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Católica Porto cria configurador de comércio eletrónico pioneiro
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13-Nov-2012

No Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada
A Católica Porto – através do Centro de Estudos de Gestão e Economia
Aplicada (CEGEA) – acaba de desenvolver um configurador para comércio
eletrónico em exclusivo para a ADIRA, um dos líderes mundiais no fabrico de
máquinas de corte e dobragem de chapa. O primeiro projeto do CEGEA na
área do e-commerce possibilita que qualquer cliente, em qualquer parte do
mundo e apenas à distância de um clique, efetue uma configuração
personalizada dos mais diversos equipamentos industriais criados pela
multinacional. Trata-se de uma plataforma simples e intuitiva que permite que o
cliente escolha o tipo de máquina que necessita e as funcionalidades que
procura.

A ADIRA passa, assim, a ser a primeira empresa do sector a possuir este tipo de tecnologia. Consciente da
posição de uma marca que atua nos quatro cantos do mundo, o CEGEA apostou na criação de uma
plataforma que se distingue pelo carácter pioneiro e inovador. O configurador para comércio eletrónico
pode agora ser desenvolvido e implementado em todo o tipo de organizações, estando disponível a total
personalização de funcionalidades. Esta plataforma assume-se como um importante aliado ao nível da
internacionalização, uma vez que se trata de uma solução que permite à empresa conquistar novos
mercados, não só a nível nacional como internacional, tendo em conta que a internacionalização é vista
como uma tentativa de saída da crise.

Alunos que são consultores de clientes reais
Composto por uma vasta equipa, o Centro de Estudos e Gestão e Economia Aplicada alia a capacidade de 1/2
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Composto por uma vasta equipa, o Centro de Estudos e Gestão e Economia Aplicada alia a capacidade de
investigação e independência universitárias com a atenção prestada ao cliente. Este projeto – coordenado
por Susana Costa e Silva (na imagem) – contou com o envolvimento de uma equipa de seis elementos (três
docentes e três alunos) do Mestrado em Marketing da Faculdade de Economia e Gestão da Católica Porto.
Ao inserir os jovens neste trabalho prático, confrontando-os com clientes e desafios reais, a instituição
revela uma vez mais aproximação ao mercado de trabalho, mesmo antes do final do mestrado. Esta situação
revela-se extremamente importante para os estudantes, na medida em que é sinónimo de um upgrade no
currículo dos alunos e uma fonte de rendimento, uma vez que se trata de uma colaboração remunerada.
A atuação do CEGEA abrange as mais diversas áreas, privilegiando temas com especial destaque para a
comunidade em que se insere, nomeadamente o norte de Portugal. Sonae, EDP, Associação Portuguesa
dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APPICAPS), Instituto dos
Vinhos do Porto e Douro, Santa Casa da Misericórdia, ERC, Autoridade para a Concorrência e
Confederação dos Agricultores de Portugal são apenas algumas das organizações com as quais o centro
vem colaborando.
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