promoção do empreendedorismo
tecnológico na Fileira da Moda

roadmap

génese
A Fileira da Moda em Portugal mostra-se uma
indústria dinâmica sendo responsável por mais
de 14% das exportações nacionais totais, o que
corresponde a mais de 5 mil milhões de euros de
volume de negócios internacional. Apesar de, em
termos relativos, ter apresentado um decréscimo
do seu peso nas exportações nacionais de 2009
para 2010, em termos absolutos observou-se
um aumento de mais de 290 milhões de euros.
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as informações necessárias para a elaboração do ROADMAP para
a promoção do empreendedorismo tecnológico na Fileira da Moda.
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O tecido empresarial da Fileira está a renovarse, assim como a oferta nas áreas do têxtil, do
calçado e do vestuário. No entanto, existe um
conhecimento reduzido sobre as iniciativas de
empreendedorismo no sector e sobre os drivers tecnológicos e de mercado que motivam o
seu desenvolvimento. Este desconhecimento reduz a capacidade das instituições do sector em
apoiar o sucesso destas iniciativas empreendedoras. O objectivo deste estudo foi apontar estratégias que permitam apoiar o surgimento
de iniciativas de base tecnológica na Fileira da
Moda, na região Norte, estratégias que podem, de forma inovadora, alavancar o surgimento de novas empresas de sucesso na Fileira.

Para tal efectuámos o levantamento da oferta de
serviços de Acolhimento/Incubação/Apoio ao Empreendedorismo destinados a empresas de base
tecnológica e disponíveis nas Unidades de Apoio
ao Empreendedorismo (UAE) da região Norte (incluindo os serviços que estas prestam para apoiar
o desenvolvimento de iniciativas empreendedoras na Fileira da Moda). Procurámos ainda compreender de que forma as UAE na região Norte
foram factor relevante de sucesso em iniciativas
de empreendedorismo tecnológico na Fileira
(case studies) e quais as principais necessidades
apontadas como insatisfeitas neste domínio.
Os dados preliminares mostram um reduzido
peso do empreendedorismo tecnológico no sector e na região, sendo as iniciativas empreendedoras identificadas sobretudo de origem corporativa, ou seja, com origem em empresas já existentes que autonomizam unidades de negócio
no contexto do lançamento de novos produtos.
As UAE existentes na região Norte apresentam
uma oferta de serviços de acolhimento pouco
especializada e sem especial adequação às necessidades das empresas da Fileira da Moda.
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fomento do empreendedorismo tecnológico
na fileira da moda na região norte

Existem diversas ofertas
de incubação de empresas
de âmbito generalista sem
índole tecnológica ou de
promoção de inovação
associada.
A oferta é pouco
especializada e sem especial
adequação às necessidades
da fileira da Moda (falta de
adequação ao cluster).
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Reduzido peso do
empreendedorismo
tecnológico no sector e na
região.
Iniciativas empreendedoras
sobretudo de origem
corporativa.
Empresas procuram
flexibilidade e
heterogeneidade nos
serviços de apoio à I&D
e Inovação (serviços
customizados).
Empresas pretendem
partilhar custos em
domínios que requerem
especialização (testes e
certificação de produtos,
gestão de projectos de
I&D).

Dinâmicas

As UAE na região Norte
apresentam uma carteira
onde predominam serviços
gerais, de apoio logístico ou
promoção dos contactos
com parcerias.

Empresas

UAE

conclusões preliminares

“Como fomentar o espírito
empreendedor?”, numa
fileira onde predomina
o empreendedorismo
corporativo?
“Quais são os vectores
de oportunidade para o
desenvolvimento da Fileira
da Moda?”, em mercados
internacionais muito
competitivos onde apenas
alguns produtos mostram
dinamismo?
“Como fazer a ligação
entre as fontes de saber e
as empresas?” de modo a
reduzir o risco associado à
I&D e inovação?

Porquê um ROADMAP?
Pretendeu-se traçar uma estratégia futura, coerente ao longo de um determinado
período de tempo, como resultado de um método de planeamento que teve em
consideração perspectivas diversas.
O resultado está apresentado sob a forma de caminhos em direcção ao futuro, e
pretende suportar decisões relativas à alocação de recursos, ao desenvolvimento
e provisão de bens e serviços, assim como respostas às pressões sociais, políticas e
ambientais, tendências de mercado e trajectórias tecnológicas.
Os caminhos definidos são apresentados de forma clara e articulada, de modo a
potenciar a comunicação, facilitar a mudança e o fomento do empreendedorismo
tecnológico na Fileira da Moda.

“Que modelo para o
desenvolvimento de
infra-estruturas de apoio
ao empreendedorismo?”,
quando estas actualmente
mostram pouca adequação
às necessidades da fileira.
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ideias chave

roadmap

Modelo de Risco
Partilhado

União de esforços e partilha de custos entre as empresas, as ESCTN e o meio associativo
na criação e prestação de serviços de base tecnológica para a Fileira da Moda.

Seed Capital

Financiamento dirigido a projectos empresariais em fase de projecto e desenvolvimento.

Crowdfunding
(financiamento
colectivo)

Consiste na angariação de financiamento para um projecto junto de uma comunidade que partilha
os mesmos interesses. De salientar que esta angariação pode ocorrer em duas modalidades,
designadamente através de doação de capital ou de crédito aos empreendedores.

Projectos
Escola – Indústria

Sensibilização das Entidades do Conhecimento para a introdução de conteúdos relacionados
com o empreendedorismo e com a realidade industrial nos programas curriculares (realização
de trabalhos práticos em áreas/problemas das industrias, convite a Quadros Técnicos a partilhar
experiências, estágios curriculares, por ex.), de modo a que o alunos tenham um contacto com
a realidade industrial e tecnológica e a propiciar a aquisição de conhecimentos nestas áreas
que os auxiliem aquando da escolha do futuro profissional.

Lead by example

Incorporação, na Fileira da Moda, das melhoras práticas seguidas por casos de sucesso reconhecido.

Banco Tecnológico

Inventariação dos serviços tecnológicos que as várias entidades prestam às empresas da Fileira
e de tecnologias existentes e disponíveis para a aplicação na cadeia de valor da Fileira da Moda de
modo a: i) divulgar às empresas a oferta existente em termos de serviços especializados;
ii) dar a conhecer às UAE os serviços que as restantes entidades possuem para que estes não sejam
replicados e visando uma economia de custos.

Modelo de “Expert
Advisor”

Recurso a experts das áreas tecnológicas que sejam agentes catalisadores de projectos de
empreendedorismo inovadores.

Crowdsoursing

Modelo que utiliza a inteligência e os conhecimentos colectivos para resolver problemas,
criar conteúdo e soluções ou desenvolver novas tecnologias . É uma nova e crescente ferramenta
para a inovação que pode gerar ideias novas, reduzir o tempo de investigação
e de desenvolvimento dos projectos e diminuir os custos associados.

O que se pretende?
Alinhar as tecnologias, competências e conhecimentos relevantes na região Norte;
Identificar gaps entre os actores relevantes, entre as suas acções ou entre as diversas
fases de lançamento de uma iniciativa empreendedora no mercado;
Identificar e explorar oportunidades de inovação no domínio
da promoção do empreendedorismo tecnológico;
Comunicar uma estratégia para o desenvolvimento do empreendedorismo
tecnológico e um conjunto bem demarcado de papéis para os actores relevantes.
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eixos de intervenção
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Eixo I

Reforçar e Dinamizar a Fileira da Moda

Eixo II

UAE: Focalizar, Especializar e Cooperar

Eixo III

Reforçar a Intensidade Tecnológica das Empresas

Eixo IV

Estimular uma Cultura Empreendedora

Eixo V

Cultivar o Empreendedorismo Corporativo

Eixo VI

Fomentar o Empreendedorismo a Montante da Fileira

Eixo VII

Reforçar a Capacidade de Resposta ao Mercado

Eixo VIII

Facilitar o Interface entre Criatividade e Tecnologia

Eixo IX

Incentivar e Facilitar a Protecção do Investimento em Inovação

Eixo X

Posicionar produtos inovadores da Fileira junto dos mercados
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reforçar e dinamizar
a fileira da moda

GPS

imediato

curto prazo

médio prazo

I

longo prazo

Origem:
Faltam elementos
efectivamente
observáveis de força
no sector:

Destino:
A Fileira da
Moda apresenta
e demonstra
coesão, reforçando
a confiança
dos potenciais
empreendedores.

Reforço das iniciativas (projectos)
de cooperação na Fileira :
Empresas + SCTN + Associações

Sedimentação do networking (programas)
Reforço das lideranças sectoriais

Organizar encontros de debate entre as
entidades sub-clusters da Fileira da Moda:
- Reunir ideias e identificar actores chave do sector;
-D
 esenvolver e operacionalizar projectos
mobilizadores / demonstradores conjuntos.

Criação de mecanismos de cooperação entre as UAE,
ESCTN e as Empresas, nomeadamente:
- Estabelecer políticas de insistência (goal oriented): orientação
dos actores para o cumprimento das acções de cooperação,
levando-os à produção de resultados observáveis;
- Estímulo aos projectos inovadores, criando serviços para a análise,
validação tecnológica e ensaios das novas ideias;
- Criar um modelo de “risco partilhado” para diminuir os
custos iniciais para o empreendedor e prever um modelo de
compensação posterior paras as entidades ( ex: royalties das vendas,
obrigatoriedade de serviços futuros)
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Tríade forte:
Indústria forte
+
Associação
sectorial forte
+
Entidades do SCT
fortes
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UAE: focalizar, especializar
e cooperar

GPS

imediato

curto prazo

médio prazo

II

longo prazo

Origem:
Genericamente, as
UAE oferecem serviços
gerais, não nucleares,
não especializados e
predominantemente
não produtivos.

Inventariação da oferta
de serviços de apoio

Projecto piloto para criação
de UAE da Moda com múltiplas
entidades envolvidas, pela
integração da oferta inter-UAE

Especialização funcional:
Redução do peso dos serviços
gerais e de incubação face ao
reforço de serviços especializados
(ex: teste de produto,
certificações, gestão de I&D)

Fraca ligação interUAEs no sentido da
especialização.
Destino:
As UAE focalizam-se
em funções que
acrescentam valor
e que permitem
satisfazer as
necessidades de um
alargado número de
sectores.
A especialização
sectorial é conseguida
por via da oferta
integrada de serviços
cruzados entre UAE
com focalizações
diferentes.
A cooperação entre
UAE e a coordenação
da oferta sectorial é
fundamental.
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Estreitar relações entre as UAE para
especialização e focalização.
Focalização das UAE nos serviços onde detêm
mais competências e disponibilização cruzada de
serviços às empresas.

RH especializados nas UAE para
acompanhamento/desenvolvimento dos
serviços a oferecer.
Parcerias com ESCT e entidades criativas por
forma a proporcionar às empresas serviços mais
abrangentes e adequados às suas actividades.
Aumentar capacidade tecnológica das UAE Investimento em equipamentos especializados
de acordo com os serviços que compõem a oferta .

Modelo triparticipado
de UAE:
Incubadora
+
Entidades do SCT
+
Entidades de Ensino e
Formação
de Criativos na
Fileira da Moda
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reforçar a intensidade tecnológica
das empresas

GPS

imediato

curto prazo

médio prazo

III

longo prazo

Origem:
Baixa intensidade
tecnológica das
empresas da Fileira;
Fraco IDE dificulta
tech transfer e knowhow para o tecido
empresarial nacional;
Falta de recursos para
dedicar exclusivamente
à I&D e Inovação nas
empresas.
Destino:
Empresas da Fileira
caracterizadas por
elevada intensidade
tecnológica;
Mecanismos efectivos
de captação de IDE e
de transferência de
tecnologia e knowhow;
Mecanismos efectivos
de geração de
inovação e formação
de recursos humanos
especializados para
o desenvolvimento
destas actividades.
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Sensibilização das empresas
da Fileira quanto à importância
do investimento em capacidade
e desenvolvimento tecnológico.

Acção conjunta de Associações
do sector, ESCT e UAE e mesmo
entre empresas para o apoio ao
desenvolvimento tecnológico das
empresas - recursos e competências.

Antecipar e actuar sobre
áreas tecnológicas de maior
crescimento no futuro.
Actuar sobre mecanismos
de transferência de tecnologia.
Captação de IDE de
relevância para a Fileira.

Acções de sensibilização e formação quanto à importância do
investimento em tecnologia e desenvolvimento para o sucesso:
- Divulgação de casos de sucesso e exposição de tecnologias;
- Exposição direccionadas de tecnologias com aplicabilidade no
desenvolvimento de novos serviços e produtos têxteis.
Acção das Associações do sector: estimular e apoiar as empresas nacionais
no desenvolvimento da inovação de uma forma sistemática, sustentada e
em cooperação, com vista ao reforço das suas vantagens competitivas numa
economia cada vez mais globalizada e assente no conhecimento.
Acção das UAE: criar estruturas para prestar serviços partilhados (teste,
prototipagem, certificação e gestão da I&D) de necessidades comuns entre
empresas do sector, de modo a que não seja necessária a sua aquisição
individualmente.

Criação de uma oferta de competências no ensino e no
SCTN adequado às necessidades do mercado e voltado
para ele (formação de potenciais empreendedores).

Aumento da
intensidade
tecnológica e da
capacidade de
desenvolvimento
tecnológico das
empresas da
Fileira.
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estimular uma cultura
empreendedora

GPS

imediato

curto prazo

médio prazo

IV

longo prazo

Origem:
Fraca cultura
empreendedora;
Cultura de ‘chefe’;
Aversão ao risco
entre os estudantes,
jovens licenciados
e empresários
estabelecidos;
Ideias inovadoras
enfrentam grandes
dificuldades de
concretização em
negócio.
Destino:
Espaços de
promoção de ideias
e negócios com
ligação a potenciais
patrocinadores capazes
de alimentá-las com
seed capital.
‘Catching up’ do
número de iniciativas
empreendedoras da
economia portuguesa
relativamente às
economias europeias.

Lançamento de
iniciativas para estimular
o empreendedorismo
na Fileira.

Apoiar os promotores na
valorização dos seus planos de
negócio e na apresentação dos
planos a potenciais investidores.

Criar condições que permitam
a concretização das iniciativas
empreendedoras (entre as quais
a adequação do financiamento)

Lançamento de concursos de ideias (não restritos)
Lançamento de concursos de ideias inEmpresa com patrocínio
de líderes sectoriais
Prémio para ideias inovadoras assente num plano de negócio +
seed capital + apoio académico + coaching/mentoring
Associação/oferta do Seed Capital com a incubação +
mentoring + ligação ao SCTN + adequação à fase do ciclo de
vida do empreendedor (dimensão pessoal)

Ambiente
empreendedor
dinâmico

Divulgação de instrumentos inovadores de financiamento
(crowdfunding, micro-crédito…)
Coordenação de projectos realizados na promoção de
empreendedorismo entre os jovens (encontros nacionais,
congressos, workshops) para partilha de resultados
Projectos Escola - Indústria apontados para a Fileira da
moda (criação de ligações entre a Industria e o Ensino)
Lead by example, promoção, divulgação e valorização
dos casos de sucesso.
Criação de novos líderes Empreendedores.
Divulgação dos casos de sucesso junto de públicos com
potencial para gerar a mudança (media, políticos, jovens),
criando referenciais na Fileira da moda.
Oferta de serviços tecnológicos ao empreendedor num
modelo de “risco partilhado”.
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cultivar o empreendedorismo
corporativo

GPS
Origem:
Domínio do
empreendedorismo
corporativo sobre
outras formas.
Iniciativas inovadoras
e maioria do
investimento em
I&D é realizado
por empresas já
existentes.

Destino:
Captar o potencial
humano, científico e
tecnológico instalado
nas ESCT.
Aproveitamento
da empresa como
espaço de criação e
desenvolvimento de
ideias inovadoras.
UAEs com capacidade
para apoiar o
processo de inovação
reduzindo os custos
fixos por iniciativa.

imediato

curto prazo

médio prazo

longo prazo

Reforço da acção das Associações da Fileira no domínio do fomento do empreendedorismo
corporativo.
Capacitação das UAE no apoio à criação de novas unidades de negócio.
Unir a experiência e capacidade de execução do empreendedorismo corporativo às ideias
inovadoras e competências de I&D dos empreendedores “start-up”
Lançamento de concursos
de ideias inEmpresa

Incentivar e apoiar as empresas na
realização de eventos para fomento
de ideias dos seus colaboradores.

Criação de serviços de apoio ao empreendedorismo
corporativo, especialmente se associado a transferência de
tecnologia ou aplicação de I&D e associado a novas marcas.
Estimular o crowdsoursing como forma de gerar ideias novas,
reduzir o tempo de investigação e de desenvolvimento
dos projectos e diminuir os custos associados.
Apoio à concentração, fusão ou JV entre empresas em
diferentes pontos da Fileira ou entre Fileiras distintas mas
com interesses na Moda.
Desenvolvimento e lançamento de serviços de apoio ao
desenvolvimento tecnológico que permitam a redução
de custos através da partilha de recursos.
Criar programas de integração de potenciais empreendedores
em empresas já existentes, de forma a que este tenha o espaço
e apoio necessários para desenvolver a sua ideia.
Criar bolsa de ideias (colaboradores da empresa) para serem
apresentadas a potenciais investidores. Seleccionar os melhores
apoios na execução do plano de negócios e interacção com
capitais de risco.
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V

Aparecimento
de mais iniciativas
empreendedorismo
corporativo
e maior capitalização
efectiva de ideias.
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fomentar o empreendedorismo
a montante da fileira

GPS
Origem:
Não há empresas
de referência na Fileira
que criem o efeito
de ‘arrasto’ (comercial
e tecnológico).

imediato

curto prazo

Auscultar a cadeia de valor e avaliar
oportunidades de investimento em
áreas a montante: Matérias-Primas,
Bens de Equipamento.

médio prazo

VI

longo prazo

Estimular investimentos nestas áreas em
termos de captação de IDE e fomento do
IDE por parte das Associações da Fileira.

Não há uma indústria
de suporte (matériasprimas, bens de
equipamento, etc...)
Realização de estudos de mercado e viabilidade
económica para potenciais investimentos em
indústrias de bens de equipamento - captação
de investidores.
Destino:
Cadeia de valor
do sector ainda mais
completa.
Acréscimos de valor
e competitividade
dos produtos finais
da Fileira.

Acções de captação de IDE por parte de indústrias
produtoras de bens de equipamento de importância
para a Fileira:
- Contacto com os principais fornecedores actuais;
- Iniciativas de divulgação do potencial de localização
de capacidade produtiva em território nacional.
Realização de estudos de mercado internacionais e
de viabilidade económica para apoiar a decisão de
investimento em iniciativas que promovam o domínio/
controlo das matérias-primas nos territórios de origem.
Fomentar iniciativas de empreendedorismo
por aquisição ou fusão com vista ao domínio
das matérias-primas nos territórios de origem.
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Cadeia de valor da
Fileira mais completa,
mais competitiva
e com maior
capacidade
de resposta
ao mercado.
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reforçar a capacidade
de resposta ao mercado

GPS
Origem:
A indústria da Moda
é ‘market-driven’
vs indústria Têxtil é
‘technology pushed’.
Dificuldades de
‘scaling-up’ dos
processos de inovação.
O acesso aos mercados
internacionais é um
processo de risco e
dispendioso.

Destino:
O mercado é o
drive da inovação
e desenvolvimento
tecnológico da indústria
têxtil nacional.
Orientação da empresa
para o cliente.
Orientação das
empresas do sector
(existentes e novas)
para os mercados
internacionais.
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imediato

curto prazo

Difundir o LifeStyle entre
os actores da Fileira e
divulgar o seu impacto
na procura e nas
exigências da oferta.

médio prazo

VII

longo prazo

Serviços cooperativos de market research
e design, orientados para 3 dimensões:
i) Os desejos do consumidor;
ii) As possibilidades da tecnologia;
iii) A absorção do mercado.

Criação de banco tecnológico: inventariação
da oferta tecnológica, nacional e internacional,
com aplicabilidade à Fileira da moda.
Auscultar a oferta existente e perceber que
produtos têm potencial para posicionamento
no mercado e delinear estratégias de apoio às
empresas detentoras dos mesmos.

Realização de projectos de mercado/produto (e não
protótipo/conceito) de forma a promover uma oferta
tecnológica adequada ao Lifestyle.
Orientar oferta: Realizar acções de observação
de tendências de mercado e divulgar resultados junto
das empresas produtoras.
Internacionalizar a oferta: estimular e promover o esforço
de internacionalização das empresas através de medidas
macroeconómicas de apoio às exportações.

Empresas da Fileira
geram maior valor
acrescentado
pela colocação no
mercado de produtos
finais adequados ao
LifeStyle
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facilitar o interface entre criatividade
e tecnologia

GPS

imediato

curto prazo

médio prazo

VIII

longo prazo

Origem:
Falhas no interface
da criatividade (design)
com a tecnologia; e da
procura de mercado/
oferta tecnológica.
Empresas de base
tecnológica têm fracas
competências de
research, design
e marketing.

Destino:
Coordenação entre os
agentes de criatividade
da Moda e as empresas
de base tecnológica
posicionadas na Fileira.

Acções de interface entre as empresas de base tecnológica da
Fileira e o design, marketing e distribuição através de projectos,
concursos, JV, etc.
Promoção de acções de interface, market-research e
criação de protótipos em tempo útil e com adequado
time-to-market.
Promover “modelos de Expert Advisor”: criar
instrumentos que fomentem a presença regular de
especialistas das Entidades do SCT nas empresas da Fileira.
Lançar Incubadoras criativas físicas ou virtuais, associadas
ao design e a patrocinadores/coaches de Moda, que
puxem a tecnologia.

Criar programa de levantamento de necessidades
junto dos criativos em novos materiais, aplicações,
que possam ser desenvolvidos a montante da Fileira:
tecidos, serviços técnicos, materiais e matérias-primas.
Criar programa de levantamento de necessidades em
grupos divididos por clusters que podem representar o
LifeStyle, de modo a detectar necessidades em novos
materiais, aplicações, que possam ser desenvolvidos a
montante da Fileira.

“A moda responde
ao mercado.
A tecnologia
responde
à moda”

Organizar grupos de especialistas para participação em
provas de conceito e projectos mobilizadores.
24
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incentivar e facilitar a protecção
do investimento em inovação

GPS

imediato

curto prazo

médio prazo

IX

longo prazo

Origem:
O mercado têxtil não
protege a propriedade
intelectual e a
inovação.
Falta de um sistema
europeu unificado de
patentes.
Perde-se muito do
desenvolvimento
realizado inEmpresa
pela percepção de
impossibilidade
de retorno do
investimento
necessário à
concretização da ideia.

Destino:
Empresas do sector
com maior evidência
de esforços na
protecção das
inovações.
Ferramentas
para avaliação do
impacto económico
dos investimentos
realizados em
inovação.
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Sensibilizar as empresas para
a importância da protecção
das inovações.

Desenvolver acções de comunicação
quanto às tipologias de protecção
existente e aos processos de obtenção
das mesmas.

Divulgação de casos de sucesso e demonstração de benefícios
económicos do investimento em métodos de +protecção
à inovação – aumentar a percepção do custo - benefício.
Melhorar os serviços de apoio aos processos de obtenção
de protecção da inovação (obtenção de patentes, registo
de marcas, etc.): acesso, menor burocracia, rapidez, custo.
Desenvolver mecanismos de apoio financeiro para custos
associados à protecção da inovação.

protecção
da inovação
do sector;
capacidade
de capitalização dos
investimentos em
I&D;
facilidade e
menor custo
dos processos
de obtenção
de protecção
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GPS

posicionar produtos inovadores da fileira
junto dos mercados

imediato

curto prazo

médio prazo

X

longo prazo

Origem:
Muitas empresas de
base tecnológica não
detêm competências
para posicionar os seus
produtos no mercado.
Inexistência de uma
orientação sobre
as áreas de maior
potencial na Fileira da
Moda.

Auscultar a Fileira e identificar
empresas com produtos de base
tecnológica e as suas necessidades
nas actividades de distribuição e
promoção da sua oferta.

Planear e executar acções colectivas
promovidas pelas Associações da Fileira,
de divulgação dos produtos inovadores junto
dos mercados com maior potencial (tarefa a
cargo das UAE).

Antecipar áreas de maior crescimento da Fileira no longo - prazo e
incidir esforços para o surgimento de novas empresas.

Incentivar o aparecimento de empresas a jusante da Fileira
especializadas nas actividades de promoção e distribuição de
produtos de base tecnológica têxtil.
Destino:
Empresas com
competências
desenvolvidas ao
nível do marketing
para posicionamento
e promoção dos seus
produtos no mercado.
Ambiente de
cooperação entre as
várias entidades ao
longo da Fileira no
desenvolvimentos
destas actividades.
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Participação em feiras internacionais das Associações e outras
entidades da Fileira fazendo-se acompanhar por produtos
inovadores.

Construção de uma rede de contactos internacionais
e utilização da mesma para divulgação de novos
produtos e avanços tecnológicos.
Investimento em serviços de comunicação
internacionais para divulgação de produtos junto de
mercados de relevo.

Integração de mais
competências de
posicionamento
dos produtos no
mercado.
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apoio:
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financiamento:

