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Designação do projeto | FOCOR: DIGITAL 2020 

Código do projeto | POCI-02-0853-FEDER-040789   

Objetivo principal |REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PME 

Região de intervenção | NORTE 

Entidade beneficiária | FOCOR - PRODUTOS QUIMICOS S.A. 

 

Data de aprovação | 21-09-2018 

Data de início | 01-10-2018 

Data de conclusão | 30-09-2020 

Custo total elegível | 137.079,20 

Apoio financeiro da União Europeia |61.685,64 

Apoio financeiro público nacional/regional | Não aplicável 
 

OBJETIVOS 

O presente projeto tem por objetivo qualificar a FOCOR de forma a torná-la mais 

competitiva no mercado internacional. Assim consideramos investimentos no domínio 

da Economia Digital e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC): 

Criação/adequação de modelos de negócio que permitam a concretização de processos 

desmaterializados com clientes, parceiros e fornecedores através da utilização das TIC, 

designadamente por via do CRM. 

 

ATIVIDADES 

Visa ações de qualificação em domínios imateriais, com o objetivo de promover a 

competitividade da empresa com capacidade global, de forma, a que tal permita efetuar 

uma diferenciação face às demais empresas do setor, salientando-se todas as empresas 

que realizam a comercialização de produtos químicos para as indústrias têxtil, de 

plásticos, tintas, cerâmica, entre outras. 

 

RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 

O grau de inovação do projeto prende-se com a adoção de ferramentas inovadoras de 

software e implementação de novos processos que irão tornar a empresa mais dinâmica 

e competitiva no mercado global, tais como: 
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-ERP: O desenvolvimento e implementação de um Software de Gestão adequado às 

necessidades e atividade da FOCOR é essencial para uma boa gestão empresarial 

proporcionando uma maior articulação de processos interdepartamentais e potentes 

ferramentas de análise de apoio à gestão. 

-CRM: Permitir uma melhor gestão dos contactos comerciais e otimização interna, 

sendo indispensável para consolidar o posicionamento da FOCOR no mercado, 

permitindo a comercialização mais eficiente e por inerência mais eficaz. 

A integração entre o ERP e o CRM, torna-se assim fundamental para a automatização 

para o próprio fornecedor da FOCOR, encurtando o processo de venda. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO, COM EVENTUAL MONITORIZAÇÃO DO NÍVEL DE EXECUÇÃO 

A empresa promotora pretende combinar as vantagens competitivas e as comparativas, 

com aquelas para as quais tem potencial de crescimento. Essas prioridades possuem 

características transversais, que exploram as aplicações de tecnologias às atividades 

económicas, nomeadamente as atividades que potenciam múltiplos setores, 

explorando sinergias entres os mesmos que utilizam as mesmas bases tecnológicas, ou 

de componentes, ou de organização, maximizando a exploração da cadeia de valor. 

Faz parte da estratégia atual e futura, posicionar-se no mercado como uma empresa 

que agrega valor e é uma mais-valia para os seus clientes. O posicionamento da empresa 

passa pela atuação no segmento de mercado médio e alto, diferenciando-se pela 

relação qualidade-preço nos serviços prestados, bem como pelo elevado know-how das 

suas soluções, resultante da boa capacidade de preparação para os desafios propostos. 

Num mercado cada vez mais competitivo, a empresa opta por uma estratégia de 

diferenciação para manter-se a frente de seus concorrentes. Essa estratégia abrange 

produtos, serviços, pessoas e imagem e, cada uma possui as suas particularidades. A 

empresa destaca-se pela diferenciação dos seus produtos através de características que 

complementam a sua função, potencial de superação em relação aos produtos 

concorrentes, tornando-se produtos diferenciados no mercado. 

 

A taxa de execução atual é de 35,64%. 

 

 

 


