
 

Projeto nº 1163 
Apoio no âmbito do sistema de incentivos - Internacionalização 

das PME 

Designação do projecto:  

Internacionalização da TFV - Sistemas Informáticos, S.A 

 

 

 

Custo total elegível: 469.780,61€  

Apoio financeiro da UE: 211.401,27€ 

Apoio financeiro público nacional: 0 

 

 

 

Síntese do Projeto 

A estratégia de internacionalização da TFV 
passa pelo reforço da presença nos 
mercados internacionais para os quais 
atualmente já comercializa o software por si 
produzido, nos mercado do Brasil e Cabo 
Verde, alargando a sua área de atuação 
para novos mercados alvo, nos quais se 
denote uma prevalência de operadores e 
agentes turísticos, considerando-se estes os 
principais interessados na aquisição deste 
software tendo como referência as suas 
mais-valias na gestão do negócio e da 
relação com clientes, em resultado da 
disponibilização de um vasto leque de 
funcionalidades. 

Como tal, e por forma a atingir os objetivos 
a que se propõe no âmbito do projeto 

apresentado, ao abrigo do concurso Portugal 2020, a empresa propõe-se a realizar atividades 
de comunicação e divulgação internacional nos mercados-alvo visando identificar as suas 
principais necessidades e motivações de compra.  
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Para o efeito, a empresa irá apostar numa estratégia de comunicação que contemplará as 
seguintes ações: 

- Participação em feiras e exposições internacionais; 

- Realização de ações de prospeção que visam a captação de novos clientes; 

- Subcontratação de serviços de consultoria externa e de campanhas de marketing no exterior; 

- Elaboração de um plano de comunicação; 

- Registo internacional da marca; 

- Aquisição de uma aplicação, para gestão da relação com o cliente, CRM. 

Inicialmente, consideram-se como mercados prioritários os quais onde a empresa já detém 
profundo conhecimento, nomeadamente o mercado Brasileiro. O subsequente objetivo será a 
conquista de novos mercados, desenvolvendo os demais esforços que visam a abertura da 
atividade da empresa em novos mercados da América Latina: Chile, Argentina e Colombia. 


