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INTRODUCÃOINTRODUCÃO

UM RELATÓRIO PARA QUEM? PARA QUÊ?
Este relatório de avaliação estratégica foi elaborado no âmbito do projeto DigiTVC1 - Digitalização da 
cadeia de valor Têxtil/Vestuário para ser uma ferramenta para as empresas e todos os stakeholders deste 
setor na área SUDOE; permite:
∎  redefinir a indústria 4.0 e as principais tecnologias digitais,
∎  descobrir aplicações concretas de transformação digital em toda a cadeia de valor Têxtil / Vestuário e 

exemplos de boas práticas,
∎  ter um resumo do estado de maturidade digital das empresas Têxteis da área SUDOE,
∎  integrar o caminho da transformação digital, apresentando-lhes propostas para eixos de transformação 

digital.

Suportado por uma pesquisa bibliográfica transnacional que gerou  um diagnóstico da maturidade do 
processo digital que envolveu 66 empresas da área da SUDOE e foi estruturado para abranger uma visão 
360° da atividade da empresa, através da realização de workshops em cada uma das regiões da SUDOE 
articulando com empresas e fornecedores de soluções digitais.

1 Todos os resultados em: www.digitvc.eu

AVISO LEGALAVISO LEGAL

O conteúdo desta publicação representa a opinião e escolha do autor e é de sua exclusiva responsabilidade; 
não pode de forma alguma ser considerado como reflexo das opiniões da Agência de Execução para as 
Pequenas e Médias Empresas ou de qualquer outra organização da UE, que não pode ser responsabilizada 
pela utilização que dela seja feita.
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INDÚSTRIA 4.0
A Indústria 4.0 é a quarta revolução industrial. 
Como cada uma das três anteriores representou 
uma nova forma de organizar e abordar os meios 
de produção. Depois da mecanização (final do 
século XVIII), massificação (século XIX para o 
século XX) e automação (a partir da década de 
1970), assistimos agora à implementação das 
novas tecnologias nos processos produtivos.
Como as três anteriores, a Indústria 4.0 é uma revo-
lução dupla. Ao nível tecnológico, por um lado, 
envolve novas ferramentas e, sobretudo, a utilização 
que delas é feita, característico de uma maior rea-
tividade, transparência, descompartimentalização 
e interatividade. Sistemas ciberfísicos, computação 
em nuvem, realidade aumentada, manufatura 
aditiva (impressão 3D), Internet das coisas (IoT), 
robótica, inteligência artificial ou 5G, representam 
para a indústria oportunidades de ganho em 
competitividade e produtividade.
Mas esta revolução também é profundamente 
cultural. Assistimos ao surgimento de novos modos 
de consumo e, portanto, de novos modelos econô-
micos (e-commerce). 
Impulsionadas pelas novas tecnologias e o seu uso, 
estão a surgir novas competências e práticas profis-
sionais, assim como novas formas de organização 
e gestão (menos hierárquicas, mais participativas).
Por último, devemos sobretudo lembrar que a 
indústria 4.0, quarta revolução industrial, transição 
digital ... seja qual for o seu nome, é um processo de 
evolução permanente, de melhoria contínua, numa 
lógica multidimensional de melhoria empresarial.
A transformação digital da indústria têxtil implica 
a aplicação das novas técnicas em toda a cadeia 
de valor.

As conclusões da Agenda Estratégica de Pesquisa 
para a Inovação da Plataforma Tecnológica demons-
tram os benefícios dessas mudanças ao nível dos 
processos, produtos e modelos econômicos.

 Desafios da transformação digital 
Com esta transformação digital, as empresas 
procuram maior produtividade, flexibilidade com 
séries de produção mais curtas, oferta de produ-
tos e serviços customizados, redução de custos, 
sustentabilidade, novos materiais e otimização 
no uso de recursos e rastreabilidade do produto 
em toda a cadeia de valor.
Estes fatores são catalisadores desta demanda 
por uma cadeia de valor mais automatizada e 
conectada.

A INDÚSTRIA TÊXTIL/VESTUÁRIO A INDÚSTRIA TÊXTIL/VESTUÁRIO 
E A INDÚSTRIA 4.0E A INDÚSTRIA 4.0

11,000
TRABALHADORES

400
EMPRESAS

85,000
TRABALHADORES

7,400
EMPRESAS

139,000
TRABALHADORES

12,700
EMPRESAS

EURATEX / 2018
Textile and Clothing industry Structural data

TRABALHADORES
105,000
85,000
139,000
1,654,000

França:
Espanha:
Portugal:

Europe:

EMPRESAS
3,800
7,400
12,700
171,000

França:
Espanha:
Portugal:

Europe:

19,500
10,500
7,780
175,000

França:
Espanha:
Portugal:

Europe:

TURNOVER
(million €)

ESTATÍSTICAS SETORIAIS
O setor Têxtil na área da SUDOE representa 20.500 
empresas, 90% das quais são PME tradicionais, o 
que representa cerca de 240.000 colaboradores.

INDÚSTRIA 4.0
Convergência entre o mundo

virtual e os produtos e
os objetos do mundo real.

Fusão entre a internet e a fábrica.

INDÚSTRIA 2.0
Produção em massa pela 

eletricidade, eficiência energética.

INDÚSTRIA 1.0
Produção mecânica,
carvão, motor a vapor,
energia não muscular.

INDÚSTRIA 3.0
Produção automatizada, 
eletrónica, telecomunicações, 
informática.

1780

1870

1950

2010

AS PROMESSAS da indústria 4.0

ECO-EFICIÊNCIA
redução de materais,

de consumo de energia 
e de desperdício

LOGÍSTICA
transporte, 

equipamentos, 
materiais, sistemas

de informação…

NOVO VALOR 
PARA O 

CONSUMIDOR
Personalização do 
produto a serviços 

associados

SISTEMA DE 
MANUFATURA 

MAIS INOVADOR

Dados
inteligentes
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TECNOLOGIAS DIGITAIS

1 A Internet das Coisas (IoT) refere-se à inter-
conexão de todos os objetos físicos por 

meio da Internet. Estes objetos interconectados 
comunicam entre si e on-demand.

2 A impressão 3D, ou manufatura aditiva, 
reúne os processos de fabricação de peças 

a granel por adição ou aglomeração de materiais, 
por empilhamento de camadas sucessivas. Esta 
tecnologia permite a impressão de pequenas séries 
e modelos detalhados, reduzindo os tempos de 
design e prototipagem.

3 Cobótica, ou robótica colaborativa, é a coo-
peração de um robô com o ser humano. Esta 

tecnologia emergente visa complementar a robótica 
tradicional para procurar as melhores interações 
possíveis entre indivíduo e máquina na execução 
de uma tarefa para atingir um objetivo comum.

4 A realidade aumentada (RA) é uma tec-
nologia que permite a integração de ele-

mentos 3D virtuais (em tempo real) dentro de 
um ambiente real.

5 Um sistema ciberfísico (CPS) é um sistema 
onde elementos de computação colabo-

ram para controlar e comandar entidades físicas. 
É um sistema autônomo que integra eletrônica 
e software, sensores e atuadores com recursos de 
comunicação. Ele interage com o ambiente no 
qual recebe dados, os processa e, por meio de um 
loop de retroação, controla ou influencia o processo 
ao qual está associado.

6 Inteligência artificial (IA) é o conjunto 
de teorias e técnicas de desenvolvimento 

de programas computacionais complexos que 
permitem às máquinas simular e imitar certas 
características da inteligência humana (raciocínio, 
aprendizagem, etc.)

7 Computação em nuvem é o termo geral 
usado para designar a entrega de recursos 

e serviços sob procura via Internet. Refere-se ao 
armazenamento e acesso a dados e programas 
através da Internet, em vez do disco rígido de um 
computador.

8 5G é a quinta geração de padrões para 
telefonia móvel, sucedendo à quarta geração, 

conhecida como 4G. Tem como objetivo aumentar a 
velocidade e a capacidade de resposta das redes 
sem fio. A transmissão de dados por conexões 
de banda larga sem fio poderia atingir, segundo 
algumas estimativas, uma velocidade de 20 Gbit/s 
e uma latência igual ou inferior a 1 ms para uso 
de loopback em tempo real. Isso tornaria possível 
conectar não apenas smartphones e tablets, mas, 
de forma mais geral, todos os objetos.

9 Blockchain é um grande repositório de 
dados que tem a particularidade de ser 

compartilhado simultaneamente com todos os 
seus usuários, todos igualmente titulares deste 
registo, e que todos têm a capacidade de inse-
rir dados nele, de acordo com regras específicas 
definido por um protocolo de computação bem 
protegido graças à criptografia.

10 RFID (Radio Frequency Identification) 
é uma tecnologia de identificação por 

radiofrequência que utiliza etiquetas RFID (chip 
de identificação) para identificar objetos quando 
passam perto de um detetor (terminal, smartphone, 
tablet, antena, etc.). Ao contrário do código de 
barras, é possível acompanhar os seus movimen-
tos, e armazenar e recuperar os seus dados. Esta 
tecnologia permite a comunicação entre o objeto 
e o sensor sem visibilidade, seja à distância ou em 
materiais opacos, por exemplo.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

11 Um sistema ERP (Enterprise Resource 
Planning) é um sistema de informação 

que permite gerir e monitorizar diariamente todas 
as informações e serviços operacionais de uma 
empresa. O objetivo do ERP é automatizar processos 
entre departamentos e, acima de tudo, reduzir 
custos.

12 Um software Advanced Planning and 
Scheduling (APS) é uma ferramenta de 

planeamento que sincroniza e otimiza os proces-
sos de uma empresa de acordo com as restrições 
presentes no seu sistema. O APS integra, assim, 
todos os fatores que limitam o desempenho de 
uma empresa, como prazos de entrega, eficiência 
da máquina, sazonalidade do produto, capacidade 
de armazenamento, datas de entrega ao cliente, 
taxas de utilização de recursos, etc.

13 Customer Relationship Management 
(CRM) é um sistema de gestão das relações 

e interações de uma empresa com os seus clientes 
ou potenciais clientes. Um sistema de CRM ajuda 
as empresas a interagir constantemente com os 
clientes, racionalizar os seus processos e melhorar 
a sua eficiência.

14 Manufacturing Execution System 
(MES)  é um sistema de informação que 

conecta, monitora e controla sistemas de fabri-
cação complexos e fluxos de dados no nível de 
chão de fábrica. O principal objetivo de um MES 
é garantir a execução eficaz das operações de 
manufatura e melhorar a eficiência da produção.

15 Supply Chain Management (SCM) é a 
gestão de todas as operações relacionadas 

com a cadeia de abastecimento, desde a gestão 
dos fluxos dentro da empresa e entre a empresa 
e o seu ambiente (fornecimento, entrega, arma-
zenamento, informação, transações financeiras.

16 Product Lifecycle Management (PLM) 
Sistema que centraliza todos os dados e 

processos gerados durante as várias fases do design 
e industrialização de um produto (modelo CAD, 
planos, documentação, planeamento do processo 
de fabricação, nomenclatura do produto, suporte 
ao cliente, catálogos, etc.) dentro de uma área 
comum e segura que garante a rastreabilidade 
dos dados trocados durante o projeto. Permite que 
todas as partes envolvidas no desenvolvimento 
de um produto se comuniquem e colaborem: 
departamento de pesquisa, subcontratado, 
co-contratado, departamento de marketing, etc.

A INDÚSTRIA TÊXTIL/VESTUÁRIO A INDÚSTRIA TÊXTIL/VESTUÁRIO 
E A INDÚSTRIA 4.0E A INDÚSTRIA 4.0
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A CADEIA DE VALOR DO TÊXTIL/VESTUÁRIOA CADEIA DE VALOR DO TÊXTIL/VESTUÁRIO

NÍVEL DE INTEGRAÇÃO DIGITAL (APLICAÇÕES E TECNOLOGIAS) 
NA CADEIA DE VALOR DO TÊXTIL

MATÉRIAS-
PRIMAS

TRIAGEM /
SEPARAÇÃO 

DO MATERIAL
PREPARAÇÃO 

E FIAÇÃO

MALHA / 
TECELAGEM / 
NÃO-TECIDO

TINGIMENTO / 
ACABAMENTO / 

REVESTIMENTO / 
LAMINAGEM / 
IMPRESSÃO

DESENHO DE MOLDE / 
CORTE / COSTURA

FABRICANTE DE 
VESTUÁRIO / 
PRODUTOR 

DE TÊXTIL-LAR / 
PRODUTOR 

TÉCNICO TÊXTIL
CONTROLO 

DE QUALIDADE DISTRIBUIÇÃO RECICLAGEM

DESENHO / 
CRIAÇÃO / 

R&D&I

11  Scan tools / 
Production on 
community’s 
demand

11  Scan tools

11  Scan tools / Digital 
fabric samples 3D

33    Smart textile* / IoT* 
/ AI* / Traceability* / 
Blockchain*

44     AR/VR*

11  Scan tools / Digital knitting 
machine / Digital fabric samples 
3D / 3D design and simulation 
platform

33    Smart textile* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    AR/VR*

11  Scan tools / 4.0 machine 
room

33    Smart textile* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    AR/VR*

11  Scan tools / 4.0 machine 
room / Digital knitting 
machine / 3D design and 
simulation platform

33    Smart textile* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    AR/VR*

11  Scan tools / 4.0 machine 
room / Digital knitting 
machine / 3D design and 
simulation platform / 
Production on community’s 
demand

33    Smart textile* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    AR/VR*

33    Smart textile* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    AR/VR*

11  Production on 
community’s demand

33    Smart textile* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    AR/VR*

COMPRAS / 
RELAÇÕES  
COM FOR-

NECEDORES

11  Scan tools 11  Scan tools

11  Scan tools / Blockchain
33    SCM
44    PLM
33    AI*/ Traceability* / 

Blockchain*

11  Scan tools / Digital fabric samples 
3D / Blockchain

33    SCM
44    PLM
33    AI* / Traceability* / Blockchain*

11  Scan tools / 4.0 machine 
room / Blockchain

33    SCM
44    PLM
33    AI* / Traceability* / 

Blockchain*

11  Scan tools / 4.0 machine 
room / Blockchain

33    SCM
44    PLM
33    AI* / Traceability* / 

Blockchain*

11  Scan tools / 4.0 machine 
room / Measuring app 3D / 
Blockchain

33    SCM
44    PLM

11  Blockchain
33    SCM
44    PLM
33    AI* / Traceability* / 

Blockchain*

11  Measuring app 3D / 
Blockchain / Phygital 
/ Brand Management 
Platform

33    SCM
44    PLM
33    AI* / Traceability* / 

Blockchain*

11  Blockchain

PRODUÇÃO
11  Scan tools / 

Production on 
community’s 
demand

11  RFID / Scan 
tools

11  RFID / Scan tools
22   Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS 

/ MES
33    Smart textile* / 

Cobotic* / Robotic* / 
IoT* / AI* / Traceability* / 
Blockchain*

44    Additive manufacturing* 
/ AR/VR*

11  RFID / MES / Machine Vision / 
AI / Scan tools / Digital knitting 
machine / Digital fabric samples 
3D / Blockchain

22   Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS / MES
33    Smart textile* / Cobotic* / 

Robotic* / IoT* / AI* / Traceability* / 
Blockchain*

44    Additive manufacturing* / AR/VR*

11  RFID / Scan tools / 
Software / 4.0 machine 
room / AR/VR / Blockchain

22    Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS / 

MES
33    Smart textile* / Cobotic* 

/ Robotic* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    Additive manufacturing* 
/ AR/VR*

11  RFID / MES / Scan tools 
/ 4.0 machine room / 
Digital knitting machine / 
Blockchain

22   Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS / 

MES
33    Smart textile* / Cobotic* 

/ Robotic* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    Additive manufacturing* 
/ AR/VR*

11  RFID / AI / Scan tools / 4.0 
machine room / Digital 
knitting machine / Blockchain 
/ Production on community’s 
demand

22   Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS / MES
33    Smart textile* / Cobotic* 

/ Robotic* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    Additive manufacturing* / 
AR/VR*

11  RFID / Blockchain / NIR
22   Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS 

/ MES
33    Smart textile* / Cobotic* 

/ Robotic* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    Additive manufacturing* 
/ AR/VR*

11  Automated warehouse 
picking / RFID / Blockchain

22   Bar Code / ERP
44    RFID / QR Code / APS / 

MES
33    Smart textile* / Cobotic* 

/ Robotic* / IoT* / AI* / 
Traceability* / Blockchain*

44    Additive manufacturing* 
/ AR/VR*

11  RFID / 
Blockchain 
/ NIR

MARKETING / 
MARCA

22   Website Social 
media* / 
E-commerce*

22   Website Social 
media* / 
E-commerce*

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

22   Website 
Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

11  Production on 
community’s demand

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

11  Production on community’s 
demand

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

22   Website 
Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

11  Measuring app 3D / 3D 
interactive product 
catalog / AR / VR / 
Phygital / Production on 
community’s demand

22   Website 
Social media* / 
E-commerce*

33    IoT* / AI*
44    AR/VR*

22   Website 
Social 
media* / 
E-commerce*

VENDAS / 
RELAÇÕES 

COM
CLIENTES

22   Website Social 
media* / 
E-commerce*

22   Website Social 
media* / 
E-commerce*

22   Website CRM IoT* / AI* / 
Blockchain*

44    AR/VR*

11  3D design and simulation 
platform

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    CRM IoT* / AI* / Blockchain*
44    AR/VR*

11  AR/VR
22   Website Social media* / 

E-commerce*
33    CRM IoT* / AI* / Blockchain*
44    AR/VR*

11  3D design and simulation 
platform

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    CRM IoT* / AI* / Blockchain*
44    AR/VR*

11  3D design and simulation 
platform / Production on 
community’s demand 

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    CRM IoT* / AI* / Blockchain*
44    AR/VR*

11  NIR
22   Website Social media* / 

E-commerce*
33    CRM IoT* / AI* / 

Blockchain*
44    AR/VR*

11  RFID / Machine Vision 
/ AI / Digital fabric 
samples 3D / Measuring 
app 3D / 3D interactive 
product catalog / AR/VR 
/ Phygital / Production on 
community’s demand

22   Website Social media* / 
E-commerce*

33    CRM IoT* / AI* / Blockchain*
44    AR/VR*

11  NIR
22   Website 

Social 
media* / 
E-commerce*

RECURSOS
HUMANOS

33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

11  4.0 machine room
33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

11  4.0 machine room
33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

11  4.0 machine room
33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

11  Measuring app 3D
33    Cobotic* / IoT* / AI* 
44    AR/VR*

11  Boas práticas de digitalização da cadeia de valor têxtil – DigiTVC – October 
2020 – Entregável E 1.1.1 – “Good Digitalization Practices Guide”

DigiTVC – Dezembro 2020 – Entregável E 1.2.2 – “Diagnóstico de maturidade digital – Análise quantitativa”
22   Percentagem de empresas que integraram a tecnologia/aplicação ≥ 60%
33    30% ≤ Percentagem de empresas que integraram a tecnologia/aplicação < 60%
44    Percentagem de empresas que integraram a tecnologia/aplicação < 30%
*DigiTVC – Dezembro 2020 – Entregável E 1.2.2 – “Diagnóstico de maturidade digital – Análise quantitativa”
22* Grau de conhecimento de tecnologias digitais : Conhecido
33* Grau de conhecimento de tecnologias digitais: Pouco conhecido
44* Grau de conhecimento de tecnologias digitais: Não conhecido
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EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS5

1  Software MES 
(Manufacturing Execution System), 
teares e equipamento de confeção.

Esta primeira boa prática pode ser encontrada 
na empresa Textiles Joyper (Espanha). Nas suas 
instalações de tecelagem (têxteis-lar), o controlo 
da produção era efetuado em papel ou em Excel. 
A informação não podia ser recebida em tempo-
real, juntando-se o facto de ser pouco fiável (erro 
humano). Adicionalmente, o facto da sua linha de 
produção ser de trabalho intensivo contribuiu para 
a falta de dados em tempo-real. Em cada uma 
das duas especialidades, tecelagem e confeção, 
não era possível reagir imediatamente a possíveis 
problemas ou melhorar o processo de produção 
de forma contínua.

O software MES2, uma ferramenta para recolha 
de dados em tempo-real e para suporte à gestão 
da produção, apresenta um valor acrescentado 
real. Transcrições de papel, que estão sujeitas a 
erros humanos, e as disquetes obsoletas, pre-
viamente necessárias para transferir programas 
de máquina para máquina, já não são, de todo, 
usadas na tecelagem. Um servidor central e uma 
conexão de rede de grande velocidade enviam 
agora os padrões de tecelagem para todos os 18 
teares Jaquard, enquanto recebem dados em 
tempo-real da produção. Uma solução disponível 
a um custo razoável para PMEs, o MES não requer 
mudanças drásticas ou melhorias significativas na 
infraestrutura tecnológica da empresa. Na tece-
lagem, um funcionário/a é responsável por verifi-
car o correto funcionamento do sistema e apenas 
é necessária a configuração de uma interface 
de controlo (servidores e ecrãs). Em cada linha 
de produção, cada funcionário/a responsável na 
empresa está equipado com um smartphone, 
no qual regista em tempo-real (ou, pelo menos, 
num curto espaço de tempo) o número de itens 
produzidos. Como a maior parte dos/as funcioná-
rios/as já está familiarizado com a interface dos 
smartphones, a capacidade e as possibilidades 
de adaptação são altas.

Melhorando, por um lado, o serviço para os consu-
midores, o que é agora fundamental, e por outro 
lado estendendo as possibilidades de design de 
processos, ao mesmo tempo que se permite uma 
gestão de stock mais eficiente (porque é ime-
diato) e de funcionários, esta tecnologia contribui 
para otimizar os recursos da empresa e, com isso, 
ampliar o acesso a mercados.

2 Realidade virtual/aumentada 
e implementação de máquinas.

A Alliance Machines Textiles3, é uma empresa 
Francesa fornecedora de máquinas para a indústria 
têxtil, especialmente de tingimento, que utiliza 
realidade virtual (RV) e aumentada (RA) para apre-
sentação de conteúdos sobre as suas máquinas.

O objetivo passa por envolver o consumidor através 
de uma original apresentação do equipamento. 
Modelada em 3D e customizável, é possível para 
o consumidor a visualização das máquinas dentro 
de um ambiente virtual, podendo mover-se para 
aferir o seu tamanho real e as suas capacidades 
operacionais, de forma a planear melhor a sua 
compra e facilitar a sua integração final com a 
cadeia de produção. Por parte da empresa, esta 
tecnologia permite a apresentação de um catálogo 
completamente digital e facilita o processo de 
vendas, que pode ser efetuado remotamente 
ou utilizando o mínimo de equipamentos: um 
ecrã (smartphone, computador), uma solução de 
software específica (aplicação) e/ou uns óculos de 
RV (Oculus) é todo o material necessário.

Resumidamente, a utilização da RV e RA facilita o 
processo de vendas do equipamento comerciali-
zado pela Alliance Machines Textiles. Permite a 
libertação de considerações logísticas (não existe a 

necessidade de deslocação / realocar fisicamente 
as máquinas) e das limitações de um catálogo em 
papel, desenvolvendo a imagem de uma empresa 
inovadora. A um nível internacional, aumenta o 
potencial para ações comerciais e também melhora 
o acompanhamento do consumidor durante a 
fase de instalação da máquina.

3 Produção “on-demand” e gestão de 
comunidades.

A Asphalte4, uma marca Francesa de pronto-a-ves-
tir masculina, tem como objetivo oferecer produtos 
de alta qualidade, duráveis e estéticos a um preço 
competitivo. A produção é “quase a pedido”, ou seja, 
a comunidade faz as suas exigências em aspetos 
diferentes da coleção.

O desenvolvimento da próxima coleção inicia-se 
depois de consultar a comunidade, através de 
questionários digitais, para encontrar as suas neces-
sidades (materiais, cortes, cores, …) e desejos. As 
pré-ordens estão disponíveis para os consumi-
dores exclusivamente no website da marca, por 
um período máximo de 30 dias. A produção em 
si inicia-se antes das encomendas serem entregues 
e dentro de 4 meses. Este processo de “projeto por 
produto” requer recursos internos significativos e a 
capacidade para consolidar a ligação entre a marca 

e a sua comunidade (através das redes sociais), 
que está no coração da identidade da Asphalte. A 
Asphalte pretende produzir pouco, mas bem.

Finalmente, a empresa trabalha com diversos 
parceiros internacionais (Portugal, Europa Oriental, 
Magrebe, Vietname, e Japão em particular). O 
seu sistema de produção por pré-ordem permite 
um excelente rácio qualidade/preço e satisfaz a 
procura internacional por este tipo de produto, 
enquanto transmite a imagem de uma marca 
que ouve os seus consumidores.

2 Ver vídeo ilustrativo https://youtu.be/hlJRkyRD4hw 
3 Ver vídeo ilustrativo https://www.linkedin.com/posts/
alliance-machines-textiles_alliance-machines-
textiles-votre-projet-activity-6709770485481119744-
G4sK/

4 https://asphalte.com/pages/comment-ca-marche 
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/
idees-de-business/0603579777926-
mode-asphalte-detricote-le-   business-
model-classique-des-marques-339341.
php#formulaire_enrichi::bouton_google_inscription_
article
https://fr.fashionnetwork.com/news/Asphalte-trace-sa-
route,1076058.html
5 O resultado completo de exemplos de boas práticas 
pode ser acedido em www.digitvc.eu

A CADEIA DE VALOR DO TÊXTIL/VESTUÁRIOA CADEIA DE VALOR DO TÊXTIL/VESTUÁRIO
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SUMÁRIO DOS RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO DIGITAL
66 empresas do setor Têxtil/Vestuário (26 de França, 20 de Portugal e 20 de Espanha) responderam ao 
diagnóstico online (formulário Google).
Este é estruturado em sete temáticas, que cobrem uma visão 360° das atividades das empresas:
∎  Compras/ Relações com Fornecedores
∎  Produção
∎  Marketing/Marca
∎  Vendas / Relações com Consumidores
∎  Recursos Humanos
∎  Desenvolvimentos estratégicos
∎  Identificação / Descrição da entidade

MATURIDADE DIGITAL DAS EMPRESAS MATURIDADE DIGITAL DAS EMPRESAS 
TÊXTEIS/VESTUÁRIO NA ÁREA SUDOETÊXTEIS/VESTUÁRIO NA ÁREA SUDOE55

FINANCEIROS /
RECURSOS HUMANOS

1 O impacto da tecnologia digital é geralmente 
considerado bastante positivo pelas empre-

sas, que a veem como um fator de inovação e 
mudança positiva. Para além disso, a maioria dos 
gestores das empresas fazem uma conexão entre 
o desenvolvimento das suas empresas e o pro-
gresso feito na tecnologia digital.

2 Menos de um quarto dos impulsionadores 
da transformação digital nas suas empresas, 

os gestores, apropriaram-se totalmente das ferra-
mentas digitais. Similarmente, apenas 1 gestor 
em cada 3 está consciente das oportunidades 
oferecidas pelas tecnologias digitais, e pouco 
mais de metade dos funcionários são aqueles 
que apresentam um interesse real neste tema.

3 As principais restrições à implementação de 
um plano de transformação digital residem 

nas dificuldades por parte dos gestores das empre-
sas, que, por um lado, apresentam uma visão de 
curto prazo, e por outro, apresentam dificuldade 
em estabelecer um caminho digital a médio prazo 
(eixos prioritários para a transformação digital).

4 Os obstáculos à transformação digital são, em 
primeiro lugar, financeiros, sendo imediata-

mente seguidos por obstáculos relacionados com 
recursos humanos, especificamente referentes aos 
conhecimentos e competências digitais, espe-
cialmente em microempresas.

5 Paradoxalmente, o recurso a formação para 
a adoção de ferramentas de digitais não 

é ainda um reflexo, com menos de metade das 
empresas a fazer uso desta opção recentemente, 
particularmente em pequenas e microempresas. 
Da mesma forma, para propósitos de recruta-
mento, skills relacionadas com tecnologias digitais 
são especificadas em menos de metade dos perfis 
requeridos em processos de recrutamento.

6 A transformação digital de uma empresa 
atua sobre as relações com fornecedores 

e clientes: as relações estão a tornar-se digitais. 
Para os primeiros, na vasta maioria das empresas, 
a relação é apenas parcialmente digitalizada; 
para os segundos, enquanto 94% das empresas 
considera que os seus clientes estão abertos à 
digitalização, surpreendentemente, apenas 44% 
utilizam tecnologia digital nas suas relações. Da 
mesma forma, 15% destes consideram que estão 
a “atrasar” os seus clientes em termos de adoção 
digital e que consequentemente necessitam de 
atualizar progressivamente as suas práticas.

7 Digital é, em primeiro lugar, um vetor de 
imagem (marca da empresa/marca do 

empregador/marca do produto) e tem-se tornado 
parte dos padrões da empresa. As empresas têm 
desenvolvido sítios da internet em massa (ima-
gem ou vendas) e a maioria presta atenção à 
sua reputação na internet e comunica via redes 
sociais. Por outro lado, menos de metade destas 
atualizam regularmente os seus websites (à exceção 
das empresas B2C e microempresas). Assim, a 
maioria das empresas está a sofrer um atraso em 
termos de comunicação.

8 A maioria das empresas está subequipada 
com ferramentas digitais para gestão do 

relacionamento com fornecedores e com clientes, 
assim como para a gestão e automatização da 
produção: 61% destas consideram ter um nível 
baixo a médio de automação.

9 Os resultados do diagnóstico realçam fortes 
diferenças, dependendo do país, do tama-

nho das empresas e do tipo de cliente (B2B ou 
B2C).

10 Por fim, uma das maiores oportunidades 
reside nas novas tecnologias que devem 

(ainda) transformar profundamente as profissões 
e as relações cliente/fornecedor: robotização, Inter-
net of Things, realidade aumentada, impressão 3D, 
rastreabilidade – blockchain, inteligência artificial, 
têxteis inteligentes, entre outras.

5 O resultado completo do diagnóstico de maturidade 
digital pode ser encontrado em www.digitvc.eu

70%
dos questionados 

consideram a 
digitalização um fator 

de transformação 
positiva.

74%
dos questionados 
consideram que o 

desenvolvimento da 
sua empresa está 

ligado ao progresso 
na digitalização.

98%
das empresas 

têm um website.

Apenas 

41%
o atualizam 

regularmente.

Apenas
  48%

dos gestores consideram 
que a transformação 

digital na sua empresa 
acontecerá num curto 

prazo (< 1 ano). 

destes estabeleceram 
um roadmap digital.

18%
dos gestores 

têm acesso às 
apropriadas 
ferramentas 

digitais.

dos gestores estão 
completamente 
conscientes das 
oportunidades 

oferecidas pelas 
tecnologias digitais.

dos colaboradores 
têm interesse 

real na mudança 
através da adoção 

de tecnologias 
digitais.

55%1/3

das empresas considera ter 
um baixo nível de automação.61%
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ANÁLISE SWOT
Considerando as conclusões obtidas no diagnóstico da maturidade digital, em workshops em todas 
as regiões SUDOE e pesquisa bibliográfica, encontra-se abaixo a análise SWOT das empresas Têxteis/
Vestuário na área SUDOE:

MATURIDADE DIGITAL DAS EMPRESAS MATURIDADE DIGITAL DAS EMPRESAS 
TÊXTEIS/VESTUÁRIO NA ÁREA SUDOETÊXTEIS/VESTUÁRIO NA ÁREA SUDOE

6 OPCALIA TMC – 2019 – « EDEC numérique Textiles-Mode-Cuirs 2016-2019 « Transformation numérique des TPE-
PME » - La maturité numérique de la filière Textiles-Mode-Cuirs ».

7 WTiN – 2018 – « Digital Transformation Outlook – Global textile and apparel value chain survey 2018 ».

∎  Empresas Têxteis altamente ágeis, flexíveis e 
adaptáveis.

∎  Cadeia de valor completa (desde fiação até ao 
processo de acabamento, retalho e distribuição).

∎  Existência de um ecossistema especializado 
para apoiar PMEs Têxteis (centros tecnológicos, 
associações de empresas, clusters, agências de 
empresas).

∎  Presença de empresas líderes com elevada 
digitalização, e numerosas start-ups digitais.

∎  Disposição, por parte das autoridades públicas, 
em mudar o modelo de produção. Desenvol-
vimento de uma política industrial.

∎  Conhecimento, por parte dos gestores e das 
suas equipas, do poder das tecnologias digitais.

∎  Apoiar o desenvolvimento de novos (com maior 
duração e funcionalidade) produtos e serviços 
ao longo do processo de digitalização.

∎  Aumento da customização de produtos e 
serviços, para substituir a produção em massa e 
permitir relocalizações.

∎  Aumento da performance da empresa em 
todos os níveis: custos mais baixos, melhoria 
da rentabilidade e competição, menor tempo 
de produção, redução de stocks, relações com 
consumidores e fornecedores facilitadas.

∎  Desmaterialização e/ou automatização de 
tarefas sem valor direto adicionado, mas que 
permanecem sensíveis6.

∎  Integração de novas tecnologias que devem 
(ainda) transformar profundamente profissões 
e produtor: robotização, gestão visual, software 
3D, inteligência artificial, objetos conectados…

∎  Facilitar a conexão entre empresas e clientes 
através do rápido aumento de visibilidade, 
incluindo empresas que previamente tiveram 
acesso a um mercado limitado necessaria-
mente pelo seu tamanho, território ou ativi-
dade6.

∎  Criar sinergias e alianças entre empresas 
têxteis e start-ups tecnológicas, investigadores 
e centros tecnológicos.

∎  Promover a formação universitária e vocacional 
nas novas tecnologias.

∎  Acelerar a digitalização através de iniciativas 
públicas e suportar políticas relacionadas ao 
investimento na indústria 4.0.

∎  Desenvolver soluções tecnológicas para o setor 
têxtil.

∎  Desenvolver protocolos e abordagens de digi-
talização no setor têxtil.

∎  Tamanho limitado da empresa: predominância 
de micro e pequenas empresas e microem-
presas familiares com pouca capacidade de 
investimento.

∎  Empresas orientadas para setores tradicionais 
(baixo nível tecnológico).

∎  Falta de formação e conhecimento tecnológico 
no processo de digitalização.

∎  Dificuldade em obter acesso a financiamento 
público, e consequentemente, poucos recursos 
disponíveis para investimentos relacionados 
com o digital.

∎  Baixo capital privado em várias empresas.
∎  Problemas em renovação de gerações dentro 

dos vários setores profissionais6.
∎  Conhecimento e competências digitais insu-

ficientes, e dificuldade em liderar a mudança 
internamente, para ultrapassar resistência por 
parte das equipas.

∎  Não utilização de formação digital para 
melhorar as competências dos funcionários e 
falta de recrutamento para perfis específicos 
digitais.

∎  Dificuldade das empresas em, por um lado, 
definir áreas prioritárias para a transformação 
digital e apoio de recursos humanos nesta 
transformação. Por outro lado, recursos inade-
quados para este plano6.

∎  Falta de visão e liderança clara7.
∎  Dificuldade, por parte de parceiros de negócio, 

em colaborar em torno de soluções digitais7.
∎  Falta de clareza sobre os benefícios dos inves-

timentos digitais7.
∎  Fraca cultura de inovação entre empresas e 

start-ups tecnológicas, investigação e centros 
tecnológicos.

∎  Multitude de inovações para serem integradas, 
uma vez que as tecnologias digitais trazem um 
conjunto vasto de ferramentas e utilizações, 
desde as relacionadas com a produção, por 
um lado, aquelas relacionadas com relações 
comerciais, por outro, e finalmente, aquelas 
relacionadas com a comunicação e marketing6.

∎  Rápida obsolescência das tecnologias.
∎  Evolução permanente, pois as tecnologias 

digitais nunca param de evoluir6.

∎  Grandes investimentos digitais na indústria 
têxtil em países asiáticos.

∎  Perda de competitividade das ME/PME que 
não se conseguem adaptar à indústria 4.0.

∎  Cibersegurança.
∎  Forte competição internacional de produtos 

de alto valor.

FORÇAS FRAQUEZASFRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
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1INTRODUÇÃO
A Transformação digital tem vindo a modificar todos os setores económicos e a gerar ganhos decisivos em 
competitividade.

No setor têxtil/vestuário, na área SUDOE, esta transformação das empresas está em movimento, com mais 
de dois terços dos gestores a considerarem que o desenvolvimento das suas empresas está ligado à sua 
transformação digital e, para pouco menos de metade, essa transformação está a ocorrer agora.

Esta transformação não é unicamente tecnológica, ela envolve questões como competências, organização 
e financiamento.

O plano de transformação digital para o setor têxtil/vestuário da área SUDOE apresenta as ações necessárias 
para instigar  vontade e ativar a necessidade de transformação das empresas no sector, através da tecnologia 
digital.

Uma visão e objetivos que se traduzem em dois eixos de intervenção prioritária:

 Objetivo 1 

Identificar as necessidades em skills digitais 
procuradas pelo setor.

∎  Ação 1: Análise das necessidades de desenvolvi-
mento de competências digitais e TIC no setor 
Têxtil / Vestuário, para as suas diversas profissões 
associadas.

 Objetivo 2 

Acelerar o aumento das competências dos cola-
boradores do setor e a sua formação nas diversas 
ferramentas e utilizações digitais, consoante as 
suas profissões.

∎  Ação 1:Formação de pessoas que executam 
os projetos na empresa: formação específica, 
mesmo para alguém especializado, relacionado a 
um projeto em particular.

∎  Ação 2: Formação para aumentar e desenvolver 
as competências digitais de outros colaboradores.

∎  Ação 3: Formação e certificação de especialistas, 
preparados a gerir projetos e suportar a transfor-
mação digital das empresas8.

∎  Ação 4: Identificação de mecanismos de suporte 
e de financiamento (regional e nacional) adequado 
às necessidades de formação digital; suporte na 
preparação de documentos de candidaturas.

∎  Ação 5: Integração de novas competências digi-
tais, através do desenvolvimento de novas apti-
dões, desenvolvendo aprendizagens e estágios, 
recorrendo ao trabalho em time-sharing para a 
implementação de projetos digitais.

8 Ações desenvolvidas no âmbito do projeto SUDOE - 
DigiTVC

Objetivo 1 

Criar uma cultura digital 
entre os empreendedores.

∎  Ação 1: Lançamento de companhas de sensibi-
lização para o tema do digital, para informar os 
empreendedores acerca dos ganhos associados 
à sua apropriação e implementação.

∎  Ação 2: Organização de workshops para apre-
sentar boas práticas iniciadas no setor, bem como 
as tecnologias digitais associadas.

 Objetivo 2 

Dar suporte às empresas na mudança digital.

∎  Ação 1: Realização de um diagnóstico digital 
através de consultores especializados, indo ao 
encontro das necessidades específicas de cada 
empresa, podendo integrar: diagnósticos digitais, 
plano de ação digital, a escolha de tecnologias, 
priorização de ações de RH, alinhamento com a 
estratégia de negócio, entre outros.

∎  Ação 2: Suporte, através de consultores espe-
cializados e os seus supervisores, na gestão da 
mudança através da realização de um diagnóstico 
da aceitabilidade dos colaboradores na empresa 
perante a integração de tecnologias 4.0.

∎  Ação 3: Definição e design de um protocolo espe-
cífico para o setor têxtil/vestuário que permita 
às empresas um processo de digitalização em 
grande escala8.

 Objetivo 3 

Encorajamento para investimento de negócio 
em soluções digitais que podem torná-los mais 
competitivos.

∎  Ação 1: Identificação de ajuda e fundos (regionais, 
nacionais e Europeus) que podem ser mobiliza-
dos para investimento em soluções digitais, bem 
como a sua integração, e suporte na preparação 
de documentos para candidaturas.

∎  Ação 2: Criação de projetos piloto de colaboração 
para integrar soluções digitais e distribuir o risco 
operacional e financeiro8.

EIXO 1l   ACELERAR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
NAS EMPRESAS DE TÊXTIL/VESTUÁRIO

EIXO 2 l   ADQUIRIR SKILLS DIGITAIS EXIGIDAS PELO SETOR

PROPOSTA PARA EIXOS ESTRATÉGICOS PROPOSTA PARA EIXOS ESTRATÉGICOS 
NA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
PARA O SETOR TÊXTIL/VESTUÁRIOPARA O SETOR TÊXTIL/VESTUÁRIO
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