio foi bom quanto mais havia mais se 

vendia”; absorveram trabalhos das outras empresas, “muitas vezes é-me pedido para fazer trabalhos 

para outras fábricas da zona devido à modernidade das máquinas“,“ quando as grandes não querem 

um trabalho, as pequenas querem, assim quanto mais houvesse melhor”; permitia absorver de forma 

mais célere as alterações no mercado e na indústria ,“acabavam por ir uns atrás dos outros”; e além 

disso beneficiavam da existência de fornecedores locais, “ter a Artimol por perto é uma vantagem”. 

Pela negativa, os empresários/gestores destacam o aumento do custo de mão-de-obra, “a 

rotatividade do pessoal inflacionou os ordenados”, “há 30 anos toda a gente queria trabalhar por 

conta própria, ganhava-se pouco como empregado, depois virou, os empregados ganhavam mais 

porque havia muita necessidade”. A elevada concorrência também foi apontada como uma 

desvantagem de estar presente na ZIVP. 

4.2.12. Fatores que promoveram a situação actual 

A amostra entrevistada destaca, de forma unanime, os problemas financeiros das empresas, “havia 

muitos créditos malparados”, “não havia dinheiro, só havia letras a circular”, assim como a quebra de 

consumo, “a culpa foi toda da crise, não havia quem comprasse o artigo”. 

A dificuldade de acesso à banca também é amplamente mencionada, “actualmente o nosso problema 

prende-se com a tesouraria e a falta de crédito”, “a banca não ajudou na altura, as empresas não 

tinham fundo de maneio para comprar matéria-prima e suportar os encargos”, “os fundos para PME 

exigem que as empresas cumpram muitos requisitos”. 

Os empresários/gestores também referem a falta de capacidades de gestão, “os 

empresários/gestores não apresentam um perfil de gestores”, “o estado devia ter ajudado a indústria, 
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ajudado a gerir as empresas de quem não estava capacitado”, “as empresas iludiram-se, davam 

passos maiores que as pernas”, “a má gerência pode ser uma das razões”, “houve falta de 

capacidade dos empresários/gestores, era mais fácil pedir insolvência”. 

Os empresários apontam a falta de intervenção do Estado e os seus órgãos assim como as suas 

medidas, “O governo devia apoiar mais a indústria portuguesa, a justiça não funciona, têm clientes 

com dívidas que não conseguem resolver”, “a carga de impostos também é pesada”, “a ASAE 

também trouxe muitas despesas para as pequenas empresas”. 

Referem que os problemas familiares e geracionais condicionaram a sobrevivência das empresas, “as 

razões para se chegar a este ponto foram: 50% relacionadas com os fundos + 30% familiares + 20% 

problemas da crise”, “vendi a minha cota, as relações de gestão não estavam boas”, “fechei porque o 

mercado estava péssimo, os clientes estavam a falir, os filhos não iam seguir o negócio”, “com os 

pais correu bem, os filhos é que estragaram, os filhos achavam que só eles é que tinham 

capacidades inovadoras”. 

Alguns empresários/gestores também referem a dependência do mercado nacional, “quem trabalhava 

só no mercado nacional teve dificuldades”, “a maioria das empresas ainda consegue sobreviver 

graças a esses mercados (angolano e moçambicano)”. 

4.2.13. Perspectivas futuras 

Relativamente ao futuro das empresas, da ZIVP e da indústria as opiniões são diversas. Alguns 

empresários/gestores consideram que está dependente da evolução da construção e do consumo, “o 

futuro vai ser complicado, algumas fábricas vão acabar por fechar se a construção não mudar”, “não 

vejo futuro enquanto não crescer a economia e a construção”. Outros referem que a indústria se irá 

manter mas noutros contornos, “nos próximos tempos vai haver estabilização e alguma renovação 

mas de uma forma diferente da que aconteceu até agora: com inovações e indo à procura de outras 

necessidades (produtos mais funcionais, que não seja necessário investir tanto dinheiro)”, “A indústria 

vai continuar, as pequenas empresas vão deixar de existir, algumas ficaram e tentaram acompanhar 

o mercado, é preciso que entre uma nova geração”, “em termos nacionais não vai fechar 

completamente, é preciso inovar embora tudo se copie”. 

Empresários/gestores das empresas com média e alta capacidade produtiva apresentam uma 

perspectiva mais positiva relativamente ao mercado, “o mercado nacional está a melhorar”, “vão 

aparecer novas empresas porque o mercado existe “.  

Alguns empresários/gestores também referem que estão desapontados com a indústria, “a indústria 

não compensa, é uma “labuta” muito grande e os encargos são muito grandes”, “é difícil fazer alguma 

coisa quando se está a competir com mercado de escravos”, “enquanto não houver poder de compra, 

não vale a pena investir na indústria”. 
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4.3. Entrevistas a outros Actores do Cluster e Casos de Estudo 

4.3.1. Associações Empresariais nacionais: APIMA e AIMMP 

Como foi referido no primeiro capítulo do presente trabalho, em termos nacionais a Indústria do 

Mobiliário encontra-se representada pelas associações empresariais AIMMP e APIMA. Foram 

realizados contactos com ambas as associações, no sentido de identificar o papel desempenhado por 

essas associações e recolher a visão sobre o Sector do Mobiliário, em termos nacionais e ao nível da 

ZIVP. Foi realizada uma entrevista ao Gestor de Projectos da APIMA, Dr. Gualter Morgado, e 

registados os pontos mais importantes do discurso do Dr. Vítor Poças, da AIMMP, realizado ao longo 

da conferência sobre o Sector das Madeiras e Mobiliário promovida pelo Jornal de Leiria. 

Actividades das associações 

Em relação ao papel desempenhado por cada associação, o Dr. Gualter Morgado referiu que relação 

entre a APIMA e a AIMMP é “complementar”. A APIMA dedica-se exclusivamente à fileira casa, como 

mobiliário, decoração e colchoaria enquanto a AIMMP apoia a fileira constituída por empresas de 

“abate/serração, painéis, carpintarias, mobiliário e comércio”. Ambos os entrevistados consideram 

que estar associado “gera resultados” no entanto a iniciativa tem de partir dos próprios 

empresários/gestores, “quem não aparece, esquece-se” e ”os empresários/gestores devem vir ter 

connosco, não podemos chegar a todos”.  

O Dr. Gualter Morgado salienta que o trabalho desenvolvido pela APIMA junto das empresas é 

individual, “feito com cada uma das empresas”, e garante um plano de crescimento para as empresas 

realizado “passo a passo”. Destaca ainda que as empresas “não podem ir a feiras sem preparação” e 

que alguns certames têm requisitos muito exigentes. 

As missões empresariais são largamente promovidas por ambas as associações, através de acções 

de esclarecimento sobre os países ou através fundos. A APIMA “marca presença nos certames mais 

relevantes” para a fileira, como o de Milão, Alemanha, Madrid, Reino Unido e Singapura. Mercados 

Africanos, como Angola e Moçambique, são facilitados através do AICEP. Não estão presentes em 

feiras na América Latina devido às “elevadas restrições à entrada”, neste caso o contacto com estes 

países é feito através da feira de Miami, Estados Unidos da América. Dr. Vítor Poças revela que 

mesmos com os esforços realizados no sentido de promover a exportação, “as empresas não estão 

para aí viradas: para exportar é necessário ter vantagens competitivas e ter dentro das empresas 

pessoas com capacidades linguísticas e comerciais”. 

Em termos de formação, Dr. Vítor Poças demonstra-se sensível ao facto de o Centro de Formação do 

Sector estar distante, fixado em Lordelo, embora tenham sido realizadas algumas formações em 

Leiria. No sentido de responder às necessidades locais, a AIMMP pretende criar um centro de 

formação em Leiria como extensão da de Lordelo. Dr. Gualter Morgado considera que a APIMA 

“informa mais do que forma”, segundo o entrevistado as associações empresariais locais é que 

deverão ter esse papel.  
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A Indústria: cenário nacional e local 

Em relação aos elevados encerramentos de empresas do Indústria do Mobiliário de Madeira em 

termos nacionais, o Dr. Vítor Poças e o Dr. Gualter Morgado consideram que se deve ao facto de 

corresponder a um quadro de empresas muito dependentes do consumo nacional, “as empresas que 

não tinham iniciado o processo de exportação, sentiram muitas dificuldades”. Além disso, o Dr. 

Gualter Morgado refere a dependência das empresas dos grandes distribuidores, “o método mais fácil 

era vender a grandes fornecedores, se as empresas não apresentassem sistematicamente uma 

oferta ao nível, eram descartadas”. Dr. Vítor Poças refere ainda que “devido à falta de skills, as 

empresas encerraram ou encontram-se a “sobreviver”. Para empresas com capacidades 

exportadoras, ambos referem que estas conseguiram aumentar as exportações, “estamos a substituir 

outras empresas porque estamos a fazer melhor”.  

Em termos locais, o Dr. Vítor Poças refere que comparativamente houve um número superior de 

empresas a encerrar no concelho de Paços de Ferreira. Segundo este entrevistado, este facto 

prende-se com a falta de iniciativas de exportação por parte das empresas aí situadas, ”a zona 

beneficiou da imagem de marca associada, levando-os a acomodarem-se ao mercado interno”. Em 

relação ao Concelho de Paredes considera que, “embora a marca Rota dos Móveis, tivesse pouca 

visibilidade”, as empresas encontram-se a aumentar o volume de exportação.  

Em relação à ZIVP, o Dr. Gualter Morgado refere que tem conhecimento de que esta “sofreu bastante 

e poucas empresas sobreviveram com a crise económica”. Quando questionado sobre os fatores que 

diferenciam a sobrevivência das empresas dos Clusters do norte do país das empresas da ZIVP, o 

entrevistado indica que a “cenário é igual mas as proporções são diferentes - o número de empresas 

é bastante superior nessas regiões”. Além disso, referiu a importância das associações empresariais 

dos concelhos de Paços de Ferreira e Paredes que actuaram localmente promovendo iniciativas e 

estimularam as empresas.  

Para o Dr. Gualter Morgado, de futuro as empresas da ZIVP têm de fazer uma auto-análise ajustada, 

tendo em conta o volume de negócios e os objectivos pretendidos pois “muitas empresas têm 

projectos megalómanos”. Segundo este, a lacuna de incorporações tecnológicas em algumas 

empresas do ZIVP não é limitativa desde que as empresas tenham “know-how”. Além disso, o 

entrevistado também considera que as empresas da ZIVP podem tirar partido da proximidade de 

Fátima, direccionando a indústria para nichos de mercado religiosos. 

Para projectos de natureza interempresarial como a Terra do Móvel, o Dr. Gualter Morgado considera 

que é necessário “haver uma articulação muito forte”. Refere ainda que por todo o país houve 

projectos semelhantes “mas não vingaram”.  

Paredes: o cluster em crescimento 

Ao longo da entrevista ao Dr. Gualter Morgado ficou clara a relevância, em termos nacionais, do 

Cluster do Concelho de Paredes. O entrevistado refere que o Cluster de Paredes “foi sempre muito 

superior ao de Paços de Ferreira” sendo que a indústria de Paredes se encontrava “direccionada para 

a distribuição” enquanto Paços de Ferreira “era mais virado para a exposição” de produtos. No 
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entanto, com a instalação da fábrica do IKEA no concelho, o volume de produção de Paços de 

Ferreira adquiriu relevo.  

O franco crescimento em termos de volume de negócios do concelho de Paredes é, segundo o 

entrevistado, resultado das empresas que iniciaram o processo de exportação antes da última crise 

económica: confrontadas com a redução no consumo nacional, as empresas do concelho voltaram-se 

para o exterior. O aumento do volume de exportações e o elevado número de empresas ali existentes 

provocou uma reorientação produtiva das empresas: com aumento do volume de exportações, surgiu 

a necessidade de produzir rápido e com qualidade; limitadas na capacidade de resposta as empresas 

exportadoras iniciaram subcontratações a empresas vizinhas; com encomendas em quantidades 

elevadas as empresas subcontratadas aumentaram a especialização e neste momento o nível de 

especialização é elevado, “algumas empresas só fazem estofos, outras só cadeiras”. 

Além disso, Dr. Gualter Morgado refere que as empresas exportadoras implementaram melhorias no 

design dos seus produtos: passaram de uma “fase de seguidores” e actualmente “antecipam 

colecções”. Segundo o entrevistado, esta alteração era necessária: a pequena dimensão das 

empresas não permite criar valor através da produção em escala desta forma “é necessário fazer 

lançamento de tendências uma vez que vai criar valor”. 

Em relação à ligação da indústria ao meio académico, Dr. Gualter Morgado refere que no norte do 

país essa ligação existe mesmo que seja “imperfeita” (“os timings e as linguagens são diferentes”). A 

localização central do Clusters de Paredes é apontada como uma mais-valia na integração das 

empresas com Universidades, “as empresas encontram-se no centro de um triângulo entre o Porto, 

Bragança e Vila Real”. Em termos tecnológicos, Dr. Gualter Morgado refere que as empresas do 

norte “sempre acompanharam a evolução tecnológica”.  

Dr. Gualter Morgado refere que neste momento, devido ao seu crescimento o cluster de Paredes tem 

uma necessidade de mão-de-obra com know-how. 

4.3.2. Associações Empresariais locais: ACISO e Nersant 

De forma complementar, neste subcapítulo pretende-se expor as visões das instituições locais de 

apoio à indústria. Foi realizada uma entrevista à Dra. Purificação Reis, directora executiva da ACISO, 

e estabelecidos contactos por email com o Dr. António Campos, Presidente da Comissão Executiva 

da Nersant. 

ACISO 

Sobre o papel desempenhado pela ACISO, a Dra. Purificação Reis, considera que a associação 

“oferece todo o tipo de apoio desde que haja interesse da parte dos empresários/gestores”. Neste 

momento, a ACISO “veicula informação e mantém contacto com a Câmara do Comércio”, além disso 

apoiam a exportação promovendo sessões de esclarecimento sobre vários países (Moçambique, 

Argélia, etc.), “mas não existe muita adesão dos empresários/gestores, que dizem que serem 

mercados complicados”. Em relação a missões empresariais, indica que não as têm realizado uma 
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vez que consideram “que não é efectivo em termos de concretização: a percepção não é positiva, é 

mais produtivo ir com contactos já pré estabelecidos”. 

Relativamente à ZIVP, a Dra. Purificação Reis revela que a ACISO não tem conhecimento das 

empresas que existem e tem dificuldades em fazer um levantamento uma vez que a ZIVP “não 

corresponde a um plano de urbanismo da Câmara, é composto por entidades privadas” embora 

considere que o levantamento das empresas e dos terrenos para venda da zona pudesse ser 

“positivo de forma a facilitar negócios”. Sobre as empresas da ZIVP, a Dra. Purificação Reis refere 

que “quem não se internacionalizou tem dificuldade. Em alturas de crise o mercado é selectivo: a falta 

de capacidade financeira, a ausência de formação de gestores e burocracias que ocupam muito 

tempo útil das PME” tornam as empresas vulneráveis e menos competitivas. A Dra. Purificação Reis 

refere ainda que os empresários/gestores locais não tiram partido da marca “Fátima”. 

Em relação ao Projecto Terra do Móvel, a Dra. Purificação Reis teve contacto como directora da EPO. 

Do lado dos alunos que estiveram envolvidos no projecto Terra do Móvel colaborando com as 

empresas, considera que a contribuição deste foi reduzida uma vez “teriam entre 16 e 17 anos”. Na 

sua perspectiva, as razões que conduziram ao fracasso do projecto são maioritariamente relacionais, 

“é difícil congregar esforços quando há históricos relacionais complicados”, indica ainda que “não 

assistiu a mudanças no design mesmo com a participação dos designers Italianos”. A localização do 

showroom também foi criticada pois considera que “um showroom em Fátima não traz valor 

acrescentado” já que “é necessária uma coerência” entre os produtos e local de exposição.  

Nersant 

Foram realizados contactos com a Nersant no sentido de agendar uma entrevista, mas por falta de 

resposta esta não se realizou. No entanto, obteve-se algum feedback sobre o contributo da Nersant 

no Projecto Terra do Móvel, através de uma resposta por email. 

Segundo o Dr. António Campos “a Nersant liderou um projecto sobre o sector das Madeiras, que 

tinha como marca a Terra do Móvel” tendo como parceiro o Município de Ourém. No entanto, 

considera que “o trabalho nada teve a ver com a zona industrial” de Vilar dos Prazeres. Além disso, 

refere que “o projecto foi concretizado por uma associação local de empresários/gestores do sector” 

desta forma “a Nersant foi um dinamizador mas depois deixou que localmente fossem identificadas e 

dinamizadas as potencialidades do sector”.  
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4.3.3. Câmara Municipal de Ourém 

Pela CMO foram realizadas entrevistas aos Departamentos de Planeamento e Ordenamento do 

Território, pela Dr.ª. Célia Reis e a Dr.ª Eugénia Oliveira Lopes, e ao Departamento Estratégico pelo 

presidente Dr. Paulo Fonseca. 

Departamento de Planeamento e Ordenamento do Território 

A Dr.ª Célia Reis e a Dr.ª Eugénia Oliveira Lopes, indicaram que a ZIVP não é considerada uma Zona 

Industrial, em termos urbanísticos, uma vez que não foi alvo de um Plano de Pormenor, “a ZIVP é 

considerada um Espaço Industrial no Plano Diretor Municipal (PDM)”. Segundo as entrevistadas, o 

PDM actual é de 2002 e encontra-se desadequado à realidade, “foi feito à pressa”.  

Em relação ao levantamento de empresas da ZIVP, referem que o levantamento não está actualizado 

pois não têm dados relativamente às empresas que encerraram actividade: “as empresas não dão 

baixa”. 

Departamento Estratégico  

Em entrevista ao Dr. Paulo Fonseca, presidente da CMO, foram evidenciadas as actividades 

económicas estratégicas do concelho: o turismo, a construção civil, as madeiras e mobiliário, a 

serralharia, a actividade comercial e a agricultura. No entanto, “devido à crise que se vive há anos em 

Portugal o sector da construção civil e o mobiliário sofreram quedas assinaláveis”.  

No desenvolvimento de estratégias empresariais, o Dr. Paulo Fonseca refere que a CMO estabelece 

uma parceria com a ACISO e as actividades municipais seguem a linha orientadora das estratégias 

desenvolvidas por esta parceria. Além das estratégias globais existem intervenções pontuais 

realizadas junto das empresas e destaca a proposta de intervenção junto da indústria do mobiliário na 

ZIVP. Esta intervenção procurava implementar uma estratégia de forma a inverter a tendência de 

encerramentos e falências. A proposta foi realizada em conjunto com o IAPMEI, o governo e a 

associação do projecto Terra do Móvel. A proposta passava por criar uma empresa nova, “inovadora 

e administrada com profissionalismo para a internacionalização e modernização”. A empresa teria 

como accionistas os empresários existentes e o próprio estado sob a forma de capital de risco e 

adquiriria todas as outras empresas existentes “beneficiando de um apoio público para fusões e 

aquisições liderado pelo IAPMEI”. A proposta acabou por não ser aceite pelos empresários que 

alegaram que segunda ela deixariam de ser “donos da sua empresa” e “insistiram na resistência 

individualizada”.  

Relativamente a apoios da CMO à indústria, o entrevistado indica que o Município de Ourém 

apresenta uma rede de parcerias em todo o mundo disponível para empresas e que sendo utilizadas 

“é meio caminho andado para o sucesso”. No entanto, segundo o entrevistado as indústrias não tiram 

partido dessa rede.  

Em relação ao facto da visão estratégica do PDM de Ourém ter prejudicado a ZIVP, o presidente da 

CMO concorda mas considera que “há muitos outros fatores que derivam da mentalidade” que 

prejudicaram o cluster. Para o entrevistado a indústria do mobiliário “não teve investimentos em 
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dimensão, design, agressividade competitiva e inovação durante décadas, por estar baseado numa 

economia familiar”, tendo o Município “afirmado e chamado a atenção, para a necessidade de 

aumentar a dimensão, a inovação e para internacionalizar”, mas considera que “as ideias ainda são 

muito pouco acolhidas”.  

Para projectos futuros junto da indústria do mobiliário da ZIVP, o entrevistado indica que o “Município 

tem vocação para assumir uma parceria activa com os representantes dos empresários e seguiremos 

sempre essa via”. 

Em relação a Fátima considera que “quanto melhor estiver um, melhor estão todos os vizinhos”, 

referindo ao facto de que os empresários do concelho podem beneficiar do seu dinamismo. 

4.3.4. Escola Profissional de Ourém  

Segundo o Eng.º António Évora, a EPO surgiu em 1994. Nessa altura os cursos eram definidos de 

forma a dar resposta “às necessidades do concelho”. Hoje em dia, o entrevistado refere que a 

selecção dos cursos pretende ir de encontro, não só às necessidades do concelho mas de toda a 

região. Outro fator que influencia a permanência dos cursos é a procura, “existe uma selecção 

natural: o curso de construção civil desapareceu porque os alunos não estavam interessados”.  

O curso Projectista de Mobiliário iniciou-se com a formação da escola e manteve-se até ao ano 2006. 

No início o curso “teve muito sucesso, os alunos tinham emprego” mas acabou por ser substituído por 

o curso Técnico de Design uma vez que “é mais abrangente”. Muitos dos alunos com formação em 

Projectista de Mobiliário optaram por seguir o ensino superior, parte dos alunos encontra-se a 

trabalhar na área e alguns mudaram radicalmente de área. Os alunos que ingressam no curso de 

Técnico de Design têm saída em empresas de design gráfico e de moldes. 

Das relações da EPO com outros organismos, o entrevistado refere que se privilegia a relação com 

as empresas e desenvolvem-se protocolos com empresas dentro e fora do concelho. Em relação a 

associações empresariais a ligação com a ACISO dá-se de forma natural já que corresponde a uma 

das entidades proprietárias da escola. A relação com instituições de ensino superior também é feita 

através de protocolos. A EPO realiza Cursos de Especialização Tecnológica (CETs) promovidos pelo 

IPL e IPT e sempre que necessário têm acesso aos laboratórios de ambas as instituições superiores.  

Em relação à Terra do Móvel o entrevistado frisou que na altura do projecto não se encontrava na 

EPO. Para o entrevistado, a ZIVP não voltará a ser uma zona exclusiva da indústria do mobiliário de 

madeira uma vez que as instalações das empresas que fecharam foram ou serão vendidas e as 

áreas de negócio que se vão fixar vão ser de outra natureza. 

Entrevista com antigo aluno da Escola Profissional de Ourém 

Foi realizada uma entrevista a um antigo aluno do curso de Projectista de Mobiliário da EPO. Este 

considera que as valências adquiridas com o curso foram de encontro à procura do mercado, “o curso 

era completo”.  

Numa fase inicial de carreira, trabalhou numa das grandes empresas da ZIVP onde “projectava 

maioritariamente cozinhas”. Da experiência destaca negativamente a cultura fechada e de 
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desconfiança entre os empresários/gestores, “ninguém podia saber o que se andava a passar” dentro 

das empresas. 

Neste momento, encontra-se a trabalhar na área de formação, contrariamente à maioria dos colegas 

do curso que frequentou. O entrevistado desenvolve projectos de carpintaria numa empresa com 

actividade no sector da construção civil e revela que “tem muito trabalho”. A empresa trabalha 

bastante no mercado britânico e por isso considera que este é um dos mercados que os 

empresários/gestores da zona deveriam optar no sentido de recuperarem da situação actual. 

4.3.5. Departamento da Madeira da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 

Em entrevista ao Eng.º João Luís Pereira, elemento da direcção do Departamento da Madeira da 

ESTGV, ficou esclarecido que a actual Licenciatura em Tecnologia e Design de Mobiliário veio 

substituir a anterior Licenciatura em Engenharia da Madeira.  

A substituição das licenciaturas está relacionada com “problemas demográficos e diversidade de 

oferta”, segundo o entrevistado a Licenciatura em Engenharia da Madeira estava com “um problema à 

entrada, embora fosse muito solicitado à saída”.  

A Licenciatura em Engenharia da Madeira surgiu em 1988 e as razões do seu nascimento neste 

Politécnico devem-se, segundo o entrevistado, a “razões políticas” já que não existe uma malha 

relevante da indústria nas proximidades. Desde a formação da Licenciatura em Engenharia da 

Madeira, garantiu-se uma média de 17 e 21 alunos por turma e nos últimos 10-15 anos verificava-se 

uma elevada procura por estes licenciados. No entanto em 2007 não tiveram candidatos e foram 

“forçados a encontrar soluções”. As vagas do programa +23 e os CETs, colmataram o problema de 

ausência de candidaturas. Ainda assim em 2012, por imposições externas o curso sofreu 

transformações em termos de conteúdos adquirindo o nome Licenciatura em Tecnologia e Design de 

Mobiliário. Segundo o Eng.º João Luís Pereira a introdução da palavra “design” na designação da 

Licenciatura poderá tornar o curso “mais apelativo à entrada” atraindo mais alunos. Em termos de 

procura no mercado poderão sentir-se reduções uma vez que as empresas não se encontram 

familiarizadas com a nova designação do curso. 

Em relação à dificuldade de captação de alunos, o entrevistado refere que este fenómeno se verifica 

em mais cursos disponibilizados pelo Politécnico e associa esse facto a “modas”, “problemas de 

comunicação” e “redução de saídas profissionais”  

O entrevistado revela ainda que a nova Licenciatura em Tecnologias da Madeira leccionada na 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF) surgiu na sequência da iniciativa da 

CMP. Para colmatar a falta de formação superior no Norte do país desenvolveu-se um intercâmbio 

entre a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu e a Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Felgueiras.  
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4.3.6. Câmara Municipal de Paredes 

Através dos contactos estalecidos com a CMP foi possível entrevistar o Presidente, Dr. Celso 

Ferreira.  

Quando questionado sobre o papel das Câmaras Municipais em relação às empresas do concelho, o 

entrevistado considera que a estratégia adoptada por cada Município está intimamente ligada ao 

perfil do autarca que o lidera. No Concelho de Paredes, a Câmara apoia as empresas em diversos 

níveis: as empresas são isentas de Imposto Municipal do Imóveis e a CMP representa as empresas 

nas candidaturas ao AICEP. Além disso, a CMP têm feito um esforço na captação de investimento, 

“temos uma equipa de captação de investimento”, esta equipa tem “conseguido atrair empresas de 

áreas variadas: cabos, gruas, dispositivos médicos”. A CMP também estabelece contacto com as 

Universidades da região (Porto, Aveiro, Matosinhos) de forma a responder às necessidades sentidas 

pelas empresas. Promoveu a criação da Licenciatura em Tecnologias da Madeira na ESTGF. O 

objectivo da criação do curso prendeu-se com a necessidade de substituir os empresários na gestão 

das empresas já que os empresários “cada vez mais assumem funções comerciais”. 

O entrevistado indicou que actualmente “50% da população activa trabalha directa ou indirectamente 

com a Indústria do Mobiliário” e que, por ser uma indústria com tanto impacto, a CMP tem vindo a 

desenvolver projectos que a promovam. Em 1982, organizou a Parmóvel, uma feira conjunta de 

empresas dos concelhos de Paços de Ferreira e Paredes. Após algumas edições, as empresas de 

Paredes abandonaram o projecto, “os empresários queriam ir para Lisboa”. No entanto, o concelho de 

Paços de Ferreira manteve o projecto mas atribuiu-lhe o nome de Paços de Ferreira-Capital do 

Móvel. Para o entrevistado, o projecto Paços de Ferreira-Capital do Móvel “é o primeiro caso de 

sucesso de marketing territorial”. A Câmara Municipal continuou a desenvolver projectos desta 

natureza, como a exposição Decor Decor. Nesse projecto decoraram um palacete numa das 

principais artérias da cidade do Porto com o mobiliário produzido na zona e recorrendo a decoradores 

conceituados. Para o entrevistado, esse projecto permitiu identificar o percurso a seguir de forma a 

promover eficazmente a indústria, “os móveis eram maus esteticamente, descobrimos que não era 

esse o caminho”. O Art on Chairs foi o projecto que se seguiu e que se estende até ao momento.  

Questionou-se o Dr. Celso Ferreira sobre de que forma as empresas de Paredes vivenciaram as 

questões críticos sentidos pelas empresas da ZIVP tais como o elevado número de encerramentos 

com a crise económica, as limitações tecnológicas, os problemas de sucessão e as dificuldades na 

ligação ao meio académico. O Dr. Celso Ferreira refere que houve uma redução significativa do 

número de empresas da indústria de mobiliário no concelho, “em 2009 estávamos com 1 268 

empresas e em 2015 cerca de 800 empresas”, no entanto o volume de negócios aumentou. Em 

relação ao desenvolvimento tecnológico das empresas, o entrevistado considera que o nível de 

desenvolvimento das empresas de Paredes é semelhante às da ZIVP, “as empresas estão bem 

apetrechadas”, embora refira que o futuro das empresas não passa só pelo nível de tecnologia. Este 

está condicionado pela “redução do consumo nacional e uma necessidade de adaptação muito 

rápida”. No Concelho de Paredes, poucas empresas encerraram por dificuldades associadas à 

http://www.estgf.ipp.pt/
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passagem geracional sendo que a maioria das empresas se encontra a ser gerida pela segunda 

geração.  

Em relação ao crescimento orgânico da ZIVP, o entrevistado considera que não deve ser considerado 

uma ameaça, “as empresas são pessoas, as iniciativas têm de partir das empresas”. Quando 

questionado sobre o potencial da marca “Fátima”, Dr. Celso Ferreira considera que é “uma 

oportunidade enorme” devido à circulação de um volume enorme de pessoas na zona.  

Art on Chairs 

Por ser o actual projecto direccionado para o Sector de Mobiliário da CMP, o Art on Chairs vai ser 

alvo de uma análise mais exaustiva. Segundo o Dr. Celso Ferreira, o projecto surgiu para colmatar a 

“falta de criatividade” e pretende fomentar a incorporação de design nas empresas do Sector do 

Mobiliário. O entrevistado indica que o concelho de Paredes se encontra munido de toda a cadeia de 

valor, desde a serração ao comércio, e encontra-se completo em todas as áreas com excepção da 

“criação”. Para introduzir a “criatividade”, a CMP criou uma plataforma online onde se estabelece a 

ligação entre os empresários e os designers. Na plataforma as empresas têm acesso ao portefólio 

dos designers e estes têm a possibilidade de entrar em contacto com os empresários. O entrevistado 

considera que existe uma grande distância entre os objectivos da indústria e as Universidades, “os 

designers saem muito agarrados aos conceitos académicos, têm de ser mais Mundo” o que dificulta o 

trabalho em conjunto. Através da plataforma, as interacções entre os dois meios são facilitadas. As 

empresas envolvidas no projecto são de todas as naturezas, “existem empresas muito tradicionais e 

humildes” e empresas internacionais.  

O Presidente da Câmara de Paredes indica que os primeiros documentos associados ao projecto são 

de 1999 e a primeira edição realizou-se em 2012. A distância temporal entre a idealização e a 

execução do projecto é associada à dificuldade de atribuição de Fundos Comunitários pelas 

Entidades Gestoras. O projecto foi inspirado em casos de estudo como Barcelona, Roterdão e Dublin, 

sendo o último o que mais se aproxima. O entrevistado refere que na fase inicial do projecto, não 

sentiram apoio das empresas, ”a maioria das empresas de fabrico de cadeiras não se associou ao 

projecto” uma vez que ”as empresas acharam o projecto megalómano”. Em 2014 foi-lhe atribuído o 

prémio RegioStars de melhor projeto do ano pela Comissão Europeia na categoria smarth growth. 

Actualmente, sente apoio dos diversos actores do projecto e refere que “hoje em dia ninguém tem 

coragem de dizer que não aos pedidos de fundos”. 

Em relação ao envolvimento da CMP no projecto, o entrevistado assume que a CMP encontra-se a 

liderar, “assim os empresários confiam mais”, mas quando estiver em “velocidade de cruzeiro” 

pretendem delegar o projecto. Neste momento, estão a preparar o primeiro spin off. Este pretende 

juntar 10 empresas numa rede de cooperação e criar uma marca de produtos de valor acrescentado, 

assim “criam escala a atacamos mercados externos”. De futuro, pretendem afinar a metodologia mas 

mantendo o modelo. Considera que até ao momento, tem sido um projecto positivo, as empresas têm 

participado, trabalhando com os designers e atraindo novos trabalhos.  



63 

 

4.3.7. APICCAPS 

O Dr. Carlos Silva do Gabinete de Estudos e Monitorização de Projectos da APICCAPS confirmou 

que os problemas relacionados com o envelhecimento dos gestores, a passagem geracional, a falta 

de competências de gestão dos gestores, a falta de investimento em marketing, a falta de formação e 

inovação e as dificuldades no acesso à banca são “efectivamente transversais a todos os sectores da 

economia portuguesa, em especial aos mais tradicionais, pelo que naturalmente, também ocorrem no 

cluster do calçado”. Em relação a esses problemas, o entrevistado refere que “o cluster do calçado 

tem conseguido preparar-se ao longo dos tempos para responder a esses desafios da melhor forma”, 

sendo que os Planos Estratégicos do cluster do Calçado desenvolvidos pela APICCAPS “pretendem 

preparar as empresas o melhor possível para dar resposta a estes (e outros) desafios”. 

Em relação à competitividade interna e relações entre os vários elementos do cluster, o entrevistado 

refere que “o cluster é bastante coeso em diversos aspectos: na prossecução de uma estratégia 

comum, na comunicação que é feita pelo sector, na própria colaboração produtiva entre empresas”. A 

boa relação entre as empresas reflecte-se no regime de subcontratação de empresas mais pequenas 

já que estas complementam a capacidade produtiva de unidades mais estruturadas que participam 

em feiras e que desenvolvem novos produtos. 

O plano estratégico desenvolvido pela APICCAPS está disponível no documento: 2020 Footure – 

Plano Estratégico Cluster do Calçado. Nesse documento é referida a necessidade de “sofisticação e 

criatividade” para contrariar a vantagem custo de produtores de outras origens. A necessidade de 

manter um uma base produtiva forte em território nacional próxima dos principais mercados também é 

destacada, esta vai garantir flexibilidade e rapidez de resposta que não esta ao alcance de mercados 

longínquos. Os alicerces estratégicos são: qualificar e rejuvenescer (atrair jovens e qualificar, 

formação para a gestão de topo, design como fator de diferenciação, empreendedorismo, intelligence 

para o processo estratégico); inovar (materiais e componentes, design de produtos, equipamentos e 

processos, desenvolvimento sustentável e responsável), internacionalizar e comunicar (campanha de 

imagem colectiva, internacionalização da cadeia de valor, upgrade da imagem das empresas, 

promoção comercial externa). 

4.3.8. Outros contributos 

Assistindo à Tertúlia sobre Sector da Madeira do Mobiliário, organizada pelo Jornal de Leiria em 

Outubro de 2014, foi possível registar a opinião de órgãos relevantes para a indústria local: Prof. Dr. 

João Paulo dos Santos Marques, Vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), e Dra. Neusa 

Magalhães, Secretária Geral da NERLEI. 

Intervenção do Vice-presidente do IPL 

Em relação à estruturação dos cursos leccionados no IPL, o Prof. Dr. João Paulo dos Santos 

Marques revela que este instituto opta por oferecer uma formação abrangente pois “caso contrário 

estariam a comprometer o futuro dos alunos”. Em relação ao curso leccionado na Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Viseu dedicado ao Sector, revela que este “teve de ser alterado devido à 

falta de procura”. 
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Sobre relações entre empresas do Sector das Madeiras e Mobiliário indica que “o IPL nunca 

trabalhou de forma organizada neste Sector, o Sector dos moldes foi o propulsor do nascimento do 

IPL”.  

O entrevistado revela ainda que “a maior parte dos alunos que trabalhavam na área da fileira florestal 

estão a trabalhar no Norte do país”.  

Intervenção da Secretária Geral da NERLEI 

Sobre o papel desempenhado pela associação, a Dra. Neusa Magalhães considera que a NERLEI 

“tem acções dirigidas de uma forma transversal às áreas de negócio”. Em termos de 

internacionalização, oferece apoios e garante que “por cada 1€ investidos tem-se um retorno de 9€”.  

Sobre o apoio à inovação considera que o IPL tem vários centros de inovação dos quais as empresas 

podem beneficiar. Em relação à formação, a associação faz um levantamento das necessidades mas 

e é-lhes “imposto um determinado tipo de formações” embora neste momento “ofereçam cursos mais 

específicos”. 
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5. Discussão de Resultados 

Neste capítulo expõem-se os principais resultados obtidos a partir da recolha de dados. Para a 

análise de dados recorreu-se à elaboração de explicações, ferramenta de tratamento de dados 

definida em metodologia, e aplicaram-se as principais conceitos recolhidos na revisão de literatura. 

5.1. O Cluster 

A partir das entrevistas realizadas aos empresários, foi possível chegar a um número de empresas 

com actividade aberta presentes na ZIVP. Para chegar a este número construiu-se uma listagem com 

empresas da ZIVP presentes no projecto Terra do Móvel (Anexo E) e com as empresas da amostra 

seleccionada em metodologia. A partir dessa listagem solicitou-se aos empresários da amostra que 

indicassem o estado (abertas ou encerradas) das empresas enumeradas. No total contabilizaram-se 

cerca de 44 empresas sendo que dessas apenas 20 se encontram com actividade aberta. Verifica-se 

uma redução de mais de 50% o que constitui uma elevada percentagem de encerramentos de 

empresas para a ZIVP. Deve-se ter em atenção que este número não contabiliza o nascimento de 

novas empresas após o projecto Terra do Móvel. Não foi possível chegar a um número de 

nascimentos para a ZIVP já que os dados do Instituto Nacional de Estatística são disponibilizados em 

termos em termos de concelho.  

A viabilidade de muitas empresas do cluster pode estar comprometida já que os gestores apresentam 

uma idade avançada (na sua maioria entre 55 e 65 anos) e verificou-se um desinteresse das 

gerações posteriores em dar seguimento aos negócios familiares. Este facto é corroborado com o a 

baixa taxa de sobrevivência das empresas na passagem geracional (das 5 empresas que atingiram a 

2ª geração apenas 2 mantém actividade aberta). 

A baixa presença de empresas exportadoras no cluster (apenas duas são exportadoras) pode estar 

relacionada com o perfil do gestor: estes apresentam uma baixa escolaridade (na sua maioria entre o 

4º e 6º ano de escolaridade) e realizaram poucas acções de formação contínua. Como é referido pelo 

presidente da AIMMP, para exportar é necessário que os gestores tenham qualidades contabilísticas, 

comerciais, linguísticas, de gestão, etc..  

5.2. As Empresas 

O elevado número de encerramentos na indústria de mobiliário é geral em termos nacionais como foi 

referido pela APIMA, a AIMMP e a CMP. Os empresários/gestores consideram que a crise 

económica, os problemas financeiros das empresas, dificuldades de acesso à banca, falta de 

capacidades de gestão, a falta de acção do Estado e dos seus órgãos e a dependência do mercado 

nacional são os fatores responsáveis pelos elevados encerramentos e pela situação delicada em que 

algumas empresas se encontram. As associações empresariais destacam a dependência do mercado 

nacional, de grandes revendedores, a falta de competência dentro das empresas e o consumo de 

tempo, energia e dinheiro em questões burocráticas inerentes às empresas, independentemente da 

sua dimensão.  
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Os encerramentos das empresas e despedimentos correspondem às medidas mais aplicadas pelas 

empresas da amostra. Empresas com média e elevada capacidade de produção e que se encontram 

activas optaram por medidas dinamizadoras, como a aposta na exportação. O comportamento mais 

persistente destes empresários/gestores pode estar associado ao facto de as instalações e a própria 

maquinaria das empresas resultarem de investimentos que ainda não foram recuperados.  

O desaparecimento dos agentes/vendedores, um dos principais meios de divulgação das empresas 

com baixa capacidade de produção, associada à ausência de acções de divulgação poderá ter 

condenado as empresas a um mercado de proximidade. Limitados geograficamente, os 

empresários/gestores podem ter perdido oportunidades, principalmente a sul do país onde se tem 

vindo a assistir, contrariamente às restantes regiões do país, a um aumento de empresas deste 

sector (Tabela 7. Nº de empresas em Portugal com CAE 31; para 2012 e 2008.  

Os empresários/gestores com empresas com actividade aberta consideram que o mercado está a 

melhorar, no entanto para os empresários que apenas se dedicam ao mercado interno esta 

percepção pode estar relacionada com a absorção de clientes das empresas vizinhas que 

encerraram.  

5.3. Fatores Estratégicos no Cluster 

A saúde do cluster influencia a saúde das empresas inseridas, desta forma analisaram-se os 

principais fatores estratégicos para o cluster (Porter, 1998a). A presença e colaboração entre os 

vários actores do cluster, a concorrência interna e o desenvolvimento de uma identidade é 

fundamental para o sucesso do cluster. 

Alguns empresários/gestores mostraram-se conscientes das vantagens de se estar inserido num 

cluster e destacam a partilha e circulação de conhecimento assim com a presença de fornecedores 

especializados como mais valias. A concorrência interna presente no cluster foi apontada como uma 

desvantagem. A percepção de que a concorrência interna é desvantajosa pode ter sido provocada 

pela redução da procura, devido à crise económica e financeira instalada. Assim para o mesmo 

número de empresas verificava-se um mercado cada vez menor levando à canibalização interna de 

clientes. 

Os empresários/gestores apresentam uma descrença generalizada em relação às associações de 

caracter privado. Por outro lado, as associações entrevistadas (APIMA, AIMMP e ACISO) referem 

que os empresários não demonstram iniciativa em associarem-se quando tal é vantajoso. Este 

fenómeno pode estar relacionado com debilidades ou desadequação nos serviços prestados por 

essas associações, falta de comunicação/conhecimento ou elevadas expectativas em relação ao 

trabalho desenvolvido por parte dos empresários/gestores.  

Relativamente à CMO, os empresários criticaram a falta de infra-estruturas de apoio que deveria ser 

suportadas por este organismo. A inexistência deste tipo de investimentos pode estar relacionada 

com o facto de a ZIVP não possuir Plano de Pormenor como foi programado no PDM. Além disso do 

ponto de vista estratégico, as críticas levantadas pelos empresários são corroboradas pelos 

Fundamentos Técnicos da Revisão do PDMO de 2009. Segundo este documento existe uma “notória 
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desadequação do PDM actual à realidade concelhia, motivada em parte pela desadequação 

cartográfica que lhe está subjacente e contingências processuais da sua elaboração, a par de falta de 

profundidade de algumas matérias, conter erros técnicos e sobretudo fraca estratégia e de “visão” 

para o município de Ourém” (Reis & Oliveira, 2009). A desadequação do PDM de Ourém em relação 

à realidade da ZIVP poderá ter condicionado a contribuição da CMO como o actor do cluster 

responsável pela as políticas públicas. Sem este suporte, as vantagens de estar inserido num cluster 

são enfraquecidas. 

Os empresários da amostra entrevistada, a ACISO e o próprio Presidente da CMO destacam os 

problemas relacionais e a postura individualista como os fatores responsáveis pelo insucesso dos 

projectos interempresariais. Estes problemas podem estar relacionados com as poucas bases de 

conhecimento estratégico por parte dos empresários/gestores, não tendo consciência de que o 

sucesso das empresas é influenciado pelo sucesso global do cluster. Além disso o processo de 

sucessão nas empresas quando mal estruturado poderá gerar injustiças internas e 

consequentemente maus relacionamentos. 

Para o projecto Terra do móvel, a desvinculação precoce da Nersant, uma vez que o núcleo da 

associação local criada não se encontrar sólido, também poderá ter contribuído para o fracasso do 

projecto. A localização do showroom do projecto (zona industrial da Fátima) foi alvo de críticas por 

diferentes actores do cluster. Segundo os entrevistados não existia coerência entre o produto que se 

pretendia vender (mobiliário) e a localização (centro de turismo religioso). No entanto segundo o 

presidente da CMP, o presidente da CMO e a própria ACISO a marca Fátima apresenta um potencial 

que pode ser explorado pelos empresários. Desta forma, o insucesso do showroom pode estar 

relacionado com problemas internos, como problemas relacionais, ou mesmo por se encontrar na 

periferia de Fátima, onde se verifica uma reduzida circulação de turistas. 

A existência de associações empresariais locais dedicadas ao cluster foram destacadas pela APIMA, 

pelo CMP e pela APICCAPS como importantes estimuladores de fatores competitivos dentro dos 

clusters tal como sugere a revisão de literatura. Assim a inexistência de uma associação desta 

natureza poderá ter sido desvantajoso para o cluster.  

5.4. Fatores Estratégicos nas Empresas 

A vantagem competitiva das empresas está dependente dos seus recursos e capacidades.  

O know-how profundo sobre a indústria (processos e produtos), a flexibilidade, rapidez na produção, 

qualidade dos produtos em termos estruturais e acabamento e a customização correspondem às 

capacidades diferenciadoras das empresas identificadas pelos empresários. Estas capacidades são 

replicáveis e estão presentes em empresas concorrentes, ou seja não são vantagens competitivas 

sustentáveis. Já a junção da qualidade e quantidade e da qualidade e customização que implicam um 

conhecimento profundo sobre os processos e produtos são características difíceis de imitar. Estas 

podem ser consideradas capacidades capazes de criar vantagem competitiva sustentável nas 

empresas. 
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De forma transversal, os empresários/gestores enalteceram a qualidade dos seus produtos. Esta 

constatação vinha acompanhada com a constatação de que da qualidade dos móveis do grande 

concorrente internacional, o IKEA, é baixa uma vez que os produtos não são duráveis. Assim, 

entende-se que o conceito de qualidade atribuído pelos empresários refere-se à resistência e 

durabilidade dos produtos.  

Verifica-se que os investimentos em marketing, acções ecológicas, formação e inovação são 

residuais. Este facto pode estar relacionado ao facto de as empresas considerarem que estas são 

actividades secundárias e que não adicionam valor aos seus produtos (falta de visão estratégica). A 

necessidade de investimentos elevados para o desenvolvimento dessas actividades também pode ter 

sido condicionante já que as empresas apresentam problemas financeiros. Além disso, a estrutura 

organizacional simples das empresas da ZIVP (os recursos humanos são na sua generalidade 

operacionais e os papéis de direcção administrativos e de gestão estão centralizados no 

empresário/gestor) revela a ausência de recursos humanos disponíveis para se dedicarem a essas 

actividades.  

Em termos de design, as empresas da ZIVP com linhas próprias são seguidoras de tendências. 

Segundo o Presidente da Câmara de Paredes para o cluster de Paredes, a alteração no design dos 

produtos, de seguidores para criadores de tendências, é apontada como a medida diferenciadora que 

tem garantindo vantagem competitiva sustentável ao nível internacional.  

A presença reduzida de espaços próprios de exposição das empresas (apenas 2 empresas) na ZIVP, 

pode estar relacionada com a ausência de colecções próprias, com o facto de realizarem trabalhos 

“por medida” ou devido a acordos de exclusividade realizados com os clientes (retalhistas). 

As fábricas disponibilizam produtos diversificados com matérias diversificados, revelando 

versatilidade e capacidade de adaptação. Ainda assim verifica-se que todas as empresas se dedicam 

ao mesmo segmento: mobiliário doméstico. A insistência neste segmento pode estar relacionada com 

a falta de visão estratégica dos empresários e assim com comodismo já que corresponde à área em 

que as empresas sempre se dedicaram.  
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6. Formulação de Estratégias Empresariais Sustentáveis 

As estratégias desenvolvidas aplicam-se às empresas industriais. Excluíram-se as empresas 

dedicadas ao comércio e fornecedores por serem pouco representativas. Estas vão beneficiar 

indirectamente com a aplicação das estratégias. 

Na formulação de estratégias empresariais sustentáveis para as empresas industriais do cluster 

começou por se fazer uma análise SWOT ao cluster, a partir da análise SWOT identificaram-se os 

recursos e capacidades passiveis de produzir vantagem competitiva segundo a RBV. Posteriormente 

definiram-se estratégias partindo das estratégias genéricas de Porter. Através da análise SWOT, 

detectaram-se problemas internos e externos ao cluster que necessitam ser corrigidos de forma a 

garantir a sustentabilidade das empresas do cluster. Para estas fraquezas e ameaças 

desenvolveram-se medidas corretivas ou preventivas. 
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6.1. Análise SWOT 

A partir dos resultados obtidos através das entrevistas em profundidade aos actores do cluster, foi 

possível desenvolver a seguinte análise SWOT: 

Forças Fraquezas 

Cluster: 

- reconhecimento e reputação positiva da ZIVP; 

- know-how dos empresários e gestores; 

- proximidade de matéria-prima; 

- existência de fornecedores locais; 

- localização central a nível nacional; 

Exclusivas de empresas com alta e média 

capacidade de produção: 

- bom nível de industrialização em termos 

nacionais; 

- produção em grandes quantidades e em 

escala; 

- processos de exportação; 

Exclusivas de empresas com baixa 

capacidade de produção: 

- flexibilidade na produção e serviço; 

- customização do produto e serviço. 

- problemas financeiros: acesso a capital e 

endividamentos; 

- ausência ou escassas estratégias de 

marketing; 

- ausência ou escassas acções de inovação e 

investimento em I&D; 

- inexistência de uma instituição dinamizadora 

local; 

- inexistência de polos de investigação e 

instituições de formação do sector na região; 

- distanciamento geográfico das principais 

associações do Sector (APIMA e AIMMP); 

- envelhecimento dos empresários/gestores e 

problemas de sucessão; 

- maus relacionamentos e conflitos internos; 

- desajustamento do PDM de Ourém e acção 

da CMO; 

- postura pessimista e inércia dos 

empresários  

Oportunidades Ameaças 

- possível retoma do mercado e do consumo 

interno; 

- absorção de clientes de empresas que faliram; 

- beneficiar da marca “Fátima” e da proximidade a 

um centro turístico até ao local de um elevado 

número de pessoas; 

- novos mercados de exportação a explorar; 

- novos segmentos de mercados a explorar; 

- programa Portugal 2020 e apoios IAPMEI. 

- desaparecimento de fornecedores locais; 

- falta de recursos humanos especializados; 

- descrença em futuros projectos 

interempresariais; 

- continuação de uma envolvência económica 

desfavorável; 

- concorrência muito competitiva. 
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6.2. Estratégias Empresariais  

De uma forma transversal, verificou-se que os empresários possuem um conhecimento profundo 

sobre os processos produtivos o que lhes permite produzir uma gama de produtos diversificada com 

qualidade. Em termos de capacidade de produção verifica-se heterogeneidade ao longo do cluster, 

empresas com alta, média e baixa capacidade produtiva. No entanto, mesmo as empresas com maior 

capacidade de produção não possuem uma escala que lhes permita ser competitivas em termos de 

preço ao nível mundial. Assim, segundo as estratégias genéricas de Porter, as empresas podem 

seguir o caminho da liderança pela diferenciação ou foco na diferenciação. 

De forma a definir estratégias genéricas para as empresa do cluster em estudo, houve necessidade 

de agrupar as empresas (a alternativa seria desenvolver estratégias individuais). Uma das 

características mais condicionantes é a capacidade produtiva das empresas, assim optou-se por 

desenvolver estratégias segundo esta característica: capacidade de produção alta, média e baixa. 

De uma forma geral, as actividades primárias garantem vantagem através do custo e as actividades 

de suporte pela diferenciação, dependendo da estratégia adoptada pela empresa, esta deve-se focar 

nas actividades primárias e/ou de suporte (Porter, 1998b).  

6.2.1.  Empresas com alta e média capacidade de produção: liderança pela diferenciação 

As empresas com alta e média capacidade de produção são caracterizadas por possuírem linhas de 

montagem avançadas, possuírem flexibilidade na produção e por produzirem com rapidez grandes 

quantidades de produtos com qualidade (em termos de materiais e acabamentos). Além disso estas 

empresas já iniciaram processos de exportação. Assim estas empresas encontram-se em condições 

de continuar a apostar nos mercados internacionais. No entanto a tentativa de tentar acompanhar os 

preços praticados globalmente não é sustentável. Os grandes players mundiais possuem vantagens 

competitivas inimitáveis tais como o acesso a matéria-prima a um preço mais reduzido (por 

comprarem em quantidade ou mesmo através de integração de fornecedores) e a possibilidade de 

deslocalizar a fabricação para países que ofereçam mais-valias (mão de obra mais barata, por 

exemplo). Neste cenário as empresas com maior capacidade de produção do cluster podem competir 

internacionalmente oferecendo produtos diferenciados, pela qualidade e design.  

Esta estratégia foi seguida pelo cluster do calçado no norte do país e encontra-se a ser desenvolvida 

pelo cluster de mobiliário de Paredes. Os resultados em ambos os casos são positivos. 

6.2.2. Empresas com baixa capacidade de produção: foco na diferenciação 

Estas empresas são na sua maioria constituídas apenas pelo empresário e possuem maquinaria 

básica logo apresentam baixa capacidade de produção. A flexibilidade e a customização dos 

produtos e dos serviços correspondem às capacidades com maior potencialidade de gerar estratégias 

competitivas sustentáveis.  

A ausência de produção em escala condiciona estas empresas em termos de mercado pois não 

podem oferecer preços competitivos. Desta forma o mercado de classe baixa e média, menos 

exigente em termos de materiais a acabamentos, fica excluído. Estas empresas poderão direccionar-
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se para um mercado mais exigente, com maior capacidade de compra, que procure flexibilidade e 

produtos customizados.  

Uma das formas mais viáveis de chegar a estes clientes é através de ateliês de arquitectura e de 

decoração. Ateliês que ofereçam serviços ao nível de habitações e serviços (como o comércio) têm 

necessidades de produtos muito customizados e com qualidade.  

Nesta abordagem ao mercado, os empresários deveriam entrar em contacto directo com estas 

empresas apresentando um portfólio com trabalhos já realizados.  

Além deste mercado, existem outros nichos a que as empresas podem-se dedicar (por exemplo 

produtos ecológicos, religiosos e de pinho nacional). Da mesma forma, a versatilidade e know-how 

permitem o desenvolvimento de diversos produtos. A dificuldade de trabalhar em nichos está em 

identificar os nichos economicamente viáveis e promover-se dentro dos mesmos. Hoje em dia, 

existem plataformas de e-commerce dedicadas a estes nichos que poderão ser o mostruário dos 

produtos destas empresas.  

6.3. Medidas para Sustentabilidade das Empresas e do Cluster 

Segundo Grant (1991), ao longo do desenvolvimento de estratégias empresariais sustentáveis devem 

ser identificadas as lacunas de recursos/capacidades que precisam ser corrigidas. Através da análise 

SWOT foram evidenciadas as fraquezas e ameaças das empresas do cluster assim como as 

ameaças externas que comprometem o seu desenvolvimento sustentável. 

6.3.1. Suporte financeiro e legal 

Os problemas financeiros das empresas diferem com a sua capacidade de produção: empresas com 

maior capacidade de produção têm dificuldades no acesso à banca, a falta de capital condiciona 

investimentos em maquinaria e matéria-prima que posteriormente limitam a exportação; as empresas 

de menor capacidade de produção apresentam problemas com endividamentos que poderão 

conduzir a insolvências. Através do programa de financiamento Portugal 2020 e dos instrumentos 

disponibilizados pelo IAPMEI, destacados na revisão de literatura, as empresas poderão contrariar 

estas “fraquezas”. Em relação às dificuldades levantadas pelos empresários/entrevistados no acesso 

e candidatura a programas desta natureza podem ser agilizadas através das associações 

empresariais (APIMA, AIMMP) que demonstraram apoiar as empresas nesse sentido.  

6.3.2.  Suporte institucional  

Como foi analisado na revisão de literatura, a existência de uma Organização de Gestão do Cluster 

para a ZIVP é essencial para este renascer. Mas, devido aos problemas relacionais internos e 

descrença dos empresários relativamente a estes projectos, é importante que essa Organização seja 

gerida por uma instituição de confiança e com interesse público. Assim, tal como se aplicou no cluster 

de Paredes, a CMO poderá desempenhar esse papel até que essa Organização se encontre 

suficientemente madura para se tornar independente.  
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Os serviços que Organizações dessa natureza devem prestar vão de encontro com a necessidade de 

correcção de algumas fraquezas identificadas na análise SWOT, segundo Lundequist & Power 

(2002): aquisição de fundos; promoção da rede interna e criação de redes com outros parceiros; 

desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos; e promoção da internacionalização. No 

processo de envolvência dos empresários à organização, seria importante frisar o papel 

exclusivamente dinamizador da organização já que a percepção da perda de controlo sobre a 

empresa foi um dos fatores que condicionou o sucesso da associação Terra do Móvel.  

Associado ao desenvolvimento da organização de gestão do cluster encontra-se o desenvolvimento 

de uma marca para o cluster. A Organização de Gestão do Cluster, como organismo central, deve 

desenvolver e gerir essa marca. O desenvolvimento da marca para a ZIVP deve ter em conta o 

histórico e cultura da zona de forma a beneficiar do reconhecimento e reputação positiva, por 

exemplo promovendo-se como fabricantes de mobiliário de pinho. Além disso a marca deve explorar 

os benefícios geográficos da ZIVP: centralidade em termos nacionais e proximidade a Fátima. 

Madeira de Pinho 

A madeira de pinho foi a matéria-prima privilegiada durante muitos anos da existência da ZIVP devido 

à proximidade dessa matéria-prima. Por ser uma matéria-prima relacionada com a história do cluster 

poderá ser utilizada no nome e imagem da marca do cluster. 

Fátima 

Ao longo das entrevistas realizadas, quer aos elementos do cluster quer a organismos relevantes, a 

marca “Fátima” foi destacada. Por um lado os empresários/gestores presentes no showroom 

resultante do projecto Terra do Móvel consideram que a localização adoptada - Fátima- prejudicou o 

projecto, do outro lado, associações como a ACISO e o próprio Presidente da CMP consideram que a 

proximidade ao centro turístico Fátima pode ser uma mais-valia.  

Em conversa com o Professor Dionísio, Professor Associado do Departamento de Marketing, 

Operações e Gestão Geral do ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa, apurou-se que a associação 

do nome Fátima à indústria da ZIVP poderá ser prejudicial ao nível nacional, devido à conotação 

religiosa muito vincada, mas internacionalmente, devido ao reconhecimento do nome, poderá ser 

benéfico. Assim o Professor sugere a criação de uma marca para a ZIVP com duas vertentes: 

nacional e internacional. Ao nível nacional o nome Fátima poderia associar-se à marca mas com 

pouco destaque, introduzindo-o no slogan por exemplo. Em termos internacionais o nome da marca 

teria de ser composta por um termo/expressão internacional (em inglês) que de alguma forma se 

associe a móveis ou madeira, a este poder-se-ia integrar o nome Fátima, “Woodlife from Fátima” por 

exemplo.  

6.3.3. Sucessão em empresas familiares 

A idade avançada de alguns empresários/gestores da ZIVP conjugada com a ausência de 

planeamento do seguimento geracional poderá condicionar a continuidade das empresas da ZIVP, a 

curto-médio prazo. Na revisão de literatura, referiu-se uma ferramenta disponível gratuitamente e 
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online que poderá servir de suporte no planeamento de sucessão, o The sucession Scoreborad. Esta 

ferramenta avalia os pontos críticos no processo de sucessão e enumera acções a serem adoptadas 

pelos intervenientes no processo. Para uma intervenção mais acompanhada, os empresários podem 

recorrer aos consultores disponibilizados pela APEF. Na passagem geracional das empresas poderá 

haver um rejuvenescimento da gestão. A substituição da gestão poderá trazer um gestor com 

formação superior tal como aconteceu numa das empresas da amostra e para a qual se verificou um 

novo dinamismo. 

O desinteresse das gerações posteriores em dar seguimento aos negócios familiares pode ser 

contrariado com a retoma do dinamismo da ZIVP.  
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7. Conclusões Finais e Desenvolvimentos Futuros 

Neste capítulo vão ser identificadas as principais conclusões obtidas ao longo do desenvolvimento 

deste trabalho, vão ser propostos desenvolvimentos futuros e levantadas as limitações do trabalho.  

Como se verificou no primeiro capítulo deste trabalho, no panorama empresarial nacional a indústria 

tem um papel muito importante em termos de VN, VAB e emprego. No entanto, devido a vários 

fatores como a recente crise económica e financeira e a globalização, o número de empresas 

industriais têm vindo a reduzir. Este trabalho debruça-se sobre um cluster industrial constituído por 

empresas dedicadas ao fabrico de mobiliário de madeira que assistiu ao encerramento de várias 

empresas nos últimos anos, podendo-se considerar representativa da realidade nacional.  

Para o cluster em estudo pretendeu-se desenvolver estratégias empresariais sustentáveis. Das 

ferramentas identificadas na revisão de literatura, recorreu-se à análise SWOT para identificar os 

recursos e capacidade das empresas, posteriormente adoptou-se a RBV e KBV para identificar os 

recursos e capacidades com potencial, e por fim formularam-se directrizes partindo das estratégias 

genéricas de Porter. Para aplicar as ferramentas descritas foi necessário fazer um levantamento 

actualizado do objecto de estudo. Como metodologia de investigação, recorreu-se ao estudo de caso. 

A recolha de dados do estudo de caso pode ser realizada através de entrevistas em profundidade 

orientadas por um guião pré-definido. Para a concretização das entrevistas foi seleccionada uma 

amostra heterogénea em termos de características das empresas da ZIVP.  

Através da revisão de literatura ficou claro a importância dos actores do cluster (instituições de ensino 

e investigação, associações empresariais e governo). Neste sentido, entrevistou-se a CMO, 

associações empresarias locais, associações empresariais nacionais do sector do mobiliário, assim 

como instituições de ensino profissional e superior com ofertas direccionadas para a indústria do 

mobiliário da madeira. Estas entrevistas permitiram levantar o envolvimento, as relações e contactos 

estabelecidos assim como as diferentes perspectivas em relação à ZIVP.  

Os resultados das entrevistas permitiram recolher os recursos e capacidades capazes de garantir 

vantagem competitiva às empresas. O know-how profundo sobre a indústria (processos e produtos), a 

flexibilidade, rapidez na produção, qualidade dos produtos em termos estruturais e acabamento e a 

customização correspondem às capacidades diferenciadoras identificadas. Estas capacidades estão 

distribuídas de forma heterogénea ao longo das empresas e podem-se agrupar em dois grupos: um 

primeiro grupo constituído por empresas com um processo de fabrico moderno que lhes permite 

produzir grandes quantidades, com rapidez, garantindo qualidade e diversidade de produtos e um 

segundo grupo de empresas com um fabrico mais artesanal, customizado e com qualidade. Partindo 

destes perfis definiram-se duas estratégias distintas: para o primeiro grupo, a liderança por 

diferenciação e para o segundo a diferenciação num segmento. 

A liderança pela diferenciação é direccionada para um mercado global em que o preço não é um fator 

de selecção. Esta estratégia implica que as empresas apostem no design e qualidade diferenciadores 

permitindo-lhes competir de forma sustentável nos mercados internacionais. Esta estratégia foi 
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adoptada por clusters nacionais de sucesso: o do calçado no norte do país e do mobiliário, no 

concelho de Paredes.  

O foco na diferenciação é direccionado para nichos de mercado exigentes em termos de qualidade. 

Por serem empresas que produzem “à medida” e segundo as indicações dos clientes, parcerias com 

ateliês de arquitectura e de decoração que possuam clientes exigentes e não focados no preço 

podem ser uma opção.  

Na tentativa de contornar algumas das fraquezas e ameaças das empresas da ZIVP identificadas ao 

longo das entrevistas propõe-se a criação de um organização de gestão do cluster. Essa organização 

teria de ser gerida por uma entidade independente ao cluster, como a CMO, de forma a recuperar a 

confiança dos empresários. A organização seria propulsora da linha estratégica das empresas e iria 

disponibilizar as ferramentas necessárias para o desenvolvimento das empresas nas dimensões que 

se encontram com problemas: acesso a capital; marketing; inovação e I&D e formação. A associação 

de gestão também permitira a centralização de actividades como a inovação e I&D e formação, 

reduzindo o investimento individual e beneficiando das sinergias criadas. Além disso funcionaria como 

veículo de comunicação com os principais actores do cluster. Para revigorar a imagem da ZIVP, a 

organização representaria o cluster em termos de marca. A marca do cluster poderia associar-se à 

marca “Fátima”, sendo esta internacionalmente reconhecida, ou, seguindo a sua história, evidenciar a 

natureza de fabricantes de mobiliário em Pinho.  

Através das entrevistas evidenciaram-se as forças do cluster a partir das quais as empresas poderão 

retirar vantagem: dentro da indústria do mobiliário o cluster é reconhecido e é lhe associada uma 

imagem positiva; geograficamente ao nível nacional o cluster é central e encontra-se próximo de um 

centro turístico.  

Em termos de ciclo de vida, o cluster da ZIVP encontra-se numa fase de declínio (decréscimo no 

número de empresas e de empregados devido a falências), a perda de competitividade deve-se, 

entre outros fatores, à não cooperação entre empresas e à mudança nas necessidades do 

consumidor. No entanto a presença de inputs (fornecedores locais e a proximidade de matéria-prima) 

poderão ser atractivos para a captação de novas empresas. Encontrando-se neste patamar, os 

empresários/gestores podem, de forma colectiva, solicitar apoio governamental. No entanto, as 

medidas publicas só devem ser aplicadas se o cluster se encontrar a renascer ou dedicar-se a um 

novo mercado. 

Um dos grandes entraves na aplicação das estratégias definidas e sobrevivência das empresas e do 

cluster em estudo, prende-se com a postura pessimista e letárgica de alguns dos 

empresários/gestores. Além disso a idade avançada e dificuldade em atrair uma massa jovem para a 

indústria também pode ser condicionante. 

No âmbito deste trabalho, faz sentido fazer uma análise comparativa com os resultados do Projecto 

Porter de 1994 e com os resultados do projecto Terra do Móvel. Através das entrevistas realizadas à 

amostra de empresários verifica-se que o diamante desenvolvido por Porter para a indústria em 

Portugal mantem-se actual, em algumas dimensões, para a ZIVP: as empresas mantêm estratégias 



77 

 

baseadas em custos; orientadas para o mercado doméstico; é dada pouca importância ao marketing 

e às vendas; os processos de produção são ineficiente; recursos humanos apresentam falta de 

capacidades de gestão e verifica-se um nível baixo de investimento em I&D. As estratégias definidas 

ao longo deste trabalho também estão de acordo com a visão estratégica do Projecto de Porter, para 

esta industria Porter que seja feita uma aposta em produtos de elevado valor acrescentado. 

Em relação ao projecto Terra do Móvel, não é possível realizar uma comparação em termos de dados 

estatísticos visto que neste trabalho não se fez o levantamento de todos os dados estatísticos 

contemplados no relatório do projecto. No entanto verifica-se que a amostra de empresas 

seleccionada nesse projecto (ver Anexo E e Anexo H) foi reduzida drasticamente, das 30 empresas 

que pertenciam ao Projecto apenas 10 se encontram com actividade aberta. A análise SWOT 

realizada pelo Projecto Terra do Móvel está alinhada com os resultados levantados no do presente 

trabalho.  

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho surgiram algumas limitações que devem ser tidas em 

conta em trabalhos futuros:  

- Uma das limitações prendeu-se com a recolha de dados quantitativos das empresas para a amostra 

seleccionada de empresários/gestores: embora algumas das questões colocadas aos 

empresários/gestores fossem de carácter quantitativo, ao longo das entrevistas sentiu-se um 

desconforto em partilhar esse tipo de dados. Assim, de forma a manter uma conversa fluída, 

garantido a confiança e à vontade dos entrevistados, essas questões foram evitadas.  

- Na recolha de dados houve necessidade de classificar as empresas em termos de capacidade de 

produção (alta, média e baixa). Esta classificação foi feita tendo em conta o nível de maquinaria, nº 

de empregados e a autocaracterizarão dos empresários/gestores quando comparados com as 

restantes empresas do cluster. De forma a validar esta classificação, deveria ter sido feita uma 

classificação em termos quantitativos. 

- Por indisponibilidade da associação Nersant, esta associação não foi entrevistada no entanto seria 

interessante confrontar a associação com a perspectiva dos empresários/gestores da ZIVP. Segundo 

estes o papel da Nersant na gestão do Projecto Terra do Móvel foi insuficiente e ineficaz.  

- O método de investigação utilizado também apresenta limitações. Uma das críticas apontadas em 

relação ao estudo de caso é a validade na generalização externa dos resultados. Neste trabalho, o 

objectivo prendia-se apenas com a ZIVP, não ambicionando a aplicabilidade das conclusões noutros 

casos. No entanto, através das entrevistas ao Presidente da Câmara de Paredes, ao Gestor de 

projectos da APIMA e da APICCAPS, ficou claro a transversalidade a nível nacional dos problemas e 

limitações identificados pelos empresários/gestores da ZIVP. Assim as conclusões mais generalistas 

obtidas a partir deste trabalho podem ser aplicadas, com devidas adaptações, a outros pólos 

industriais nacionais. Outra limitação do estudo de caso é inerente às metodologias qualitativas: 

enviesamento das respostas dos entrevistados e análise interpretativa do investigador. Esta limitação 

poderia ser reduzida com a utilização em paralelo de dados quantitativos na análise.  
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Em termos de desenvolvimentos futuros, sugere-se que seja realizado um levantamento exaustivo 

das empresas com actividade aberta e das instalações (fábricas e armazéns) disponíveis para venda 

ou aluguer presentes no cluster da ZIVP. Junto das empresas com actividade aberta, é importante 

fazer um levantamento das suas características de forma quantitativa. A partir desses dados será 

possível desenvolver estratégias mais ajustadas à realidade logo mais sustentáveis. A identificação 

das instalações disponíveis para venda permitiria a divulgação mais agressiva por parte da CMO e da 

própria ACISO. A divulgação poderia conduzir à venda e a posterior reconversão dessas instalações, 

trazendo um novo dinamismo na ZIVP. 

Um contributo positivo para a ZIVP seria o desenvolvimento de estratégias empresariais individuais. 

Neste trabalho foram desenvolvidas estratégias segundo a capacidade produtiva das empresas, no 

entanto empresas com a mesma capacidade de produção apresentam características muito distintas. 

Realizando uma análise individual e adequando as estratégias seria possível explorar outros recursos 

e capacidades das empresas com potencial. 

Outra análise de interesse seria avaliar a aplicabilidade teórica do termo cluster à ZIVP. Ao longo 

deste trabalho foi-lhe atribuída esta classificação não tendo sido estudada a validade da sua 

utilização à luz da teoria existente.  
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Anexos 

A - Classificação das Secções, revisão 3 

Secção Designação 

A Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 

B Indústrias extractivas 

C Indústrias transformadoras 

D Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 

E 
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e 
despoluição 

F Construção 

G Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 

H Transportes e armazenagem 

I Alojamento, restauração e similares 

J Actividades de informação e de comunicação 

K Actividades financeiras e de seguros 

L Actividades imobiliárias 

M Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 

N Actividades administrativas e dos serviços de apoio 

O Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 

P Educação 

Q Actividades de saúde humana e apoio social 

R Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas 

S Outras actividades de serviços 

T 
Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e actividades de 
produção das famílias para uso próprio 

U Actividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
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B - Classificação das Actividades Económicas para a divisão 31, revisão 3 

Divisão Grupo Classe Subclasse Designação 

31 310   Fabricação de mobiliário e de colchões 

  3101 31010 Fabricação de mobiliário para escritório e comércio 

  3102 31020 Fabricação de mobiliário de cozinha 

  3103 31030 Fabricação de colchoaria 

  3109  Fabricação de mobiliário para outros fins 

   31091 Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins 

   31092 Fabricação de mobiliário metálico para outros fins 

   31093 
Fabricação de mobiliário de outros materiais para outros 

fins 

   31094 Actividades de acabamento de mobiliárias 
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C - Pormenor da ZIVP do Mapa de Ordenamento do PDM de Ourém, 2002 
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D - Cluster Observatory e Star Clusters para Portugal 

O Cluster Observatory é uma plataforma online que fornece dados e analisa os Clusters Europeus. 

Esta plataforma é gerida Center for Strategy and Competitiveness (CSC) do Stockholm School of 

Economics na Suécia e foi fundada pela Direcção Geral das Empresas e Indústria da Comissão 

Europeia. O Cluster Observatory desenvolveu uma análise, a Star Clusters, que pretende destacar os 

cluster regionais mais fortes a nível europeu, atribuindo uma classificação por estrelas (0, 1, 2 ou 3 

estrelas). Esta análise avalia três fatores: tamanho, especialização e foco do cluster. Segundo o 

Cluster Observatory, avaliando estes fatores é possível determinar se o cluster atingiu uma “massa 

crítica especializada que beneficia de spin offs e ligações positivas”.  

A metodologia da atribuição de estrelas é realizada da seguinte forma: 

Tamanho: este fator atribui uma estrela a todos os clusters que se encontrarem no top 10% de 

clusters europeus em termos de emprego para a mesma categoria de clusters; 

Especialização: este fator compara a proporção de emprego numa categoria de cluster numa região 

sobre o emprego total dessa mesma região com a proporção do emprego total da Europa nessa 

categoria de cluster sobre a totalidade do emprego na Europa. Se o cluster tem um quociente 

especialização de 2 ou mais, recebe uma estrela; 

Foco: este fator compara o emprego do cluster com o emprego total na região. O top 10% dos 

clusters que representam a maior proporção do emprego total da sua região recebe uma estrela. 

Quando o número de funcionários num cluster é inferior a 1.000 pessoas, não lhe é atribuída 

nenhuma estrela para evitar o aparecimento de pequenos aglomerados insignificantes. 

O Cluster Observatory considera que esta análise apresenta limitações: seria preferível usar dados 

sobre o valor salarial, a produtividade, ou o valor acrescentado. A definição de Indústrias pelo Cluster 

Observatory difere da classificação do INE: as empresas com CAE 31 para o INE estão dissipadas 

entre as indústrias Mobiliário e Equipamentos de Construção, equipamento e serviços. Para o sector 

Mobiliário, o Cluster Observatory inclui as seguintes actividades: Fabricação de folheados e painéis 

derivados de madeira; Fabricação de pavimentos em painéis montados; Fabricação de outros 

produtos cerâmicos; Fabricação de outros móveis. Em 2011 e para Portugal, os resultados desta 

análise foram os seguintes: 
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Tabela 15. Star Clusters para Portugal, 2011 

 
Indústria Estrelas 

Norte 

Vestuário 3 

Construção 3 

Calçado 3 

Têxtil 3 

Materiais de Construção 2 

Mobiliário 2 

Joalharia e metais preciosos 2 

Mar 2 

Pedreiras 2 

Equipamentos de Construção, equipamento e serviços 1 

Distribuição 1 

Produtos de Papel/ Floresta 1 

Algarve 

Construção 2 

Turismo e Hotelaria 2 

Entretenimento 1 

Indústria Marítima 1 

Centro 

Equipamentos de Construção, equipamento e serviços 3 

Construção 3 

Materiais de Construção 2 

Mar 2 

Pedreiras 2 

Vestuário 1 

Indústria do metal 1 

Comida processada 1 

Transporte e Logística 1 

Lisboa 

Negócios e Serviços 3 

Construção 2 

Transporte e Logística 2 

Materiais de Construção 1 

Distribuição 1 

Produtos de Couro 1 

Mar 1 

Media e Publicidade 1 

Turismo e Hotelaria 1 

Alentejo 
Construção 2 

Comida processada 2 
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Pedreiras 2 

Materiais de Construção 1 

Mar 1 

Transporte e Logística 1 

Açores 

Construção 2 

Mar 2 

Comida processada 2 

Turismo e Hotelaria 2 

Transporte e Logística 1 

Madeira 

Construção 2 

Turismo e Hotelaria 2 

Transporte e Logística 1 

Fonte: (http://www.clusterobservatory.eu/index.html) 

A evolução dos Fatores e das Estrelas para o Indústria: Mobiliário em Portugal está disponível na 

Tabela 16. Evolução dos Fatores e Estrelas para Portugal em 2011: 

Tabela 16. Evolução dos Fatores e Estrelas para Portugal em 2011 

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nº de Empregados 43580 42852 40350 36106 34850 30809 

Nº de Empresas 6608 6518 6430 5855 5556 4928 

Estrelas  1.76 1.56 1.56 1.28 1.27 1.28 

Tamanho (%) 6.82 5.62 5.23 4.01 3.74 3.54 

Especialização 2.12 1.9 1.82 1.48 1.58 1.55 

Focus (%) 1.19 1.16 1.07 0.94 0.89 0.82 

Fonte: (http://www.clusterobservatory.eu/index.html)  
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E – Empresas, e respectiva actividade, que participaram no Projecto Terra do Móvel 

  

Fonte: (NERSANT, 2011) 
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F – Clusters em Portugal segundo o Projecto Porter, 1994 

 

Fonte: (Porter, 1998a) 
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G – Guia entrevistas realizadas à amostra seleccionada de empresários da ZIVP 

Características gerais das empresas  

 Qual a área de negócio: produção, comercial e vendas, marketing, transformação, 

fornecedor? 

 Qual a composição das principais actividades e o sector mais importante? 

 Qual o ano de formação, quais as motivações? 

 Qual o intervalo volume de negócios? 

 Qual o perfil do gerente: idade, formação e experiência profissional? 

Características técnico-produtivas  

 Qual o número de colaboradores? 

 Quais os principais investimentos efectuados. Ano e motivações para realizar os 

investimentos? Qual a fonte do financiamento? O investimento já foi recuperado? 

 Quais os estudos especializados solicitados? 

 Qual o grau de industrialização? 

 Quais as acções de formação realizadas aos empregados? 

 Quais as acções ecológicas aplicadas? 

Características comerciais  

 Qual a estrutura do mercado interno e externo? 

 Quais os países de exportação. Porquê desses mercados? Dificuldades em entrar no 

mercado? Quais as dificuldades à entrada? 

 Quais são os canais e formas de distribuição? 

 Quem são os clientes? Como se publicita e chega aos clientes? 

Orientações estratégicas  

 Quais os fatores estratégicos (inovação, comercial, produção, marketing, qualidade) e 

posicionamento estratégico (core competences)? 

 Quais as iniciativas e acções de cooperação com outras empresas e/ou associações? 

 A empresa tem uma estratégia definida? Alterou ao longo do tempo? Qual o motivo da sua 

alteração? 

 Quais são os investimentos em marketing? 

 A empresa aposta em inovação (inovações realizadas ao nível do produto, da matéria prima, 

dos processos ou equipamentos e tecnologias, práticas de gestão, canais de distribuição, 

tecnologias de informação e comunicação)?De que forma? 

 Como o empresário encaram a mudança? 

Identidade do cluster 

 Qual a percepção do cluster? Quais as vantagens de estar inserido num cluster? Como é o 

relacionamento entre os vários actores do cluster? 
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 A empresa está/já esteve associada a alguma associação empresarial? Quais as relações 

com associações empresariais e instituições (CMO ou EPO)? 

 A empresas participou no projecto “Terra do Móvel” ou outros projectos interempresariais? O 

que considera que falhou no Projecto Terra no Móvel? Quais os fatores que potenciaram o 

fracasso? 

Perspectivas futuras 

 Como acha que o cluster se pode valorizar? Quais as estratégias colectivas e estratégias 

individuais? Quais os fatores distintivos (qualidade, preço, apresentação do produto, canais 

de distribuição utilizados, centralidade)? 

 Quais os entraves no desenvolvimento do negócio? 

 Como pensa que o cluster se irá desenvolver?  
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H – Estado atual das empresas da ZIVP 

Através das entrevistas realizadas aos empresários/gestores do cluster foi possível identificar o 

estado (abertas ou fechadas) em que se encontram as empresas da ZIVP. Esta listagem baseia-se 

no levantamento de empresas feito a partir do projecto Terra do Móvel e na amostra de entrevistas 

realizadas. 

Empresas da ZIVP 
Estado 

Aberta Encerrada 

Artimol - Artigos de Mobiliário x 
 

ADSER 
 

x 

Lombimaq - Fervilar x 
 

Movourém 
 

x 

Almonda Móveis de Reis & Faria x 
 

Soc. Ind. Móveis Vilarense x 
 

Móveis Sazes x 
 

Móveis Mendes 
 

x 

Móveis Mendes - Comércio x 
 

Lombimóvel x 
 

Abílio Reis Pereira x 
 

Augusto dos Reis Henriques x 
 

Vilarplaca 
 

x 

Facomóvel x 
 

Móveis Ideal, de Custódio Eugénio 
 

x 

Móveis Ideal, de Custódio Eugénio - Comércio x 
 

Movior - Indústria de móveis 
 

x 

MTM - Comércio e Indústria de Móveis x 
 

Vilarmóvel - Comércio e Indústria de Mobiliário x 
 

Móveis Cantes 
 

x 

Móveis Pontinha 
 

x 

J. R. Móveis 
 

x 

Móveis Floresta 
 

x 
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Comavil 
 

x 

Madeivilar 
 

x 

Nevesmóvel 
 

x 

Móveis Campestre, de Manuel Ferreira & Santos 
 

x 

Megamóveis x 
 

Móveis Joaquim Vieira Santos & Filhos 
 

x 

Matima, Comércio de derivados de madeira 
 

x 

Perfil 
 

x 

Movipraz x 
 

TinhaMóvel 
 

x 

VilarCortes (corte de placas e madeiras) 
 

x 

Alfa Móveis x 
 

Coribérica x 
 

Dias e Duarte 
 

x 

J. V. Reis 
 

x 

Lomba Peças 
 

x 

Móveis Caneiro x 
 

Móveis Luciano x 
 

M. Silva x 
 

Perfil 
 

x 

Vilar Taco 
 

x 
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I – Placa informativa de identificação da ZIVP 

Existem duas placas nos limites da ZIVP. Estas placas foram colocadas durante o desenvolvimento 

do projecto Terra do Móvel. A placa apresenta um mapa esquemático com a localização e 

identificação das empresas da ZIVP.  

 


