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esta edição damos destaque a dois «i» – a inovação e a inteligência

competitiva. Os trabalhos publicados baseiam-se em estudos de ca-

sos, um em Portugal e outro no Brasil. 

A indústria têxtil portuguesa sofreu uma transformação decisiva nas últi-

mas décadas e a inovação foi o pilar dessa mudança num dos setores ca-

racterísticos da especialização internacional do país. O estudo desenvolvido

mostra que as empresas inovadoras apresentam maior rendibilidade e que

quanto maior for o peso dos mercados de exportação no volume de negó-

cios, maior a propensão à inovação.

Um outro caso, empiricamente fundamentado, é o do setor da bijuteria

no principal cluster desta indústria brasileira em Lameira, São Paulo. A inte-

ligência competitiva foi crítica para o desenvolvimento em rede das PME do

setor.

Os três restantes artigos abordam áreas vitais da gestão de hoje nos

domínios das fusões, do marketing e da produção sustentável. 

O marketing nos media sociais parte da análise de uma amostra de con-

sumidores pré-adultos em estudantes de diferentes áreas de uma instituição

de ensino superior portuguesa. A importância de adquirir ou aumentar

poder de mercado através de fusões baseia-se em cinco fusões em empre-

sas com produtos e mercados similares no Brasil. Finalmente, o papel do

ecodesign no Brasil é ilustrado através da apresentação de nove objetos

vencedores de importantes concursos e prémios nacionais que ganharam

projeção nacional e internacional. 

De salientar que todos os artigos deste número têm por base estudos

empíricos da realidade empresarial portuguesa e brasileira.

Nesta edição damos
destaque a dois «i»

– a inovação e a
inteligência competitiva

– a partir do estudo
do têxtil em Portugal

e da bijuteria
no Brasil.

O papel do ecodesign
no Brasil é ilustrado
através da apresentação
de nove casos
que ganharam
projeção nacional
e internacional.
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