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Quando se pergunta a Manuel
Mano, accionista da Acabamen-
tosTêxteisdeBarcelos(ATB)em
conjunto com Manuel Figueire-
do,seaempresajádesistiudeex-
portarparaalgummercado,ares-
posta surge pronta: “Não utiliza-
mos esse verbo. Quem tem o di-
reitodedesistiréocliente.Nóses-
tamos no mercado para lhe criar
oportunidadesdecrescere/ouso-
breviver”.

Aempresade tinturariae aca-
bamentos têxteis, fundada em
1985 em Barcelos, exporta hoje
malha acabada para nove países.
O arranque da actividade expor-
tadora ocorreu em 2005, dando
sequênciaà“estratégiadelineada
pelagerência,quepassouporcriar
um departamento de investiga-
ção e desenvolvimento com uma
vertente comercial agressiva”,
contaManuelMano.AATBliber-
ta, aliás, 3% do seu orçamento
anual para o sector comercial,
acrescentao responsável.

Poroutrolado,acomercializa-
çãodemalhaacabadaparaaTur-
quia,Bulgária,Roménia,Lituânia,
França, Itália, Espanha, Alema-
nha e Reino Unido possibilitou à
empresaumcrescimentosusten-
tadonosúltimosanos.Aevolução
dafacturaçãodaempresaassimo
demonstra. Em 2008, aATB fac-
turou 17,6 milhões de euros. No
ano seguinte, as vendas avança-
ramparaos 20,1 milhões.

Em2010,aempresaconseguiu
umligeiroaumentodefacturação
para os 20,5 milhões de euros.
“Actualmente,aexportaçãositua-
seentreos85%a90%”dovolume
de negócio da companhia, revela
o empresário.

A ATB está associada actual-
mente com a empresa de tecela-
gem Etevimol. O que permitiu
concretizarvantagenscompetiti-
vas para as empresas. “Criámos

um laboratório de desenvolvi-
mento que coordena, navertical,
todo o processo. Somos um cen-
trotecnológicoecomercial”,des-
creve o responsável.

Ospostosdetrabalhodirectos
geradospelaATBsãoactualmen-
te125. Indirectamente,aempre-
sa dá emprego a 226 pessoas, re-
velaManuelMano.

Noanopassado,aATBacabou
o exercício com um resultado lí-
quidode1,2milhõesdeeuros,ten-
do ficado em linha com os lucros
obtidos em2009.

Manuel Mano reconhece que
acompetitividadeéumaconstan-
te nos mercados paraonde aem-
presacomercializaosseusprodu-
tos.Oquenãoaimpededeestara
abrirumnovociclo,atravésdoar-
ranquenosmercadosnorte-ame-
ricano americano e japonês. Um
“desafio”queosóciodaATBclas-
sificade “interessante”.“Hoje,os
mercados são todos muito com-
petitivos. Todos sabem e acredi-
tam que podem fazer o mesmo.
Mas‘candeiaquevaiàfrentealu-
mia duas vezes’”, conclui o sócio
daorganização.

A Acabamentos Têxteis de Barcelos exporta
malha acabada para nove mercados. EUA e
Japão são países onde a empresa está a arrancar

Emprego | A Acabamentos Têxteis de Barcelos (ATB) emprega directamente 125 pessoas e, indirectamente, 226.

PE RG U N TAS A . . .

“Todos acreditam que podem fazer. Mas
candeia que vai à frente alumia duas vezes”

Quando é que a empresa iniciou a sua 
actividade exportadora? 
Em2005.

Para que mercados a empresa expor-
ta os seus produtos? 
AAcabamentos Têxteis de Bar-

celos(ATB)exportamalhaacabada
paraclienteseuropeuscomoaTur-
quia, Bulgária, Roménia, Lituânia,
França, Itália, Espanha, Alemanha
e Reino Unido.

Como surgiu a oportunidade de expor-
tar para esses mercados? 
Através da estratégia delineada

pela gerência que passou por criar

um departamento de investigação
e desenvolvimento, com uma ver-
tentecomercialagressivaeliberta-
ção de 3% do orçamento anual da
empresaparaeste sector.

Os mercados onde estão são muito 
competitivos? Como têm conseguido 
vencer essa concorrência?
Hojeosmercadossãotodosmui-

to competitivos. Todos sabem e
acreditam que podem fazero mes-
mo. Mas “candeia que vai à frente
alumiaduasvezes”–opovoésábio!

Quais as vantagens competitivas de 
uma empresa nas áreas de tinturaria e aca-

bamentos de têxteis? 
Nóssomosmaisdoqueisso,por-

que integramos anossatecelagem,
Etevimol. Por esse facto, criámos
umalaboratóriodedesenvolvimen-
to que coordena, navertical, todo o
processo. Somos um centro tecno-
lógico e comercial.

Entre 2011 e 2012 planeiam exportar 
para mais algum mercado? E de que 
forma? 
Estamosaarrancarcomosmer-

cados americano e japonês, o que é
um desafio interessante. Sempre
comocontactodirectoentreaATB
e o cliente.

� M AN U E L M AN O
SÓCIO DA ATB

Prémios Exportação & Internacionalização

Desistir?
“Não utilizamos
esse verbo”
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Prémios de Exportação
Leia mais em:
http://premiosexportacaoeintern
acionalizacao.negocios.pt
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I D E I AS - CH AVE

EMPRESA VENDE
PARA NOVE MERCADOS
A internacionalização do

negócio da empresa de Barcelos
iniciou-se em 2005, através da
exportação de malha acabada.
Turquia, Bulgária, Roménia, Lituânia,
França, Itália, Espanha, Alemanha
e Reino Unido são os mercados
europeus para onde a empresa
vende hoje os seus produtos.

ARRANQUE DA
EXPORTAÇÃO NASCE COM
APOSTA NA INVESTIGAÇÃO

A empresa começou a sua
actividade exportadora na
sequência da aposta na
investigação. Em conjunto com a
Etevimol, a Acabamentos Têxteis de
Barcelos criou um laboratório de
desenvolvimento. Para o sector

comercial, a ATB liberta 3% do seu
orçamento anual.

APOSTA RECENTE
NO JAPÃO
A empresa de Barcelos

está a alargar a actividade
exportadora para outros
continentes. Neste momento,
está a dar-se o arranque da
comercialização dos seus produtos
no Japão e na América.

FACTURAÇÃO
DE 20,5 MILHÕES
Os trabalhadores que a ATB

emprega directamente são 125. No
último ano, a empresa gerou uma
facturação de 20,5 milhões de
euros. Um ligeiro aumento em
relação aos 20,1 milhões de euros
de encaixe verificados em 2009.
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ACTIVIDADE EXPORTADORA DA ATB ASSENTA
NA INVESTIGAÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO


