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Unimoda comemorou 25º aniversário
com trabalhadores

FOTOREPORTAGEM

A festa do aniversário da Unimoda foi mantida em segredo tanto para os trabalhadores como para os fundadores da empresa

Anabela Gonçalves

A Unimoda foi fundada em 1986 por José
Oliveira e sua esposa Olivia Marques Oliveira, iniciando a sua actividade na produção de Têxteis-Lar, Confecção e Bordados.
No passado dia 15 de Dezembro, a empresa Unimoda celebrou o seu 25º aniversário com toda a equipa que compõem
esta grande empresa, família e amigos.
Sempre atenta à evolução do mercado
e às novas oportunidades de negócio, a
partir de 2001, a Unimoda aposta numa
nova estratégia, especializando-se na
produção de têxteis de paramentaria litúrgica, integrando não só o vestuário
eclesiástico, como outras peças destinadas à ornamentação dos locais de culto.
Por essa altura, passa, também, a produzir peças destinadas à celebração de
baptizados.
A empresa está instalada num moderno
pavilhão fabril, com cerca de 2 500 m2 de
área produtiva que foi edificado tendo
presente o compromisso de valorização e
respeito pelo meio ambiente.
Possui equipamento que incorpora as
mais recentes tecnologias, dotado de
um elevado grau de automatização que
permite produzir todo o tipo de bordados
com recortes e aplicações, com grande
qualidade e a preços extremamente competitivos. Deu, desde sempre, especial
atenção aos recursos humanos que considera um dos seus principais activos.
Conta com uma equipa jovem, dinâmica e
motivada, à qual é dada formação permanente. A inovação faz também parte da
cultura da companhia, desde a concepção e desenvolvimento do produto até à
inovação no processo. É de relevar o facto
da empresa lançar, em média, cerca de
20 novos produtos por ano na área Têxtil
Liturgica.
O estudo permanente das necessidades
dos clientes, a assistência no pós - venda, o cumprimento dos prazos de entrega, têm garantido à Unimoda um elevado
nível na fidelização da sua base actual de
clientes.

Mercados
A internacionalização da Unimoda é
uma realidade desde há vários anos. A reduzida dimensão do mercado de origem,
contribuiu para a necessidade de procurar novos destinos. A empresa exporta
directamente para inúmeros países , tais
como, Alemanha, Bósnia-Herzegovina,
Chile, Croácia, Espanha, França, China,
Indonésia, Itália, Nigéria, Polónia, Roménia, Reino Unido, Venezuela
A empresa prosseguirá a consolidação
da sua posição nos mercados externos e
diversificará o destino das suas exportações, abordando mercados com elevado
potencial de crescimento.
Breve história da empresa
A Unimoda iniciou a sua actividade
como empresa produtora de Têxtil-lar,
Confecção e Bordados, actualmente, produz têxteis de paramentaria litúrgica,
destinados à celebração do culto católico, integrando não só o vestuário eclesiástico, propriamente dito, como peças
destinadas à ornamentação dos locais de
culto. As principais matérias-primas são
o poliéster e o algodão.
Inicialmente estava dividida em dois
sectores, a Confecção e os Bordados que,
laboravam separadamente. Em 2006 com
uma estratégia empresarial diferente,
optou por criar outra empresa denominada Borstilo, que teria como actividade
a produção de bordados, ficando a Unimoda com a confecção como sector de
produção. A nível interno continua com a
mesma estrutura, apenas a contabilidade
é feita separadamente.
Caracterização da envolvente da empresa
Os têxteis religiosos de uma forma geral
são portadores de uma grande diversidade, em termos de opções e conjugações
materiais, técnicas compositivas e iconográficas, como consequência de fenómenos de aculturação subjacentes à conjuntura onde se inserem.
A concorrência de países como a Itália
e a França, neste subsector, é elevada
(mercado externo).
No que concerne a planos de desenvolvimento futuro estes passam pela dimi-

nuição da dependência do agenciamento
(mercado interno) e pelo aumento das
vendas, quer pelo aumento da quota de
mercado nos países existentes como na
conquista de novos mercados.
Contexto político-legal
A abertura do mercado global em 2005 a
países como a China e a Índia, onde o custo da mão-de-obra é baixo, as políticas de
exportação agressivas e o crescimento da
União Europeia a Leste veio provocar uma
“limpeza” do sector da ITV em Portugal.
As pressões do exterior obrigaram as empresas a redobrarem os seus esforços de
adaptação a novos desafios correndo riscos e desafiando-se.
Neste contexto as empresas foram obrigadas a uma maior flexibilidade na sua
produção e a uma descida dos custos de
transporte e da logística. A Unimoda,
empresa que inicialmente se dedicava
ao têxtil-lar, adaptou-se à nova realidade do mercado e às exigências deste, por
forma a sobreviver. Em geral a empresa
desempenha a sua actividade sem constrangimentos impostos por políticas e regulamentos sectoriais limitativos. Não se
prevê qualquer alteração deste quadro no
médio longo prazo.
Perspectivas de desenvolvimento futuro
No que concerne a planos de desenvolvimento futuro, estes passam pela diminuição da dependência do agenciamento
(mercado interno) e pelo aumento de vendas, quer através do aumento da quota
de mercado nos países actuais, quer pela
conquista de novos mercados.
Na expectativa de uma retoma sustentada da economia é necessário encontrar
novos clientes e entrar em novos mercados que se traduzem num aumento de
vendas. È fundamental apostar na utilização de ferramentas de gestão, nomeadamente novas tecnologias de informação
e contabilidade e finanças. O futuro do
sector e particularmente desta actividade
tão específica, passa pela incorporação
de factores críticos de competitividade,
como o design, a comunicação, a logística avançada e a inovação nos produtos
e processos, acompanhada pelo serviço,

que possibilita ganhar competitividade
face aos concorrentes internacionais que
têm um produto 50% mais caro.
Atendendo às dificuldades financeiras e
do elevado nível de concorrência que as
empresas portuguesas enfrentam actualmente, em particular no sector têxtil, torna-se essencial investir na divulgação da
empresa e na melhoria do conhecimento
do mercado externo e na prospecção de
novos clientes.
Neste sentido a Unimoda aderiu ao Programa “Formação PME”, cuja finalidade
consiste em apoiar o desenvolvimento
integrado da empresa, actuando ao nível
das capacidades de gestão dos seus dirigentes, dos métodos de gestão utilizados e das competências profissionais dos
seus colaboradores, mediante a aplicação
de medidas de consultoria formativa, de
formação e projecto de responsabilidade
social.
De acordo com Sérgio Oliveira, actual gerente da Unimoda, ao abraçarem o projecto de Formação PME, esta empresa
pretende “consolidar a sua posição no
mercado, criando condições para a empresa se tornar mais qualificada e competitiva.”
Conclusões
Em conclusão podemos referir que a
Unimoda evidencia uma clara intenção
em conquistar uma posição de destaque
no mercado de sector em que se insere.
Durante a festa do Aniversário, a qual
foi mantida em segredo tanto para os
trabalhadores como para os fundadores
desta grande empresa, que é já uma referência a nível internacional, o fundador
José Oliveira aproveitou para agradecer
esta agradável surpresa a todos os funcionários, e aproveitou também para demonstrar gratidão a todos os funcionários
que nos acompanharam ao longo destes
anos, pela dedicação e esforço, e que
com alguns sacrifícios se tem conseguido
manter o bom rumo da empresa.
Sérgio Oliveira actual gerente da Unimoda continua a acreditar que “com um
continuo esforço e dedicação de todos
iremos conseguir ultrapassar esta crise”
salientando que, um dos aspectos positivo desta crise foi a ““limpeza” do sector
onde estamos inseridos, a qual foi motivada em muito na nossa área pela concorrência desleal e descontrolada.”
Sérgio Oliveira, que por sua vez, é filho
do fundador desta empresa, frisou que
apesar de todas as dificuldades sentidas
“continuamos motivados e a apostar na
internacionalização como forma de combater as dificuldades do mercado nacional.”
Unimoda cria novo site e novo logótipo
“A internacionalização e afirmação no
mercado nacional é a grande aposta da
Unimoda, a qual está a criar uma nova
imagem (logótipo) e um novo site para
se puder afirmar no mercado com uma
presença mais forte, onde os códigos de
comunicação são cada vez mais importantes” afirmou Sérgio Oliveira.
Em jeito de conclusão o gerente da unimoda sublinhou ainda que é “muito importante estarmos atentos à evolução do
mercado e novas oportunidades de negócio, apostando em novas estratégias e
produtos.
A abertura dos mercados da China e Índia
veio provocar uma diminuição nas vendas
dos Têxteis-Lar da Unimoda, de tal forma
que tivemos que deixar de fabricar esses
produtos, optando por uma nova estratégia de especialização nos Artigos Religiosos”, concluiu.
A Unimoda aproveita para desejar um
Feliz Natal, e um próspero Ano Novo aos
trabalhadores, colaboradores, clientes,
fornecedores e amigos.

