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Introdução
Objetivo e Âmbito

Dados base

O presente documento apresenta os trabalhos desenvolvidos no
âmbito do projeto promovido pela PwC para a APICER– Associação
Portuguesa da Indústria de Cerâmica, no domínio da “Promoção de
empreendedorismo e da criação de empresas com maior valor
acrescentado”, ao abrigo do projeto integrado no Sistema de Apoio às
Ações Coletivas (SIAC), no âmbito do COMPETE – Programa
Operacional Fatores de Competitividade. Este projeto visa identificar
as áreas de atuação e iniciativas prioritárias com vista ao aumento da
competitividade do setor, tendo por base as melhores práticas de
peers e o feedback de stakeholders relevantes.

•

Análise de benchmarking: Resultados da análise de
benchmarking realizada sobre as prioridades e iniciativas
desenvolvidas pelos peers do setor da cerâmica;

•

Auscultação de Stakeholders: Resultados da auscultação
relativamente à identificação e prioritização de temas relevantes
para os Stakeholders do setor da cerâmica. Foram identificadas
oportunidades de melhoria e informação recolhida no âmbito
das entrevistas realizadas;

•

Caracterização do setor: Resultados da análise SWOT e
eixos estratégicos do setor da cerâmica;
Outros inputs: Estudos do setor de relevo.

Os trabalhos desenvolvidos permitirão:
•

Aumentar o envolvimento com stakehodlers relevantes;

•

•

Promover a inovação ao nível do produto, tecnológico,
organizacional e de marketing;

Resultados

•

Identificar e definir áreas de atuação/iniciativas a desenvolver
com vista ao aumento da competitividade;

•

Orientar iniciativas de empreendedorismo e criação de empresas
de maior valor acrescentado.

PwC

•

Relatório de Benchmarking, incluindo a identificação das
melhores práticas adotadas pelos líderes do setor, a nível
nacional e internacional;

•

Relatório de resultados do envolvimento com stakehodlers;

•

Roadmap de “Empreendedorismo e criação de empresas de
maior valor acrescentado”, incluindo a identificação de áreas de
atuação e iniciativas prioritárias;

•

Plano de envolvimento futuro com stakeholders, de forma a
assegurar a manutenção de relações que assegurem a
continuidade do processo.
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Metodologia do projeto e estrutura do presente documento
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Iniciativas e ações concretas
• Proposta de iniciativas
• Análise de viabilidade de definição de iniciativas
prioritárias

Prioridades

Análise de
Benchmarking
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Prioridades estratégicas
• Análise de resultados da caracterização do
setor, benchmarking e auscultação de
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• Definição das prioridades estratégicas
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Introdução
Subsetores da Cerâmica
O setor da cerâmica é diversificado a nível de produtos, encontrando-se estruturado em subsetores. Mundialmente, o setor da cerâmica dividese em sete subsetores (Fonte: FWC setor Competitiveness Studies). Ao nível nacional, o setor da cerâmica encontra-se estruturado em 5
subsetores de acordo com a produção, conforme indicado abaixo:

Classificação
Mundial

Classificação
Nacional

Tipo de
Produtos

Tijolos e Telhas
Cerâmica Estrutural

 Telha, tijolo, abobadilha

Tubagem cerâmica

Pavimentos e
Revestimentos

Pavimentos e
Revestimentos

 Mosaicos, azulejos

Louça Sanitária

Louça Sanitária

 Banheiras, lavatórios

Cerâmica Utilitária e
Decorativa

Cerâmica Utilitária e
Decorativa

Refratários

 Louça de cozinha, objetos
decorativos

Cerâmica técnica,
Refratários e Isoladores
cerâmicos

Cerâmica Técnica

PwC
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Introdução
Enquadramento do setor

Produção mundial em m2 por país
em 2009

• Para além da diversificação de produtos, o setor caracteriza-se também pela diversificação

de tecnologia e uso e mercados servidos. A maioria da produção provém de um grande
número de empresas de pequema e médias dimensão (PME), que satisfazem a procura
regional.

China
19%

Brasil

• Alguns subsetores cerâmicos são mais concentrados, nomeadamente a cerâmica estrutural

dominada por um grande número de multinacionais. Esta crescente concentração é
consequência dos benefícios atingidos por via das economias de escala, controlo de preços
energéticos e acesso a matérias primas.
• É um setor altamente dependente de energia, quer para a produção, quer para o transporte

dos produtos.
• Em termos de empregabilidade, tende a verificar-se uma forte diminuição da mão de obra

em resultado do uso crescente de tecnologia nos processos. Verifica-se ainda que é um
setor pouco atrativo para as camadas mais jovens.

India
3%

44%

3%

Itália
Irão

4%

Espanha

4%

Vietname

4%

Indonésia

4%
6%

9%

Turquia

• A maior preocupação que se verifica na indústria da cerâmica é a substituição de produtos

cerâmicos, quer por outros mais baratos provenientes de países emergentes, quer pelo
avanço em produtos substitutos.
• O futuro do setor encontra-se nas mais diversas aplicações inovadoras como medicina

(dentária, oncológica), desporto (ténis, golf, ski), exército (armaduras), construção
(isolamento, painéis), electrónica (ipods, GPS, telemóveis).

PwC
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Caracterização do setor
O setor cerâmico Europeu
A Indústria Europeia de Cerâmica é parte integrante da estrutura económica da Comunidade Europeia e uma das mais antigas atividades.
Anualmente é organizado um debate pelo European Parliament Ceramics Forum onde são discutidos temas relevantes para a indústria de
cerâmica.
É líder a nível mundial em valor acrescentado e em produtos cerâmicos de design inovador e alta qualidade produzidos por empresas inovadoras
e flexíveis.

Caracteriza-se por ser uma indústria de PME’s gerando um volume de negócios anual de €30 biliões, representativo de 25% de produção global e
gerador de 350.000 empregos na EU (Fonte: Cerame-Unie ).
Os maiores produtores europeus são Itália, Espanha, Alemanha, Reino Unido e França. A produção nos novos membros é mais forte na
República Checa, Polónia e Hungria, países com setores cerâmicos fortes e com tradição de exportação para outros membros da EU.
A indústria de cerâmica europeia exporta cerca de 30% da produção sendo competitiva a nível dos mercados doméstico e internacional. Contudo,
na última década a situação dos mercados alterou-se com o aumento de produtos mais baratos provenientes de novos competidores de países em
desenvolvimento (China, Brasil, Índia, Irão, Vietname) cujas barreiras comerciais impedem o acesso a estes novos mercados.
Os valores de exportação em 2009 situavam-se nos 7.000 milhões de € enquanto que as importações eram de 3.500 milhões de €.
Vendas europeias em biliões €
10.9
6.8

PwC

0.2
Tubagem
cerâmica

1.8
Louça utilitária
e decorativa

2.2
Louça sanitária

2.7

Cerâmica
técnica

Refractários

Pavimentos e
revestimentos

Tijolos e telhas

3.5

Fonte FWC Competitiveness
studies 2006
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Caracterização do setor
O setor cerâmico Português
Em Portugal, o setor da cerâmica, segundo a Classificação das Atividades Económicas, pertence à secção C – Indústria Transformadora, Divisão
23 – Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos e compreende 5 subsetores:
•
•
•
•
•

Cerâmica Estrutural
Pavimentos e Revestimentos
Louça Sanitária
Cerâmica Utilitária e Decorativa
Refratários, Cerâmica Técnica e Isoladores Cerâmicos

A Indústria Cerâmica em Portugal assume um peso significativo na economia nacional representando 1,7% do volume de negócios da industria
transformadora portuguesa e 1,68% das exportações portuguesas de bens.
O setor é constituído por um total de cerca de 420 empresas que proporcionam emprego a cerca de 16.300 trabalhadores (2009). Relativamente
a este indicador, assume particular importância o subsetor da Louça Utilitária e Decorativa compreendendo mais de metade das empresas do
setor.
8,000

250

228

200

6,000
5,000
4,000

150
111
100

3,000
46

2,000

18

17

1,000
0

Empresas

Trabalhadores

7,000

Empresas
Trabalhadores

50
0

Cerâmica
Estrutural

Pavimentos e Louça Santária
Revestimentos

Cerâmica
Utilitária e
Decorativa

Refractários e
Cerâmicas
Especiais

Fonte: APICER 2009
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Caracterização do setor
Subsetores de atividade

Subsetor

Caracterização
• O mercado de tijolos, blocos e telhas é caracterizado por ser bastante regional uma vez que o custo de transporte tanto
das matérias-primas como do produto final é elevado, para além de estar condicionado pelo facto de depender do tipo de
construção da zona e de condições climáticas.
• A procura deste tipo de materiais é sazonal e cíclica e depende do número de novas construções e renovações.

Cerâmica
Estrutural

• A produção de tijolos é intensiva ao nível do uso de energia sendo que os custos do uso da mesma representam 30% do
custo final do produto.
• É dominado por grandes firmas multinacionais como a Wieneberger que têm várias unidades fabris espalhadas pela
Europa para ir de encontro às necessidades regionais. É um subsetor cada vez mais concentrado uma vez que ao produzir
grandes quantidades de produto tem maior acesso a economias de escala, controlo dos preços da energia e acesso a
matérias primas.

Pavimentos e
Revestimentos

• Os azulejos, mosaicos e ladrilhos são usados para cobertura de paredes e chão e são compostos na sua maioria por barro.
Podem ser modelados de varias formas e são caracterizados pela sua longa duração e aspeto estético. A procura destes
materiais é conduzida pela procura de construção nomeadamente novos edifícios, renovações e melhoramentos. É
também altamente influenciada por gostos e modas.
• Apresenta fortes economias de escala mas elevados custos de instalação
• Maiores produtores: China
• O mercado da louça sanitária está diretamente ligado à construção. São materiais que pelo seu peso e constituição não
podem ser comercializados a longas distâncias.

Louça Sanitária

• Estrutura de mercado caracterizada por reduzido nº de empresas produtoras maioritariamente multinacionais
• Industria madura, com preços de venda nivelados e com um ciclo de vida, apesar de bastante sujeito à moda e tendências,
relativamente longo
• Maiores produtores: Alemanha e Itália

PwC
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Caracterização do setor
Subsetores de atividade

Subsetor

Caracterização

• O mercado de cerâmica utilitária e decorativa (pratos, canecas, taças, bules e vasos) tem vindo a diminuir, fruto da
introdução no mercado de novos produtos de baixo custo provenientes de países como a China. Em termos de
qualidade ,valor e design, o líder deste tipo de produtos continua a ser o mercado europeu.
Cerâmica Utilitária e
Decorativa

• Produtos muito sujeitos à moda com ciclos de vida curtos
• Segmentação vigente onde a porcelana utilitária é associada a segmentos alto e médio-alto e a faiança dirigida a
segmentos mais desfavorecidos
• Maiores produtores Europeus : Portugal e UK

• Os produtos refratários são usados em processos de fabrico a altas temperaturas. São caracterizados pela sua
resistência ao stress mecânico, termal e químico e usados na produção de ferro, cimento, vidro, outras cerâmicas…
Refratários, Cerâmica
Técnica
e Isoladores Cerâmicos

• Os principais clientes desta indústria são outras indústrias (siderúrgica ou produtos elétricos) uma vez que esta
produção é consumo intermédio e não consumo final
• Por sua vez, a cerâmica técnica é usada em produtos eletrónicos, inovações biomédicas e automóveis. É um mercado
detido em 80% pelos EUA e Japão.

PwC
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Principais associações do setor
Nível
Mundial

Europeu

Nacional

PwC

Associação

Descrição

Site oficial

ICF

Federação Internacional de Cerâmica

http://www.ceramic.or.jp/icf/

CERAME-UNIE

Federação Europeia da Industria de Cerâmica

http://www.cerameunie.eu/

ECERS

Sociedade Europeia de Crâmica

http://www.ecers.org/

ACerS

Sociedade Americana Cerâmica

http://ceramics.org/

PEC

Polo Europeu de Cerâmica

http://www.cerameurop.fr/

APICER

Associação Portuguesa da Industria Cerâmica

http://www.apicer.pt/

ABCERAM

Associação Brasileira Cerâmica

http://www.abceram.org.br/site/

USACA

Associação Americana de Cerâmica Avançada

http://advancedceramics.org/index.php

BCC

Confederação Britânica de Cerâmica

http://www.ceramfed.co.uk/

CCIA

Associação Industrial de Cerâmica Chinesa

http://www.ceramsoc.com/

CSJ

Sociedade Japonesa de Cerâmica

http://www.ceramic.or.jp/index.html

SERKAP

Associação Turca de Produtores de Cerâmica

http://www.turkishceramics.com/en

SOCIEDAD MEXICANA de
CERAMICA
VERBAND DER
KERAMISCHEN INDUSTRIE

Associação Mexicana de Produtores de Cerâmica e
Porcelana

http://www.soceramnorte.com.mx/

Associação Alemã de Produtores Técnicos de Cerâmica

http://www.keramverband.de/

ICERS

Sociedade Italiana de Cerâmica

http://www.icers.it/

Cofindustria Ceramica

Cofindustria Ceramica

http://www.confindustriaceramica.it/

SECV

Sociedade Espanhola de Ceramica e Vidro

http://www.secv.es/

InCerS

Sociedade Indiana de Cerâmica

http://www.incers.org/home.html

IPC

Instituto Espanhol de Promoção de Cerâmica

http://www.ipc.org.es/home.html

ACS

Sociedade Australiana de Cerâmica

http://www.austceram.com/
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Principais empresas a nível nacional

Subsetor
Subsetor

Produtos
Produtos

Empresas
Empresa

Cerâmica
Estrutural

Empresas produtoras de telhas, tijolos, abobadilhas,
produtos de grés para a construção e pavimentos
rústicos, chaminés, ornamentos arquitetónicos.

CS Coelho da Silva, CT Cobert Telhas, Umbelino Monteiro,
Margon, Celticerâmica, Cepabil, Cerâmica Torreense

Pavimentos e
Revestimentos

Empresas produtoras de azulejos, ladrilhos, mosaicos e
placas cerâmicas

Gres Panaria, Dominó, Cinca, Pavigrés, Recer, Revigres,
Gresart

Louça Sanitária

Empresas produtoras de artigos sanitários – louça
sanitária em porcelana, grés fino e grés, incluindo bacias,
bidés, lavatórios, tanques, colunas, bases de chuveiro e
outros

Roca, Eurocer, Sanindusa, Sanitana

Cerâmica Utilitária
e Decorativa

Empresas produtoras de louça de mesa e cozinha ou
decoração, em porcelana, faiança, grés e terracota

Vista Alegre, Porcel, Grestel, Porcelanas Costa Verde,
Primagera, Spal, Bonvida, Cerâmicas São Bernardo,
Matcerâmica,CMG, Lusogres, Cerutil

Refratários, Cerâmica
Técnica
e Isoladores
Cerâmicos

Empresas produtoras de isoladores elétricos, produtos
refratários (tijolos, blocos, telhas, tomadas, cadinhos),
condutas, canos, caldeiras.

Cerisol

PwC
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Principais empresas a nível internacional

Subsetor
Subsetor

Cerâmica
Estrutural

Pavimentos e
Revestimentos

PwC

País
País

Empresas
Empresa

Áustria

Wienerberger

Emiratos Arabes Unidos

RAK

Irlanda

CRH

UK

Hanson Building Materials

Emiratos Árabes Unidos

Rak Group

Espanha

Pamesa Ceramica

Espanha

Porcelanosa

Espanha

Taulell

Espanha

Venis

Itália

Ceramica Atlas Concorde

Itália

Cooperativa Ceramica D’Imola

Itália

Grupo Ceramiche Ricchetti

Itália

Iris Ceramica

Itália

Marazzi

Itália

Ceramica Cleopatra

Tailândia

Siam Cement Group
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Principais empresas a nível internacional

Subsetor
Subsetor

Louça Sanitária

Pavimentos e
Revestimentos

PwC

País
País

Empresas
Empresa

Alemanha

Villeroy & Bosch

Brasil

Deca

Espanha

Roca Ceramica

EUA

Kohler

Finlândia

Sanitec

Japão

Toto

Mexico

Lamosa

Polónia

Cersanit

Reino Unido

Ideal Standard

Turquia

Vitra

Alemanha

Villeroy & Bosch

Espanha

Lladro

EUA

Mikasa

França

Imerys Ceramics

Irlanda

Royal Doulton

Irlanda

Wedgwood

Japão

Noritake
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Principais empresas a nível internacional

Subsetor
Subsetor

Refratários, Cerâmica
Técnica
e Isoladores
Cerâmicos

PwC

País
País

Empresas
Empresa

Alemanha

RHI

Bélgica

Keramo Steinzeug

EUA

Coors Tek

França

Saint-Gobain

Itália

Società del Gres

Japão

Kyocera

Japão

NGK Insulators

Reino Unido

Morgan Technical Ceramics

Reino Unido

Hepworth

Reino Unido

Vesuvius

18

Desafios e Oportunidades do setor
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Desafios e Oportunidades do setor
Principais desafios

Tema

Empresa
• A indústria de Cerâmica é um setor bastante competitivo e fortemente ligado ao mercado mundial com uma elevada
percentagem de exportações .
• Em geral, a UE é um dos mercados com maior abertura comercial e impõe poucas barreiras ao comércio externo. No entanto é
difícil aceder aos mercados de países em vias de desenvolvimento devido às barreiras comerciais.
• Contrariamente à situação europeia, muitos mercados relevantes para as exportações europeias têm aplicado taxas aduaneiras
elevadas, dificultando a importação de produtos nos seus países. Estas práticas são especialmente danosas para produtos
refratários, louça decorativa e utilitária, pavimentos e revestimentos.

Comércio e
Mercados

• A contrafação é outra das preocupações do setor. Direitos de propriedade intelectual são cruciais para a proteção de inovação
na indústria da cerâmica. Os produtos e métodos de produção são protegidos por patentes e marcas registadas.
• A globalização do setor e consequente entrada no mercado de produtos mais baratos oriundos de economias com estratégias
de crescimento mais ambiciosas cujos custos de produção são mais baixos devido às poucas leis de proteccionismo ambiental,
segurança e saúde e mão-de-obra mais barata.
• O crescimento de importações de produtos comparáveis low-cost de economias emergentes
• Declínio acentuado do setor de cerâmica utilitária e decorativa
• Inovação contínua para prevenir imitações de competidores estrangeiros

Matérias
Primas

• Sendo o barro a matéria prima mais utilizada na indústria, é uma preocupação do setor o seu fácil acesso uma vez que os custos
de transporte são elevados. A indústria beneficiaria de melhoria de condições especialmente encurtar o procedimento de
pedreiras e clarificar situações de disputa de terras
• Alta dependência de matérias-primas

PwC
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Desafios e Oportunidades do setor
Principais desafios

Tema

Empresa
• A União Europeia definiu, através do Mercado Europeu de Carbono (ETS), uma estratégia para combater as alterações
climáticas por via da redução das gases de efeito estufa em 20% até 2020. A Industria europeia de cerâmica compromete-se
em cumprir este objetivo.

Ambiente e
Segurança

• No sentido de minimizar o impacte ambiental de produtos, a industria fez investimentos significativos na produção sustentável
e tecnologias eficientes energeticamente, incluindo recuperação de calor, cogeração e substituição de carvão por gás natural.
• Baixo nível de reutilização e reciclagem na produção de cerâmica
• A discrepância de medidas de saúde e segurança, emissões e standards de qualidade nos produtores a nível mundial
• O aumento de eficiência produtiva em concordância com regulações de emissões quando a tecnologia dos fornos é já madura
• Elevados custos administrativos da regulação de emissões para as PME’s

Energia

• A energia é um dos pontos-chave da indústria de cerâmica. Uma vez que o setor tem um elevado grau de dependência de
energia, a qual chega a atingir 30% dos custos de produção, têm vindo a ser identificadas novas formas de produção e fontes
renováveis e sustentáveis (nomeadamente uso de biomassa para tijolos e telhas). As novas tecnologias levaram à redução de
consumo de energia para menos de metade das utilizadas nos anos 70. Outra alternativa em desenvolvimento é a cogeração
permitindo uma maior eficiência energética.
• Crescentes preços de energia
• Substituição de cerâmica por inovações e tecnologias de menor consumo de energia e mais ecológicas

PwC
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Desafios e Oportunidades do setor
Análise SWOT

Temas analisados

Pontos Fortes

Oportunidades

PwC

Pontos Fracos

Produtos

Desafios
Ambientais

Inovação e
Tecnologia

Stakeholders

Mercados

Marketing,
Branding e
Comunicação

Força de trabalho

Empreendedorismo

Ameaças
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Desafios e Oportunidades do setor
Análise SWOT – Produtos

Pontos Fortes

Pontos Fracos

• Boa relação qualidade preço dos produtos – tendo como
referência Portugal, é possível produzir cerâmica de
reconhecida qualidade a preços acessíveis
• Setor diversificado a nível de produtos e materiais – utilidades
múltiplas para a cerâmica
• Uso de novas tecnologias e equipamentos no processo de
produção
• Grande know-how do processo produtivo – a cerâmica é um
setor antigo com técnicas e materiais bem conhecidos dos
produtores

• Baixo valor acrescentado dos produtos
• Peso elevado e dificuldade de instalação dos produtos face a
produtos substitutos como plásticos, vidro, têxteis,…
• Reduzida flexibilidade da produção - a capacidade de adequar
a produção às necessidades é ainda limitada sendo estas mais
fortes a nível de cerâmica estrutural e refratária
• Baixa produtividade face a países concorrentes/emergentes
• Custos irrecuperáveis devido a uma produção com grande
necessidade de capital leva ao aumento do preço dos produtos

Oportunidades

Ameaças

• Especialização de produtos pode ser uma vantagem para PME
• Benchmarking das boas práticas a nível internacional e
nacional no que respeita tecnologias e processos mais
eficientes
• Incorporação no processo produtivo de novos materiais
• Introdução de departamentos de design nas empresas

PwC

• Produtos substitutos –mais baratos e mais eficientes
• Desvalorização do câmbio €/$ tornando os produtos em
dólares mais atrativos
• Aumento, instabilidade e imprevisibilidade dos custos de
energia – grande dependência de combustíveis fósseis
• Processos de fabrico imitáveis – processos com baixos níveis
de investimento
• Acessos a fornecimentos de origem internacional – setor
muito dependente de matérias-primas e energia externa e
com fraco poder negocial
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Desafios e Oportunidades do setor
Análise SWOT – Desafios Ambientais

Pontos Fortes

• Cerâmica vs materiais sintéticos – reconhecem-se várias
vantagens à cerâmica como a facilidade de manutenção,
durabilidade, potencial decorativo e capacidade de total
reciclagem

Oportunidades
• Ecodesign de produtos e tecnologias limpas –
desenvolvimento de produtos ecológicos que diminuam o
impacte ambiental e reaproveitem energia (telhas solares,
tijolos com características de isolamento)
• Regulamentação futura relativa a construção sustentável
• Utilização de energias alternativas/cogeração –
desenvolvimento de tecnologias que consumam energias
renováveis

PwC

Pontos Fracos
• Potencial melhoria dos processos – existem potenciais
soluções na área de desenvolvimento sustentável como a
recuperação de matérias-primas e aumento da eficiência do
processo produtivo que ainda não foram adotadas por todas as
empresas do setor
• Processo de produção maduro – o processo produtivo está
num nível próximo dos seus limites e a capacidade de
melhorar eficiência e reduzir emissão de CO2 é limitada

Ameaças

• Políticas ambientais, de segurança e saúde não equiparáveis
entre os países concorrentes – as regulamentações ambientais
a nível europeu são diferentes das mesmas a nível mundial
gerando um elevado fator de diferenciação que se traduz
numa perda de competitividade
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Desafios e Oportunidades do setor
Análise SWOT – Inovação e tecnologia

Pontos Fortes

• Nova tecnologia automatizada
• Inovação por PME flexíveis e inovadoras

PwC

Pontos Fracos
• Reduzida integração de conhecimento para obtenção de novas
soluções de elevado valor acrescentado – o setor apresenta um
défice em termos de introdução de novos produtos e técnicas
nos processos
• Dificuldade na proteção de direitos de proteção industrial - os
custos de proteção de propriedade intelectual ou proteção
legal são elevados para as PME
• Baixo investimento em I&D

Oportunidades

Ameaças

• Programas de cooperação com entidades do sistema científico
e tecnológico – existe uma oferta de programas que podem
ajudar o setor a desenvolver produtos, processos e tecnologias
• Desenvolvimentos científicos e tecnológicos ao nível dos
materiais – investimento em inovação como forma de obter
vantagem competitiva
• Novas técnicas construtivas – sendo a construção uma área
fulcral para a cerâmica, será proveitoso desenvolver técnicas
que apresente a clientes (arquitetos, projetistas) novas
soluções

• Focalização das atividades de I&D para o desenvolvimento de
produtos substitutos – o desenvolvimento de novos materiais
poderá resultar na proliferação de produtos substitutos
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Desafios e Oportunidades do setor
Análise SWOT – Stakeholders

Pontos Fortes

• O setor é dominado por pequenas e médias empresas que
satisfazem a procura local e fornecem uma produção
relativamente flexível relacionada com uma organização
interna simples

Oportunidades

• Proximidade do cliente através de venda a retalho, internet…
• Melhoria de serviço ao cliente
• Entrega atempada (just in time) de produtos, reduz indoa
necessidade de stock dos clientes

PwC

Pontos Fracos
• Dependência de intermediários para comercialização de
produtos
• Reduzida disponibilidade ao nível da realização de parcerias
estratégicas intersetoriais – falta de desenvolvimento de
parcerias entre empresas que poderiam beneficiar de sinergias
e maior poder negocial
• Reduzida focalização no utilizador final e no serviço e mais
nos custos associados à produção

Ameaças

• Uma procura volátil de dependente do setor da construção e
de caráter sazonal
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Desafios e Oportunidades do setor
Análise SWOT – Mercados

Pontos Fortes
• Rápida resposta das PME às mudanças nos mercados
• Forte vocação exportadora
• Dinâmica de cluster - certas regiões apresentam alguma
concentração empresarial resultante numa especialização de
setor/produto beneficiando assim de economias de escala
• Capacidade de resposta às tendências de mercado – sendo a
cerâmica um produto com características flexíveis, a
adaptação a novas situações é relativamente fácil no setor

PwC

Pontos Fracos

• Proteção dos direitos de propriedade – processo dispendioso
e difícil para as PME
• Forte dependência de mercados externos
• Economias de escala limitadas, não obstante as existentes

Oportunidades

Ameaças

• Aposta em nichos de mercado e tendências de consumo – uma
oportunidade em Portugal serão os produtos direcionados
para o turismo
• Acesso a novos mercados – mercados emergentes e
economias em crescimento são uma oportunidade de
posicionamento para as empresas
• Cluster “Habitat Sustentável” – associação de atividades da
indústria da construção e reabilitação urbana no sentido de
criação de novos produtos, novas técnicas e tecnologias de
construção suportados na sustentabilidade das soluções

• Forte dependência do setor de matérias-primas
• Barreiras alfandegárias
• Concorrência low-cost de países emergentes – produtos mais
baratos
• Crise económica mundial – perda do poder de compra dos
consumidores e redução de procura nos mercados tradicionais
• Perda de competitividade das empresas face a um tecido
empresarial da cada vez mais concentrado numa lógica de
cluster – a criação de clusters permite relações privilegiadas
com fornecedores e clientes aumentando a competitividade
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Desafios e Oportunidades do setor
Análise SWOT – Marketing, Branding e Comunicação

Pontos Fortes
• Mérito do setor da cerâmica – a credibilidade dos produtos
cerâmicos aliada à tradição e fabrico artesanal
• Boa qualidade das matérias-primas – boas matérias primas
garantem características excelentes e são sinónimos de
qualidade
• Design único - possibilidade de associação da marca à
qualidade e ao design

PwC

Pontos Fracos

• Pouca afirmação de marca própria– uma falta de estratégia
concertada que promova a imagem pode levar a um
decréscimo na notoriedade da mesma

Oportunidades

Ameaças

• Utilização de selos e certificações nas estratégias de
comunicação – a certificação, marca de origem da produção e
etiquetas ecológicas são meios disponíveis para comunicar
pontos fortes dos produtos, reforçar credibilidade e dificultar
contrafação
• Chegar aos clientes – uma opção será a aproximação ao
consumidor final e seus desejos através de canais como a
internet

• Países concorrentes com grande notoriedade da respetiva
marca – a concorrência é global e existe sempre a
possibilidade de introdução no mercado de novas marcas com
uma política comercial mais agressiva
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Desafios e Oportunidades do setor
Análise SWOT – Força de trabalho

Pontos Fortes

• Escolas e Instituições de formação vocacionadas para o setor
da cerâmica - formação nas áreas de tecnologia e design
podendo potenciar ferramentas úteis tanto aos colaboradores
como às próprias empresas

Oportunidades

• Programas de formação/qualificação contínua e programas
para a integração de jovens qualificados

PwC

Pontos Fracos

• Dificuldade de atração de RH qualificados maioritariamente
pela imagem pouco atrativa do setor
• Necessidade de formação contínua a nível dos quadros
intermédios (cultura industrial) e gestão avançada

Ameaças

• Tendência para diminuição da mão-de-obra disponível
qualificada – uma população envelhecida que se traduz
numa falta de recursos qualificada bem como a atração de
outros setores mais apelativos constituem uma ameaça
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Desafios e Oportunidades do setor
Análise SWOT – Empreendedorismo

Pontos Fortes

• Capacidade de penetração em novos mercados

Oportunidades

• Programas de financiamento ao empreendedorismo –
aproveitamento de incentivos de apoio ao setor
nomeadamente fundos comunitários
• Fusões e aquisições de firmas no setor para alcançar
economias de escala

PwC

Pontos Fracos
• Não rentabilização de Investimentos Produtivos – alguns
investimentos posicionaram as empresas no patamar das
grandes produções em concorrência com empresas já
posicionadas no mercado não obtendo o retorno esperado
• Elevadas barreiras comerciais de entrada em vários países
que dificultam a exportação da produção
• Barreiras à penetração de novas empresas devido aos custos
de instalação, economias de escala e canais de distribuição
apertados

Ameaças

• Concorrência internacional nos segmentos de maior valor
acrescentado
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Eixos estratégicos para o desenvolvimento
do setor

PwC
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Eixos estratégicos para o desenvolvimento do setor
Principais eixos identificados

Produtos

Desafios
Ambientais

Inovação e
Tecnologia

Temas de enfoque nas
análises posteriores:
Análise de
benchmarking

Clientes

Mercados

Marketing,
Branding e
Comunicação

Auscultação de
Stakeholders

Força de
trabalho

PwC
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Eixos estratégicos para o desenvolvimento do setor
Principais áreas de atuação identificadas

Eixo Estratégico

Produtos

Áreas de atuação
Vantagem competitiva em produtos de alta qualidade:
• Entrega de produtos e serviços de alta qualidade
• Desenvolvimento contínuo
• Fortalecimento e comunicação das marcas
Especialização de produtos:
• Desenvolvimento de produções inovadoras direcionadas a certos nichos de mercado
• Criação de produtos difíceis de imitar/copiar

Desafios
Ambientais

Tecnologias e produtos mais limpos
• Investimento em tecnologias limpas e sistemas de gestão ambiental que reduzam os impactes ambientais
• Desenvolvimento de técnicas de reciclagem que reduzam a dependência de matérias-primas

Produção eficiente e flexível:
• Desenvolvimento de uma produção flexível, facilmente reconfigurável para responder às mudanças de mercado

Inovação e
Tecnologia

Investimento em tecnologias de produto:
• Criação de novos setores tecnologicamente inovadores que produzam cerâmica de qualidade
Tecnologias energeticamente eficientes:
• Aposta em tecnologias eficientes que permitam redução de custos energético

PwC
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Eixos estratégicos para o desenvolvimento do setor
Principais áreas de atuação identificadas

Eixo Estratégico

Clientes

Áreas de atuação
Proximidade com o cliente:
• Criação de canais de comunicação on-line para chegar ao cliente e perceber os seus gostos e tendências
• Convidar o cliente a criar o seu próprio design on-line
• Apresentação de produtos em feiras e exposições para ter um contacto mais pessoal com o cliente
Melhoria dos Serviços:
• Desenvolvimento/melhoria de serviços de apoio ao cliente como entregas rápidas, serviço pós-venda e gestão de
reclamações

Criação de condições comerciais mais justas:
• Negociação de políticas comerciais mais justas que permitam combater e gerir as infrações aos acordos comerciais

Mercados

Marketing,
Branding e
Comunicação

Acesso a novos mercados:
• Desenvolvimento da capacidade de produção, vendas, marketing e canais de distribuição para permitir um
posicionamento da indústria em novos mercados emergentes
Instituições de apoio ao setor:
• Criação e desenvolvimento de instituições que promovam o setor da cerâmica através de formações, workshops,
patrocínios, iniciativas informativas, colaboração com associações industriais. Ex: Instituto Espanhol de Promoção
de Cerâmica
Desenvolvimento da marca:
• Criação de produtos de design único num setor altamente influenciado por modas e tendências.
Imagens de marca:
• Aposta nas imagens de marca associadas a um país ou produto, realçando a credibilidade dos produtos e tornando a
imitação um processo mais difícil. Exemplos: EMAS, CE e European Ecolabel

PwC
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Eixos estratégicos para o desenvolvimento do setor
Principais áreas de atuação identificadas

Eixo Estratégico

Força de
trabalho

PwC

Áreas de atuação

Força de trabalho especializada:
• Especialização da força de trabalho, dotando-a de ferramentas necessárias para operar tecnologias e
colaborar com os diferentes departamentos independentemente da sua localização
Formação dos colaboradores:
• Formação contínua e específica, tornando o setor mais atrativo
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Peers analisados

PwC

37

Peers – Cerâmica estrutural
Breve caracterização das empresas analisadas

Empresa

PwC

Caracterização

Website

Sede

Dimensão

• Empresa Austríaca, fundada em Viena em 1819
• Maior produtora mundial de tijolos e europeia de
telhas
• Apresenta um EBITDA de 210M€ em 2010.

www.wienerberger.com/

Áustria

12.676 (dados
2009)

• Empresa irlandesa com operações em 35 países e
3.700 locais
• Opera em 3 áreas principais: materiais primários,
produtos de construção e distribuição de materiais de
construção

www.crh.ie/

Irlanda

76.418

• Empresa inglesa líder em material de construção
pesado
• Divide-se em 3 áreas de especialização: cimento,
pedreiras e materiais de construção
• Volume de negócio de 1.1 biliões de libras em 2010

www.heidelbergcement.c
om/global/en/hanson/h
ome.htm

Reino
Unido

53.437

38

Peers – Pavimentos e Revestimentos
Breve caracterização das empresas analisadas

Empresa

Caracterização

Website

• Grupo Tailandês fundado em 1913 composto por mais
de 100 empresas
• Opera em 5 áreas distintas como materiais de
construção, distribuição, químicos, papel e cimento
• Emprega 24.000 colaboradores que lidam com mais
de 64.000 produtos

www.scg.co.th/en/

• Empresa mexicana a operar há cerca de 30 anos
• Uma das maiores produtoras de pavimentos e
revestimentos da América do Norte
• Tem uma produção atual de 41 milhões de m2
provenientes de 9 unidades de produção no México,
Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Panamá e China

www.interceramic.com/p
aises.asp

• Empresa Italiana produtora de pavimentos e
revestimentos para arquitectura, design de interiores
e construção
• Tem uma produção anual de 19 milhões de m2 e uma
faturação, em 2010 ,de 270M€
• Conta com a colaboração de 1.400 pessoas

www.florim.it/

Sede

Dimensão

Tailândia

24.000

México

*

Itália

1.400

* Dados não divulgados

PwC
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Peers – Louça sanitária
Breve caracterização das empresas analisadas

Empresa

PwC

Caracterização

Website

Sede

Dimensão

• Empresa espanhola fundada em 1917
• Líder em soluções sanitária, opera em 135 países
contando com a colaboração de mais de 21.000
pessoas
• Recentemente tem investido na produção e
comercialização de pavimentos e revestimentos

www.rocatilegroup.com/

Espanha

20.200

• Empresa Americana de líder em louça sanitária
• Constituída em 2008 com a fusão de 3 empresas com
mais de 130 anos de história

www.americanstandardus.com/

EUA

5.000

• Empresa Japonesa estabelecida em 1917
especializada em louça sanitária
• Conta com uma rede de 69 empresas nos continentes
europeu, asiático e americano
• Mundialmente tem 24.159 colaboradores
• Capital: 35.579M Ienes

www.toto.co.jp/E_Cera/i
ndex.htm

Japão

23.143

• Líder mundial em minerais industriais, projeta,
manufatura e vende produtos à base de minério com
alto valor agregado
• Os produtos Imerys têm várias aplicações em vários
mercados nomeadamente abrasivos, refratários,
baterias, cerâmica, plástico, papel, embalagens,
combustíveis e energia
• Está presente nos 5 continentes e emprega 15.090
colaboradores

www.imerysceramics.com/

França

15.000
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Peers – Cerâmica utilitária e decorativa
Breve caracterização das empresas analisadas

Empresa

Caracterização
• Empresa Japonesa estabelecida em 1904
especializada em louça utilitária e tecnologia
(cerâmica e produtos industriais)
• Com um capital de 15.632M Ienes, conta com a
colaboração de 4.176 pessoas numa rede de 23
subsidiárias

• Lifetime Brands – Mikasa – é uma empresa
americana especializada em louça utilitária e
decorativa
• Desenvolve e comercializa milhares de produtos em
mais de 30 marcas de confiança
• Apresenta vendas de aproximadamente 44º milhões
de dólares

PwC

Website

www.noritake.com/

http://www.lifetimebran
ds.com/

Sede

Dimensão

Japão

4.176

EUA

1.150

Alemanha

8.729

Espanha

18.700

www.mikasa.com/

• Empresa inovadora com uma forte tradição em louça
utilitária e decorativa
• Fundada em 1748 na Alemanha, está representada
em 125 países com 16 pontos de produção na Europa,
México e Tailândia
• Vendas mundiais na ordem dos 700M€ em 2010

www.villeroyboch.com/en/us/home.h
tml

• Empresa espanhola estabelecida em 1953
especializada em porcelana decorativa
• Está presente em todos os continentes com destaque
para Europa e Asia

www.lladro.com/
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Peers – Refratários e Cerâmica Técnica
Breve caracterização das empresas analisadas

Empresa

PwC

Caracterização

Website

Sede

Dimensão

• Empresa de tecnologia avançada de materiais com
uma presença global em mais de 50 países
• Fundada em 1856, a empresa divide-se em cerâmica e
materiais de engenharia
• Os produtos da MC são componentes fundamentais
ou soluções tecnológicas para os produtos mais
sofisticados a nível mundial como instrumentos
médicos, armaduras ou componentes de satélites e
comboios

www.morgancrucible.co
m/

Reino Unido

9.500

• Líder mundial em tecnologia refratária
• Presente em 4 continentes, apresenta um volume de
produção na ordem dos 2 milhões de toneladas de
refratários, misturadoras e produtos funcionais
• Empresa inovadora tendo 150 dos 8.000
colaboradores dedicados a I&D

www.rhi.at/internet_en

Alemanha

7.266

• Fornecedor global de produtos personalizados,
serviços e tecnologia dedicados a processos
industriais de altas temperaturas
• Estabelecida em 1959
• Presente em 33 países
• O valor das vendas do grupo, em 2010, foi de 1.400M
libras

www.vesuvius.com/endmarkets/ironsteel/casting/continuouscasting/tundishfurniture/ceramic-fibres/

Reino Unido

12.000

• Fundada em 1959, especializando-se em cerâmica
fina
• Conjunto de produtos diversificado como
componentes de cerâmica fina, semicondutores,
produtos de cerâmica aplicada e dispositivos
electrónicos
• 208 empresas e um capital na ordem dos
1.266.924M Ienes

global.kyocera.com/

Japão

66.608
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Áreas de análise de benchmarking

PwC
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Áreas de análise de benchmarking

Empresa

Caracterização
• Foram identificadas as prioridades estratégicas de cada um dos peers analisados em cada um eixos
estratégicos para o desenvolvimento do setor, anteriormente identificados:

Prioridades
estratégicas

Mercados

Clientes

Objetivos e
metas

Desafios
Ambientais

Produtos

Inovação e
Tecnologia

Marketing, Branding
e Comunicação

Força de
trabalho

• Foram identificadas os objetivos e metas de cada um dos peers analisados nas áreas económica,
ambiental e social

Áreas de
análise, para
cada peer
considerado,
por subsetor da
cerâmica

• Foram identificadas as principais iniciativas, ações e políticas cada um dos peers analisados em cada
um eixos estratégicos para o desenvolvimento do setor, anteriormente identificados:
Iniciativas,
ações
e políticas
Clientes

PwC

Desafios
Ambientais

Produtos

Mercados

Inovação e
Tecnologia

Marketing, Branding
e Comunicação

Força de
trabalho

44

Prioridades estratégicas

PwC
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Cerâmica estrutural

Criação de Valor e
Inovação

• Geração de cashflows através da aquisição de ativos depreciáveis a longo prazo que permitem a redução de dívidas, pagamento de
dividendos e investimento em projetos de crescimento
• Redução de custos fixos através da contínua optimização de custos de produção, administração e vendas
• Construção de uma base industrial forte através da inovação
• Conhecimento detalhado de mercados locais e uso de sinergias de know-how, para obter uma vantagem competitiva sobre a
concorrência

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

•
•
•
•
•

Governance, Ética e
Transparência

• Uma gestão baseada na transparência e sistemas de controlo corporativo eficiente
• Proteção e defesa dos direitos humanos
• Respeito pelas regulamentações legais nacionais e internacionais

Stakeholders

• Desenvolvimento de produtos de qualidade e seguros para os clientes
• Desenvolvimento de relações de longo prazo com fornecedores
• Manutenção de diálogo ativo com os stakeholders

Recursos Humanos

•
•
•
•

Comunidade

• Envolvimento nas comunidades onde a empresa opera através de suporte a instituições sociais a nível local
• Integrar sistematicamente um compromisso com a população
• Melhorar as vidas das pessoas com quem a empresa interage

PwC

Desenvolvimento de produtos sustentáveis através do uso de matéria prima natural e consequente extração responsável
Conservação contínua dos recursos naturais
Implementação de medidas para a redução do consumo de energia na produção
Desenvolvimento de formas de produção baseadas em energias renováveis
Optimização do ciclo de vida dos produtos

Criação de emprego atrativo para os colaboradores que permita o seu desenvolvimento
Manutenção de um ambiente seguro e saudável
Garantir a igualdade de oportunidades independentemente de idade, género, cultura ou origem
Respeito pelos princípios da Organização Internacional do Trabalho (ILO)
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Cerâmica estrutural

•
•
•
•
•

Manter o core business da empresa na cerâmica estrutural
Ser líder de mercado “low Cost”
Desenvolver plataformas para crescimento futuro, nomeadamente novos mercados
Manter um negócio em crescimento geograficamente diversificado
Reinvestimento de lucros em métodos de produção low cost através da expansão e upgrade das operações usando as melhores práticas
da empresa

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

•
•
•
•
•

Obedecer à legislação ambiental e melhoria da performance ambiental
Assegurar o respeito pelas responsabilidades ambientais
Endereçar de forma pró-ativa as alterações climáticas
Optimizar o uso de energia e recursos através de ganhos de eficiência e reciclagem
Promoção de ecoprodutos inovadores e oportunidades de negócio

Governance, Ética e
Transparência

• Manter o compromisso assumido de conduzir negócios com ética e responsabilidade

Stakeholders

• Assegurar que o relacionamento com fornecedores e clientes é feito de acordo com o código de Conduta e de acordo com práticas de
negócio correctas
• Satisfação do cliente

Recursos Humanos

• Apoiar o direito à liberdade de associação
• Proibição de trabalho forçado e infantil
• Aplicar os princípios de igualdade de oportunidades, valorizando a diversidade independentemente da idade, religião, género ou
origem insistindo sempre que o mérito é a base de recrutamento e selecão
• Desenvolvimento do potencial dos colaboradores
• Continuar a ser um empregador de eleição

Comunidade

• Compromisso com as necessidades, visão e interesses das comunidades locais
• Avaliação dos impactos das operações da empresa nas comunidades onde opera

Criação de Valor e
Inovação
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Cerâmica estrutural

Procurar alcançar melhorias contínuas de eficiência nos processos de produção
Crescimento corporativo sustentável e rentável
Liderança em mercados de produtos standard (através da diminuição dos custos)
Melhoria de performance operacional nas várias unidades da empresa através de práticas de benchmarking

Criação de Valor e
Inovação

•
•
•
•

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

• Conservação dos recursos naturais e proteção climática
• Alcançar eficiência energética
• Assegurar o acesso a reservas de matéria prima com vidas produtivas adequadas e introdução de processos de produção inovadores e
mais eficientes ao nível das emissões de gases

Governance, Ética e
Transparência

• Atuação de forma social, económica e ambientalmente responsável
• Seguir o Código de Conduta em todas as atividades da empresa
• Cumprimento das leis e regulamentos dos países onde a empresa opera

Stakeholders

• Identificação das expectativas dos stakeholders da empresa através do diálogo ativo
• Manutenção de relações duradouras com os stakeholders baseadas na confiança e integridade
• Política de comunicação

Recursos Humanos

•
•
•
•
•

Comunidade

• Respeito pela diversidade cultural e ter sempre em consideração o desenvolvimento económico regional em todos os aspetos dos
projetos
• Garantir o bem-estar das comunidades onde a empresa se insere

PwC

Manutenção da segurança operacional e saúde de todos os colaboradores
Defesa dos Direitos Humanos
Balanço entre vida profissional e pessoal dos colaboradores
Sucesso baseado na competência e dedicação dos colaboradores bem como em equipas de gestão excelentes
Agir de acordo com as normas da Organização Internacional do Trabalho (ILO)
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Pavimentos e Revestimentos

Foco na excelência num ambiente de mudança e avanços tecnológicos constantes
Criar valor para os vários stakeholders
Garantir a excelência operacional, desenvolvimento tecnológico e inovação por forma a entregar produtos e serviços de qualidade
Melhoria dos processos produtivos por forma a reduzir os custos de produção
Ser líder na região ASEAN (Associação de nações do sudeste asiático)

Criação de Valor e
Inovação

•
•
•
•
•

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

• Ser um modelo em desenvolvimento sustentável
• Ser uma organização verde (Green Organization)
• Liderar outras organizações no processo de conservação ambiental e partilhar esta informação com as mesmas

Governance, Ética e
Transparência

• Compromisso com a justiça para com todas as partes envolvidas
• Desenvolver negócios de forma ética e transparente

Stakeholders

• Providenciar aos clientes e consumidores produtos e serviços com melhor qualidade e a preços justos
• Desenvolver produtos inovadores que satisfaçam as necessidades diárias dos clientes

Recursos Humanos

• Valorização dos colaboradores como um ativo da empresa
• Desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos colaboradores através da promoção de valores corporativos

Comunidade

• Responsabilidade para com a nação e a sociedade em geral
• Cumprir com o dever de bom cidadão contribuindo para as comunidades e países onde opera
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Pavimentos e Revestimentos

Criação de Valor e
Inovação

• Exceder as expectativas dos clientes fornecendo produtos de qualidade e inovação
• Investimento em tecnologia avançada com o objetivo de alcançar processos mais eficientes bem como melhores resultados para os
accionistas

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

• Estar em harmonia com o ambiente

Governance, Ética e
Transparência

• Basear todas as relações em standards éticos e agir em conformidade com o Código de Ética, as leis e regulamentos de cada país onde a
empresa opera

Stakeholders

• Prestar um serviço de excelência através de uma rede de distribuição tecnologicamente orientada e uma equipa qualificada com o
propósito de melhorar a vida do consumidor

Recursos Humanos

• Criação de um ambiente de trabalho favorável, estimulante, seguro e não discriminatório que promova o desenvolvimento humano e
profissional

Comunidade

• Encorajar colaboradores a participar em programas de voluntariado
• Criar sinergias entre setores para o desenvolvimento de soluções para os problemas sociais
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Pavimentos e Revestimentos

Criação de Valor e
Inovação

• Ser uma empresa que apresenta as melhores soluções em termos de material e elementos de arquitetura
• Criar valor para accionistas, colaboradores e região local

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

• Melhorar a performance ambiental de produtos e processos
• Pesquisar, desenvolver e utilizar as tecnologias mais sustentáveis

Governance, Ética e
Transparência

• Garantir transparência nas relações e ações

Stakeholders

• Construir uma relação de confiança que garanta estabilidade nas interações com os stakeholders
• Assegurar confiança dos produtos e desenvolver mais serviços a clientes

Recursos Humanos

•
•
•
•

Comunidade

• Restituir valor às comunidades envolvidas nas áreas onde a empresa opera
• Contribuir economicamente para as atividades da comunidade
• Garantir diálogo, cooperação e transparência com as comunidades
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Assegurar a igual oportunidade, compensação justa e desenvolvimento dos colaboradores
Reconhecer os recursos humanos com base na transparência e mérito
Assegurar locais e processos de trabalho seguros
Incluir nos colaboradores e associados sentido de pertença
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Louça sanitária

Criação de Valor e
Inovação

• Desenvolvimento de produtos tecnologicamente avançados
• Consolidação da presença da empresa em países emergentes
• Diferenciação dos produtos pelo design em mercados e setores onde a competição pelo preço cessou

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

• Respeitar o ambiente através do desenvolvimento de tecnologias que minimizem o consumo de água e energia
• Consciencializar os consumidores para o racional consumo de água

Governance, Ética e
Transparência

• Adaptação constante a diferentes culturas originada pela presença global

Stakeholders

• Adaptação às características dos países onde opera e por consequência aos seus clientes
• Melhorar a qualidade de vida dos clientes

Recursos Humanos

• Suporte e expansão das capacidades e qualificações dos colaboradores
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Louça sanitária

Criação de Valor e
Inovação

• Desenvolvimento de produtos de alta qualidade através da constante investigação, pesquisa e desenvolvimento
• Criação de um estilo de vida mais confortável baseado nos produtos da empresa
• Ser uma empresa dinâmica com uma estrutura de negócio competitivo e uma marca reconhecida

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

•
•
•
•

Governance, Ética e
Transparência

• Promover um comportamento ético, transparente e de confiança
• Respeito pelos Direitos Humanos

Stakeholders

• Alcançar a satisfação dos clientes excedendo expectativas com produtos e serviços
• Dar prioridade a fornecedores excelentes

Recursos Humanos

• Criação de um ambiente de trabalho amigável com respeito pela individualidade de cada colaborador
• Promoção de um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal

Comunidade

• Condução de atividades que contribuam para o desenvolvimento das comunidades
• Respeito pelo ambiente, cultura e história das comunidades dos países onde a empresa opera
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Proteção do ambiente através da conservação dos recursos naturais e energia
Reduzir o impacte ambiental em todas as fases das atividades comerciais
Construção de sistemas de gestão ambiental e melhoria contínua desses sistemas
Promoção da biodiversidade
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Louça sanitária

Desenvolver produtos e tecnologias de alta qualidade
Constante optimização das instalações fabris
Reforço da liderança de mercado
Presença em mercados emergentes com rápido crescimento
Desenvolvimento dos processos de produção

Criação de Valor e
Inovação

•
•
•
•
•

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

• Gestão das atividades da empresa com respeito pelo ambiente em particular com o uso de recursos naturais
• Minimização dos impactes das atividades da empresa na biodiversidade
• Expansão do conhecimento e compreensão do ambiente e promoção do desenvolvimento de programas de gestão da biodiversidade

Governance, Ética e
Transparência

• Aplicação das politicas definidas de Corporate Governance
• Desenvolvimento de um plano de comunicação de políticas e procedimentos
• Desenvolvimento de uma gestão operativa descentralizada de acordo com os segmentos de produção

Stakeholders

• Desenvolvimento de boas relações com os stakeholders
• Forte conhecimento dos processos de fabrico dos clientes e seus produtos

Recursos Humanos

• Promoção da saúde e segurança dos colaboradores no local de trabalho
• Oferecer aos colaboradores a possibilidade de desenvolvimento profissional e benefícios sociais satisfatórios
• Aposta na experiência e especialização da mão-de-obra

Comunidade

• Gestão das expectativas das comunidades onde a empresa opera
• Ajudar a elevar os padrões de educação das comunidades locais
• Envolvimento com a comunidade através de reuniões com as autoridades locais
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Cerâmica utilitária e decorativa

Criação de Valor e
Inovação

•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de novos produtos com tecnologia de referência para alcançar vantagens competitivas
Expansão da empresa a novos mercados emergentes
Foco na gestão de recursos em novas áreas de negócio
Desenvolvimento de esforços para garantir uma produção com qualidade
Redução de custos em larga escala através da expansão para o exterior
Simplificação da organização da gestão da empresa

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

•
•
•
•

Instituição de um sistema de gestão ambiental e promoção de melhorias para prevenção de poluição ambiental
Desenvolvimento de produtos ambientalmente sustentáveis através do uso de materiais, ingredientes e técnicas seleccionados
Estabelecimento de standards ambientais que excedam a legislação atual
Implementação de ações de formação ambientais aos colaboradores

Governance, Ética e
Transparência

• Respeito pelos Direitos Humanos
• Garantir o cumprimento das leis e ética social

Stakeholders

• Manutenção de um diálogo aberto com os stakeholders (clientes, fornecedores, accionistas,..)

Recursos Humanos

• Promoção de um ambiente de trabalho seguro

Comunidade

• Fomentar um crescimento em conjunto com a sociedade como cidadão corporativo
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Cerâmica utilitária e decorativa

Criação de Valor e
Inovação

• Defender uma cultura de inovação através da optimização de material cerâmico, funcionalidade de produto e design
• Expansão nos mercados domésticos através de uma estratégia de marketing, foco nos nichos de mercado e em grandes complexos e
hotéis
• Expansão internacional focada em mercados emergentes asiáticos

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

• Defesa e proteção do ambiente através dos recursos naturais e procurando soluções ambientalmente amigáveis
• Cumprimento das leis ambientais, sendo um tópico essencial em todas as decisões de negócio

Governance, Ética e
Transparência

• Agir de acordo com a lei, normas e valores sociais rejeitando quaisquer formas de exploração
• Obediência à lei, valores e normas sociais
• Defesa de um comportamento justo com competidores, autoridades ou outras entidades

Stakeholders

• Satisfação das expectativas de arquitetos, retalhistas e consumidores finais
• Exigência de comportamento empresarial justo e ético por parte dos fornecedores e de acordo com o Código de Conduta da empresa

Recursos Humanos

• Motivação constante dos colaboradores e cultivo de um espírito de equipa alcançando objetivos pessoais e gerais
• Respeito pelos colaboradores enquanto indivíduos
• Assumir responsabilidade por um ambiente de trabalho saudável
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Cerâmica técnica, refratários e isoladores cerâmicos

Aposta em mercados em crescimento, sem oscilações económicas e com margens avultadas
Ser nº1 ou nº2 nos segmentos de mercado seleccionados
Criação de valor sustentável a longo prazo
Continuar a ser uma das melhores empresas mundiais em materiais avançados
Ter uma cultura operacional de excelência e eficiência de custos

Criação de Valor e
Inovação

•
•
•
•
•

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

• Desenvolver as atividades por forma a minimizar o impacte do negócio no ambiente e maximizar o benefício ambiental dos produtos

Governance, Ética e
Transparência

• Assegurar o cumprimento das políticas corporativas de Ética e integridade

Stakeholders

• Ser uma mais valia para os clientes
• Oferecer uma resposta rápida à procura por parte dos clientes, identificando necessidades emergentes

Recursos Humanos

• Desenvolvimento das capacidades dos colaboradores
• Condução de todas as atividades da empresa por forma a alcançar os mais altos padrões de saúde e segurança para os colaboradores
• Encontrar, manter e desenvolver as pessoas correctas

Comunidade

• Envolvimento com as comunidades locais em matéria de interesse mútuo
• Continuar a ser um membro ativo das comunidades onde a empresa opera respeitando a cultura e sendo sensíveis ao problemas das
mesmas
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Cerâmica técnica, refratários e isoladores cerâmicos

Criação de Valor e
Inovação

• Integração vertical através da aquisição de recursos ricos em matéria prima
• Alcançar a excelência operacional através da melhoria da estrutura de custos
• Expansão da atividade a mercados em crescimento

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

• Obter a maximização dos recursos e eficiência energética e minimização das emissões de CO2

Governance, Ética e
Transparência

• Cumprir o Código de Corporate Governance por forma a reforçar a confiança de investidores

Stakeholders

• Operar de forma transparente, conjunta e aberta com os stakeholders
• Atender às necessidades de clientes, fornecedores, investidores e restantes grupos de interesse

Recursos Humanos

• Respeito pela origem, capacidades e potencial dos colaboradores
• Defesa de uma cultura de igualdade de oportunidades e diversidade
• Participação ativa de todos os colaboradores em ações de saúde e segurança, definição de responsabilidades e controlo das medidas
aplicadas

Comunidade

• Suporte de projetos que contribuam de forma positiva e sustentável para melhorar as condições de vida das comunidades
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Cerâmica técnica, refratários e isoladores cerâmicos

Criação de Valor e
Inovação

• Criar valor através da melhoria de processos
• Estímulo da inovação através da valorização da criatividade
• Garantir retorno do investimento aos accionistas que permita crescimento e prosperidade da empresa

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

• Reduzir o impacte da atividade da empresa no ambiente
• Considerar, em todos os investimentos, o consumo de energia e emissões de carbono

Governance, Ética e
Transparência

• Ser uma organização em constante aprendizagem
• Manter padrões elevados dos serviços
• Partilha de lições aprendidas

Stakeholders

• Desenvolver atividades e operações que assegurem a qualidade dos produtos e serviços entregues aos clientes
• Assegurar que os requisitos de clientes e fornecedores são satisfeitos
• Trabalhar de forma pró-ativa com fornecedores por forma a desenvolver capacidades mútuas

Recursos Humanos

• Garantir a formação adequada a todos os funcionários para assegurar responsabilidades
• Desenvolver atividades que garantam a saúde e segurança dos colaboradores e de quaisquer outras pessoas afectadas pelas mesmas
• Garantir a cada colaborador reconhecimento, desenvolvimento e recompensa justa
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Prioridades estratégicas dos peers analisados
Cerâmica técnica, refratários e isoladores cerâmicos

g
Criação de Valor e
Inovação

•
•
•
•

Promover sinergias de R&D através da interação das áreas
Manter uma gestão baseada no crescimento dos lucros através do reforço da performance dos processos e criação de novos negócios
Expandir o negócio a nível global em mercados emergentes
Expandir negócios que se adaptem a ambientes em mudança por forma a superar a competição global e tornar-se uma empresa
lucrativa

Ambiente, Alterações
Climáticas e eficiência
energética

• Obedecer a standards ambientais internos mais rigorosos que os acordos e leis ambientais internacionais
• Avaliar cientificamente os efeitos das atividades no ambiente e tomar medidas necessárias
• Desenvolver tecnologias, processos e produtos que sejam eficientes energeticamente e reduzir o consumo de matérias primas e
químicos no processo produtivo
• Transparência com stakeholders no que concerne assuntos ambientais
• Desenvolvimento de ecoprodutos
• Criar uma consciência ambiental nas instalações e unidades fabris

Governance, Ética e
Transparência

• Praticar uma gestão transparente através da divulgação da informação

Stakeholders

• Coexistir harmoniosamente com a sociedade, comunidade e natureza

Recursos Humanos

• Garantir oportunidades de crescimento intelectual e material dos colaboradores e através de esforços conjuntos contribuir para o
avanço da sociedade
• Respeito pelos Direitos Humanos e defesa dos princípios da Organização Internacional de Trabalho (ILO)
• Criação de um ambiente de trabalho em que todos os funcionários tenham orgulho na empresa e no seu trabalho

Comunidade

• Ser parte integrante das comunidades locais
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Objetivos e metas

PwC
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Objetivos e metas
Cerâmica estrutural

Económico
•
•
•
•
•
•

Investimentos em projetos que obtenham um ROI superior a 16%
Melhorar posição no mercado da renovação em detrimento do mercado da construção
Crescimento e expansão do core business da empresa através de pequenas aquisições nos vários mercados
Desenvolver planos de benchmarking para rotas de transporte e gerir o transporte de forma mais eficiente por forma a reduzir custos
Intensificar atividades de vendas e marketing
Reforçar laços com clientes

• Gestão proativa de riscos
• Reinvestir nas plataformas já estabelecidas da empresa para continuar a obter eficiência operacional, qualidade de produto e serviço ao
cliente
• Alcançar retorno aos acionistas
•
•
•
•

PwC

Redução dos custos de produção, de vendas e administrativos até 2013
Implementação do código de conduta a fornecedores
Definição de indicadores de satisfação do cliente e condução de surveys
Atingir um ROCE (Return on Capital Employed) entre 19 %e 20%
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Objetivos e metas
Pavimentos e revestimentos

Económico
• Desenvolver produtos de valor acrescentado e serviços para alcançar 50% do total de vendas em volume até 2015
• Desenvolver directrizes de avaliação de risco de negócio
• Redefinir termos e condições para recolha de informação para criação de indicadores de desenvolvimento sustentável

• Assegurar compliance com os standards de comportamento ético através da implementação de controlos

• Manter uma situação financeira e económica sustentável apesar da crise continuada no setor da cerâmica e mercado da construção
• Melhorar e atualizar o Código de Conduta para ir de encontro às mudanças de necessidades dos stakeholders
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Objetivos e metas
Louça sanitária

Económico

•-

•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento da recuperação da economia
Cultivo de novos mercados, principalmente na Europa
Revisão até 2017 dos processos de produção
Controlo central das informações globais
Intensificação de vendas em cidades emergentes
Reformulação da estrutura de custos e diminuição do inventário
Ser uma verdadeira empresa global até 2017

• Lançamento de um programa de auto-avaliação de fornecedores até 20% das compras
• Desenvolver ações de formação sobre o Código de Conduta a novos gestores
• Implementar uma estratégia de comunicação de políticas e procedimentos da empresa
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Objetivos e metas
Cerâmica técnica, refratários e isoladores cerâmicos

Económico
•
•
•
•

Melhorar o rácio de lucro por capital investido em 10% até 2013
Duplicar os lucros antes de impostos em 150 milhões de £ até 2013
Investir em mercados emergentes, nomeadamente China, Índia e Médio Oriente
Aumentar as vendas de cerâmica técnica

•
•
•
•

Redução de custos logísticos através de serviços mais económicos e eficientes
Expansão da capacidade de produção na China
Expansão da estrutura de vendas aos países BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) onde a empresa tem fraca representação
Aumento do nível de auto fornecimento em 80% através da aquisição de recursos obtendo assim independência dos mercados e preços

•-

• Maximizar vendas e minimizar custos
• Estabelecer um sistema de contabilidade orientado para o mercado
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Objetivos e metas
Cerâmica estrutural

Ambiental
•
•
•
•
•
•

Redução da dependência de combustíveis fósseis
Desenvolver um plano climático para redução das emissões de CO2
Avaliação do uso de baixas temperaturas na secagem de tijolos
Avaliação do uso de materiais cerâmicos reciclados para redução da extração de matéria prima
Reflorestação de áreas onde são extraídos os materiais
Implementar de sistemas de reporte e monitorização de consumo e desperdício de água

•
•
•
•
•

Redução de emissões específicas de cimento em 15% até 2015 (em comparação com 1990)
Redução de emissões de poeira de cimento em 50% e Nox em 10% (face a 2006) bem como manutenção de baixos níveis de Sox
Redução do consumo de energia
Aumento da reciclagem
Desenvolvimento de planos de biodiversidade

Implementação de sistemas de gestão ambientais certificados em todas as unidades fabris até 2020
Redução das emissões de CO2 em 15% (face a 1990)
Aumento do uso de combustíveis alternativos até 30% em 2020
Aumento do uso de combustíveis de biomassa até 9% em 2020
Aumento da quota de matérias primas até 20% em 2020
Redução do consumo de água e partilha das melhores práticas de consumo de água pelas unidades do grupo a nível mundial
Implementação de guidelines e planos de gestão internas para a promoção da biodiversidade em 50% das unidades da empresa até
2020
• Assegurar uma auditoria ambiental a 25% das instalações até 2012
•
•
•
•
•
•
•
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Objetivos e metas
Pavimentos e revestimentos

Ambiental
•
•
•
•
•
•

Reduzir o consumo de energia por unidade de produção de 1 a 8% (face a 2009)
Aplicação da certificação LEED nos novos edifícios centrais
Redução de 10% das emissões de GEE por unidade de produção até 2010 (face a 2007)
Redução do consumo de água por unidade de produção em 11%
Redução para zero de deposição de resíduos em aterro até 2012
Desenvolvimento e uso de energia alternativa em 22% até 2015 (face a 2010)

• Promover um uso adequado dos recursos naturais para proteção do ambiente

•
•
•
•
•

PwC

Reduzir o impacte das emissões e resíduos provenientes da produção
Aumentar a auto-suficiência energética pela instalação de um sistema de co-geração de electricidade
Substituir os telhados de amianto de algumas instalações por 16.000m2 de painéis solares
Reduzir a utilização de gás natural através da captura de energia termal proveniente dos fornos
Iniciar parcerias com universidades e investigadores para criação de produtos sustentáveis ecologicamente
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Objetivos e metas
Louça sanitária

Ambiental

• Reduzir em 25% as emissões de CO2 até 2014 (face a 2006)
• Gerir o programa Zero-Waste que visa a obtenção de processos industriais sem resíduos materiais

• Desenvolvimento de tecnologias de poupança de água e energia
• Redução da emissão de CO2 na produção, atividades logísticas e promoção de vendas em45% no mercado doméstico (face a 1990) até
2017
• Estabelecimento de tecnologias de reciclagem para os produtos core da empresa
• Manutenção de zero violações de leis e regulamentações ambientais

•
•
•
•
•
•
•

PwC

Aumentar os objetivos de do sistema de gestão ambiental em 10%
Completar analises de biodiversidade na Ásia
Iniciar o registo de consumo de energia de subcontratações e dos escritórios
Continuar a implementação do plano de melhoramento da eficiência energética
Estimar a pegada de carbono de 3 novos produtos
Desenvolver e introduzir 5 produtos ou processos que apresentem benefícios ambientais
Introdução de uma cultura intensiva de árvores para produção de madeira como combustível
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Objetivos e metas
Cerâmica utilitária e decorativa

Ambiental
•
•
•
•
•
•
•

Expansão da certificação ISO14001
Redução do volume de emissão de gases de efeito estufa em 12% (face a 2006)
Redução do volume de resíduos em 10% (face a 2006)
Aumento do nível de reciclagem em 70% (percentagem do total de volume de matérias primas recuperadas de resíduos)
Redução dos compostos orgânicos voláteis em 60% (face a 2006)
Implementação de atividades ambientais até 2012
Introdução de critérios de avaliação de ecoprodutos através da publicação da redução de CO2 no seu fabrico

•-

PwC
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Objetivos e metas
Cerâmica técnica, refratários e isoladores cerâmicos

Ambiental
•
•
•
•

Redução de emissões provenientes do consumo energético em 5%
Aumentar a reciclagem de resíduos em 5% até 2012
Redução da produção de resíduos em 5%
Expansão da certificação ISO14001

•
•
•
•

Encontrar formas de redução de emissões através de investigação e desenvolvimento
Monitorização de emissões para além dos requisitos obrigatórios legais
Optimização do uso ecológico e económico dos recursos naturais
Reflorestação e restauro de habitats nas áreas onde a empresa opera

•-

•
•
•
•
•

PwC

Expansão do rácio de ecoprodutos (vendas ecoprodutos/vendas totais) a 95% até 2014
Redução do peso de material de embalo em 6% até 2014 (face a 2011)
Redução das emissões de gases com efeito de estufa em 8% (face emissões por vendas em 2011)
Redução de produção de resíduos em 15% até 2014 (face a peso resíduos por venda em 2011)
Redução do consumo de água em 9% até 2014 (face a consumo 2011)
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Objetivos e metas
Cerâmica estrutural

Social
•
•
•
•
•

Contratação e retenção de colaboradores motivados e qualificados com elevado grau de compromisso
Aumentar comunicação com colaboradores
Uso de produtos da empresa bem como apoio financeiro para ajudar pessoas em dificuldades
Consciencializar colaboradores para a saúde com especíal enfoque na prática de desporto e nutrição
Desenvolvimento dos planos de segurança interna nas unidades fabris

• Desenvolver ações de formação e criação de oportunidades de desenvolvimento de carreira dos colaboradores
• Implementação de aspetos de gestão da segurança nas operações mantendo o nº de acidentes em zero
• Continuar a apoiar as iniciativas das comunidades vizinhas
•
•
•
•
•
•

PwC

Redução da frequência de acidentes, lesões e doenças ocupacionais para zero
Aumentar a percepção dos colaboradores para questões de segurança e saúde internas através de ações de formação
Ter 30 % de mulheres em programas de formação de gestores até 2015 (aumento da qualificação das mulheres)
Aumentar a quota de gestores locais em cargos de topo numa óptica de diversificação
Centralização da documentação de projetos sociais e de cooperação
Formação a 500 gestores até 2014 em gestão e liderança geral bem como regional e local

71

Objetivos e metas
Pavimentos e revestimentos

Social
•
•
•
•

Expansão do programa de certificação de segurança de todos os empreiteiros até 2012
Implementação de benefícios sociais como parte do programa de envolvimento dos colaboradores
Expansão para todas as empresas do grupo de standards de envolvimento com stakeholders
Ter uma taxa de acidentes e lesões de 0%

• Contribuir para o desenvolvimento da comunidade pela consciencialização das necessidades alheias

• Preparar a certificação social de acordo com os standadrs da norma SA8000
• Continuar o programa de garantia de salários aos colaboradores despedidos através da “Florim Management Solidatary Association”

PwC
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Objetivos e metas
Louça sanitária

Social
• Estabelecer o inglês como língua oficial da empresa para facilitar a comunicação
• Implementar ações de formação em saúde e segurança no trabalho
• Desenvolver atividades de motivação dos colaboradores

PwC

•
•
•
•

Aumento do nº de gestores contratados localmente para 70% em 2017
Alcançar em 2017 uma taxa de 10% de mulheres em cargos de gestão
Tratamento igualitário dos deficientes
Implementação de medidas de segurança

•
•
•
•
•

Redução do índice de gravidade (Lost time accidents) em 20%
Realização de 2 auditorias a fornecedores no âmbito do trabalho infantil
Realização de auditorias no âmbito do trabalho infantil em 4 locais da Imerys em países identificados como sensíveis
Incluir pontos de direitos humanos nas auditorias internas da empresa
Fornecimento nos próximos 2 anos às unidades operacionais de guias de identificação de riscos ergonómicos
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Objetivos e metas
Cerâmica técnica, refratários e isoladores cerâmicos

Social
• Eliminação total de acidentes de trabalho
• Aumento da consciencialização dos colaboradores sobre segurança
• Reforço do compromisso de gestão para com segurança e saúde no trabalho

•
•
•
•

Transmitir às mulheres entusiasmo e interesse por profissões técnicas e científicas, baseado num conjunto de iniciativas de integração
Prevenção e aprendizagem sistemática de processos relacionados com saúde
Reduzir o stress laboral através de iniciativas de equilíbrio entre vida profissional e pessoal
Desenvolver projetos de apoio a instituições, organizações não lucrativas e comunidades nas áreas da saúde, pobreza, educação e
desporto

• Alcançar um objetivo de zero acidentes

•
•
•
•

PwC

Redução do índice de gravidade (Lost time accidents) para zero até 2014
Redução da taxa de acidentes em 87,5% (face a 2011) até 2014
Estabelecimento de standards de segurança e incêndio em todas as instalações até 2014
Contribuir para o bem-estar da sociedade através do pagamento de impostos
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Iniciativas, ações e políticas
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Cerâmica estrutural

Wienerberger

Produtos

• Porotherm – blocos de argila com características de isolamento térmico e sonoro e resistência sísmica
• Koramic – telhas com design arrojado e um tamanho superior ao normal para permitir a redução de custos de construção
• TERCA – tijolos exteriores com características de durabilidade, sem necessidade de substituição, manutenção ou renovação a curto
prazo e esteticamente apelativos

Stakeholders

• Instalação de um departamento interno de auditoria com o objetivo de reporte à Administração resultando num reforço do controlo
interno
• Implementação de uma política de investimento restritiva
• Implementação de ações de formação à força de vendas com foco na orientação para o cliente

Inovação e tecnologia

• Desenvolvimento de uma tecnologia de isolamento térmico dos tijolos – Pototon-MW – através da inserção de lã mineral em
substituição de perlite
• Criação de uma linha de tijolos ultra leve resultante da porosidade redonda na massa dos tijolos. Esta tecnologia permite um consumo
menor de energia na sua produção

Mercados

• Estabelecimento de um sistema de controlo de fretes por forma a gerir de forma mais eficiente os custos de transporte
• Assinatura de contratos de longo prazo que garantem o fornecimento de energia e matérias-primas a preços acordados
• Implementação de uma política proativa de preços como forma de expansão da empresa para o mercado Central-Europeu

Marketing, Branding e
Comunicação

• Desenvolvimento da política de comunicação com clientes através da publicação do Annual Report e Relatório de Sustentabilidade
• Instituição de um processo interno para integrar assuntos de relevância social e ambiental na comunicação com os grupos de
stakeholders relevantes

Desafios ambientais

• Desenvolvimento de uma tecnologia de secagem de tijolos a baixas temperaturas - secagem ao ar ambiente o que leva a uma redução no
uso e consumo de energia para secagem
• Desenvolvimento de uma ferramenta online – e4 energy planner – que permite o planeamento, analise e optimização a nível energético
e económico de projetos de residências habitacionais (www.energieberater.at)
• Implementação de um Plano Ambiental para reduzir a dependência de fontes de energia fóssil e reduzir emissões de CO2
• Ações de reflorestação de locais de extração de argila em parceria com a WWF

Força de trabalho

• Realização de seminários e workshops para gestão de topo focada em temas de liderança, estratégia e tendências no sentido de preparar
gestores de topo para o futuro
• Implementação de um programa de incentivos (Long term incentive) a gestores baseado no valor das ações da empresa (os incentivos
têm de atingir certos targets de CFROI – cash flow return on investment)
• Criação de uma iniciativa de inclusão de mulheres no Advisory Board
• Implementação de um sistema de reporte (SHE) que recolhe dados sobre segurança ocupacional, dias perdidos por doença e formação e
desenvolvimento para poderem ser tomadas medidas preventivas
• Implementação de uma política de seguros a todos os colaboradores
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Cerâmica estrutural

CRH

Stakeholders

• Condução de surveys de satisfação dos clientes
• Distribuição do Código de Conduta de negócios com especial enfoque na gestão da relação com clientes às divisões de marketing e
vendas suportado com ações de formação
• Realização de auditorias a fornecedores de valores avultados pela sua performance em Responsabilidade Social e Corporativa

Inovação e tecnologia

• Investimentos em tecnologia de fornos que envolve uma conversão do “processo molhado para o processo seco”

Mercados

• Implementação de uma politica de crescimento através da aquisição de pequenos a médios negócios que permitam a expansão
geográfica do grupo em novos mercados ou através de novos produtos
• Planeamento e optimização do transporte de mercadorias através de GPS no cálculo das rotas, uso da total capacidade dos transportes e
gestão da frota (com objetivo de redução de emissões e diminuição dos custos de transporte)
• Uso, sempre que possível, de meios de transporte alternativos como o barco e o comboio

Marketing, Branding e
Comunicação

• Promoção do dia do investidor onde se discutem assuntos como estratégia do grupo e operações a nível mundial
• Realização de reuniões (Euroforum) onde é dada a oportunidade a representantes dos colaboradores de discutir vários tópicos sobre a
empresa

Desafios ambientais

• Aplicação de um questionário de final de ano às empresas do grupo para avaliação detalhada da performance ambiental
• Designação de um responsável ambiental (Environment Liaison Officer) familiarizado com legislação ambiental cujo propósito é o
aconselhamento de gestores sobre gestão ambiental
• Isolamento de fornos para redução de perda e minimização das paragens dos fornos não planeadas para optimização do consumo
energético
• Aumentar o uso de combustíveis alternativos com baixos níveis de carbono comparados a combustíveis primários

Força de trabalho

PwC

•
•
•
•

Implementação de uma política de segurança na empresa
Lançamento de um plano descendente de eliminação de fatalidades nas operações da empresa
Realização de ações de formação a colaboradores sobre ambiente, técnicas, liderança entre outras
Criação de uma linha de denúncias ou submissão de informação relevante sobre governação corporativa, questões pessoais,
contabilidade, auditoria ou atos ilícitos
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Cerâmica estrutural

Hanson

Produtos

• Hanson Ecostock – tijolos produzidos com tecnologia eficiente energeticamente, consumindo menos 50% de energia no fabrico
• Quickbuild system – paredes/painéis de tijolo pré-fabricadas prontas a serem colocadas no local de construção

Stakeholders

• Definição de processos internos e áreas de responsabilidade para diálogo estratégico com stakeholders bem como directrizes sobre o
relacionamento com os mesmos
• Implementação de um Código de Conduta de fornecedores

Inovação e tecnologia

• Criação de um centro de tecnologia (Heidelberg Tecnology Center Global) que assegura suporte técnico, optimização operacional,
controlo de processos e pesquisa tecnológica às várias unidades do grupo
• Desenvolvimento da Hanson Ecohouse, a primeira construção em alvenaria que alcança o nível 4 do código de casas sustentáveis

Mercados

• Lançamento de uma iniciativa em 2010 de análise aos transportes ferroviários e marítimos e alternativas ao uso de transporte
rodoviário
• Utilização de sistemas de IT para suporte do planeamento de transporte assegurando utilizações e rotas optimizadas
• Implementação de ações de formação a condutores da frota por forma a assegurar consumos mínimos e técnicas de segurança

Marketing, Branding e
Comunicação

• Lançamento em 2009 pelo departamento de marketing e vendas de um survey de satisfação do cliente de larga escala para
percepcionar expectativas e desejos

Desafios ambientais

• Lançamento de um conjunto de directrizes (guidelines) sobre gestão da biodiversidade focada na reabilitação de certas regiões tendo
em conta as especificidades das mesmas
• Estabelecimento de um comité de sustentabilidade ambiental do grupo para melhoria da performance em áreas de proteção ambiental
e promoção da troca de informação entre as regiões e as linhas de negócio
• Aumento do uso de combustíveis alternativos como a biomassa
• Expansão a todas as unidades do grupo da tecnologia de geração de electricidade a partir de calor residual dos fornos

Força de trabalho

PwC

•
•
•
•

Implementação de uma política de pessoal que envolve a identificação, desenvolvimento e retenção de talento
Oferta de programas de formação em universidades nas áreas de tecnologia, vendas, pessoal, compras e IT
Criação de um modelo de competência que procura padronizar a performances e as avaliações dos Recursos Humanos na empresa
Desenvolvimento de um conceito de gestão de diversidade baseado em trabalho de equipa e integração das diferentes culturas, talentos
e experiências
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Pavimentos e
revestimentos

SCG

Produtos

• Marble Granito – cerâmica desenvolvida para ser mais resistente e manter as características dos materiais naturais

Stakeholders

• Implementação de um serviço de qualificação –Skill Enhancing Center – desenvolvido com o intuito de formar os colaboradores nas
áreas de serviço ao cliente e serviço técnico ante e pós venda
• Implementação de um sistema de queixas para servir a necessidade dos clientes
• Avaliação, durante 2010, da adesão ao Código de Conduta da empresa através da verificação de consultas online e queixas de não
compliance com o Código
• Criação de um sistema de gestão de risco financeiro e operacional de acordo com a regulamentação de cada país

Inovação e tecnologia

• Criação de um roadmap tecnológico desenhado para desenvolver tecnologia sustentável a longo prazo
• Criação de um centro de tecnologia e inovação focadas no produto

Mercados

• Desenvolvimento de uma política de expansão para a região asiática que envolve uma primeira abordagem e introdução de produtos
para uma consciencialização dos consumidores à marca
• Criação de uma rede de troca nos países de investimento através do estabelecimento de revendedores autorizados e instalação de
fábricas em cada país

Marketing, Branding e
Comunicação

• Construção de directrizes desenvolvidas para melhorar as relações e comunicação com os stakeholders através da avaliação e
agrupamento por prioridade e relevância
• Criação de uma linha de comunicação online de stakeholders com o departamento de Relações com os Investidores

Desafios ambientais

• Avaliação dos impactes ambientais em todos os projetos de investimento
• Adopção por todas as empresas do grupo da política corporativa de ambiente e gestão de recursos que incorpora o princípio dos 3 Rs:
reciclar, reutilizar e reduzir
• Desenvolvimento de um relatório de contabilizações de emissões e utilização dessa informação para estabelecimento de objetivos de
redução
• Implementação de um programa – Greening the Supply Chai n– que visa a consciencialização ambiental dos parceiros de negócios ao
longo da cadeia de fornecimento através da adopção por estes de medidas como uso eficiente de energia e recursos, processos de
produção ecológica, gestão de resíduos e desenvolvimento de produtos ecológicos

Força de trabalho

• Implementação do programa “Turn Pro with Home Solutions” destinado a jovens promissores estudantes que têm um estágio na
empresa antes de iniciarem a sua carreira
• Implementação do projeto “Home Solution Career Choice”, um projeto para aumentar as qualificações dos colaboradores através de
formação
• Desenvolvimento do projeto “C-Building” em que os colaboradores são treinados para desenvolver produtos e serviços que sirvam as
necessidades dos clientes
79
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Pavimentos e
revestimentos

Interceramic

Stakeholders

• Lançamento de um programa - ETHOS – de diálogo para consulta ou reporte de queixas e comportamentos não éticos

Inovação e tecnologia

• Desenvolvimento de uma tecnologia de espessura correcta de azulejo que permite a diminuição de 1.500 camiões de extração de barro
a nível de consumos, corte de 500 árvores pela redução do cartão de embalamento e uso de 50 camiões de combustível pela redução
do número de transportes
• Desenvolvimento de um sistema de circuito fechado que permite flexibilidade na mudança de tamanhos dos produtos conforme
exigência do mercado

Marketing, Branding e
Comunicação

• Lançamento, em 2009, do site Interceramic Green para informação aos stakeholders sobre esforços, práticas e atividades ambientais

Desafios ambientais

•
•
•
•
•
•
•

Utilização de papel e cartão reciclado e distribuição de contentores de reciclagem
Construção de edifícios desenhados para aproveitar a luz solar
Instalação de lâmpadas energeticamente eficientes
Uso de semáforos nas fábricas para optimização do uso de energia eléctrica
Reutilização do calor dos fornos para os secadores
Instalação de um detector de fugas nas instalações sanitárias
Reutilização de água tratada das comunidades no processo de fabrico ou rega

Força de trabalho

•
•
•
•
•

Lançamento de campanhas de doação de sangue e vacinação
Realização de ações de formação destinadas ao departamento de vendas sobre comportamento para com os clientes
Reuniões mensais de segurança no trabalho implementação de plano de 3 etapas para treino dos colaboradores em primeiros socorros
Criação de uma Universidade online de formação que permite aos colaboradores terem as ferramentas que necessitam para trabalhar
Criação de consultórios médicos nas unidades fabris para socorro imediato de acidentados
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Pavimentos e
revestimentos

Florim

Produtos

• Slim4 – lajes de porcelana com 4 mm de espessura desenvolvidos pela Florim para uma maior resistência sem necessidade de fibras de
reforço.

Stakeholders

• Implementação de um questionário a fornecedores em matéria de qualidade, ambiente, saúde, segurança e responsabilidade social e
avaliação dos mesmos com base num sistema de pontuação

Inovação e tecnologia

• Instalação de um sistema inovador de mistura de cores que mantém a cor do azulejo uniforme bem como um equipamento digital de
decoração
• Desenvolvimento da tecnologia de lajes de porcelana - Slim/4 - feitas de material extremamente durável, resistente e de fácil manuseio
permitindo uma redução de matéria prima na sua construção e reduções de emissão no transporte

Mercados

• Inclusão de informação da origem dos produtos numa óptica de transparência de mercado e integridade comercial dando informação
adequada para o processo de compra
• Decisão por parte da empresa de não vender os produtos a retalhistas presentes apenas na internet por forma a proteger o valor da
marca e providenciar assistência e instalação por pessoal qualificado

Marketing, Branding e
Comunicação

• Criação de uma loja/showroom numa das capitais europeias como forma de promover os produtos e antecipar a Expo 2015

Desafios ambientais

• Instalação de filtros de purificação do ar
• Instalação de um forno de canal duplo que permite o reaproveitamento do calor para outros processos
• Associação a empresas vizinhas para um sistema de cooperação no transporte de colaboradores de casa para local de trabalho que pode
resultar numa linha de transporte público bem como um sistema de car pooling permitindo a redução de emissões

Força de trabalho

• Criação, em 2009, de um fundo solidário através de uma associação criada para o efeito com o contributo de 10% do salário dos
gestores da empresa direccionado aos colaboradores em situação de lay-off

PwC

81

Iniciativas, ações concretas e políticas
Louça sanitária

Roca

Produtos

• W+W – sistema de lavatório e sanita incorporados que permite a poupança de água e espaço através do aproveitamento da água do
lavatório para o autoclismo

Inovação e tecnologia

• InTank – tecnologia sanitária que permite descargas de autoclismo substancialmente menores que a média tendo o sistema
incorporado

Mercados

• Continuação da expansão da empresa para mercados emergentes
• Participação em feiras com o objetivo de projeção internacional

Marketing, Branding e
Comunicação

• Promoção do Inglês como língua universal para comunicação através da realização de formação a todos os colaboradores

Desafios ambientais

• Criação da iniciativa “We are Water Foundation”
• Desenvolvimento do projeto EcoRoca que visa a usca de soluções para redução do consumo de energia por tonelada
• Reorganização e redução do nº de servidores de IT entre 2009-2010 por forma a aumentar a poupança de energia elétrica que levariam
à emissão de 250 ton de CO2

Força de trabalho

• Realização de ações de formação aos colaboradores pela “Roca Corporate University” para expansão do conhecimento e competências
• Realização de ações de formação sobre saúde e segurança a todos os colaboradores
• Desenvolvimento de atividade de motivação para manutenção dos níveis de qualidade
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Louça sanitária

TOTO

Produtos

• Green Max 4.8 – louça sanitária que efectuam descargas de água mínimas de 4.8 litros
• Louça sanitária para crianças (com medidas mais reduzidas para facilitar o acesso)
• Restroom Item 01 – uma casa de banho completa concebida pela empresa por forma a conjugar design com eficiência

Stakeholders

• Instalação de medidas de segurança nas instalações da empresa

Inovação e tecnologia

• Desenvolvimento da tecnologia inovadora - Hydrotech - de purificação do ar e eliminação de poluentes como Nox através da água e
luz do sol. Esta tecnologia é incorporada nos azulejos
• Estabelecimento em 2006 de um Centro de Design e Pesquisa Universal com o objetivo de desenvolver novos produtos
• Desenvolvimento da tecnologia CeFiONtect cujo objetivo é a aplicação de uma camada de esmalte sobre as superfícies cerâmicas para
prevenção da formação de bolor e calcário

Mercados

• Integração de serviços de frete na empresa, aumento do rácio de carga no transporte e entrega conjunta de mercadorias para rotas
semelhantes
• Ações de formação de manutenção pós-venda e educação de pessoal para deslocações a casa dos clientes
• Realização de auditorias às atividades de exportação para prevenção da exportação de bens e tecnologia impróprios

Marketing, Branding e
Comunicação

• Condução de questionários pelo departamento de clientes e partilha da informação com os restantes colaboradores
• Partilha da informação da empresa através de Relatórios de Responsabilidade Social e Corporativa, Relatório Financeiro e Website
• Criação de uma newsletter com informação sobre os produtos e tecnologias da empresa

Desafios ambientais

•
•
•
•
•
•

Reciclagem de resíduos gerados na produção de sanitários e utilização destes como agregado cerâmico para pavimentos coloridos
Introdução em 2010 de painéis solares e introdução de lâmpadas economizadoras nos showrooms
Criação de um sistema educacional de condução ecológica, TOTO Eco-drive, inserido nos veículos da empresa
Definição de temperaturas fixas de ar condicionado de 28º e 20º no Inverno e Verão respectivamente
Implementação de uma política de partilha de carros nas viagens e aquisição de viaturas ecológicas
Redução e reutilização do material de embalo das mercadorias (NEOREST packaging)

Força de trabalho

•
•
•
•

Realização de ações de formação em 2010 sobre Direitos Humanos a todos os colaboradores da empresa
Introdução de um departamento de promoção da igualdade
Implementação de um sistema de contratação de reformados para partilha de know-how
Realização de ações de formação durante 2008 e 2009 a todos os colaboradores sobre Saúde e Segurança
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Louça sanitária

Imerys

Produtos

• Optibric PV S25 – tijolos de 25cm de espessura que melhora a performance térmica através do isolamento adicional das paredes
• Super Fine Fireclay – grés que combina 2 tecnologias antes incompatíveis – uma superfície de louça sanitária de qualidade e a
facilidade de molde deste tipo de material

Stakeholders

• Extensão em 2010 das ações de consciencialização para cumprimento do código de conduta a formações online interativa para gestores

Inovação e tecnologia

• Lançamento pela equipa de minerais e cerâmica de um aditivo mineral usado como adjuvante em incineradoras e centrais térmicas que
ao entrar em contacto com cinza gera uma reação tornando os processos menos agressivos quimicamente
• Desenvolvimento de aplicações patenteadas que visam a obtenção de produtos mais leves e fortes poupando assim energia e matérias
primas no processo de fabrico

Mercados

• Expansão para mercados emergentes através do desenvolvimento das exportações baseados na experiência da empresa em controle de
processos industriais complexos e um serviço ao cliente de qualidade

Marketing, Branding e
Comunicação

• Desenvolvimento de soluções de acordo com o mercado onde se insere a empresa
• Desenvolvimento de várias formas de comunicação com os accionistas que compreendem cartas, relatórios anuais, relatórios de
sustentabilidade e informação disponibilizada no site

Desafios ambientais

• Criação em 2009 de uma intranet sobre energia que permite a partilha de informação e melhores práticas energéticas do grupo
• Aproveitamento do calor liberto nos processos de produção e uso do mesmo para aquecimento de água do circuito de aquecimento
levando a uma redução de consumo de combustíveis e redução de emissões de CO2
• Desenvolvimento de tecnologias para uso de biogas no processo de produção para redução do impacte e de custos com combustíveis
• Injeção de bicarbonato de sódio para tratamento das emissões como parte do sistema de processamento de emissões
• Utilização de caroços de azeitona como combustível alternativo

Força de trabalho

• Partilha de informação e comentários regulares por parte do CEO e gestores de topo aos gestores das várias unidades como parte da
revisão da performance dos indicadores de segurança
• Realização de ações de formação online sobre segurança e riscos de lesão no trabalho
• Criação em 2006 do Centro de Aprendizagem Imerys (ILC) para promoção de formação e treino, desenvolvimento de competências e
partilha de experiências e informação
• Lançamento de uma campanha de consciencialização e refutação de preconceitos para com deficientes que levou a iniciativas como
feiras de recrutamento destinadas a estes recursos em particular
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Cerâmica utilitária e
decorativa

Noritake

Produtos

• Condensadores cerâmicos, películas cerâmicas para carros e telemóveis, aplicações electrónicas para painéis solares, LEDs

Stakeholders

• Implementação de um código de ética que guia os comportamentos corporativos

Inovação e tecnologia

• Desenvolvimento de soluções integradas para casas inteligentes que permitem geração e armazenamento de energia
• Criação de parcerias com universidades, institutos de pesquisa e empresas exteriores com o intuito de alcançar melhores performances
de I&D
• Desenvolvimento de cerâmica porosa e pesquisa relacionada com o controlo de quantidade, tamanho e forma dos poros na cerâmica

Mercados

• Penetração em novos mercados como Tailândia e China
• Redução de custos através da expansão da produção e procurement a países como Indonésia e Sri Lanka

Desafios ambientais

• Instituição de um sistema de gestão ambiental e implementação de políticas ambientais dentro da empresa através da criação de um
comité
• Desenvolvimento de ecoprodutos através da introdução de materiais, técnicas e ingredientes ecológicos
• Definição periódica de objetivos ambientais
• Realização de ações de formação para sensibilização e educação ambiental
• Aplicação do princípio dos 3 Rs: Reciclar, Reutilizar e Reduzir
• Definição de um critério de seleção e aquisição de materiais e componentes o mais limpos possível
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Cerâmica utilitária e
decorativa

Villeroy & Boch

Produtos

• Omnia GreenGain – sanita com tecnologia de porpança de descargas até 2,5 litros
• Ceramicplus – superfície cerâmica com características de fácil limpeza para redução da utilização de agentes de limpeza

Stakeholders

• Criação e aplicação de um código de conduta a fornecedores

Inovação e tecnologia

• Desenvolvimento da tecnologia “Dry Control” de secagem dos produtos cerâmicos que permite a redução de matéria prima e consumo
de energia no processo de produção
• OR-C-ERAM – tecnologia de transformação do desperdício de proveniente da zona de arrefecimento em electricidade através da
transformação do calor em vapor que por sua vez acciona um gerador associado a uma turbina

Mercados

• Criação de espaços de lazer (restaurantes e áreas de exposição) junto a lojas de revenda

Marketing, Branding e
Comunicação

• Desenvolvimento de um conceito de marketing, “projeto 360º”, com o objetivo de apelar a arquitetos, planeadores e decoradores para a
oferta das soluções/produtos indicados a cada projeto

Desafios ambientais

• Redução de consumo de energia através do aproveitamento do calor do processo de modelagem para o processo de secagem
• Substituição de lâmpadas de halogéneo por LEDs
• Arrefecimento de equipamento com a utilização de águas subterrâneas com o objetivo de redução de consumo de energia e de água

Força de trabalho

• Criação em 2010 de um programa internacional de formação júnior de 3 anos em que os jovens estagiários da empresa passam por
diversas áreas como marketing, logística, recursos humanos e contabilidade
• Realização de ações de formação em línguas como forma de internacionalização da empresa
• Sessões anuais de feedback entre colaboradores e gestores
• Criação de uma creche para filhos de colaboradores
• Promoção de ações informativas sobre saúde aos colaboradores
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Cerâmica técnica e
refratária

Morgan Crucible
Superwool Fibre – fibra isolante témica com baixas propriedades de bio-persistência
Cerâmicas piezoeléctricas, implantes dentários, núcleos de cerâmica para lâminas de turbinas
LEDs
Componentes e isoladores para produção de células solares

Produtos

•
•
•
•

Stakeholders

• Lançamento em 2010 do programa de negócio responsável que visa a formação de todos os colaboradores do grupo nas áreas de ética,
direitos humanos e competição (antitrust)
• Implementação de uma política de segurança, saúde e ambiente e um guia de boas práticas na matéria
• Criação de uma linha de denúncia para comportamentos não éticos

Inovação e tecnologia

• Desenvolvimento de filtração de água através de tecnologia cerâmica , fibras bio resistentes e fornos de baixo consumo de energia

Mercados

• Petroquímico e industrial, saúde, energia, transportes, electrónica

Marketing, Branding e
Comunicação

• Criação de fóruns online (intranet) para colaboração global e inter divisional
• Publicação de uma revista corporativa: online “360º e-magazine”
• Criação de um fórum europeu de colaboradores com representantes de todas as unidades

Desafios ambientais

• Desenvolvimento de fornos de baixo consumo de energia permitindo a redução do consumo até 1/3 na conversão de matérias primas
em produto final
• Seleção criteriosa de parceiros de reciclagem permitindo a redução de resíduos e aumento da taxa de reciclagem
• Tratamento de água utilizada no processo produtivo através da electro-coagulação

Força de trabalho

• Implementação de uma política de recursos humanos desenhada para atrair, reter e comprometer pessoas
• Criação de fóruns online de comunicação onde os colaboradores podem dar feedback sobre diversos aspetos do negócio e do próprio
trabalho
• Desenvolvimento de um sistema de remuneração fixo e variável baseado na performance e objetivos propostos pretendendo incentivar
e motivar colaboradores
• Implementação de um sistema online “Desenvolvimento para Performance” que consiste no desenvolvimento de competências através
da gestão da performance, objetivos, avaliação de competências e planeamento permitindo uma gestão de carreiras por todos os
colaboradores
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Cerâmica técnica e
refratária

RHI

Stakeholders

• Implementação de um Código de Conduta como sistema de gestão e supervisão das empresas do grupo para promoção da transparência
• Desenvolvimento de relações de longo prazo com clientes através de contratos de linha de serviços completa

Inovação e tecnologia

• Desenvolvimento de uma parceria entre o Centro de Tecnologia da RHI e as universidades criando uma rede de comunicação e
partilha de informação sobre tecnologia refratária
• O centro de tecnologia da empresa desenvolve, entre outras soluções: matérias primas sintéticas; tecnologia de sensores de altas
temperaturas para aumento da segurança operacional dos produtos; estudos de termo mecânica, termoquímica, e corrosão de
refratários em utilização; reaproveitamento de sucata; métodos de testes não destrutivos para os produtos finais, tecnologia de
produção para tamanhos XL e complexas formas geométricas

Mercados

• Crescente utilização de transporte ferroviário, nomeadamente no transporte entre China e Europa (comboio transiberiano) como forma
de redução de custos e emissões de gases
• Obtenção de certificações de produtos em certos mercados por forma a uma penetração mais fácil

Desafios ambientais

• Desenvolvimento de um processo de recuperação de calor do túnel de secagem levando à redução de consumo de energia e emissões de
gases
• Implementação em 2009 de um projeto piloto – Strechhood Packaging – que consiste numa solução de embalamento ecológico com
uma película especial que permite a redução de resíduos
• Reflorestação de vários locais onde a empresa se insere, nomeadamente minas

Força de trabalho

• Criação em 2010 de um departamento para fomentar a igualdade de oportunidades dentro de empresa e eleição de um representante
• Distribuição de panfletos informativos sobre as mulheres da empresa no sentido de as tornar mais visíveis como engenheiras
• Criação de um programa internacional de formação para o departamento de vendas focalizado nas relações com os clientes para
manutenção da reputação da empresa
• Desenvolvimento de um programa de formação especialmente criado para gestores juniores
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Cerâmica técnica e
refratária

Vesuvius

Produtos

• Solar Crucible - painéis solares feitos com produtos refratários
• Cer-Wool - produtos de fibra cerâmica
• SEDEX - filtros de espuma cerâmica

Stakeholders

• Aplicação do Vesusvius 8D, um plano de qualidade aplicável ao processo de produção da empresa como analisar situações, definir
objetivos, analisar causas, adoptar contra medidas, executar, verificar resultados e padronizar processos

Inovação e tecnologia

• Criação de 6 centros tecnológicos para simulações de processos de clientes e em cooperação com universidades
• Automatização e manuseio automatizado dos produtos em operação
• Uso de uma técnica de CFD (Computational fluid dynamics) combinado com modelagem física para simular processos a certas
temperaturas, pressões e velocidades

Marketing, Branding e
Comunicação

• Desenvolvimento de um programa de B2B (pulse) através da formação da força de trabalho em parceria com o INSEAD

Desafios ambientais

• Lançamento em 2010 de um plano de redução das emissões de GEE e compreende a análise das operações e aplicação de medidas de
forma mais abrangente que a legal
• Desenvolvimento da SesameBox, uma solução de transporte de painéis solares com o mínimo uso de cartão

Força de trabalho

• Lançamento em 2008 de um programa – “Safetybreakthrough” – designado para redução do nº de acidentes e compreende auditorias,
afixação das medidas de segurança, e visitas às instalações da empresa
• Lançamento do programa de treino e formação –Columbus – que visa o rejuvenescimento da força de trabalho e recrutamento de
jovens através de um plano de formação internacional
• Desenvolvimento da HEATT (Hub for employee advanced technical training), uma universidade técnica da empresa para formação dos
colaboradores
• Criação de uma parceria com a INSEAD (universidade) para formação de gestores em práticas correntes
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Iniciativas, ações concretas e políticas
Cerâmica técnica e
refratária

Kyocera

Produtos

• Facas, lâminas, produtos ortopédicos, jóias, células solares, componentes para equipamentos LCD

Stakeholders

• Criação de um centro de apoio ao cliente (call center) para resolução de queixas, consultas, questões
• Introdução de um programa de satisfação do cliente que engloba a gestão de contratos, instalação de produtos e serviços pós-venda
• Implementação de uma política de seleção de fornecedores com base na sua performance económica, ambiental e social e revisão dos
atuais fornecedores
• Estabelecimento de uma política de qualidade dos produtos para satisfação dos clientes que engloba um conjunto de medidas de
segurança e rotulagem

Inovação e tecnologia

• Desenvolvimento de equipamento semicondutor (wafer) para LEDs reduzindo os custos de produção e aumentando a performance
• Criação de uma versão piloto de um anel cerâmico isolante de larga escala para reatores termonucleares
• Fabrico de uma estrutura cerâmica de larga escala para otelescópio Subaru

Mercados

• Criação de parcerias e aproveitamento de sinergias das várias empresas do grupo para desenvolvimento do negócio
• Aquisição e fusão de unidades de fabrico como forma de especialização em certos produtos (M&A)
• Investimento nos mercados da informação e comunicação, ambiente e energia e mercados emergentes

Desafios ambientais

Força de trabalho

PwC

Criação de um comité “Kyocera Green Commitee” para difusão e aplicação das medidas, objetivos e planos de ação ambiental
Realização de ações de formação ambientais, workshops, eventos sociais e posters informativos sobre ambiente
Instalação de medidas de poupança de energia como bombas de calor, recuperação de calor residual e isolamento de fornos e edifícios
Introdução de um sistema de geração de energia solar
Promoção de eco condução
Redução das emissões pela troca de transporte de mercadorias ferroviário em substituição do rodoviário e aéreo e realização de vídeoconferências
• Redução da utilização de papel no escritório através da digitalização de documentos e redução do cartão no embalamento de
mercadorias através do uso de contentores reutilizáveis
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Contratação, desde 2011, de colaboradores diretamente das universidades como forma de atração de colaboradores qualificados
Constituição de um comité de promoção das atividades das mulheres como forma de integração das mesmas no local de trabalho
Implementação de um programa de contratação de antigos funcionários da empresa para partilha de know-how
Criação de um subsídio de apoio à maternidade
Designação de tutores para novos colaboradores e introdução de um programa -Step by Step - de desenvolvimento de carreira
Condução de reuniões periódicas com gestores para verificação dos locais de trabalho
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Metodologia e procedimentos adotados

PwC
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Introdução e metodologia
Foram tidos em consideração os resultados da auscultação de 73 entidades/indivíduos representativos dos grupos de
Stakeholders do setor da cerâmica, ao nível nacional e internacional.
A análise divide-se em 2 partes, consoante o tipo de stakeholders:
1 - Contactos Apicer (membros associados e outros)
2 - Contactos gerais (principais players nos mercados alvo definidos a partir das bases de dados da PwC)
Formas de contacto utilizadas por
grupo de stakeholder

Procedimentos utilizados

Duração

O questionário foi aplicado durante,
aproximadamente, 1 mês aos grupos de
Stakeholders, sob a responsabilidade da PwC.

Plataforma Online
Grupos de
stakeholders 1 e 2
(contactos Apicer
e contactos
gerais)

Distribuição

Foram realizadas as entrevista por via
telefónica.
Foi enviado um convite por email para aceder à
plataforma online.

Contacto telefone

Tipo de questões

PwC

O questionários são constituídos por questões,
de resposta aberta e fechada, existindo sempre a
possibilidade de preenchimento de comentários
adicionais.
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Caracterização da amostra de Stakeholders
3.2.1

Caracterização da amostra de Stakeholders – contactos APICER

3.2.2

Caracterização da amostra de Stakeholders – contactos gerais

PwC
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Caracterização da amostra de Stakeholders
– contactos APICER

PwC
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Caracterização global da amostra de Stakeholders
O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados da auscultação dos stakeholders do setor da cerâmica, realizada entre o dia 1 e o dia 15
de Novembro de 2012. Para cada uma das entidades entrevistadas foi selecionada a forma de contacto para a realização da entrevista (via telefónica ou
via plataforma online - qualtrics survey).

Em colaboração com a APICER, foram selecionados 107 stakeholders dos vários subsetores entre membros e não membros da associação dos quais se
obteve uma percentagem global de resposta de 51%.
Os resultados apresentados baseiam-se na análise da informação indicada, não constituindo um levantamento exaustivo do feedback de todos os stakeholders. Não obstante, face à relevância
da amostra de stakeholders auscultados, considera-se que os resultados obtidos são representativos

36

34

2

4

6

4

3
Cerâmica Técnica

Extraordinário

Utilitária e Decorativa

Cerâmica estrutural

Pavimentos e
revestimentos

7

Louça Sanitária

23

2

1

Foram inquiridos 107 stakeholders de relevo
no setor da cerâmica a nível nacional tendo
sido obtidas 55 respostas (51%).

• 40 respostas de membros da APICER
correpondente a 73% do total de membros
2

7

14

• 15 respostas de não membros APICER
correspondente a 27% do total de não
membros

19
22
28
Membro

PwC

Não membro

Nota: o subsetor extraordinário refere-se a
fornecedores de matéria prima para a cerâmica,
não ocntemplados no estudo
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Caracterização global da amostra de Stakeholders
O subsetor com maior número de respostas foi a cerâmica estrutural seguida da cerâmica utilitária e
decorativa
Distribuição da amostra por produto de cerâmica vendido
Nº de respostas

Nº de respostas (%)

2%
20

6%

17

36%
25%

14

3

31%

1

Cerâmica estrutural

PwC

Cerâmica utilitária e
decorativa

Pavimentos e
revestimentos

Refratários e cerâmica
técnica

Louça sanitária
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Caracterização global da amostra de Stakeholders
Caracterização da amostra conforme vendas:
• Vendas mercado interno (apenas Portugal)
• Vendas no mercado externo (exportação)
• Vendas no mercado interno e externo

Distribuição da amostra por mercado de atuação
Nº de respostas

Nº de respostas (%)

27

Mercado
externo
22%
Mercado
externo e
interno
48%

16

Mercado
interno
30%

12

Mercado externo e interno

PwC

Mercado interno

Mercado externo
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Caracterização global da amostra de Stakeholders
As empresas dos vários subsetores exportam a sua produção ou parte dela à exceção da cerâmica estrutural que vende quase exclusivamente
para o mercado interno

Distribuição da amostra por mercado abrangido e produto de cerâmica vendido

Vendas no mercado interno e externo

15%

33%

Vendas apenas no mercado interno

Vendas apenas no mercado externo

Cerâmica estrutural

PwC

4%

44%

4%

94%

8%

Cerâmica utilitária e
decorativa

67%

Pavimentos e
revestimentos

Refratários e cerâmica
técnica

6%

8%

17%

Louça sanitária
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Caracterização da amostra de Stakeholders
– contactos gerais

PwC
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Caracterização global da amostra de Stakeholders
O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados da auscultação dos stakeholders do setor da cerâmica, realizada entre o dia 1 e o
dia 15 de Novembro de 2012. Para cada uma das entidades entrevistadas foi selecionada a forma de contacto para a realização da entrevista (via
telefónica ou via plataforma online - qualtrics survey).
Foram obtidas 18 respostas segmentadas por fornecedores, clientes e associações de construção
Os resultados apresentados baseiam-se na análise da informação indicada, não constituindo um levantamento exaustivo do feedback de todos os stakeholders. Não obstante, face à
relevância da amostra de stakeholders auscultados, considera-se que os resultados obtidos são representativos.

9

• 9 clientes
• 6 fornecedores
• 3 associações de construção

6

3

Cliente

PwC

Fornecedor

Associação de construção

• Os inquiridos apresentam volumes de
negócios entre os 2 e 700 milhões de € e
entre 25 a 2.500 colaboradores
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Caracterização global da amostra de Stakeholders

Distribuição da amostra por produto de cerâmica vendido
Nº

%

7
2

5

22%

19%

Cerâmica utilitária e decorativa

2
6
1
7

22%
22%

Louça sanitária

11%
26%

Pavimentos e revestimentos

3
2
1

Refratários e cerâmica técnica

Clientes

PwC

26%

Cerâmica estrutural

Fornecedores

33%
7%
11%

Nota: Segmentação não aplicável às
associações de construção
Nota2: As empresas podem adquirir mais que
um tipo de cerâmica
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Questionários

PwC
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Questionário aplicado – contactos APICER

PwC

104

Questionário aplicado – contactos gerais

PwC
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Questionário aplicado – contactos gerais

PwC
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Resultados da auscultação de Stakeholders
3.4.1

Resultados da auscultação de Stakeholders – contactos APICER

3.4.2

Resultados da auscultação de Stakeholders – contactos gerais

PwC
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Resultados da auscultação de Stakeholders
– contactos APICER

PwC
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.1

Classifique as seguintes afirmações:
Análise por produto de cerâmica vendido – CERÂMICA ESTRUTURAL

• 100% dos stakeholders destacam o fornecimento de produtos dentro do prazo no setor
• 90% dos stakeholders destacam a qualidade dos produtos cerâmicos e a concorrência competitiva no setor

Os produtos cerâmicos têm qualidade

Produtos

20%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

70%

15%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

10%

65%
20%

Temas

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo
A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

tecnologia

Os produtos cerâmicos apresentam soluções tecnologicamente avançadas

10%

A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

10%

Mercados
Marketing,
Comunicação e
Branding

15%

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

20%

25%

10% 5% 5%

25%

20%

25%
25%

45%
5%
10%

A marca da empresa e/ou produto é fator de valorização

10%

Fraco

5% 5%
40%

50%
Insuficiente

5% 5% 5%
40%

50%

5%

10%

50%
40%

5%

5% 10% 5% 10%
45%

30%

Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

Suficiente

35%
20%

30%

0%

PwC

10%

65%

15%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade

40%

65%

O mercado português apresenta concorrentes competitivos

Bom

50%
45%

5%

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

Muito Bom

20%

55%

Inovação e

Força de trabalho

10%

N/S

100%

N/A
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PwC
Cerâmica estrutural
3.40

3.00
3.05
2.30
2.20

2.00

Os produtos cerâmicos têm um
design apelativo

3.70

A cerâmica portuguesa apresenta
produtos e serviços inovadores

3.70

A marca "Made in Portugal" tem
grande notoriedade e é fator de
diferenciação
Os produtos cerâmicos
apresentam soluções
tecnologicamente avançadas

3.80

A cerâmica portuguesa tem bons
canais de divulgação e publicidade

3.95

Os catálogos das empresas são
importantes para a decisão de
compra

4.00

A marca da empresa e/ou produto
é fator de valorização

4.10

Os colaboradores apresentam
forte apetência comercial

4.35

A cerâmica portuguesa tem
técnicos qualificados

4.55

O preço dos produtos cerâmicos é
acessível

5.00

Os produtos cerâmicos têm
qualidade

Q.1

O mercado português apresenta
concorrentes competitivos

O fornecimento de produtos é
feito dentro do prazo

Resultados da auscultação de Stakeholders
Classifique as seguintes afirmações:

Análise por produto de cerâmica vendido – CERÂMICA ESTRUTURAL – Média de respostas

5.00
4.00

2.90
3.00

1.90
2.00

1.00
1.00

0.00
0.00

Muito Bom 5
Bom [4-5[
Suficiente [3-4[

Insuficiente [2-3[

Fraco [1-2[

N/S ou N/S

Média Global
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.1

Classifique as seguintes afirmações:
Análise por produto de cerâmica vendido – UTILITÁRIA E DECORATIVA

• 100% dos stakeholders destacam a qualidade dos produtos cerâmicos e os técnicos qualificados
• 94% dos stakeholders destacam o design apelativo dos produtos, os produtos e serviços inovadores do setor e a apetência comercial dos
colaboradores
Os produtos cerâmicos têm qualidade

Produtos

53%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

24%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

Temas

A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

tecnologia

Os produtos cerâmicos apresentam soluções tecnologicamente avançadas

Força de trabalho

Branding

47%

24%

A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

47%

29%

PwC

18%

29%
53%

24%

Suficiente

Fraco

N/S

18%
29%

29%
50%

Insuficiente

18%

12%

41%

0%
Bom

6%

41%

18%

A marca da empresa e/ou produto é fator de valorização

6%

53%

41%

Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

Muito Bom

29%

71%

18%

6%

6%

41%

24%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade

6% 6%
47%

47%

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

6%

47%

47%

O mercado português apresenta concorrentes competitivos

Marketing,
Comunicação e

35%

41%

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

Mercados

41%

47%

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo

Inovação e

47%

6%
18%
6%
100%

N/A
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PwC
4.00

3.88

Cerâmica utilitária e decorativa
3.82
3.71
3.71

3.00

A cerâmica portuguesa tem bons
canais de divulgação e publicidade

4.18

Os produtos cerâmicos
apresentam soluções
tecnologicamente avançadas
Os catálogos das empresas são
importantes para a decisão de
compra
A marca "Made in Portugal" tem
grande notoriedade e é fator de
diferenciação

4.24

A marca da empresa e/ou produto
é fator de valorização

4.24

O preço dos produtos cerâmicos é
acessível

4.41

Os colaboradores apresentam
forte apetência comercial

4.41

O mercado português apresenta
concorrentes competitivos

4.47

O fornecimento de produtos é
feito dentro do prazo

4.53

A cerâmica portuguesa apresenta
produtos e serviços inovadores

5.00

Os produtos cerâmicos têm um
design apelativo

Q.1

A cerâmica portuguesa tem
técnicos qualificados

Os produtos cerâmicos têm
qualidade

Resultados da auscultação de Stakeholders
Classifique as seguintes afirmações:

Análise por produto de cerâmica vendido – UTILITÁRIA E DECORATIVA – Média de respostas

5.00

3.65
4.00

3.00
3.00

2.00
2.00

1.00
1.00

0.00
0.00

Muito Bom 5
Bom [4-5[
Suficiente [3-4[

Insuficiente [2-3[

Fraco [1-2[

N/S ou N/S

Média Global
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.1

Classifique as seguintes afirmações:
Análise por produto de cerâmica vendido – LOUÇA SANITÁRIA

• 100% dos stakeholders destacam o design apelativo dos produtos e a concorrência competitiva no setor

Os produtos cerâmicos têm qualidade

100%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

100%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

100%

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo

100%

Inovação e

A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

100%

tecnologia

Os produtos cerâmicos apresentam soluções tecnologicamente avançadas

100%

A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

100%

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

100%

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

100%

O mercado português apresenta concorrentes competitivos

100%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade

100%

Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

100%

A marca da empresa e/ou produto é fator de valorização

100%

Temas

Produtos

Força de trabalho

Mercados
Marketing,
Comunicação e
Branding

0%
Muito Bom

PwC

Bom

Suficiente

50%
Insuficiente

Fraco

N/S

100%

N/A

Nota: foi obtida 1 resposta de louça sanitária,
não sendo representativa do setor
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PwC
Louça sanitária

4.00

3.50

3.00

3.00

2.00
2.50

A marca "Made in Portugal" tem
grande notoriedade e é fator de
diferenciação

4.00

A cerâmica portuguesa tem bons
canais de divulgação e publicidade

4.00

O preço dos produtos cerâmicos é
acessível

4.00

A marca da empresa e/ou produto
é fator de valorização

4.00

Os catálogos das empresas são
importantes para a decisão de
compra

4.00

Os colaboradores apresentam
forte apetência comercial

4.00

A cerâmica portuguesa tem
técnicos qualificados

4.00

Os produtos cerâmicos
apresentam soluções
tecnologicamente avançadas

4.50

A cerâmica portuguesa apresenta
produtos e serviços inovadores

5.00

O fornecimento de produtos é
feito dentro do prazo

5.00

Os produtos cerâmicos têm
qualidade

Q.1

O mercado português apresenta
concorrentes competitivos

Os produtos cerâmicos têm um
design apelativo

Resultados da auscultação de Stakeholders
Classifique as seguintes afirmações:

Análise por produto de cerâmica vendido – LOUÇA SANITÁRIA – Média de respostas

5.00
5.00

4.00
4.00

3.00
3.00

2.00

1.00

0.00
2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Muito Bom 5
Bom [4-5[
Suficiente [3-4[

Insuficiente [2-3[

Fraco [1-2[

N/S ou N/S

Média Global
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.1

Classifique as seguintes afirmações:
Análise por produto de cerâmica vendido – PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS

• 100% dos stakeholders destacam a qualidade dos produtos, a qualificação dos técnicos do setor e o facto de os catálogos serem
importantes para a decisão de compra
• 93% dos stakeholders destacam a marca da empresa e/ou produto como fator de valorização e o fornecimento atempado dos produtos
Os produtos cerâmicos têm qualidade

Temas

Produtos

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo

50%

tecnologia

Os produtos cerâmicos apresentam soluções tecnologicamente avançadas

14%

Branding

43%

29%
64%

A marca da empresa e/ou produto é fator de valorização

64%

Muito Bom

Bom

Suficiente

Insuficiente

7%

14%

30%
Fraco

14%
29%

29%
29%

Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

20%

14%

14%

57%

10%

7%

36%

14%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade

7%

57%

50%

0%

PwC

43%

43%

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

7%

7%

29%

21%

A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

7%
43%

29%

O mercado português apresenta concorrentes competitivos

Marketing,
Comunicação e

29%

29%

21%

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

Mercados

36%

50%

A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

43%

36%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

Inovação e

Força de trabalho

57%

14%

36%

7%
36%

29%
40%
N/S

50%

60%

70%

80%

7%
90%

100%

N/A
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PwC
3.50

3.00
2.57

2.50

Pavimentos e revestimentos
2.43

2.00

Os produtos cerâmicos
apresentam soluções
tecnologicamente avançadas

3.93

A cerâmica portuguesa apresenta
produtos e serviços inovadores

4.00

A marca "Made in Portugal" tem
grande notoriedade e é fator de
diferenciação

4.00

A cerâmica portuguesa tem bons
canais de divulgação e publicidade

4.21

Os produtos cerâmicos têm um
design apelativo

4.36

O preço dos produtos cerâmicos é
acessível

4.43

O mercado português apresenta
concorrentes competitivos

4.57

Os colaboradores apresentam
forte apetência comercial

4.64

O fornecimento de produtos é
feito dentro do prazo

4.50

A cerâmica portuguesa tem
técnicos qualificados

5.00

A marca da empresa e/ou produto
é fator de valorização

Q.1

Os produtos cerâmicos têm
qualidade

Os catálogos das empresas são
importantes para a decisão de
compra

Resultados da auscultação de Stakeholders
Classifique as seguintes afirmações:

Análise por produto de cerâmica vendido – PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS– Média de respostas

5.00

3.64
4.00

4.50

3.21
3.50

3.00

2.21

1.57
2.00

2.50

1.50
1.50

1.00
1.00

0.50
0.50

0.00
0.00

Muito Bom 5
Bom [4-5[
Suficiente [3-4[

Insuficiente [2-3[

Fraco [1-2[

N/S ou N/S

Média Global
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.1

Classifique as seguintes afirmações:
Análise por produto de cerâmica vendido – REFRATÁRIOS E CERÂMICA TÉCNICA

• 100% dos stakeholders destacam a qualidade dos produtos cerâmicos, os produtos e serviços inovadores do setor, a qualificação dos
técnicos, a concorrência competitiva no setor e a marca da empresa e/ou produto como fator de valorização

Os produtos cerâmicos têm qualidade

Produtos

67%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

33%

33%

33%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

100%

Temas

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo

Inovação e

A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

tecnologia

Os produtos cerâmicos apresentam soluções tecnologicamente avançadas

Força de trabalho

33%

Marketing,
Comunicação e
Branding

33%

33%

67%

A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

33%

33%

67%
67%

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

33%

33%

33%

33%

O mercado português apresenta concorrentes competitivos

67%

33%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade

67%

33%

Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

33%

67%

A marca da empresa e/ou produto é fator de valorização

100%
0%

Muito Bom

PwC

0%

100%

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

Mercados

33%

Bom

Suficiente

10%

20%

Insuficiente

30%
Fraco

40%
N/S

50%

60%

70%

80%

90%

100%

N/A
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PwC
3.67

3.50

Refratários e cerâmica técnica
3.33
3.33

3.00

Média Global

3.00

0.00
0.50

Os produtos cerâmicos têm um
design apelativo

3.67

A marca "Made in Portugal" tem
grande notoriedade e é fator de
diferenciação

3.67

O preço dos produtos cerâmicos é
acessível

4.00

Os catálogos das empresas são
importantes para a decisão de
compra

4.00

O fornecimento de produtos é
feito dentro do prazo

4.00

A cerâmica portuguesa tem bons
canais de divulgação e publicidade

4.33

Os colaboradores apresentam
forte apetência comercial

4.67

Os produtos cerâmicos
apresentam soluções
tecnologicamente avançadas

4.67

A marca da empresa e/ou produto
é fator de valorização

4.50

A cerâmica portuguesa apresenta
produtos e serviços inovadores

5.00

A cerâmica portuguesa tem
técnicos qualificados

Q.1

O mercado português apresenta
concorrentes competitivos

Os produtos cerâmicos têm
qualidade

Resultados da auscultação de Stakeholders
Classifique as seguintes afirmações:

Análise por produto de cerâmica vendido – REFRATÁRIOS E CERÂMICA TÉCNICA – Média de respostas

5.00
4.00

4.50

3.00
3.50

3.00

2.50
2.50

2.00
2.00

1.50
1.50

1.00
1.00

0.00
0.00

0.50

Muito Bom 5
Bom [4-5[
Suficiente [3-4[

Insuficiente [2-3[

Fraco [1-2[

N/S ou N/S

Nota: o design não é aplicável
neste tipo de produtos
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.1

Classifique as seguintes afirmações:
Análise por mercado – MERCADO EXTERNO

• 100% dos inquiridos cuja produção tem como destino o mercado externo, afirma que os produtos cerâmicos têm qualidade e que a cerâmica tem técnicos
qualificados
• 92% dos inquiridos cuja produção tem como destino o mercado externo, afirma que a cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores e que
os colaboradores apresentam uma forte apetência comercial
Os produtos cerâmicos têm qualidade

50%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

17%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

17%

8%

42%

17%

58%

Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

8%

A marca da empresa e/ou produto é fator de valorização

8%
0%

Suficiente

8%

83%

O mercado português apresenta concorrentes competitivos
8%

17%

75%

17%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade

8%

42%

8%

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

17%

8%

42%
25%

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

8%

67%

8%

A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

PwC

17%

25%

Os produtos cerâmicos apresentam soluções tecnologicamente avançadas

8%

42%
58%

A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

Bom

58%

33%

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo

Muito Bom

50%

25%

33%

25%
25%

58%
20%

Insuficiente

17%

33%
50%

10%

25%

30%

Fraco

40%

N/S

17%
33%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

N/A
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.1

Classifique as seguintes afirmações:
Análise por mercado – MERCADO INTERNO

• 100% dos inquiridos cuja produção tem como destino o mercado interno, afirma que o fornecimento de produtos é feito dentro do prazo
• 88% dos inquiridos cuja produção tem como destino o mercado interno, afirma que os produtos cerâmicos têm qualidade, que o preço dos produtos é
acessível e destaca a concorrência competitiva no setor

Os produtos cerâmicos têm qualidade

19%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

69%

25%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

13%

63%
13%

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo
13%

Os produtos cerâmicos apresentam soluções tecnologicamente avançadas

6%

A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

6%

19%

13%

19%

6% 6%

25%

44%

13%

38%

63%
69%

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

6%

19%

O mercado português apresenta concorrentes competitivos

31%

13%

38%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade
Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

13%

A marca da empresa e/ou produto é fator de valorização

13%

Suficiente

10%

25%

6%

25%

6%

13%

31%

6%0%6% 6%
44%

44%

Insuficiente

30%
Fraco

13%
6% 6%

56%

20%

6%

50%

25%

0%

PwC

56%

50%

19%

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

Bom

13%

50%

A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

Muito Bom

13%

6%

6%

44%

40%
N/S

50%

60%

70%

80%

90%

100%

N/A
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.1

Classifique as seguintes afirmações:
Análise por mercado – MERCADO INTERNO VS MERCADO EXTERNO – Pontos a melhorar

• Os stakeholders que vendem a sua produção no o estrangeiro consideram que os pontos a melhorar na cerâmica portuguesa são os canais de comunicação
e publicidade e a notoriedade da marca “Made in Portugal”
• Os stakeholders que vendem a sua produção no mercado interno consideram que s ponto a melhorar na cerâmica portuguesa é notoriedade da marca
“Made in Portugal”

Mercado interno

Mercado externo
A marca da empresa e/ou produto é fator de
valorização
Os catálogos das empresas são importantes
para a decisão de compra
A cerâmica portuguesa tem bons canais de
divulgação e publicidade
O mercado português apresenta concorrentes
competitivos
A marca "Made in Portugal" tem grande
notoriedade e é fator de diferenciação
Os colaboradores apresentam forte apetência
comercial
A cerâmica portuguesa tem técnicos
qualificados
Os produtos cerâmicos apresentam soluções
tecnologicamente avançadas
A cerâmica portuguesa apresenta produtos e
serviços inovadores
O fornecimento de produtos é feito dentro do
prazo
Os produtos cerâmicos têm um design
apelativo

17%
25%

25%

17%

8%

6%

6%
6%
25%
6%
6%
13%
13%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

Os produtos cerâmicos têm qualidade
Insuficiente a fraco [1 a 3[

PwC
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.1

Classifique as seguintes afirmações:
Análise por mercado – MERCADO EXTERNO E INTERNO

• 100% dos inquiridos cuja produção tem como destino o mercado externo e interno, afirma que os produtos cerâmicos têm qualidade e destacam o facto da
cerâmica portuguesa ter técnicos qualificados
• 88% dos inquiridos cuja produção tem como destino o mercado externo e interno, afirma que o fornecimento de produtos é feito dentro do prazo

Os produtos cerâmicos têm qualidade

52%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

22%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

52%
44%

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo

7% 4% 11%

52%
15%

37%

26%

48%

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

48%

19%

Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

15%

33%

Suficiente

10%

20%

Insuficiente

30%
Fraco

7% 4%

33%

44%

0%

19%

37%

41%

A marca da empresa e/ou produto é fator de valorização

11%

15%

52%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade

4%

44%

19%

O mercado português apresenta concorrentes competitivos

4% 11%

52%

41%

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

7%

37%

22%

A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

PwC

33%

33%

Os produtos cerâmicos apresentam soluções tecnologicamente avançadas

Bom

26%

41%

A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

Muito Bom

48%

40%
N/S

50%

11%

4%

48%

7% 4%

41%

11% 4%

60%

70%

80%

90%

100%

N/A
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.1

Classifique as seguintes afirmações
Análise global por tema

• A nível de produto, é destacada a qualidade dos produtos de cerâmica e o cumprimento de prazos de entrega
• A nível de força de trabalho, é destacada a qualificação técnica dos colaboradores
• A nível de mercados, é destacada a pouca notoriedade da marca “Made in Portugal”
• A nível de marketing, comunicação e branding é destacada a falta de bons canais de divulgação e publicidade

Os produtos cerâmicos têm qualidade

Produto

42%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

22%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

Mercados

38%
29%

31%

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

38%

11%

A marca da empresa e/ou produto é fator de valorização

27%

Muito Bom

Bom

Suficiente

7% 2%

20%

44%

Fraco

4% 4%

N/S

13%
22%

45%

2%

9% 4%

40%

50%
Insuficiente

18%

38%

31%
25%

18%

16%

49%

Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

18%

4%

60%

15%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade

5% 4%

60%

22%

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

25%

13% 4%2%

33%

0%

PwC

11% 2%

2%

44%

15%

O mercado português apresenta concorrentes competitivos

Marketing,
Comunicação e
Branding

29%

25%

Os produtos cerâmicos apresentam soluções tecnologicamente
avançadas
A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

Força de Trabalho

29%

47%

A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

4%

47%

33%

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo

Inovação e
Tecnologia

55%

2%
7%

25%
100%

N/A
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.2

Quais os fatores determinantes para a escolha de produtos cerâmicos portugueses em
detrimento de outros
Análise por tema e produto

Os clientes fazem as decisões de compra/escolha de produtos cerâmicos pelos preço, design e qualidade

Design 2%

19%

Características do produto

2%

Preço

Temas

17%
41%

Relação preço/qualidade

2%

13%

21%

25%

13%
6%

Logística

5%

6%

Flexibilidade de produção

33%

3%

8%

Cumprimento de prazos

4%

13%

6%

25%

Flexibilidade de pagamento

2%

Exclusividade de produtos

2%
0%

PwC

21%
19%

Assistência pós-venda

Cerâmica estrutural

21%
13%

22%

Qualidade

Produto

33%

10%

20%

Cerâmica utilitária e decorativa

2%

30%

40%

Louça sanitária

50%

60%

70%

Pavimentos e revestimentos

80%

90%

100%

Refratários e cerâmica técnica
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.2

Quais os fatores determinantes para a escolha de produtos cerâmicos portugueses em
detrimento de outros
Análise por tema e produto

Inovação e
tecnologia

Inovação

2%

6%

Localização geográfica

6%

5%

2%

Mercados

Temas

Made in Portugal

4%

Reconhecimento da marca

Marketing,
Comunicação e
Branding

Envolvimento com
stakeholders/clientes

5%

2%

Fidelização ao produto/marca

Serviço prestado

Cerâmica estrutural

3%

2%

7%

0%

PwC

3%

11%

10%

20%

Cerâmica utilitária e decorativa

33%

30%

40%

Louça sanitária

50%

12%

60%

70%

Pavimentos e revestimentos

80%

90%

100%

Refratários e cerâmica técnica
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.2

Quais os fatores determinantes para a escolha de produtos cerâmicos portugueses em
detrimento de outros
Análise por tema e produto

26%

Qualidade

19%

Preço

14%

Design

10%

Serviço prestado

5%

Logística
Cumprimento de prazos

4%

Inovação

4%

4%

Flexibilidade de produção

3%

Reconhecimento da marca

Produto

PwC

Made in Portugal

2%

Localização geográfica

2%

Características do produto

1%

Relação preço/qualidade

1%

Assistência pós-venda

1%

Exclusividade de produtos

1%

Flexibilidade de pagamento

1%

Fidelização ao produto/marca

1%

Mercados

Principais
fatores

Inovação e tecnologia

Marketing, Branding e Comunicação

Envolvimento com stakeholders
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.2

Quais os fatores determinantes para a escolha de produtos cerâmicos portugueses em
detrimento de outros
Análise por tema e produto

Cerâmica estrutural

Temas mais destacados pelos stakeholders

Palavra-chave

Fatores

Design

• Design de algumas peças

Características do produto

• Os produtos têm resistência à rotura, impermeabilidade. Há honestidade no produto.
• Produtos que cumprem normas e tamanhos

Preço

• Neste setor específico é o preço que faz a diferença (por 1 centimo os clientes mudam de fornecedor)
• A diferença é feita pelos preços mais baixos (principalmente nos produtos standard)

Qualidade

• Produtos com qualidade

Exclusividade de produtos

• Produtos exclusivos com métodos de fabrico próprios

Fidelização ao produto

• Fidelização ao produto por parte dos clientes

Inovação

• Produtos diferenciadores em inovação

Localização geográfica

• A localização geográfica na região

Logística

• O produto não é enviado em paletes mas envolto em plástico

Reconhecimento da marca

• Antiguidade no mercado
• Empresa conceituada com nome no mercado

Relação preço/qualidade

• Preço e qualidade em combinação ótima

Serviço prestado

• Qualidade do serviço e do atendimento

PwC
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.2

Quais os fatores determinantes para a escolha de produtos cerâmicos portugueses em
detrimento de outros
Análise por tema e produto

Cerâmica utilitária e decorativa

Temas mais destacados pelos stakeholders

Palavra-chave

Fatores

Design

• Design diferente; peças com design apelativo
• Peças de designers internacionais conhecidos

Preço

• Preços acessíveis

Qualidade

• Qualidade dos produtos

Made in Portugal

• A marca "Made in Portugal" tem algum impacto quando se fala comparativamente com concorrência direta - Turquia - e mercados
asiáticos mas não é muito valorizada noutros mercados

Cumprimento de prazos

• Capacidade de tempo de resposta (enquanto que o tempo de resposta da China é lento)
• Cumprimento geral dos prazos

Exclusividade de produtos

• Exclusividade de alguns tipos de produto

Pagamento

• Flexibilidade de pagamentos

Produção

• Flexibilidade de produção de novas peças e de quantidades maiores ou menores (mercado asiático só produz em larga escala)

Inovação

• Capacidade de inovação

Localização geográfica

• Proximidade ao mercado europeu

Logística

• Transporte rápido

Reconhecimento da marca

• Nome implementado

Serviço prestado

• Qualidade do serviço subjacente ao produto (desde a entrega até às quantidades entregues)
• Preocupação com o serviço
• Soluções tailor made

PwC
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.2

Quais os fatores determinantes para a escolha de produtos cerâmicos portugueses em
detrimento de outros
Análise por tema e produto

Pavimentos e revestimentos

Temas mais destacados pelos stakeholders

Palavra-chave

Fatores

Design

• Design e estética apelativos
• Design é fator de diferenciação principalmente nos segmentos altos

Preço

• Preços acessíveis (principalmente nos segmentos baixos)

Qualidade

• Qualidade e know-how da indústria portuguesa

Made in Portugal

• Em alguns mercados que conhecem a produção portuguesa, a marca made in Portugal é reconhecida como igual a italiana. No que diz
respeito ao consumidor final, existe distanciamento da marca made in Portugal.

Assistência pós-venda

• Serviço pós-venda é muito importante. Portugal começa a ter crédito neste aspeto.
• Assistência pós-venda no mercado de commodities (construção e obras públicas)

Cumprimento de prazos

• Rapidez de resposta e entregas atempadas

Inovação

• Inovação (principalmente em produtos de segmentos altos)

Logística

• A escolha de produtos portugueses tem como principal causa a fácil distribuição

Reconhecimento da marca

• Bom, bonito e barato
• Reconhecimento da marca

Serviço prestado

• A pronta e rápida resolução em caso de reclamação

PwC
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.2

Quais os fatores determinantes para a escolha de produtos cerâmicos portugueses em
detrimento de outros
Análise por tema e produto

Louça sanitária

Temas mais destacados pelos stakeholders

Palavra-chave

Fatores

Design

• Design apelativo dos produtos

Logística

• A logística da empresa

Serviço prestado

• Serviço pós-venda de qualidade

Refratários e cerâmica técnica
Palavra-chave

Fatores

Preço

• Preços mais baixos

Qualidade

• Segurança do trabalho, a qualidade é sempre mantida

Cumprimento de prazos

• Entrega de produtos atempada
• Cumprimento dos prazos de fabrico, principalmente em urgências

Flexibilidade de produção

• Adaptação ao cliente

Relação preço/qualidade

• Boa relação preço qualidade
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PwC

Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.3

Quais as vantagens competitivas apresentadas pelos concorrentes?
Análise por tema

As vantagens competitivas dos clientes estão centradas nos custos dos fatores de produção, preços mais baixos e localização geográfica

Custos dos fatores de produção

12%

Preços mais baixos
Logística

Produto

17%

50%
8%

Gama de produtos mais diversificada

4%

4%

5%
17%

Temas

33%

Inovação e tecnologia

Equipamento e tecnologia

4%

Dumping

8%

Mercados

Notoriedade da marca/país

10%
4%

8%

4%

15%
5%
33%

Marketing e comunicação

5%

4%
4%

Serviço prestado

4%

Dependência de prescritores

10%
4%

5%

Ajudas estatais

4%

Acesso a crédito

4%
0%

10%

20%

Cerâmica utilitária e decorativa

17%

5%

Fidelização de clientes

Legislação

PwC

5%

13%

Localização geográfica

Cerâmica estrutural

17%

10%

Canais de distribuição

Outros

20%

33%

4%

Qualidade

Envolvimento com
stakeholders

33%

5%

Capacidade de produção

Marketing, Comunicação de Branding

17%

38%

30%
Louça sanitária

40%

50%

60%

Pavimentos e revestimentos

70%

80%

90%

100%

Refratários e cerâmica técnica
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.3

Quais as vantagens competitivas apresentadas pelos concorrentes?
Análise por tema

Preços mais baixos

35%

Custos dos fatores de produção

10%

Logística

8%

Dumping

8%

Localização geográfica

8%

Notoriedade da marca/país

Produto

PwC

5%

Gama de produtos mais diversificada

4%

Equipamento e tecnologia

4%

Mercados

Qualidade

3%

Canais de distribuição

3%

Marketing e comunicação

3%

Dependência de prescritores

3%

Legislação

3%

Capacidade de produção

1%

Fidelização de clientes

1%

Serviço prestado

1%

Ajudas estatais

1%

Acesso a crédito

1%

Inovação e tecnologia

Principais
vantagens

Marketing, Branding e Comunicação

Envolvimento com stakeholders

Outros
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.3

Quais as vantagens competitivas apresentadas pelos concorrentes?
Análise por tema

Cerâmica estrutural

Temas mais destacados pelos stakeholders

Palavra-chave

Fatores

Custos fatores de produção

• Custos menores relacionados com fatores energéticos

Dumping

• Práticas de dumping; as empresas têm custos fixos mesmo quando estão paradas

Preços

• Preços mais baixos
• Preço (mais apetecível); ganham pouco, fazem preços mais baixos
• Só vendem se o construtor exigir um certo padrão de qualidade porque de resto o diferenciador é o preço

Logística

• O tipo de entrega (alguns concorrentes oferecem o transporte)

Localização geográfica

• A proximidade das obras
• A zona de trabalho e produção (geográfica) determina a compra; O produto na maior parte das vezes é igual

Gama de produtos
diversificada

• Alguns concorrentes têm uma panóplia diversificada de produtos

Fidelização de clientes

• A rede de clientes fidelizados a certas empresas; os clientes ou compram pelo preço ou pela qualidade

Serviço prestado

• O serviço prestado (apoio técnico e logístico)
• Os concorrentes têm o fator de diferenciação do apoio técnico e comercial

Legislação

• Alguns concorrentes fogem às taxas ambientais, não cumprem as regras o que permite custos de produção mais baixos

PwC
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.3

Quais as vantagens competitivas apresentadas pelos concorrentes?
Análise por tema

Cerâmica utilitária e decorativa

Temas mais destacados pelos stakeholders

Palavra-chave

Fatores

Custos fatores de produção

• Os concorrentes internacionais têm mão de obra mais barata (Ásia) e fatores energéticos mais baratos (Europa)
• Preços mais baixos (principalmente concorrentes asiáticos e europa de leste)

Equipamento e tecnologia

• Têm equipamentos tecnologicamente mais avançados

Dumping

• Existência de práticas de dumping no estrangeiro com preços abaixo do custo de produção

Preços

• Preços dos competidores asiáticos mais baixos
• Preços mais baixos através de produtos copiados; é mais barato copiar que inovar

Logística

• Possibilidade de fazer compras mais pequenas

Localização geográfica

• Localização geográfica privilegiada (nomeadamente Alemanha no centro da Europa)

Ajudas estatais

• Incentivos do estado à produção

Notoriedade da marca/país

• Notoriedade da marca dos concorrentes
• Os produtos italianos com design reconhecido

Acesso a crédito

• Capital para investimento; acesso a financiamento vário

Marketing e comunicação

• Falta de comunicação e divulgação

Qualidade

• Maior qualidade dos produtos

PwC
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.3

Quais as vantagens competitivas apresentadas pelos concorrentes?
Análise por tema

Pavimentos e revestimentos

Temas mais destacados pelos stakeholders

Palavra-chave

Fatores

Equipamento e tecnologia

• Investimento em equipamento de produção

Dumping

• Vantagens competitivas desleais - existe maior oferta que procura na Europa e preços mais baixos (quase dumping, pois alguns
produtores vendem abaixo do custo de produção em quase todos os mercados)

Preços

• Preços mais baixos
• O cliente, face a um orçamento reduzido, tem o preço mais em conta; numa guerra de preços, os clientes prescindem da qualidade

Logística

• Stock de produtos

Localização geográfica

• A localização geográfica mais vantajosa que Portugal

Gama de produtos
diversificada

• Mais produtos com design diferente

Legislação

• Produtores extracomunitários - China e Turquia -sem legislação ambiental e laboral exigente.

Notoriedade da marca/país

• Os concorrentes são mais conhecidos, provenientes de países como Itália, Espanha, Alemanha

Dependência de prescritores

• Muitos prescritores mantêm-se fiéis a uma marca
• Nos cadernos de encargos na adjudicação de material, os arquitetos têm decisão e vão quase sempre à mesma empresa

Marketing e comunicação

• Têm uma componente comercial agressiva, mais expositores, maior divulgação dos produtos

Qualidade

• Maior qualidade dos produtos

Canais de distribuição

• Os canais de distribuição podem determinar as entregas

PwC
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.3

Quais as vantagens competitivas apresentadas pelos concorrentes?
Análise por tema

Louça sanitária

Temas mais destacados pelos stakeholders

Palavra-chave

Fatores

Preços

• Preços mais baixos

Localização geográfica

• Logalização geográfica estratégica

Canais de distribuição

• Canais de distribuição mais abrangentes

Refratários e cerâmica técnica
Palavra-chave

Fatores

Preços

• Preços mais baixos

Logística / Localização
geográfica

• Logística e proximidade (fazem ganhar negócios aos concorrentes uma vez que o custo de transporte é mais baixo)

Capacidade de produção

• Maior capacidade de produção

PwC
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.4

Quais considera serem os principais entraves à exportação de cerâmica portuguesa?
Análise por tema

Os principais entraves à exportação estão relacionados com o preço dos produtos, transportes e logística e taxas aduaneiras ou impostos
elevados
Características do produto

Produto

16%

Transportes/Logística

38%

Custos de produção

Temas

Mercados

9%

14%

19%

Notoriedade

3%

5%

Protecionismo

5%

8%

4%
40%
5%

Burocracia

14%
10%

50%

16%

20%

13%

4%

Marketing

4%

Canais de comunicação

3%

Incentivos

5%

3%
0%

PwC

20%

20%

Dumping

Cerâmica estrutural

12%

5%

Crise

Outros

16%

50%

Capacidade de resposta

Taxas aduaneiras/Impostos

Marketing,
Comunicação e
Branding

24%

16%

Preço
Força de trabalho

4%

19%
10%

20%

Cerâmica utilitária e decorativa

30%

40%

Louça sanitária

8%
50%

60%

70%

Pavimentos e revestimentos

80%

90%

100%

Refratários e cerâmica técnica
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.4

Quais considera serem os principais entraves à exportação de cerâmica portuguesa?
Análise por tema

Transportes/Logística

21%

Custos de produção

14%

Preço

14%

Taxas aduaneiras/Impostos

9%

Incentivos

8%

Características do produto

7%

Protecionismo

6%

Crise

6%

Notoriedade

5%

Burocracia
Canais de comunicação

4%
2%

Capacidade de resposta

1%

Dumping

1%

Marketing

1%

Produto

PwC

Mercados

Principais
entraves

Marketing, Branding e Comunicação

Força de trabalho

Outros
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.4

Quais considera serem os principais entraves à exportação de cerâmica portuguesa?

Cerâmica estrutural
Preço
Transportes/
logística
Canais de Comunicação
Custos de produção

Temas destacados pelos stakeholders
Preços dos concorrentes mais baixos
Preço do transporte superior ao preço do produto devido às suas características físicas
Transportes caros e com poucas alternativas: o preço do transporte ferroviário e rodoviário são elevados
As empresas só vendem para os locais à volta
As empresas não sabem como chegar aos clientes internacionais e não têm ajuda
Custos de produção muito elevados nomeadamente os energéticos

Características do produto Produto com um valor unitário relativamente baixo, com pouco valor acrescentado.
Notoriedade

Crise
Incentivos

PwC

Os produtos italianos e franceses são mais reconhecidos
Redução da procura
Retração dos mercados
O estado português não ajuda as empresas; exemplo disso é a greve dos portos
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.4

Quais considera serem os principais entraves à exportação de cerâmica portuguesa?

Cerâmica utilitária e decorativa
Preço
Canais de comunicação
Taxas aduaneiras/
Impostos
Custos de produção

Notoriedade
Burocracia
Capacidade de resposta
Dumping

Temas destacados pelos stakeholders

Preço condicionado pelo custo de energia
Preço mais ato que os países do leste europeu e asiáticos
Faltam canais de comunicação, formas de apresentar as empresas dentro e fora de Portugal
Taxas aduaneiras de alguns países elevadas
Custos de produção elevados o que não permite vender a preços competitivos
Custos energéticos muito elevados em Portugal
Baixa notoriedade da marca “Made in Portugal”
Existe a perceção pelos mercados importadores da baixa qualidade do serviço
Elevada burocracia em Portugal
Alguma burocracia em países de destino (Brasil)
Portugal tem fraca capacidade de resposta e adaptação
Concorrência desleal dos países asiáticos que praticam dumping
Falta de crédito e seguros de crédito
Falta de incentivos e apoio às empresas exportadoras

Incentivos

Deveria haver pré financiamento à exportação. Aprodução tem custos antecipados
Sem financiamento as empresas estão em estrangulamento de tesouraria tendo de financiar o negócio por vários meses até ao pagamento
do cliente final

Protecionismo

PwC

Medidas protecionistas de alguns países (nomeadamente Brasil)
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.4

Quais considera serem os principais entraves à exportação de cerâmica portuguesa?

Pavimentos e revestimentos
Preço

Transportes/
logística
Taxas
aduaneiras/Impostos
Custos de produção
Características do
produto
Marketing
Crise
Incentivos
Protecionismo

PwC

Temas destacados pelos stakeholders

Preços competitivos de outros países (Índia, China, Brasil)
Concorrência europeia com igual ou melhor qualidade; a diferenciação é feita através do preço
O transporte é o maior entrave principalmente por causa dos custos
O transporte rodoviário é muito elevado; o transporte marítimo ainda é compensatório
Falta transporte para Portugal o que se traduz num alargamento dos prazos de entrega
Impostos (tributação autónoma, cargas fiscais, taxas governamentais)

Os custos de produção são mais elevados em Portugal devido ao preço da energia (gasóleo, gás, eletricidade,...)
Relação preço/volume pode determinar as vendas
Falta de uma política de marketing junto dos potenciais mercados suscetíveis de adquirir produtos portugueses
Mercado saturado, sem procura
Incentivos às exportações por parte do estado
Protecionismo através de regras próprias mais exigentes
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.4

Quais considera serem os principais entraves à exportação de cerâmica portuguesa?

Louça sanitária
Preço
Taxas
aduaneiras/Impostos
Notoriedade
Protecionismo

Temas destacados pelos stakeholders

Preços portugueses altos em comparação com a concorrência
Impostos e taxas governamentais
Desconfiança do produto português
Especificações técnicas de certos concursos públicos que impedem que alguns países concorram (por ex: língua materna)
Países fechados à importação; regras severas de protecionismo

Refratários e cerâmica técnica
Preço
Taxas
aduaneiras/Impostos

PwC

Euro valorizado face ao dólar
Taxas aduaneiras de alguns países

142

Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.5

Quais os principais mercados/países de exportação?

• Europa e América do Norte são os principais destinos das exportações de cerâmica portuguesa

Principais destinos de exportação da cerâmica portuguesa
13%

10%
9%
7%
6%

6%
5%
4%
3%

PwC

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Suiça

Bulgaria

Turquia

Cabo Verde

Índia

China

Taiwan

Hong Kong

2%

Eslováquia

2%

Polónia

2%

Venezuela

2%

Líbano

2%

Arábia Saudita

2%

Moçambique

2%

Russia

2%

Noruega

Holanda

Japão

Coreia

Argélia

Brasil

Canadá

Angola

UK

Alemanha

Espanha

EUA

França

2%

Finlândia

3%

Itália

3%

Nota: A resposta do segmento de louça sanitária
afirmou exportar para o Canadá
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Principais destinos de produtos cerâmicos portugueses
Q.5

Quais os principais mercados/países de exportação?

Cerâmica estrutural

PwC

Cerâmica utilitária e
decorativa

Pavimentos e
revestimentos

Refratários e cerâmica
técnica

Louça sanitária
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

PwC

Baixa notoriedade da marca “Made in Portugal”
Os produtos cerâmicos não são tecnologicamente avançados
A cerâmica portuguesa não tem produtos inovadores
O preço é o principal diferenciador na compra
Devido às características do produto, a localização geográfica é um fator de relevo
Há reconhecimento por parte do cliente do valor do atendimento e serviço prestado, nomeadamente apoio
técnico
Os custos energéticos e o preço dos transportes elevados são um entrave ao desenvolvimento da
indústria
Produto com valor unitário relativamente baixo, com pouco valor acrescentado
Não há apoio por parte do Estado português nem das instituições bancárias

A cerâmica utilitária e decorativa em Portugal deveria apresentar soluções tecnologicamente avançadas
Baixa notoriedade da marca “Made in Portugal”
Os canais de divulgação e publicidade deverão sofrer uma melhoria
O design é um fator de relevo
Os produtos portugueses têm qualidade
Os custos energéticos e o preço dos transportes elevados são um grande entrave ao desenvolvimento da
indústria
Falta de incentivos e apoios às empresas exportadoras
Medidas protecionistas de alguns países

Cerâmica utilitária e
decorativa

•
•
•
•
•
•

Cerâmica estrutural

Algumas conclusões
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A cerâmica de louça sanitária portuguesa tem um design apelativo
O serviço de pós-venda é de qualidade
Os preços da cerâmica face à concorrência são elevados
Verifica-se um forte protecionismo nos países importadores

•
•
•

Baixa notoriedade da marca “Made in Portugal”
O preço dos produtos de cerâmica refratária e técnica é elevado
O cumprimento de prazos e adaptabilidade de fabrico é muito relevante devido à especificidade do
subsetor
O euro encontra-se valorizado face ao dólar o que pode “distorcer preços”

•

PwC

Louça sanitária

•
•
•
•

Refratários e
cerâmica técnica

•

Baixa notoriedade da marca “Made in Portugal”
Os produtos não têm soluções tecnologicamente avançadas e os produtos não são inovadores
O design é um fator de diferenciação, principalmente em segmentos altos
O serviço pós-venda é uma característica de relevo onde Portugal começa a ter crédito
A reputação de outros países como Itália e Espanha representa uma forte concorrência
Os prescritores têm grande influência na compra de pavimentos e revestimentos
Os custos energéticos e o preço dos transportes elevados são um grande entrave ao desenvolvimento da
indústria
Falta de incentivos e apoios às empresas exportadoras

•
•
•
•
•
•
•

Pavimentos e
revestimento

Algumas conclusões
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E recomendações…

Negociação de incentivos pelos organismos competentes aos transportes alternativos como o ferroviário
Vantagem:
•
•
•

Permite diminuir os custos de transporte e por consequência o preço
Permite uma situação de win-win tanto para as empresas de cerâmica como para as empresas transportadoras
Tem vantagens ambientais

Vantagem:
•

Diminuição de custos logísticos com transporte

Disponibilização por parte dos organismos competentes dos contactos de empresas internacionais
Vantagem:
•
Evitaria a manipulação de preços por parte dos clientes quando várias empresas são apresentadas em reuniões com a mesma
proposta de produtos

Cerâmica estrutural

Criação de sinergias nos transportes. Desenvolvimento de uma plataforma que permitisse conjugar e partilhar
transportes de ida e retorno.

Desenvolvimento por parte dos organismos competentes de plataformas de informação partilhada por
subsetor: mercados concorrentes, preços praticados, mercados de investimento, canais de distribuição
disponíveis,…
Vantagem:
•
•

PwC

Permitiria às empresas mais facilmente desenvolverem as suas estratégias de produção, comerciais, de marketing, …
Facilitar o conhecimento do mercado a PME’s ou new players
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E recomendações…

•

Permite aos prescritores tomarem conhecimento das empresas e produtos disponíveis no mercado

Aposta por parte das empresas nos prescritores em detrimento dos revendedores
Vantagem:
•
•

Os prescritores recomendam os produtos para as obras em curso
Os revendedores têm preferência de venda pelos produtos que possam complementar com outras vendas

Criação de uma central de compras de matérias primas e subsidiárias
Vantagem:
•
•

PwC

Compradas em conjunto, as matérias primas teriam um custo mais baixo
Aumentar a competitividade

Utilitária e
decorativa

Vantagem:

Cerâmica estrutural

Organização de eventos com entidades prescritoras (arquitetos, engenheiros, empresas,…)
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E recomendações…

Flexibilização da produção a nível de quantidades

A possibilidade de uma produção em pequena escala permite satissfazer outros segmentos de mercado

Criação de um cluster com parcerias a montante da fase de vendas entre empresas do setor para causas
comuns (legislação ambiental e laboral, criação de programas de incentivos, energia)

Vantagem:
Permitiria a negociação conjunta quando necessário, principalmente a nível de preços das matérias primas
Partilha de infraestruturas, fornecedores, redes de distribuição, …

Criação de especificações nos concursos nacionais de adjudicação de obras como a língua
Vantagem:
•

Evita a entrada de potenciais concorrentes estrangeiros de peso

Apoios por parte dos organismos competentes ou do Estado à exportação (energia subsidiada como é o caso da
China)

Vantagem:
•
•

PwC

Diminuição dos custos de produção e por consequência o preço dos produtos
Aumento da competitividade

Louça
sanitária

•
•

Refratários e
cerâmica técnica

•

Pavimentos e
revestimentos

Vantagem:
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Resultados da auscultação de Stakeholders
– contactos gerais

PwC
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.1

De acordo com a opinião geral que tem acerca dos produtos de cerâmica portugueses,
classifique-os de 1 a 5
(Escala: 1 – Fraco; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito Bom)

• Os produtos de cerâmica portugueses foram classificados como Bons ou Muito Bons de acordo com a opinião dos stakeholders

Cliente

78%

22%

Comentários:

Fornecedor

Associação de construção

83%

67%

Muito Bons

PwC

•

Ao nivel de qualidade e design os
produtos portugueses são de
primeira qualidade. A diferença
reside na falta de marcas fortes
associadas

•

Os consumidores/proprietários
finais dos materiais usados têm
confirmado a qualidade dos
mesmos

17%

33%

Bons
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.2

Classifique as seguintes afirmações:
Análise por Stakeholder - FORNECEDORES

• 83% dos stakeholders considera que os produtos cerâmicos têm qualidade, a cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços
inovadores bem como soluções tecnologicamente avançadas;
• 50% dos stakeholders considera como oportunidade de melhoria a notoriedade da marca “Made in Portugal” e o desenvolvimento dos
canais de divulgação e publicidade

Produtos

Os produtos cerâmicos têm qualidade

33%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

33%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

Temas

Força de trabalho

50%
50%

Marketing,
Comunicação
e Branding

17%

17%

17%

17%

17%

17%

33%

50%

17%

Os produtos cerâmicos portugueses apresentam soluções
tecnologicamente avançadas

33%

50%

17%

A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

17%

50%
50%

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

17%

O mercado português apresenta concorrentes mais competitivos

17%

A marca da empresa/produto é um fator de valorização

17%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade

17%

Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

Concordo Totalmente

Concordo

17%

17%

33%
50%

10%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

67%
17%
33%

0%

PwC

17%

17%

A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

Mercados

33%

17%

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo

Inovação e
tecnologia

50%

20%

Não Concordo nem Discordo

30%

40%

Discordo

17%

33%

17%

17%

33%

17%

17%

50%

60%

70%

Discordo Totalmente

80%
N/S

90%

100%
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.2

Classifique as seguintes afirmações:
Análise por Stakeholder - CLIENTES

• 86% dos stakeholders considera que os produtos cerâmicos têm um design apelativo, o fornecimento é feito dentro do prazo e 86%
também acreditam que o mercado português tem concorrentes competitivos
• 14% dos stakeholders considera como oportunidade de melhoria o desenvolvimento dos canais de divulgação e publicidade

Os produtos cerâmicos têm qualidade

Temas

Produtos

Inovação e
tecnologia
Força de trabalho

33%

56%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

56%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

22%

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo

22%

44%
56%

11%

44%

44%

Os produtos cerâmicos portugueses apresentam soluções
tecnologicamente avançadas

11%

44%

44%

A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

11%

44%

44%
33%

11%

O mercado português apresenta concorrentes mais competitivos

67%
44%
44%

11%
0%

10%

11%
56%

33%

Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

Concordo

33%

22%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade

Concordo Totalmente

44%

44%

A marca da empresa/produto é um fator de valorização

PwC

11%

A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

Marketing,
Comunicação
e Branding

22%
67%

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

Mercados

11%

11%

56%
20%

Não Concordo nem Discordo

30%

40%

Discordo

11%

33%
50%

60%

70%

Discordo Totalmente

80%

90%

100%

N/S
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.2

Classifique as seguintes afirmações:
Análise por Stakeholder – ASSOCIAÇÕES DE CONSTRUÇÃO

• 100% dos stakeholders considera que os produtos cerâmicos têm qualidade, um design apelativo, apresentam soluções tecnologicamente
avançadas e o fornecimento dos produtos é feito dentro do prazo
• 67% dos stakeholders considera como oportunidade de melhoria a notoriedade da marca “Made in Portugal”

Produtos

Os produtos cerâmicos têm qualidade

33%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

33%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

33%

67%
33%
67%

Temas

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo

Inovação e
tecnologia
Força de trabalho

Mercados

Marketing,
Comunicação
e Branding

100%

A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

33%

67%

Os produtos cerâmicos portugueses apresentam soluções
tecnologicamente avançadas

33%

67%

A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

33%

33%

33%

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

33%

33%

33%

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

33%

33%

33%

0%

O mercado português apresenta concorrentes mais competitivos

67%

A marca da empresa/produto é um fator de valorização

67%

33%
0%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade
Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

Concordo Totalmente

Concordo

33%

100%
33%
0%

PwC

33%

10%

20%

Não Concordo nem Discordo

67%
30%

40%

Discordo

50%

60%

70%

Discordo Totalmente

80%

90%

100%

N/S
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.2

Classifique as seguintes afirmações
Análise global por tema

• A nível de produto, é destacada a qualidade dos produtos de cerâmica, o design e o cumprimento de prazos de entrega
• A nível de inovação e tecnologia, são destacadas as soluções tecnologicamente avançadas
• A nível de mercados, verifica-se a existência de concorrentes competitivos
• A nível de mercados, é destacada a pouca notoriedade da marca “Made in Portugal
• A nível de marketing, comunicação e branding é destacada a falta de bons canais de divulgação e publicidade
Os produtos cerâmicos têm qualidade

Produtos

33%

O preço dos produtos cerâmicos é acessível

17%

Os produtos cerâmicos têm um design apelativo

Temas

Força de trabalho

56%

17%

50%

6%

11%

6% 6%

22%

50%

22%

6%

Os produtos cerâmicos portugueses apresentam soluções
tecnologicamente avançadas

22%

50%

22%

6%

A cerâmica portuguesa tem técnicos qualificados

17%

6%

Concordo Totalmente

Concordo

22%

22%

61%
33%

17%

20%

Não Concordo nem Discordo

30%

17%
39%

40%

Discordo

50%

6%

11%

6%

60%

6%
6% 6%

28%

44%
10%

11%

17%
50%

28%

6%
0%

6%

33%

33%

6%

33%

39%

17%

A cerâmica portuguesa tem bons canais de divulgação e publicidade
Os catálogos das empresas são importantes para a decisão de compra

44%

11%

O mercado português apresenta concorrentes mais competitivos
A marca da empresa/produto é um fator de valorização

PwC

6%

A cerâmica portuguesa apresenta produtos e serviços inovadores

A marca "Made in Portugal" tem grande notoriedade e é fator de
diferenciação

Marketing,
Comunicação
e Branding

33%

28%

Os colaboradores apresentam forte apetência comercial

Mercados

6% 6%

44%

22%

O fornecimento de produtos é feito dentro do prazo

Inovação e
tecnologia

56%

70%

Discordo Totalmente

6% 6%
6% 6%

80%

90%

100%

N/S
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.3

Classifique de 1 a 5 o desempenho global da cerâmica portuguesa em termos de reputação e
imagem
(Escala: 1 – Fraco; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito Bom)

A maioria dos stakeholders considera que o desempenho global da cerâmica em termos de reputação e imagem é bom

Média Global

6%

75%

Muito Bom

Bom

Oportunidades de melhoria
PwC

13%

Suficiente

6%

•

A imagem das empresas, produtos e
serviços é certamente boa mas ao nível do
preço, que é a variável determinante
quando não há marca, há concorrentes
internacionais mais competitivos e isso
influência a imagem global da cerâmica
portuguesa

•

Necessita de melhorar a capacidade de
resposta face aos pedidos de entrega

•

Em geral pouco conhecida, com exceção de
alguns mercados onde a presença é mais
forte.

•

Na nossa opinião, a cerâmica portuguesa é
mais reconhecida pela sua qualidade do
que pelo impacto da imagem ou marca.
Contudo, existem países com a situação
inversa, em que a imagem fala mais alto do
que a qualidade (Ex.: Itália), prejudicando
a nossa penetração em novos mercados.

•

Excelente qualidade e design

•

Boa reputação e imagem como se prova
pelas exportações de há longa data.

Insuficiente
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.4

Como valoriza o comércio eletrónico de produtos de cerâmica? Faria compras on-linedeste
tipo de produtos?

• 29% dos stakeholders faria compras de produtos cerâmicos on-line
• 7% talvez considerasse efetuar este tipo de compras

Média Global
O comércio eletrónico não é valorizado no setor da
cerâmica principalmente pelas características do
produto

14%
29%
7%

50%

Sim

PwC

Não

Talvez

N/S

A cerâmica é um produto com alguma complexidade
para ser comercializado on-line. Os produtos têm
variações, texturas / relevos e desenhos difíceis de
perceber apenas através de uma foto. Para que a
comercialização on-line seja eficaz deverá existir um
esforço paralelo com o envio de amostras muito
expedito, acompanhado de serviço ao cliente, que
faculte aconselhamento (quando necessário).
Verificando-se estas duas últimas premissas
(amostras e aconselhamento), poder-se-á vir a
concretizar a venda on-line de produtos cerâmicos.

Nota: Questão não aplicável a associações de
construção
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Assinale os 5 temas que considera mais importantes para o setor classificando-os quanto à
importância e desempenho

Q.5

(Escala: 1 – Menos Importante a 5 – Mais Importante)
• Apesar de os temas assinalados como os mais importantes (importância %) serem a inovação de produtos e tecnologia e o preço, este
último é classificado como tendo maior peso (importância média)

80%

75%

70%

69%

4.50
4.00

63%

60%

50%

50%

44%

44%

40%

3.00
38%

2.50

38%
25%

30%
20%

2.00
1.50

19%
6%

10%

1.00
0.50

Especialização da força de trabalho

Desenvolvimento de produtos
verdes

Marketing e Branding

Concorrência de mercados
emergentes

Importância (média)

Existência de produtos alternativos

Importância (%)

Distribuição de produto

Expansão de mercados

Eficiência energética

Design

Preço

0.00
Inovação de produtos e tecnologia

0%

PwC

Temas disponíveis:

3.50
• Expansão de mercados
• Distribuição de produto
• Existência de produtos
alternativos
• Concorrência de mercados
emergentes
• Inovação de produtos e
tecnologia
• Desenvolvimento de produtos
verdes
• Eficiência energética
• Governance, Ética e
Transparência
• Relacionamento e
comunicação com
stakeholders
• Especialização da força de
trabalho
• Design
• Preço
• Marketing eBranding
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.5

Assinale os 5 temas que considera mais importantes para o setor classificando-os quanto à
importância e desempenho
(Escala: 1 – Fraco; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito Bom; N/S – Não Sabe)

• Comparando a importância com o desempenho conclui-se que os temas onde existe uma maior oportunidade de melhoria ou uma maior
gap são “o preço”, “o desenvolvimento de produtos verdes” e “a expansão de mercados”

Preço

3.64

4.27

Design

3.78

3.90

3.57

Distribuição de produto

3.43

3.50

Inovação de produtos e tecnologia

3.42

Marketing e Branding

3.17

3.17

Concorrência de mercados emergentes

3.00
2.57

Expansão de mercados

2.50

Desenvolvimento de produtos verdes

3.00
2.86
2.75

Existência de produtos alternativos

3.67

2.67

Eficiência energética

2.75

2.25

Especialização da força de trabalho

4.00
Desempenho

2.00
Importância (média)

Gap entre a importância e o desempenho
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.6

Assinale os 5 temas que considera mais importantes para o setor classificando-os quanto à
importância e desempenho
Para cada um dos temas selecionados, indique que oportunidades de melhoria considera que a cerâmica
portuguesa poderia concretizar

Stakeholder

Oportunidades de melhoria

Mercados

• 5.1 Expansão de mercados" e "5.4 Concorrência de mercados emergentes": aumento do corporativismo;
• Abordagem a novos mercados muito condicionada por questões relacionadas com a logística e tarifas aduaneiras, necessidade de atuar
ao nível politico;

Marketing, Comunicação e
Branding

• Reforçar a penetração nos mercados atuais e trabalhar a valorização dos produtos, através do marketing e branding, com o duplo
objetivo de aumentar quotas de mercado e melhorar preços;

• Oportunidades de eco-inovação relacionada com o design e marketing;
• O maior desafio para a cerâmica portuguesa está no marketing e no design, sendo de realçar a importãncia da sua associação aos nomes
da arquitetura portuguesa, o que lhe poderia proporcionar um carater distintivo e um posicionamento a um nível superior;

Inovação e Tecnologia e
Ambiente

• "5.5 Inovação de produtos e tecnologia" e "5.6 Desenvolvimento de produtos verdes": Reforço de incentivos e de parcerias com
Entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (ESCTN);

Produto

• 5.7 Eficiência energética: Divulgação de novas tecnologias disponíveis; o custo energético como uma vantagem no setor face à
localização geográfica e concorrência com países com custos energéticos significativamente inferiores.
• Necessidade de maior competitividade do lado dos custos, leia-se custos da energia;
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.7

O que o faz optar por produtos portugueses em detrimento de outros?

• O preço e a qualidade são os fatores comuns entre os stakeholders como diferenciadores na seleção de produtos portugueses

Fornecedores

Preço

•

No B2B a distinção é feita pelo preço e não pela nacionalidade.

“Made in Portugal”

•

No B2C uma pequena % de clientes valoriza a origem Portuguesa

Qualidade

•

Os produtos portugueses têm excelente qualidade. Não apenas no setor
cerâmico, como noutros setores industriais, prima-se por qualificação técnica e
de serviços, garantindo aos produtos rigor e qualidade.

•

Relação preço/qualidade

•

O custo de transporte influência as compras através do preço praticado

Qualificação
técnica

Fiabilidade

Clientes

Qualidade
Preço
Design
“Made in Portugal”

Associações de
construção

Qualidade
Proximidade

•

Proximidade do cliente torna a questão logística mais fácil

Design
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161

Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.8

O que considera ser um fator de diferenciação no ato da compra de produtos cerâmicos?

• O preço, a qualidade e o design são os fatores comuns entre os stakeholders como diferenciadores na seleção de produtos

Preço

•

No B2B, é o preço.

•

O mercado ao nivel do B2C tem preços de referencia por tipologia de
produto que é transversal por forma e independentemente da cor. O
mesmo não se passa ao nivel dos custos de produção que variam em
função da forma e da cor mas depois não existe essa distinção no preço
mesmo que esxista percepção de valor

•

Embalamento dos produtos

•

O produto ser apelativo, ter qualidade e enquadrar-se esteticamente no
ambiente proposto mas tendo garantias de durabilidade e resistência à
utilização a que se destina.

•

Num contexto de crise, o preço é o diferenciador

•

Relação qualidade/preço

Fornecedores
Design

Preço

Clientes
Qualidade

Preço
•

Relação qualidade preço

Qualidade

Associações de
construção

PwC

Design
Serviço prestado

•

Reconhecimento da marca e nível de serviço prestado

Inovação

•

O apelo à ecoinovação está a ganhar cada vez mais interesse
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Resultados da auscultação de Stakeholders
Q.9

Quais as recomendações de melhoria que a cerâmica portuguesa deveria considerar na sua
oferta de produtos?

Stakeholders

•

Fornecedores

Recomendações
• O problema não está na oferta de produtos nem ao nivel da concepção e desenvolvimento de produto, está na
competitividade da produção para oferecer esses produtos ao preço que o mercado está disponivel e
conseguir ganhar dinheiro com esses preços. É necessária uma intervenção / alteração ao nivel da regulação
dos mercados de modo a que a concorrência seja saudável e não destrutiva;

• O setor deveria apostar na criação de canais e meios de divulgação do produto, facilitando a penetração em
novos mercados. As empresas trabalhando isoladamente terão de despender muitos esforços, para
exercer as suas conquistas. Existem mercados muito difíceis de conquistar e com boas potencialidades de
exploração (médio oriente e américas);

•

Clientes

• Mais competitivo a nível de preços

• Aposta na ecoinovação e a demonstração dessa aposta com instrumentos como as declarações ambientais de
produto.

•

Associações de
construção

• Adopção de um design inovador, quer no produto quer na sua apresentação, sempre aliado a um preço
concorrencial. Importante destacar a marca "Made in Portugal”;
• A cerâmica deve ser capaz de integrar os seus produtos em sistemas construtivos, encarados como soluções diversas,
sustentáveis e com níveis de desempenho elevados.
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Algumas conclusões e recomendações

•
•

A qualidade e o design dos produtos portugueses são bastante bons
A inovação de produtos e tecnologia bem como o preço são os temas com maior importância para os
stakeholders

•
•

Falta de boas marcas associadas à cerâmica portuguesa
É destacada a baixa notoriedade da marca “Made in Portugal” e a falta de bons canais de divulgação e
publicidade
A cerâmica portuguesa é mais reconhecida pela sua qualidade que pelo impacto da imagem ou marca
Reforçar a penetração em novos mercados com estratégias de marketing e branding
O setor deveria apostar ma criação de canais e meios de divulgação do produto para facilitar a penetração
em novos mercados
Há um claro gap identificado pelos stakeholders entre a importância e o desempenho da cerâmica
portuguesa no que respeita os preços
Os produtos portugueses poderiam ser mais competitivos a nível de preço
Há necessidade de melhoria de serviço, nomeadamente capacidade de resposta face aos pedidos de entrega
Há uma necessidade de intervenção a nível do poder político no sentido de melhorar as condições
aduaneiras e logísticas
Os stakeholders identificam uma oportunidade de melhoria no desenvolvimento de produtos verdes e eco
inovação até através de parcerias com institutos
Deve ser desenvolvida e divulgada tecnologia que permita a eficiência energética como vantagem face à
localização geográfica e concorrência de potros países
Criação de sinergias no setor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Road Map
4.1

Metodologia e estrutura do Road Map

166

4.2

Iniciativas e ações concretas

168

4.3

Respostas estratégicas

184

4.4

Resultados das iniciativas e ações

192
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Identificação das prioridades estratégicas
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Metodologia e estrutura do Road Map
Proposta de iniciativas a desenvolver, com base nas análises de benchmarking e auscultação de
stakeholders, incluindo a identificação dos benefícios esperados

Iniciativas por área estratégica

Respostas
estratégicas

Identificação das iniciativas
propostas, por temas:
• Produto
• Logística
• Mercados
• Força de trabalho
• Soluções tecnológicas
• Comunicação e marketing
• Ambiente
• Eficiência energética
• Stakeholders
• Outras boas práticas

Capítulo 4.2
PwC

Na secção “Respostas
estratégicas” incluímos
informação sobre as melhores
práticas em cada eixo de
atuação, que possam orientar as
empresas na implementação de
melhorias internas

Capítulo 4.3

Resultados das
iniciativas e ações

Análise do impacto das
medidas propostas em termos
de:
• Receitas
• Custos
• Notoriedade
• Motivação
• Competências
• Comunicação
• Riscos
• Investimentos
• Resultado operacional
• Custo do capital
• ROI

Capítulo 4.4
167

Iniciativas e ações
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Resumo das iniciativas e ações por área estratégica
Produto

• Otimização de preços (taxas de câmbio, políticas
de ajustamento de preços)
• Flexibilização da produção (plano de qualidade,
adaptação da produção ao cliente)

Comunicação
e marketing

• Estratégia de marketing (promoção da marca
“Made in Portugal”, desenvolvimento de conceitos
de marketing que apelem a prescritores)
• Formas de comunicação (desenvolvimento de
formas de envolvimento com stakeholders,
newsletters, comunicação online e redes sociais)

Logística

• Otimização dos transportes (sistema de controlo
de fretes, incentivos ao uso de transportes
alternativos, sinergias de transportes transversais
à industria através de plataformas comuns de
gestão online)
• Logística (reutilização de embalagens, ações de
formação a condutores)

Ambiente

• Ações ambientais (reflorestação de locais de
extração de argila, questionário de avaliação da
performance ambiental, relatório de contabilização
de emissões)

Mercados

• Expansão de mercados (política de crescimento,
estratégias de expansão, plataformas partilhadas
de informação sobre mercados)
• Protecionismo (língua, acordos bilaterais)
• Estratégias de exportação (negociação de apoios,
políticas de reembolso do IVA, sinergias no setor)

Eficiência
energética

• Melhoramento da eficiência energética (acordos de
longo prazo de fornecimento de energia,
desenvolvimento de tecnologias de secagem de
cerâmica, geração de eletricidade a partir do calor
dos fornos, painéis solares e lâmpadas
economizadoras, combustíveis alternativos)

Força de
trabalho

• Formação da força de trabalho (ações de formação,
promoção da língua inglesa, parcerias com
institutos)
• Avaliação de desempenho (modelos de
competências e avaliação de desempenho)
• Gestão de R.H. (gestão do conhecimento,
plataforma de partilha de ideias)

Stakeholders

• Relação com clientes (survey de satisfação, ações
de formação ao departamento de vendas,
acompanhamento dos clientes pós-venda)
• Relação com fornecedores (políticas de seleção e
auditorias a fornecedores com base em vários
critérios)

Soluções
tecnológicas

• Centros tecnológicos (inovação focada no produto,
parcerias com universidades e institutos, sinergias
com empresas a montante)

Outras boas
práticas

• Adoção de boas práticas (sistemas de reporte de
dados sobre segurança ocupacional, política de
seguros a colaboradores, criação de consultórios
médicos)
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Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

•

estrutural

•
Logística

Mercados

Força de trabalho

Implementação de uma política de ajustamento de preços como forma de expansão da empresa Cerâmica
Aplicação de um plano de qualidade aplicável ao processo de produção da empresa como analisar soluções,
definir objetivos, analisar causas, adotar contramedidas, executar, verificar e padronizar processos Refratários
e cerâmica técnica

•

Flexibilização da produção e adaptabilidade ao cliente ou margem para acomodar maior número de
requisitos. Esta flexibilidade permite efetuar um maior número de vendas uma vez que em tempo de crise o
volume de produções/compras está a diminuir Pavimentos e revestimentos

•

Adoção de políticas que contornem o facto do euro estar valorizado face ao dólar o que encarece, em alguns
países, o produto final Louça sanitária

Soluções
tecnológicas
Comunicação e
Marketing

Ambiente
Eficiência
energética

Stakeholders
Outras boas
práticas
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Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

•

Estabelecimento de um sistema de controlo de fretes por forma a gerir de forma mais eficiente os custos de
transportes (controlo dos veículos, motoristas, seguros, deslocações, distâncias percorridas, mercadorias
enviadas e recebidas,…): integração de serviços de frete na empresa, aumento do rácio de carga no
transporte e entrega conjunta de mercadorias para rotas semelhantes Cerâmica estrutural

•

Promoção do uso de transportes alternativos como o comboio e barco/analise aos transportes alternativos e
criação de incentivos pelas entidades competentes para a utilização dos mesmos (ferroviário e marítimo)

Logística

Cerâmica estrutural Refratários e cerâmica técnica

Mercados
•

Implementação de ações de formação a condutores da frota por forma a assegurar consumos mínimos e
técnicas de segurança Cerâmica estrutural

•

Reutilização dos materiais de embalagem das mercadorias Louça sanitária

Soluções
tecnológicas

•

Redução do cartão na embalagem de mercadorias através do uso de contentores reutilizáveis Refratários e

Comunicação e
Marketing

•

Criação de sinergias de transportes transversais à indústria. Desenvolvimento de uma plataforma online que
permitisse conjugar e partilhar transportes de ida e retorno para destinos comuns Cerâmica estrutural

•

Prazos de entrega atempados como forma de satisfação do cliente e de urgências (pode ser causa de perda de
clientes para a concorrência) Refratários e cerâmica técnica

Força de trabalho

Ambiente

cerâmica técnica

Eficiência
energética

Stakeholders
Outras boas
práticas
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Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

• Implementação de uma política de crescimento através da aquisição/fusão de pequenos e médios negócios ou
novos produtos que permitam a expansão geográfica do grupo ou especialização de produto Cerâmica estrutural
Refratários e cerâmica técnica

Logística

• Desenvolvimento de uma estratégia de expansão que envolve uma primeira abordagem e introdução de
produtos para consciencialização dos consumidores à marca Cerâmica estrutural Pavimentos e revestimentos Louça
sanitária Utilitária e decorativa

Mercados

Força de trabalho
Soluções
tecnológicas
Comunicação e
Marketing

Ambiente
Eficiência
energética

Stakeholders

• Criação de uma rede de troca nos países de investimento através do estabelecimento de revendedores
autorizados Pavimentos e revestimentos
• Expansão para mercados emergentes numa ótica de implementação da marca com base na experiência da
empresa e serviço ao cliente de qualidade Louça sanitária
• Obtenção de certificações de produtos em certos mercados por forma a uma penetração mais fácil Refratários e
cerâmica técnica

• Criação de uma central de compras de matéria prima e subsidiárias (nomeadamente zircónios, corantes,
pigmentos, …) que permita a compra destas a menor custo Utilitária e decorativa
• Disponibilização dos contactos de empresas internacionais (por parte das entidades competentes como o
AICEP) para que cada empresa possa fazer o contacto individual Cerâmica estrutural
• Desenvolvimento de uma plataforma online de informação sobre mercados (concorrência, mercados, países,
canais de distribuição, eventos, entidades de relevo) Cerâmica estrutural
• Organização de eventos com entidades prescritoras que permita a promoção dos produtos numa fase inicial
por forma a que estes os recomendem nas obras Cerâmica estrutural

Outras boas
práticas
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Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

•

Criação de entraves nas condições contratuais de adjudicação de trabalhos como a língua-mãe falada pela
empresa fornecedora Louça sanitária

•

Investigar formas de contornar o protecionismo de alguns países ou estabelecer acordos e parcerias
bilaterais entre países que permitam a permuta de exportações (com intervenção do Governo e/ou AICEP)

Logística

Cerâmica estrutural

Mercados

•

Força de trabalho
Soluções
tecnológicas
Comunicação e
Marketing

Ambiente
Eficiência
energética

Stakeholders

Apoios por parte de entidades competentes (AICEP) à exportação: o organismo poderia fazer a ponte entre a
empresa e o país de exportação facilitando algumas questões logísticas (disponibilizar guias précontratados, disponibilizar escritórios para reuniões pontuais, tratar de hotéis e bilhetes de avião) ou, por
outro lado negociar acordos com instituições de crédito, fornecedores vários,…. Cerâmica estrutural Refratários e
cerâmica técnica

•

Alterações na política de reembolso do IVA nas empresas exportadoras: ao invés de reembolsar o IVA a estas
empresas com deferimento no tempo, este poderia ser feito através de desconto imediato permitindo que as
empresas financiassem desta forma a sua produção Cerâmica estrutural

•

Desenvolvimento de estratégias de cooperação /associativismo como fizeram com a criação da uniceram (ou
a lactogal) mas com base em pressupostos de previsões da evolução da economia Cerâmica estrutural

•

Criação de clusters à semelhança do modelo italiano Pavimentos e revestimentos

•

Agrupamento de empresas do setor para causas comuns por forma a ter um maior poder negocial: legislação,
ambiente, laboral, incentivos, energia… . Criação de sinergias a montante da fase de venda (uma vez que a
jusante as empresas são concorrentes diretos) Pavimentos e revestimentos

•

Aposta, como forma de combate à crise no setor da construção, no mercado da remodelação Cerâmica estrutural

Outras boas
práticas
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Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

•

Promoção do inglês como como língua universal para comunicação com o mercado através da realização de
formações a todos os colaboradores Louça sanitária

•

Realização de seminários e workshops para gestão de topo focada em temas de liderança, estratégia e
tendências no sentido de preparar os gestores para o futuro Cerâmica estrutural

•

Implementação de um programa de incentivos (Long term incentive) a gestores baseado no valor das ações
da empresa (os incentivos têm de atingir certos targets de CFROI – cash flow return on investment) Cerâmica

Logística

Mercados

Força de trabalho
Soluções
tecnológicas
Comunicação e
Marketing

estrutural

•

Realização de ações de formação a colaboradores sobre ambiente, técnicas, liderança entre outras que os
permite terem as ferramentas que necessitam para trabalhaCerâmica estrutural

•

Implementação de uma política de pessoal que envolve a identificação, desenvolvimento e retenção de
talento Refratários e cerâmica técnica Cerâmica estrutural

• Criação de um modelo de competência que procura padronizar a performances e as avaliações dos Recursos
Humanos na empresa Cerâmica estrutural
•

revestimentos

Ambiente
Eficiência
energética

Stakeholders

Oferta de programas de formação em universidades nas áreas de tecnologia, vendas, pessoal, compras e IT
ou criação de uma universidade online Cerâmica estrutural Louça sanitária Refratários e cerâmica técnica Pavimentos e

•

Desenvolvimento de um conceito de gestão de diversidade baseado em trabalho de equipa e integração das
diferentes culturas, talentos e experiências Cerâmica estrutural

•

Desenvolvimento do projeto em que os colaboradores são treinados para desenvolver produtos e serviços
que sirvam as necessidades dos clientes Pavimentos e revestimentos

•

Implementação de um sistema de contratação de reformados para partilha de know-how Louça sanitária
Refratários e cerâmica técnica

Outras boas
práticas
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Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

•

Desenvolvimento de um sistema de remuneração fixo e variável baseado na performance e objetivos
propostos pretendendo incentivar e motivar colaboradores Refratários e cerâmica técnica

•

Contratação de colaboradores diretamente das universidades como forma de atração de colaboradores
qualificados Refratários e cerâmica técnica

•

Designação de tutores para novos colaboradores Refratários e cerâmica técnica

•

Desenvolvimento de atividades de motivação (não monetárias: açoes de convívio, formação, seguros,
concursos, prémios) como forma de manutenção dos níveis de qualidade do serviço e produto Louça sanitária

Logística

Mercados

Força de trabalho
Soluções
tecnológicas
Comunicação e
Marketing

Ambiente
Eficiência
energética

Stakeholders
Outras boas
práticas
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Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

Logística

•

Criação de um roadmap tecnológico desenhado para desenvolver tecnologia sustentável a longo prazo
Pavimentos e revestimentos

•

Criação de um centro de tecnologia e inovação focadas no produto Pavimentos e revestimentos

•

Criação de parcerias com universidades, institutos de pesquisa e empresas exteriores com o intuito de
alcançar melhores performances de I&D Utilitária e decorativa

Mercados

Força de trabalho

Soluções tecnológicas
Comunicação e
Marketing

Ambiente
Eficiência
energética

Stakeholders
Outras boas
práticas
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Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária
•

Inclusão da informação da origem dos produtos numa ótica de transparência de mercado e integridade
comercial dando informação adequada para o processo de compra Pavimentos e revestimentos

•

Precaução na venda de produtos a retalhistas presentes apenas na internet por forma a proteger o valor da
marca e providenciar assistência e instalação por pessoal qualificado Pavimentos e revestimentos

•

Participação em feiras como forma de projeção internacional Louça sanitária

Mercados

•

Desenvolvimento de estratégia de marketing dirigida a arquitetos, planeadores e decoradores para oferta das
soluções/produtos indicados a cada projeto Utilitária e decorativa

Força de trabalho

•

Desenvolvimento de soluções (produtos) de acordo com o mercado onde a empresa se insere Louça sanitária

•

Criação de showrooms/lojas em locias estratégicos como mercados emergentes Pavimentos e revestimentos

•

Desenvolvimento de estratégia conjunta/nacional de marketing que promova a qualidade dos produtos e a
marca “Made in Portugal”. Associar, numa primeira fase, a marca ao facto de ser europeia pode trazer
vantagens em muitos mercados Pavimentos e revestimentos Utilitária e decorativa

•

Identificação de paletes para reconhecimento da marca Cerâmica estrutural

Ambiente

•

Desenvolvimento de várias formas de comunicação com os acionistas que compreendem cartas, relatórios
anuais, relatórios de sustentabilidade e informação disponibilizada no site Louça sanitária

Eficiência
energética

•

Criação de newsletters com informação sobre produtos e tecnologias da empresa/empresas Louça sanitária

•

Criação de uma linha de comunicação online de stakeholders com o departamento de relações com os
investidores Pavimentos e revestimentos

•

Realização de reuniões onde é dada a oportunidade a representantes dos colaboradores a discussão de vários
tópicos sobre a empresa nomeadamente sugestões de melhoria Cerâmica estrutural

Produto

Logística

Soluções
tecnológicas

Comunicação e
Marketing

Stakeholders
Outras boas
práticas
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Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

•

Ações de reflorestação de locais de extração de argila em parceria com a WWF Cerâmica estrutural

•

Aplicação de um questionário no final do ano às empresas do grupo/cluster para avaliação detalhada da
performance ambiental Cerâmica estrutural

Logística

• Designação de um responsável ambiental familiarizado com legislação ambiental cujo propósito é o
aconselhamento de gestores sobre gestão ambiental Cerâmica estrutural
Mercados

Força de trabalho
Soluções
tecnológicas
Comunicação e
Marketing

•

Avaliação dos impactes ambientais em todos os projetos de investimento Cerâmica estrutural

•

Adoção duma política de ambiente e gestão de recursos que incorpora os 3 Rs: reciclar, reutilizar e reduzir
Refratários e cerâmica técnica ,Utilitária e decorativa

•

Desenvolvimento de um relatório de contabilizações de emissões e utilização dessa informação para
estabelecimento de objetivos de redução Pavimentos e revestimentos

• Implementação de programa que vise a consciencialização ambiental dos parceiros de negócios ao longo da
cadeia de fornecimento através da adopção por estes de medidas como uso eficiente de energia e recursos,
processos de produção ecológica, gestão de resíduos e desenvolvimento de produtos ecológicos Pavimentos e
revestimentos

Ambiente
Eficiência
energética

Stakeholders
Outras boas
práticas

PwC

•

Utilização de papel e cartão reciclado e distribuição de contentores de reciclagem Pavimentos e revestimentos

• Instalação de lâmpadas energeticamente eficientes Pavimentos e revestimentos Louça sanitária Utilitária e decorativa
•

Instalação de um detetor de fugas nas instalações sanitárias Pavimentos e revestimentos

•

Instalação de filtros de purificação de ar Pavimentos e revestimentos

•

Associação a outras empresas vizinhas para um sistema de cooperação no transporte de colaboradores de
casa para o local de trabalho que pode resultar numa linha de transporte público bem como sistema de
carpooling permitindo a redução de emissões Pavimentos e revestimentos
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Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

Logística

•

Reciclagem de resíduos gerados na produção de sanitários e utilização destes como agregado cerâmico para
pavimentos coloridos Louça sanitária

•

Definição de temperaturas fixas de ar condicionado para Verão e Inverno Louça sanitária

•

Desenvolvimento de ecoprodutos através da introdução de materiais, técnicas e ingredientes ecológicos
Utilitária e decorativa

Mercados

•

Definição de um critério de seleção e aquisição de materiais e componentes o mais limpos possível Utilitária e
decorativa

Força de trabalho

•

Soluções
tecnológicas

•

Seleção de parceiros de reciclagem permitindo a redução de resíduos e aumento da taxa de reciclagem
Refratários e cerâmica técnica

Tratamento da água utilizada no processo produtivo através da eletro-coagulação Refratários e cerâmica técnica

Comunicação e
Marketing
Ambiente
Eficiência
energética

Stakeholders
Outras boas
práticas
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Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

Logística

•

Assinatura de contratos de longo prazo que garantam o fornecimento de energia a preços acordados Cerâmica
estrutural

•

Desenvolvimento de uma tecnologia de secagem de tijolos a baixas temperaturas – secagem à temperatura
ambiente leva a uma redução no consumo de energia para a secagem Cerâmica estrutural

•

Desenvolvimento de uma ferramenta online – e4 energy planner – que permite o planeamento, analise e
otimização a nível energético e económico de projetos de residências habitacionais (www.energieberater.at)

Mercados

Cerâmica estrutural

Força de trabalho

•

Isolamento de fornos para redução de perda e minimização das paragens dos fornos não planeadas para
otimização do consumo energético Cerâmica estrutural Refratários e cerâmica técnica

Soluções
tecnológicas

•

Instalação ou expansão a todas as unidades da empresa de tecnologia de geração de eletricidade a partir do
calor residual dos fornos Cerâmica estrutural

Comunicação e
Marketing

•

Reutilização do calor dos fornos (e.g. de modelagem) para outros processos como secagem ou aquecimento
de água do circuito de aquecimento levando a uma redução do consumo de combustíveis e redução de
emissões de CO2 Pavimentos e revestimentos

Ambiente

•

Introdução de painéis solares e lâmpadas economizadoras na empresa, especialmente nos showrooms Louça
sanitária Utilitária e decorativa Refratários e cerâmica técnica

Eficiência
energética

•

Criação de intranet sobre energia que permite a partilha de informação e melhores práticas energéticas (ou
aplicável a um grupo de empresas ou um cluster) Louça sanitária

Stakeholders
Outras boas
práticas

PwC

180

Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

•

http://www.imerys.com/scopi/group/imeryscom/imeryscom.nsf/pagesref/SBDD-8A9B83?OpenDocument&Lang=en) Louça sanitária

•
Logística

Utilização de combustíveis alternativos (exemplo, caroços de azeitona,
Arrefecimento de equipamento com utilização de águas subterrâneas com o objetivo de redução do consumo
de energia e água Utilitária e decorativa

Mercados

Força de trabalho
Soluções
tecnológicas
Comunicação e
Marketing
Ambiente
Eficiência
energética

Stakeholders
Outras boas
práticas

PwC

181

Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

•

Lançamento pelo departamento de marketing e vendas de um survey de satisfação do cliente de larga escala
para percecionar expetativas e desejos Cerâmica estrutural Louça sanitária

•

Realização de ações de formação destinadas ao departamento de vendas sobre comportamento para com os
clientes e serviço técnico pós-venda Cerâmica estrutural Pavimentos e revestimentos Refratários e cerâmica técnica

•

Acompanhamento pessoal dos clientes ao longo do processo de venda (seguindo o lema: ”quem não é visto,
não é lembrado”) e rápida resolução de reclamações Cerâmica estrutural Pavimentos e revestimentos Louça sanitária

Logística

Mercados

Refratários e cerâmica técnica

•

Formação e educação de colaboradores que prestam assistência e se deslocam às instalações ou casa dos
clientes Louça sanitária

•

Distribuição de um Código de Conduta de negócios com especial enfoque na gestão da relação com o cliente
Refratários e cerâmica técnica, Pavimentos e revestimentos
Louça sanitária Utilitária e decorativa Refratários e cerâmica técnica

Comunicação e
Marketing

•

Implementação de um sistema de reclamações para servir as necessidades do cliente e perceber as
oportunidades de melhoria Pavimentos e revestimentos

Ambiente

•

Desenvolvimento de relações de longo prazo com clientes através de contratos de linha de serviços completa

Força de trabalho
Soluções
tecnológicas

Refratários e cerâmica técnica

Eficiência
energética
Stakeholders
Outras boas
práticas

PwC

•

Realização de auditorias a fornecedores de valores avultados pela sua performance em matéria de qualidade,
ambiente, saúde, segurança, e responsabilidade social Cerâmica estrutural

•

Implementação de uma política de seleção de fornecedores com base na sua performance (económica, social
e ambiental) Cerâmica estrutural, Pavimentos e revestimentos, Utilitária e decorativa

•

Definição de processos internos e áreas de responsabilidade para diálogo estratégico com os stakeholders
bem como diretrizes de relacionamento com os mesmos Cerâmica estrutural
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Iniciativas e ações
Iniciativas no setor da cerâmica de acordo com cada área prioritária

Produto

Logística

•

Implementação de um sistema de reporte que recolhe dados sobre segurança ocupacional, dias perdidos por
doença e formação numa ótica de prevenção Cerâmica estrutural

•

Implementação de uma política de segurança na empresa como reuniões mensais de segurança no trabalho e
formação em primeiros socorros Cerâmica estrutural

•

Criação de consultórios médicos nas unidades fabris para socorro imediato dos acidentados Pavimentos e
revestimentos

Mercados
•

Implementação de uma política de seguros a todos os colaboradores Cerâmica estrutural

Força de trabalho

•

Criação de uma linha de denúncias ou submissão de informação relevante sobre governação corporativa,
questões pessoais, contabilidade, auditoria ou atos ilícitos Cerâmica estrutural

Soluções
tecnológicas

•

Desenvolvimento de medidas de promoção da igualdade de oportunidades dentro da empresa e eleição de
um representante Refratários e cerâmica técnica

Comunicação e
Marketing

•

Criação de departamento de auditoria com o objetivo de um reforço do controlo interno Cerâmica estrutural

Ambiente

Eficiência
energética
Stakeholders
Outras boas
práticas

PwC
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Possíveis respostas estratégicas às iniciativas definidas
Estratégias funcionais por área

Investigação e desenvolvimento (I&D)
I&D está diretamente relacionado com inovação de produto, processo e modernização e como as novas tecnologias devem ser endereçadas através de desenvolvimento interno, aquisição externa ou alianças estratégicas – neste âmbito é particularmente importante a ligação às
universidades e centros de investigação. Uma das escolhas de I&D é ser um líder tecnológico ou seguidor tecnológico:
- líder tecnológico –diferenciar os produtos dos competidores através da inovação
- seguidor tecnológico – produzir o produto X ou Y com a mesma qualidade mas a preços mais baixos por não ter uma marca associada
Um crescente número de empresas estão a trabalhar conjuntamente com os seus fornecedores pois acreditam que não podem ser
tecnologicamente competitivas só com desenvolvimento interno: o uso de alianças tecnológicas estratégicas é uma forma de combinar knowhow de várias empresas.
Uma nova abordagem a I&D é a “inovação aberta” em que as empresas utilizam alianças com governo, laboratórios académicos, empresas e até
consumidores para desenvolver novos produtos e processos..

Recursos Humanos
A estratégia de recursos humanos define o tipo e qualificações dos recursos necessários (baixas qualificações, baixo custo, tarefas repetitivas ou
colaboradores qualificados, relativamente bem pagos e treinados para múltiplas funções e trabalho em equipa, etc). O uso de equipas de
trabalho leva a um aumento de qualidade e produtividade bem como um aumento de satisfação e compromisso dos colaboradores.
Empresas com uma estratégia competitiva de diferenciação através de produtos de alta qualidade usam os inputs de avaliação de performance
de subordinados e peers.
Uma empresa com uma força de trabalho diversificada pode ser uma vantagem competitiva uma vez que a produtividade é maior. Algumas
empresas tiveram maior sucesso quando aplicaram nos diversos mercados gestores naturais desses mesmos países. Uma diversificação da
idade da força de trabalho permite uma troca de experiências diferentes e enriquecedoras.

Fonte: Concepts in strategic management and business policy
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Possíveis respostas estratégicas às iniciativas definidas
Estratégias funcionais por área
Operações
Estratégia de operações determina onde e quando um produto ou serviço deve ser produzido, o nível de integração vertical no processo de
produção, o desenvolvimento de recursos físicos e relações com fornecedores. Lida também com o nível ótimo de tecnologia que cada empresa
deve incluir no processo de produção.
O uso de sistemas de produção flexível, sistemas controlados informaticamente, veículos conduzidos automaticamente e técnicas “just-in-time”
contribuem para aumentar a flexibilidade de produção, minimização do tempo de resposta e maior produtividade. Levam também a um
aumento de custos fixos, e pode significar problemas se a empresa não alcançar economias de escala ou objetivos.
A estratégia operacional de uma empresa pode ser afetada pelo ciclo de vida de um produto. Com um maior número de vendas, a produção
aumenta, levando à standardização e produção em massa. Um sistema de produção em massa é um excelente método para produzir um grande
número de produtos standard e low cost. Colaboradores têm tarefas repetidas e limitadas numa estrutura hierárquica. A qualidade, nestes
casos, tende a ser baixa. A solução pode vir pela técnica de melhoramento contínuo, onde equipas de funções transversais tentam melhorar os
processos de produção e onde os gestores são “coaches” em vez de chefes. A ideia está fundamentada no facto de a experiência dos
trabalhadores poder resolver inúmeros problemas e diminuição de erros.
Surge um novo conceito de produção –produção em massa customizado - que requer colaboradores, processos, unidades e tecnologia
reconfigurados para dar ao consumidor exatamente o que este quer. Através da internet (por exemplo) o consumidor pode escolher o produto à
sua medida. Ao contrário do melhoramento contínuo, a customização em massa exige flexibilidade e resposta rápida. Os gestores devem
coordenar indivíduos independentes e capazes.

Fonte: Concepts in strategic management and business policy
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Possíveis respostas estratégicas às iniciativas definidas
Estratégias funcionais por área
Compras
A estratégia de compras está intimamente ligada com a obtenção de matérias primas e abastecimento necessários à produção. Pode haver vários
tipos de fornecimento: único, múltiplo ou paralelo:
fornecimento múltiplo – este tipo de fornecimento duas vantagens imediatas: forçar os fornecedores a competir por um cliente levando a uma
diminuição dos custos das matérias e; se um fornecedor não puder fornecer uma matéria, outro fornecedor poderá não levando a paragens de
produção e tendo maior capacidade de resposta. Por outro lado a possibilidade de aceitar o fornecedor com menores preços poderá
comprometer a qualidade no processo de produção.

Fornecimento único – este tipo de fornecimento é defendido como o melhor para manter os padrões de qualidade. Ter uma relação próxima
com um fornecedor reduz o custo de transação e tempo desperdiçado em design de produto e melhora a qualidade pois a empresa e o
fornecedor trabalham como parceiros de negócio e não adversários.
Pode também simplificar o processo de compra, usando o conceito “just in time” onde as matérias primas são entregues apenas aquando a
empresa tem necessidade, não mantendo stocks.
Fornecimento paralelo – dois fornecedores fornecem matérias primas diferentes mas são também backups um do outro para o caso de não
terem material disponível.

Logística
Uma estratégia de logística lida com o fluxo de produtos no e do processo de produção. Existem três tendências sob a estratégia logística:
Centralização, outsourcing e uso da internet.
Centralização: para conseguir sinergias através das unidades de negócio (ou num setor), as empresas centralizaram a logísticas num só sítio.
Esta logística centralizada contém especialistas com experiência em modos de transporte como o rodoviário ou ferroviário. É também possível
agregar volumes de envios para ganhar melhores contratos com transportadoras.
Outsourcing: contratar uma entidade externa de gestão de logística pode reduzir custos e melhorar prazos de entrega.
Uso da internet: a internet pode constituir uma alternativa viável no sentido em que com um sistema online é possível fazer uma gestão das
encomendas que cada cliente efetua e das rotas de entrega.
Fonte: Concepts in strategic management and business policy
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Possíveis respostas estratégicas às iniciativas definidas
Estratégias funcionais por área
Marketing
A estratégia de marketing está relacionada com preço, vendas e distribuição de produtos.
Estratégia de desenvolvimento de mercado – uma empresa pode a) capturar uma maior quota de um mercado existente para produtos
correntes através de uma saturação de mercado ou penetração (alterações/melhorias aos produtos existentes) ou; b) desenvolver novos
usos/mercados para produtos correntes (novas utilizações do produto).
Estratégia de desenvolvimento do produto – uma empresa pode a) desenvolver novos produtos para mercados existentes (ou utilização da
marca para outros produtos) ou; b) desenvolver novos produtos para novos mercados.
Estratégias de publicidade e promoção – uma estratégia push em que as empresas negoceiam espaços nas prateleiras, incluí descontos e
anúncios que “empurrem” os produtos através do sistema de distribuição; uma estratégia pull em que a publicidade “puxa” os produtos através
dos canais de distribuição (publicidade de forma a que os consumidores peçam o produto específico).
Estratégias de preço – uma empresa pode, para novos produtos, definir um preço elevado enquanto a concorrência é diminuta e pretende o
lucro a curto prazo ou; definir um preço de penetração que consiste no estabelecimento de um preço reduzido para uma rápida aceitação e tem
como objetivos atingir uma elevada participação do mercado face ao produto; contribuir para o alargamento do próprio mercado tornando o
produto atrativo em termos de preço; limitar ou evitar a entrada de novos concorrentes; maximizar o volume de produção e nesse contexto
obter economias de custos, designadamente através do fenómeno de economias de escala; maximizar os resultados e a quota de mercado numa
ótica de médio/longo prazo.

Fonte: Concepts in strategic management and business policy
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Possíveis respostas estratégicas às iniciativas definidas
Estratégias funcionais por área
Internacionalização
A internacionalização de uma empresa implica decisões de acordo com a conjuntura...
Em 2030 os países em desenvolvimento irão crescer sete vezes mais rápido que os países desenvolvido, de 5,7 bilhões para 7
bilhões de pessoas;
Até 2050, a China, India, Brasil e Rússia estarão entre as 6 maiores economias mundiais;
Em 2050 os países E7 (China, India, Brasil Rússia, México, Indonésia e Turquia) vão contribuir para o crescimento global o dobro
dos países desenvolvidos.
Fonte: “trenscopendium 2030”, Roland Berger

.. e implica fazer escolhas:

Decisões chave

Escolhas

1. Foco no Cliente

Segmento afluente

Mass market

2. Oferta/ produto

Produtos globais

Marca local/ preço

3. Cadeia de
abastecimento

Exportar

4. Veículo de
investimento

Joint-Venture

Aquisição

Go-it-Alone

Estado/
parceria

Pequeno setor
privado

Conglomerado
privado

5. Tipo de parceria

Licença

Execução
7. Localização

8. Gestão

I&D
local

Produção
local

Vantagem com base em
custos

Vantagens para os
empregados
(Employee friendly)

Externa

Local

Fonte: PwC, Rethinking emerging Markets beyond global products and low cost manufacturing in the BRICS (2011)
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Possíveis respostas estratégicas às iniciativas definidas
Estratégias funcionais por área
Internacionalização (cont.)
Empresas portuguesas: como internacionalizam?

Os principais desafios à internacionalização

Lições com a entrada em novos mercados

•
As empresas portuguesas tendem a realizar os investimentos
sozinhas sem joint-ventures
•
Algumas empresas compreendem a necessidade de ter um
parceiro local
•
Estruturas comerciais próprias e aquisição como típico
investimento internacional

PwC

•
•
•
•
•
•

Incerteza e volatilidade da economia mundial
Excesso de regulamentação
Custos da energia
Inadequação das infraestruturas básicas
Excesso de regulamentação
Protecionismo

Alinhar recursos
humanos

Conseguir um envolvimento “cedo” para começar a construir e desenvolver relacionamentos.
Assegurar que a gestão de topo fica envolvida e com foco a longo prazo. Diversidade cultural.

Testar os mercados
com modelos “leves”

Modelos como as exportações ou licenciamento, podem ser usados para “testar o mercado”.

Não mudar o “core
business”

Entender o que é fundamental para o negócio. Limitar as decisões de localização, de partes
“não críticas para o negócio”, mas assegurar que o negócio está adaptado ao mercado local.
Controlo das operações.

Fasear o investimento

Entender qual o momento certo para o aumento da procura nesse mercado, os custos de
serviço / negócio e os fatores chave para as mudanças de capacidade. Planear em torno
destas mudanças globais e criar um plano de flexibilidade.

Não ter medo de
“andar sozinho”

Muitos clientes assumem que devem ter parcerias nos mercados emergentes, o que não é
necessariamente o caso. Na verdade, os parceiros podem representar um grande risco. É
necessário conhecer as vantagens ou desvantagens.

Desenvolver
capacidade de negócio
local

Negócios em mercados emergentes são diferentes e mais difíceis do que em mercados
domésticos. Se a empresa vai proceder a uma aquisição, deve ter segura uma boa capacidade
de execução em mercados emergentes.
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Possíveis respostas estratégicas às iniciativas definidas
Estratégias funcionais por área
Internacionalização (cont.)
Estratégias para o sucesso
•
Novas
propostas
de valor

•
•

Modelos de
negócio
inovadores

•

•
•
Alterações
de mindset

PwC

Realidade local. Entender as necessidades dos
consumidores, e influenciadores e assumir compromissos de
acordo com a realidade
Preço e posicionamento. Posicionar produtos não apenas
pelo preço ou custo. Performance e sustentabilidade como
objetivo
Customização da solução. Criar um produto, serviço ou
tecnologia que possa ser ajustado garantindo solução para
cada mercado

Alianças locais. Necessidade de criar um ecosistema que
permita desenvolver o negócio. Parcerias com Governos,
entidades locais, etc
Economias de escala. Os novos players deverão ter soluções
inovadoras desde o inicio, criando escala e reduzindo custos.
Smart reach. Abordagem segmentada para lidar com a
diversidade de mercados. Modelos de distribuição inovadores,
tecnologia adequada, mecanismos de financiamento, etc

Palavras chave
Análises de
consumidores
Posicionamento e
preço

Soluções à
medida

Alianças
estratégicas
Soluções
inovadoras

Cadeia
de valor

Branding
Planeamento
estratégico

Inovação
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Resultados das iniciativas e ações
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Resultados das iniciativas e ações
Principais resultados da aplicação das iniciativas

Prioridade

Iniciativa

Produto

Política de ajustamento de preços

Receitas

Flexibilização da produção

Resultado
Operacional

Taxas de câmbio
Definição de um plano de qualidade

Custos

Sistema de controlo de fretes

Custos

Planeamento de rotas por GPS

Logística

Uso de transporte alternativo
Formação a condutores

Resultado
Operacional

Reutilização de material de embalo
Contentores reutilizáveis
Sinergias nos transportes
Prazos de entrega atempados

PwC
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Resultados das iniciativas e ações
Principais resultados da aplicação das iniciativas
Prioridade

Iniciativa
Estratégia de produtos

Receitas

Rede de revendedores autorizados
Certificação de produtos

Rede de contactos internacionais

Resultado
Operacional

Organização de eventos com entidades prescritoras

Mercados

Aposta em mercados diversificados como a remodelação
Formas de contornar o protecionismo

Criação de central de compras de matéria prima

Custos

Alteração da política de reembols do IVA
Expansão com vista à implementação da marca (not)

Notoriedade

Desenvolvimento de plataforma de informação
Custo do
Capital

Entraves na adjudicação de trabalhos
Apoios vários à exportação
Desenvolvimento de parcerias (clusters)
Política de expansão por fusão e aquisição (inv)

PwC

Riscos
Investimento

ROI
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Resultados das iniciativas e ações
Principais resultados da aplicação das iniciativas
Prioridade

Iniciativa
Promoção de uma língua universal

Competências

Realização de seminários e workshops para gestão
Realização de ações de formação

Força de trabalho

Política de retenção de talento
Programas de formação em universidades em parceria

Receitas

Promoção da diversidade interna

Custos

Resultado
Operacional

Incentivo aos colaboradores para inovação
Sistema de contratação de reformados
Padronização de performances e avaliações de
desempenho
Contratação de colaboradores diretamente da
universidade
Implementação de programa de incentivos a gestores

Motivação

Desenvolvimento de programa de remuneração
Designação de tutores de novos funcionários
Desenvolvimento de atividades de motivação

PwC
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Resultados das iniciativas e ações
Principais resultados da aplicação das iniciativas

Soluções
tecnológicas

Prioridade

Iniciativa
Criação de um centro de tecnologia

Competências

Parcerias com centros de conhecimento

Receitas
Custos

Resultado
Operacional

Criação de um roadmap tecnológico
Centro de tecnologia de produto

Investimento

Inclusão de informação sobe origem dos produtos

Notoriedade

ROI

Não venda a retalhistas online
Participação em feiras internacionais

Marketing

Desenvolvimento de conceito de marketing

Custo do
Capital

Desevolvimento de produtos de acordo com o mercado
Criação de showrooms estratégicos
Desenvolvimento de estratégia da marca “Made in
Portugal”
Identificação de paletes
Desenvolvimento de várias formas de comunicação
Realização de reuniões

PwC

Comunicação

Riscos
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Resultados das iniciativas e ações
Principais resultados da aplicação das iniciativas

Prioridade

Iniciativa
Assinatura de contratos de fornecimento de energia de
longo prazo

Custos

Semáforos para otimização do uso de energia elétrica

Eficiência energética

Criação de intranet para partilha de informação
energética
Desenvolvimento de uma energia de secagem a baixa
temperatura
Desenvolvimento de um planeador energético online

Resultado
Operacional

Isolamento de fornos
Instalação de tecnologia de geração de eletricidade
Reutilização do calor dos fornos para outros processos
Introdução de painéis solares
Utilização de caroços de azeitona
Arrefecimento de equipamento com água subterrânea

Custos

Investimento

PwC

ROI
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Resultados das iniciativas e ações
Principais resultados da aplicação das iniciativas

Prioridade

Iniciativa
Survey de satisfação
Ações de formação no departamento de compras

Notoriedade
Riscos

Implementação de um sistema de reclamações

Stakeholders

Formação de colaboradores que prestam assistência
Acompanhamento pessoal dos clientes
Custo do
Capital

Distribuição de um Código de Conduta de negócios
Realização de auditorias a fornecedores

Riscos

Implementação de política de seleção de fornecedores
Implementação de Código de Ética para stakeholders
Definição de processos para diálogo com stakeholders
Desenvolvimento de relações duradouras com clientes

PwC

Comunicação

Receitas

Riscos
Resultado
Operacional
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Resultados das iniciativas e ações
Principais resultados da aplicação das iniciativas

Prioridade

Iniciativa
Sistema de reporte de dados sobre segurança no trabalho

Riscos

Boas práticas

Implementação de política de segurança no trabalho
Criação de consultórios médicos na empresa
Custo do
Capital

Criação de linha de denúncias sobre governação
corporativa
Instalação de um departamento de auditoria
Desenvolvimento de medidas de promoção de igualdade
Criação de um fundo solidário para lay-off

PwC

Notoriedade
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Plano de envolvimento com stakeholders

PwC
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Identificação das partes interessadas
Foram identificados 10 grupos de stakeholders relevantes para o setor da cerâmica

Outras
entidades

Acionistas
Entidades
Governamentais

Clientes

Colaboradores

Media

Stakeholders

Comunidade

Comunidade
técnoca e
cietífica
Entidades
Financeiras

Fornecedores
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Identificação das partes interessadas
Subgrupos de stakeholders e principais expetativas
Grupo de stakeholder
CLIENTES

Subgrupos
•
•

Grandes clientes
Pequenos/médios clientes

Principais expetativas
•
•
•

Melhores produtos a preços acessíveis, i.e., qualidade/preço
Fiabilidade/Confiança/Satisfação
Cobertura geográfica

•
•
•
•
•
•
•

Remunerações adequadas
Estabilidade (segurança de emprego, salário, proteção social)
Oportunidades de evolução e progressão profissional
Boas condições de trabalho
Reconhecimento interno social e cultura
Respeito pelas suas opiniões/posições
Negociação transparente de regimes e de contratação coletiva
Cumprimento das Obrigações do Serviço Público

•
•

Colaboradores
Comissão de
trabalhadores/Sindicatos

FORNECEDORES

•
•
•

Transportadoras
Fornecedores de Matéria Prima
Fornecedores de Eneria

•
•
•

Transparência (regras claras)
Cumprimento de prazos nos pagamentos e outros
Aumento do investimento da empresa gerando novos fornecimentos

MEDIA

•

Jornais, Rádio e TV

•

Acesso a informação fiável e relevante

ENTIDADES OFICIAIS

•

Estado

•
•

Padrões de qualidade e preço nos produtos e serviços
Concorrência

COLABORADORES
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Identificação das partes interessadas
Subgrupos de stakeholders e principais expetativas
Grupo de stakeholder

ACCIONISTA

Subgrupos

•

Estado

Principais expetativas
•
•
•
•
•

Resultados e retorno accionista
Estabilidade social
Alinhamento da Gestão com as políticas do accionista
Cumprimento das Obrigações do Serviço Público
Exigência de um comportamento social e ambientalmente
responsável

•
•
•
•
•

Proximidade
Empregabilidade
Capacidade de interlocução/diálogo com parceiros locais
Obrigações do Serviço Público
Enfoque nas necessidades da comunidade

•

Partilha de informação e lealdade na condução das parcerias de
negócio

COMUNIDADE

•

Publico em geral

OUTRAS ENTIDADES

•

Parceiros de desenvolvimento de
negócio

ENTIDADES FINANCEIRAS

•
•

Bancos
Seguradoras

•
•
•

Transparência (regras claras)
Cumprimento de prazos nos pagamentos e outros
Aumento do investimento da empresa gerando novos fornecimentos

Institutos e Universidades

•
•

Empregabilidade
Parcerias e desenvolvimento tecnológico

COMUNIDADE TÉCNICA E
•
CIENTÍFICA
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Plano de envolvimento
A forma de envolvimento deve estar alinhada com a relevância de cada stakeholder, relativamente a
cada tema

TEMA
CRÍTICO

STAKEHOLDER CRÍTICO

STAKEHOLDER CHAVE

STAKEHOLDER NÃO-CHAVE

COLABORAR

ENVOLVER

INFORMAR

• Considerar a participação direta dos

• Assegurar que as preocupações dos

• Manter os Stakeholders informados;

Stakeholders na definição e
implementação de soluções;

Stakeholders são consideradas;
• Comunicação unidireccional da empresa para
• Comunicação bi ou multi-direcional entre a

• Comunicação bi ou multi-direcional

TEMA
RELEVANTE

os Stakeholders.

entre a empresa/as e os Stakeholders.

empresa e os Stakeholders, sendo que atuam
separadamente.

ENVOLVER

CONSULTAR

INFORMAR

• Assegurar que as preocupações dos

• Manter os Stakeholders informados,
considerar as suas expectativas e procurar
dar feedback das decisões tomadas;

• Manter os Stakeholders informados;

Stakeholders são consideradas;
• Comunicação bi ou multi-direcional

entre a empresa e os Stakeholders, sendo
que atuam separadamente.

• Comunicação unidirecional da empresa para

os Stakeholders.
• Comunicação bi-direcional limitada, a

empresa faz perguntas e os Stakeholders
apenas respondem.

TEMA NÃO
RELEVANTE
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Formas de envolvimento - Acionistas
Acionistas
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Colaborar

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Colaborar

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Envolver

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Envolver

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Envolver

6

Protecionismo

Tema Relevante

Envolver

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Envolver

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Envolver

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Envolver

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Envolver

12

Gestão da marca

Tema Critico

Colaborar

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Envolver

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Envolver

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Envolver

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Colaborar

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Envolver

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Colaborar

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Envolver

Crítico

Mecanismos de
envolvimento existentes

E-mail e telefone
Website
Relatórios periódicos
Relatório e Contas
Assembleia Geral
Contrato de Gestão
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Formas de envolvimento - Clientes
Grandes Clientes
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Colaborar

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Colaborar

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Envolver

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Envolver

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Envolver

6

Protecionismo

Tema Relevante

Envolver

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Envolver

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Envolver

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Envolver

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos..)

Tema Relevante

Envolver

12

Gestão da marca

Tema Critico

Colaborar

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Envolver

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Envolver

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Envolver

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Colaborar

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Envolver

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Colaborar

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Envolver

Crítico

Mecanismos de
envolvimento existentes

Gestores de conta –
acompanhamento pessoal aos
clientes
Mailing central -com ofertas de
novos serviços
Website e Revista mensal -com
panóplia e informação de produtos
Visitas regulares ao cliente
Relatórios de qualidade de serviço
Barómetro anual de satisfação dos
clientes
Inquérito anual de satisfação de
Clientes
Contratos de fornecimento ou
fidelização
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Formas de envolvimento - Clientes
Pequenos e Médios Clientes
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Colaborar

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Colaborar

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Envolver

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Envolver

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Envolver

6

Protecionismo

Tema Relevante

Envolver

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Envolver

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Envolver

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Envolver

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Envolver

12

Gestão da marca

Tema Critico

Colaborar

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Envolver

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Envolver

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Envolver

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Colaborar

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Envolver

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Colaborar

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Envolver

Crítico

Mecanismos de
envolvimento existentes

Gestores de conta - –
acompanhamento dos clientes
Mailing central -com ofertas de
novos serviços
Website e Revista mensal -com
panóplia e informação de produtos
Relatórios de qualidade de serviço;
Barómetro anual de satisfação dos
clientes contratuais
Inquérito anual de satisfação de
clientes
Reuniões
Contratos de fornecimento ou
fidelização
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Formas de envolvimento - Entidades Governamentais e Oficiais
Estado
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Envolver

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Envolver

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Consultar

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Consultar

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Consultar

6

Protecionismo

Tema Relevante

Consultar

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Consultar

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Consultar

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Consultar

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Consultar

12

Gestão da marca

Tema Critico

Envolver

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Consultar

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Consultar

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Consultar

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Envolver

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Consultar

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Envolver

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Consultar

Chave

Mecanismos de
envolvimento existentes

Reuniões
Contratos
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Formas de envolvimento - Colaboradores
Colaboradores
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Envolver

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Envolver

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Consultar

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Consultar

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Consultar

6

Protecionismo

Tema Relevante

Consultar

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Consultar

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Consultar

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Consultar

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Consultar

12

Gestão da marca

Tema Critico

Envolver

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Consultar

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Consultar

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Consultar

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Envolver

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Consultar

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Envolver

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Consultar

Chave

Mecanismos de
envolvimento existentes

Ações de preparação das chefias para
o desempenho de novas funções
Newsletter periódica
Informação laboral
Intranet – canal informativo
bidirecional
Avaliação de desempenho
Cartas de reclamações
Realização de inquéritos sobre
comunicação interna
Reuniões
Caixas de sugestões de melhoria
Ações de formação
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Formas de envolvimento - Colaboradores
Comissão de Trabalhadores/Sindicato
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Envolver

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Envolver

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Consultar

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Consultar

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Consultar

6

Protecionismo

Tema Relevante

Consultar

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Consultar

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Consultar

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Consultar

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Consultar

12

Gestão da marca

Tema Critico

Envolver

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Consultar

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Consultar

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Consultar

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Envolver

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Consultar

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Envolver

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Consultar

Chave

Mecanismos de
envolvimento existentes

Intranet – canal informativo
bidirecional
Newsletter periódica
Reuniões periódicas
Cartas de reclamações
Reuniões extraordinárias sempre que
necessário
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Formas de envolvimento - Comunidade
Público
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Informar

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Informar

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Informar

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Informar

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Informar

6

Protecionismo

Tema Relevante

Informar

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Informar

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Informar

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Informar

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Informar

12

Gestão da marca

Tema Critico

Informar

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Informar

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Informar

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Informar

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Informar

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Informar

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Informar

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Informar

Não Chave

Mecanismos de
envolvimento existentes

Website e Revista mensal -com
panóplia e informação de produtos e
da empresa
Realização de eventos, ações, feiras e
exposições
Conferências de imprensa
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Formas de envolvimento - Fornecedores
Fornecedores de Matéria Prima
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Envolver

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Envolver

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Consultar

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Consultar

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Consultar

6

Protecionismo

Tema Relevante

Consultar

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Consultar

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Consultar

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Consultar

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Consultar

12

Gestão da marca

Tema Critico

Envolver

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Consultar

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Consultar

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Consultar

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Envolver

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Consultar

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Envolver

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Consultar

Chave

Mecanismos de
envolvimento existentes

Reuniões
Avaliação de fornecedores (com
indicadores e penalizações) efetuada
mensalmente;
Contratos com os grandes
fornecedores
Relatórios de feedback das vendas
aos fornecedores
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Formas de envolvimento - Fornecedores
Fornecedores de Energia
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Colaborar

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Colaborar

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Envolver

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Envolver

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Envolver

6

Protecionismo

Tema Relevante

Envolver

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Envolver

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Envolver

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Envolver

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Envolver

12

Gestão da marca

Tema Critico

Colaborar

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Envolver

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Envolver

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Envolver

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Colaborar

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Envolver

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Colaborar

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Envolver

Crítico

Mecanismos de
envolvimento existentes

Reuniões
Avaliação de fornecedores (com
indicadores e penalizações) efetuada
mensalmente;
Contratos com os grandes
fornecedores
Relatórios de feedback das vendas
aos fornecedores
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Formas de envolvimento - Fornecedores
Transportadoras
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Colaborar

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Colaborar

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Envolver

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Envolver

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Envolver

6

Protecionismo

Tema Relevante

Envolver

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Envolver

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Envolver

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Envolver

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Envolver

12

Gestão da marca

Tema Critico

Colaborar

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Envolver

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Envolver

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Envolver

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Colaborar

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Envolver

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Colaborar

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Envolver

Crítico

Mecanismos de
envolvimento existentes

Reuniões
Avaliação de fornecedores efetuada
mensalmente;
Contratos com as principais
transportadoras
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Formas de envolvimento – Entidades Financeiras
Bancos
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Colaborar

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Colaborar

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Envolver

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Envolver

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Envolver

6

Protecionismo

Tema Relevante

Envolver

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Envolver

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Envolver

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Envolver

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Envolver

12

Gestão da marca

Tema Critico

Colaborar

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Envolver

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Envolver

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Envolver

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Colaborar

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Envolver

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Colaborar

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Envolver

Crítico

Mecanismos de
envolvimento existentes

Reuniões
Contratos
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Formas de envolvimento – Entidades Financeiras
Seguradoras
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Envolver

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Envolver

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Consultar

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Consultar

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Consultar

6

Protecionismo

Tema Relevante

Consultar

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Consultar

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Consultar

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Consultar

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Consultar

12

Gestão da marca

Tema Critico

Envolver

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Consultar

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Consultar

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Consultar

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Envolver

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Consultar

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Envolver

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Consultar

Chave

Mecanismos de
envolvimento existentes

Reuniões
Contratos
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Formas de envolvimento – Comunidade Técnica e Científica
Associações Internacionais
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Informar

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Informar

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Informar

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Informar

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Informar

6

Protecionismo

Tema Relevante

Informar

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Informar

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Informar

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Informar

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Informar

12

Gestão da marca

Tema Critico

Informar

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Informar

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Informar

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Informar

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Informar

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Informar

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Informar

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Informar

Não Chave

Mecanismos de
envolvimento existentes

Relatórios periódicos
Relatórios ocasionais - sempre que
há pedidos
informação/esclarecimentos ou
apresentação de informações e
propostas
Respostas a audiências de
interessados e consultas públicas
Reuniões
Newsletter e revistas periódicas
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Formas de envolvimento – Comunidade Técnica e Científica
Associações Nacionais
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Envolver

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Envolver

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Consultar

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Consultar

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Consultar

6

Protecionismo

Tema Relevante

Consultar

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Consultar

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Consultar

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Consultar

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Consultar

12

Gestão da marca

Tema Critico

Envolver

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Consultar

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Consultar

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Consultar

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Envolver

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Consultar

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Envolver

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Consultar

Chave

Mecanismos de
envolvimento existentes

Relatórios periodicos
Relatórios ocasionais - sempre que há
pedidos informação/esclarecimentos
ou apresentação de informações e
propostas
Respostas a audiências de
interessados e consultas públicas
Reuniões
Newsletter e revistas periódicas
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Formas de envolvimento – Comunidade Técnica e Científica
Institutos e Universidades
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Informar

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Informar

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Informar

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Informar

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Informar

6

Protecionismo

Tema Relevante

Informar

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Informar

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Informar

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Informar

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Informar

12

Gestão da marca

Tema Critico

Informar

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Informar

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Informar

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Informar

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Informar

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Informar

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Informar

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Informar

Não Chave

Mecanismos de
envolvimento existentes

Website da empresa
Cartas
Reuniões
Protocolos com as associações –
fornecimento de talento ou
tecnologia e know-how
Contratos
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Formas de envolvimento – Media
Jornais, Rádio e TV
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Informar

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Informar

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Informar

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Informar

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Informar

6

Protecionismo

Tema Relevante

Informar

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Informar

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Informar

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Informar

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Informar

12

Gestão da marca

Tema Critico

Informar

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Informar

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Informar

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Informar

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Informar

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Informar

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Informar

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Informar

Não Chave

Mecanismos de
envolvimento existentes

Website
Press releases
Conferências de imprensa
Organização de Ações/Eventos
Reuniões
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Formas de envolvimento – Outras entidades
Parceiros de Negócio
Temas identificados

Classificação
do stakeholder

Classificação do
tema

Forma de
envolvimento

1

Flexibilidade de produção

Tema Critico

Envolver

2

Plano de qualidade

Tema Critico

Envolver

3

Sinergias nos transportes

Tema Relevante

Consultar

4

Planeamento de rotas

Tema Relevante

Consultar

5

Apoio à exportação

Tema Relevante

Consultar

6

Protecionismo

Tema Relevante

Consultar

7

Sinergias / cluster

Tema Relevante

Consultar

8

Desenvolvimento do CH

Tema Relevante

Consultar

9

Retenção de talento

Tema Relevante

Consultar

10

Centro tecnológico

Tema Não Relevante

-

11

Parcerias tecnológicas (universidades, institutos,..)

Tema Relevante

Consultar

12

Gestão da marca

Tema Critico

Envolver

13

Divulgação de produtos

Tema Relevante

Consultar

14

Plano de comunicação

Tema Relevante

Consultar

15

Eficiência energética

Tema Relevante

Consultar

16

Desafios ambientais

Tema Não Relevante

-

17

Gestão da relação e satisfação do cliente

Tema Critico

Envolver

18

Envolvimento com stakeholders

Tema Relevante

Consultar

19

Qualidade do serviço

Tema Critico

Envolver

20

Saúde e segurança

Tema Relevante

Consultar

Chave

Mecanismos de
envolvimento existentes

Relatórios mensais
Reuniões
Contratos
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