La cadena de valor del sector de la
cosmètica i la perfumeria a la Vall
del Ges.

Torelló, 14 de juny de 2016
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Objectiu i abast del projecte.
Context socioeconòmic
Mapeig de la cadena de valor del sector de la cosmètica i la
perfumeria a la Vall del Ges.
Anàlisi de la cadena de valor de la cosmètica i la perfumeria
a la Vall.
Reptes estratègics i debat obert sobre propostes d’actuació.

Objectiu i abast del projecte. i
metodologia.
Objectiu.
El projecte té l'objectiu de mapejar i definir conjuntament els reptes estratègics d'aquest
sector al territori per avançar en la definició de projectes transformadors que millorin la
competitivitat i generin oportunitats de negoci.

Abast.
La cadena de valor del sector de la cosmètica i la perfumeria a la Vall del Ges.
Hem deixat fora de l’abast del projecte les empreses d’embotició vinculades a altres
sectors (automoció i alimentació).

Context socioeconòmic

Context socioeconòmic

11,8% Població d’Osona

Sant Pere
de Torelló

VALL DEL
GES
18.315 hab.

2.433 hab.

Sant
Vicenç de
Torelló
2.001 hab.

Torelló
13.881 hab.

9,4% Empreses d’Osona (542
empreses)
9,5% Llocs de treball d’Osona
(5.896 llocs treball)

16% Empreses del sector industrial d’Osona
(176 empreses)
15,4% Llocs de treball del sector industrial d’Osona
(2.983 llocs treball)

DIMENSIÓ EMPRESARIAL
Vall del Ges

Osona

EMPRESES PER SECTORS
Vall del Ges

Osona

ASSALARIATS PER SECTORS
Vall del Ges

Osona

Mapeig de la cadena de valor del
sector de la cosmètica i la
perfumeria a la Vall del Ges

Metodologia.

Mapejar el sector:
• Caracterització dels segments d’empreses de l’abast en base a treball de
camps (coneixement propi, dades i recerca de l’Observatori socioeconòmic
d’Osona i entrevistes de contrast, davant la impossibilitat de parametritzar en
base a CCAE).
• Detectades 57 empreses (50 mercantils, 7 autònoms).
Anàlisi del sector:
• Anàlisi quantitatiu de les empreses mercantils en base a les dades del SABI,
en global i per baules.
• Anàlisi qualitatiu en base al 33 empreses que han respost el qüestionari i
amb les que s’ha realitzat entrevistes de fons.
• Anàlisi documental i quantitatiu i entrevistes de contrast.
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APTAR TORELLÓ
AXILONE METAL
CASTANY PLÀSTICS
CONTROLS DE QUALITAT I MUNTATGES AUXILIARS
COSTERTEC
COVIT
AJF MAQUINÀRIA SLL
ENVERNISSATS I LACATS TORELLÓ
EVA LÓPEZ
FÈRULES I VÀLVULES
FUSTES SERRADELL
INDUSTRIAL CARSAN
INOXGES
INTOREX
JORDI CUBÍ MONTANYA
MANIPUL
MANIPULATS I ACABATS OSONA
MARTÍ VALL
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•
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•
•

MOLTOR
MUNTATGES AIRGES
NADEU I SALA
PAU RIFÀ
PUJOL PASTOR,
PUJOLASOS
QPRINT OSONA
TALLER DE MANYERIA JOAN CODINA
TALLER MECANIC VIVET
TALLERES MAC
TECNOLOGIA DEL MOVIMENT CONTÍNUO
TEMSAT
TERRES I FILL
TESEM
TORNERIA CAPA
TRANSPORTS VICENÇ BACH

Grans magnituds de la cadena de
valor del sector de la cosmètica i la
Perfumeria a la Vall del Ges.
57 EMPRESES

1.207 TREBALLADORS

15,4 % EMP Vall del Ges
12,9 % EMP Vall Ges, Oris i
Bisaura
1,6 % EMP OSONA

23,9 % TREB Vall del Ges
19,5 % TREB Vall Ges, Oris i
Bisaura
2,2 % TREB OSONA

174 M€ FACTURACIÓ
30,8% FAC Vall del Ges
25,3 % FAC Vall Ges, Oris i
Bisaura
2,3% FAC OSONA

EVOLUCIÓ 2007-2013
- 5,18 % Treballadors
+ 9,88 % Facturació

Si afegíssim les 6 empreses d’embotició d’altres sectors (alimentació i automoció), el pes a la Vall del
Ges en TREB passaria al 30,6 % i en FACT a 45,1 %

Evolució 2007/2015
Evolució facturació sector cosmètica i
perfumeria (2007-2013)

Evolució treballadors sector cosmètica
i perfumeria (2007-2013)
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La facturació global del sector es va veure molt impactada per la crisi, però alhora té una resposta
positiva més ràpida, per tractar-se d’un sector manufacturer fortament internacionalitzat. El sector té
un comportament en facturació més positiu i de més ràpida recuperació que el total de la Vall del Ges.
L’evolució dels treballadors no es recupera amb el mateix ritme, però té també un comportament més
positiu que el total de la vall del Ges.

Evolució treballadors Vall del Ges, Orís i Bisaura
(2007-2013)
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Empreses de la cadena
FABRICANTS TAPS DE METALL PER A PERFUMERIA
I COSMÈTICA

FABRICACIÓ PARTS, PECES (diferents materials
metall, plàstic, fusta)
Ferval
Fabregó injecció plastics
Freixa Bofill
Tymberpack

FABRICANTS I
SUBMINISTRAMENTS
D'ELEMENTS DE
SUPORT A LA
PRODUCCIÓ

FABRICANTS DE MOTLLES,
MATRIUS, UTILLATGES,
PUNXONS
TEMSAT
Tallers Vivet
Moltor
Camps Vidrier
Tallers Mac

FORMACIÓ
SECTORIALS/
PATRONALS I SERVEIS
EMPRESES CENTRES
TECNOLÒGICS

POLIDORS i ACABATS, (Anoditzats, decoració (laser,
tampografia, serigrafia)
Manipul
Nadeu i Sala
Aplicacions Torelló
Envernissats i Lacats Torelló

Terrés i fill
Costertec

FABRICANTS
PART/COMPONENTS
MAQUINÀRIA/EINES, PART
PROCESSOS.
Tallers Ter
Martí Vall
Pau Rifà
Taller de manyeria Joan Codina

APROVISIONAMENT
SERVEIS AUXILIARS

Castany Plàstics
Aptar

Technotraf (Quadpack Group)
Torneria Pujolasos
Torneria Capa

Axilone
Tesem
Covit
FABRICACIÓ CICLE
PRODUCTE I / O PARTS
/ ACABATS

FABRICANTS ENVAS PLÀSTIC PER A PERFUMERIA I
COSMÈTICA

FABRICANTS TAPS DE FUSTA PER A PERFUMERIA I
COSMÈTICA

Maderas Verdaguer
Serradora Germans Coll
Fustes Serradell

Sistam, SL
Qprint
Krampak

Muntatges Estmator
Pujol Pastor
MAO
Eva López

FABRICANTS DE MAQUINÀRIA: PREMSES
HIDRÀULIQUES, PNEUMÀTIQUES, TORNS,
FRESSADORES...
Intorex
AJF Maquinària
Tallers mecànics Casanova-Capdevila
Industrial Carsan
CMTEC

DISTRIBUCIÓ
Nord-Logway group logistic
Transports Serrallonga
Transports Vicenç Bach

SELECCIÓ DE PECES, MUNTATGES, ENSAMBLATGES

ENGINYERIES
Colomer Rifà
Enginyeria J Pagès Petit

CQMAX
Jordí Cubí
Muntatges Matagalls
Flosti

SERVEI INSTAL·LACIONS/MANTENIMENT/
SUMINISTRES INDUSTRIALS
Muntatges Airges
Anselm Xavier Hernáiz Alujas
Electrotècnia Reixach Feixes
Joan Fajeda, SL

RECICLADORES
TC Torelló
Àngel Codina

CONEIXEMENT

ASSOCIACIONS PATRONALS, GREMIS

Centres Tecnològics (ASCAMM, CTM Manresa
FES, CETEMMSA
Universitats (UVIC), Fundació Eduard solé,
Patronat La salle

Promoció econòmica (agents públics) , AFAPIC, CEO (Centre d'estudis d'opinió),AIAS (Asociacion de industrias de acabados de superficie)
CEAM (Centre d'estudis i assessorament metal·lúrgic), ADECAT,La Jove Cambra, PIMEC,
Consell empresarial d'Osona, Cambra de comerç, Unió patronal metal·lúrgia, Centre metal·lúrgic de Sabadell

Grans magnituds per baules.
Variació 2007/2013

51%
82%

84,2%

31,5%
10,5%

7,5%

17,5%
7,5%

8,3%

Anàlisi de la cadena de valor
de la cosmètica i la perfumeria a
la Vall del Ges.

FABRICACIÓ CICLE
PRODUCTE I / O PARTS /
ACABATS

Treballadors: Nivell de formació
Fabricants de Taps

Doctors

Doctors

5
4
3
2
1
0

3
2

Educació obligatòria

1

Diplomatures, Graus,
llicenciatures

Educació obligatòria

0
Formació Professional
(CFGM)

Batxillerat

Formació professional
(CFGS)

FABRICANTS I
SUBMINISTRAMENTS
D'ELEMENTS DE SUPORT A LA
PRODUCCIÓ

Parts/peces i acabats.
Subcontractació

Formació Professional
(CFGM)

Batxillerat

Formació professional
(CFGS)

Motlles, matrius, utillatges i
components

Maquinària i serveis. Instal·ladors
industrials

Doctors

Educació obligatòria

4
3
2
1
0

Doctors

Diplomatura

Formació Professional
(CFGM)

Batxillerat

Formació professional
(CFGS)

Diplomatura

Educació obligatòria

4
3
2
1
0

Diplomatura

Formació Professional
(CFGM)

Batxillerat
Formació professional
(CFGS)

1-0/20 %
2-20/40 %
3-40/60 %
4-60/80 %
5-80/90 %
6-100 %

Pes de l’educació obligatòria molt alt. El nivell mitjà és baix. Fet que està en concordança amb la situació a
Osona (52,14% població 25/64 anys no té estudis post-obligatoris) (42,6 % Cat/ 24,3% UE).
És un sector, en determinades baules, en el que es valora és l’experiència i no la formació reglada.
Pes de la FP important en algunes baules (CFGM) que obra una oportunitat de treballar.

Mercats/clients: Àmbit geogràfic de negoci
FABRICACIÓ CICLE
PRODUCTE I / O PARTS /
ACABATS

Fabricants de taps

Internacional

Local (Osona)
4
3
2
1
0

Catalunya

Parts/peces i acabats.
Subcontractació.

Internacional

Local (Osona)
6
4
2
0

Estatal

FABRICANTS I
SUBMINISTRAMENTS
D'ELEMENTS DE SUPORT A LA
PRODUCCIÓ

Estatal

Motlles, matrius, utillatges i
components

Maquinària i serveis. Instal·ladors
industrials
Local (Osona)
3

Local (Osona)
6

2

4

1

2
Internacional

0

Estatal

Catalunya

Catalunya

Internacional

0

Estatal

Catalunya

1-0/20 %
2-20/40 %
3-40/60 %
4-60/80 %
5-80/90 %
6-100 %

Es diferencien dos extrems: Empreses al final de la baula fortament internacionalitzades i
empreses molt petites focalitzades en el mercat local que no coneixen ni altres sectors ni altres mercats.

Mercats/clients:vinculació al sector
Vinculació al sector de la perfumeria i
cosmètica
6
5

1-0/20 %
2-20/40 %
3-40/60 %
4-60/80 %
5-80/90 %
6-100 %

4
3
2
1
0
Fabricants de taps

Fabricants
parts i Fabricants
de peces de
de
Parts ide
acabats
motlles/matrius
comp. Fabricants
Serv aux.
peces
maquinària
maquinària i
intal.ladors

Alta concentració en el sector i baixa diversificació cap a altres sectors.
Tot i això els principals sectors de diversificació són:
•Begudes i Alimentació,
•Electrònica,
•Farmacèutic,
•Automoció
•Tèxtil

Clients:concentració i perfil client
Concentració (3 clients principals)
90%
80%

Important concentració en les
baules de fabricació de parts i
acabats i en fabricants de motlles
i component propera al 80%.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fab. Taps

Parts i acabats

Motlles i
components

Serv. Auxuliars

70%
60%
50%
40%

Fabricants de taps

30%

Fabricants de maquinària i instal.ladors
Fabricants de peces de maquinària

20%

Fabricants de parts i peces
10%
0%
Gran empresa o
multinacionals (+250
treballadors)

Empresa Mitjana (+50
treballadors)

Empresa Petita (+10
treballadors)

Microempresa, autònoms i
botigues

Fortaleses i debilitats de l’empresa
Fabricants de taps
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Debilitat

Parts, peces i acabats.
Subcontractació

Fortalesa
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Motlles, matrius, utillatges i
components
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Maquinària i serveis. Instal·lació
Industrial
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

• La ubicació geogràfica, la qualitat, la reputació de l’empresa,, i la situació financera
(excepte en motlles matrius i parts) són considerats fortaleses en totes les baules de la
cadena.
• Els Recursos Humans són també molt ben valorats en totes les baules, tot i que tenen
una valoració més baixa en la baula de motlles, matrius, utillatges i components per què es
considera una feblesa important la dificultat de trobar gent preparada o que vulgui formar-se
en aquest camp.
•
L'ús de tècniques avançades de gestió i la manca d’aliances estratègiques
considerades debilitats en totes les baules.

són

• Per contra, es produeixen clares diferències en internacionalització i quota de mercat
que són només fortalesa en els fabricants de taps i debilitat en tota la resta.

COMPETÈNCIES CLAU
FABRICACIÓ CICLE
PRODUCTE I / O PARTS /
ACABATS

Fabricants
de taps
Desenvolupament
de producte
5
4
3
2
1
0

Gestió estratègica
d'operacions

Recerca de nous
clients

Gestió estratègica
d'operacions
Relació amb
proveídors

Recerca de nous
clients

Recerca de nous
clients

Desenvolupament
de producte
5
4
3
2
1
0

Logística

Fabricació/producci
ó

Relació amb
proveídors

Relació i servei al
client

Fabricació/producci
ó

Relació amb
proveídors

Relació i servei al
client

Logística

Maquinària i serveis. Instal.lació
industrial
Importància i

Motlles, matrius, utillatges i
components
Gestió estratègica
d'operacions

Desenvolupament
de producte
5
4
3
2
1
0

Fabricació/producci
ó

Relació i servei al
client

Logística

FABRICANTS I
SUBMINISTRAMENTS
D'ELEMENTS DE SUPORT A LA
PRODUCCIÓ

Parts, peces i acabats.
Subcontractació

Gestió
estratègica
d'operacions
Recerca de
nous clients

Desenvolupa
ment de
producte
5
4
3
2
1
0

Logística

Fabricació/pr
oducció

criticitat per a l'
empresa
Grau de
desenvolupament
actual a l'empresa

Relació amb
proveídors

Relació i
servei al
client

La relació i serveis amb el client és la competència més valorada i desenvolupada, per tractar-se d’un sector on els béns es fabriquen sota
demanada i especificacions tècniques i productives determinades pels clients.
En 2on lloc destaca el domini de la competència ‘Fabricació, respecte a altres com a ‘disseny i desenvolupament de producte’ o ‘relació amb
proveïdors’ el que pressuposa un nivell de producte o servei menys sofisticat. La gestió estratègica, la logística i especialment la recerca de nous
clients, són valorats com a importants però no desenvolupats, (excepte en motlles , matrius i utillatges i component) .

• La relació i serveis amb el client’ és, amb diferència, la competència més valorada
i desenvolupada, per tractar-se d’un sector on els béns es fabriquen per
subcontractació (sota demanada i especificacions tècniques i productives
determinades pels clients).
•
Destaca en segon lloc el domini de la competència ‘Fabricació’ respecte a altres
com a ‘disseny i desenvolupament de producte’ o ‘relació amb proveïdors’ el que
pressuposa un nivell de producte o servei menys sofisticat.
• La gestió estratègica, la logística i especialment la recerca de nous clients, són
valorats com a importants (excepte en motlles, matrius i utillatges i components), però
no desenvolupats,

Estratègia de futur
FABRICACIÓ CICLE
PRODUCTE I / O PARTS /
ACABATS

Fabricants
de taps
Amb els productes
actuals abarcar nous
mercats
4

Parts, peces i acabats.
Subcontractació
Amb els productes
actuals abarcar nous
mercats

3
2
Nous productes per
nous mercats

1
0

Amb els productes
actuals abarcar nous
sector

Nous productes per
nous mercats

FABRICANTS I
SUBMINISTRAMENTS
D'ELEMENTS DE SUPORT A LA
PRODUCCIÓ

Nous productes pels
clients actuals

Amb els productes
actuals abarcar nous
mercats

Nous productes per
nous mercats

4- En desenvolupament
3- Planificat
2- Desitjable
1- No plantejat

Nous productes pels
clients actuals

Amb els productes
actuals abarcar nous
sector

Nous productes pels
clients actuals

Motlles, matrius, utillatges i
components
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2
1,9

Maquinària i serveis. Instal.lació
industrial
Amb els productes
actuals abarcar nous
mercats

Amb els productes
actuals abarcar nous
sector

Nous productes per
nous mercats

2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2

Nous productes pels
clients actuals

Amb els productes
actuals abarcar nous
sector

Estratègia productiva principal
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Fab. Taps

40,00%

Parts i acabats

30,00%

Motlles i components

20,00%

Serv. Auxuliars

10,00%
0,00%
Qualitat

Servei

Flexibilitat

Cost
ISO1401

SÍ

ISO9001

Percepció del sector
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Qualitat

NO
0%

Servei

Flexibilitat

Cost

50%

100%

150%

Les empreses manifesten centrar
l’estratègia productiva prioritàriament
en la qualitat, però el percentatge de
certificacions
en
qualitat
és
significativament baix, no arribant al
10 % .
En general la visió de la pròpia
empresa amb la del sector coincideix,
tot i que es veu menor pes del servei i,
es percep una major estratègia basada
en el cost.

Percepció del sector
Competitivitat de l'empresa

Saturació del mercat
6%

6,7%

Sí
No

94%
93,3%

Sí

No

Visió molt positiva del sector i de les pròpies empreses que es consideren en un 93,3 %
competitives i un 94% consideren alhora, que el mercat no està saturat.

Relació entre empreses de la cadena
Relació entre empreses de la
cadena

Nivell de satisfacció amb els proveïdors de la
comarca
120,00%
100,00%

6%

3%

6%

Subcontractació
Col.laboració en
producció
Col.laboració en disseny
i procés de fabricació

18%

Integració

67%
Altres

80,00%
60,00%
No satisfet

40,00%

Satisfet

20,00%
0,00%
Preu

Qualitat

Servei

Velocitat Tots els
d'entrega proveïdors
són de fora
la comarca

Predominen les relacions interempresarials de subministrament, sobre les de
col·laboració (menor aportació de valor entre baules)
En aquest sentit, el nivell de satisfacció dels proveïdors en tots els conceptes valorats
és molt positiva.

Col.laboració
Capacitat de col.laborar amb
altres integrants de la cadena de
valor

Interès en participar en un
treball col.laboratiu

27,30%

21,20%

Sí

Sí

78,80%

No

No

72,70%

Malgrat el nivell de col·laboració dins de la cadena no és alt, si que es manifesta per part
dels participants, una voluntat de formar part d’un treball més col·laboratiu dins la cadena.
Els principals àmbits de col·laboració proposats per les empreses són:
• Treballar de manera agrupada millores en formació: en aquest àmbit les necessitats
són diferents en funció de la baula i la dimensió de l’empresa, però en general es
detecten tan necessitats en idiomes, com en gestió i en perfils específics en definició
de nous models de negoci.
• Avançar en la col·laboració en desenvolupament tècnic i en producció.
• Actuar més com a cadena articulada, amb una veu comuna per alguns temes
(Lobby)

Reptes estratègics i debat obert
sobre propostes d’actuació.

Fortaleses
Teixit industrial.
•
Forta cultura i tradició industrial/manufacturera.
•
Indústria competitiva en un sector no saturat i
molt globalitzat.
•
Reconeixement internacional del sector.
•
Excel·lència en fabricació.
•
Empreses grans de referència en el sector.
•
Existència d’un teixit d’empreses petites amb alt
coneixement i tradició.
•
Bon coneixement del client final i proximitat als
centres de decisió dels principals clients finals.
•
Experiència en respondre conjuntament a un
problema compartit AFAPIC (mediambiental).
Altres factors de competitivitat de la comarca.
•
Concentració i situació geogràfica estratègica.
•
Persones amb un perfil d’elevat coneixement i
experiència.
•
Vinculació el territori.
•
Bona qualitat de vida a la Vall.

Debilitats/Àrees de millora
Teixit industrial
•
Risc de desaparició de part dels proveïdors claus per manca de
relleu generacional.
•
Focalització en productes intermedis (no hi ha producte final).
Reduïdes capacitats en disseny i desenvolupament de producte
propi.
•
Relacions majoritàriament "de subministrament” dins la
cadena.
•
Escassa tradició de col·laboració empresarial.
•
Nivells d'innovació millorables.
•
Capacitats en gestió millorables en les empreses més petites.
•
Capacitats comercials i idiomes millorables Moltes empreses
només venen a altres empreses locals. Es desconeixen altres
sectors i mercats no habituats a vendre (“em compren”).
•
Creixent integració vertical que provoca un nou model
d’articulació del teixit creat (el client final demana solucions
integrals) i obliga l’adaptació de les empeses més petites.
•
Baixa consciència de la necessitat de transformar-se davant els
reptes de futur.
•
Baix coneixement de les tendències que transformaran el sector.
Altres factors de competitivitat de la Vall.
•
Falta de cultura metall mecànica en les noves generacions (baix
nivell FP).
•
Necessitat d'impulsar una major actitud emprenedora.

Primeres conclusions
1- Es tracta d’un sector en expansió i fortament globalitzat. Les empreses analitzades tenen
una percepció positiva del sector (no saturat i en expansió) així com de la seva competitivitat
en el mateix. Alhora, és un sector que es veu molt influint per grans tendències molt diverses
(sostenibilitat, fabrica 4.0, sòcio-demogràfiques), tendències que poden provocar canvis
ràpids en el sector i caldrà anar seguint.
2- S’estan produint canvis profunds en el món de la fabricació que vénen acompanyats d’una
creixent integració dels processos de desenvolupament i producció. Per un costat, el client
final demana solucions integrals que garanteixin la qualitat en tot el procés, i per altre estem
immersos en una tendència general d’automatització de processos.
Això està produint moviments estratègics en les empreses més grans (integracions verticals,
compra d'empreses...) que redefineixen el posicionament de molts petits tallers, molt
pressionats ja per un model que exigeix màxima flexibilitat.
Cal treballar amb tots aquests tallers i petites empreses, el seu model i orientació de negoci,
cap a especialització en peça, en sèries curtes, diversificant amb altres sectors, treballant
nous models de negoci.

Primeres conclusions
3- Els motlles i matrius i els seus utillatges juguen una funció clau en els processos de
transformació metàl·lica i tenen una importància estratègica, ja que del bon disseny d'aquests
utillatges en depèn, en gran mesura, la competitivitat i especialització del producte final.
Es tracta d'empreses familiars molt petites, amb un alt coneixement i una gran tradició en el
sector que, per diversos factors (dificultats en la successió familiar, falta de cultura metall
mecànica en les noves generacions reflectida en el baix nombre alumnes FP en la matèria, manca
de ma d'obra altament especialitzada, etc), poden anar desapareixen en molt poc temps.
Per la cadena de valor del sector seria un problema important que afectaria la competitivitat de
la cadena i que cal treballar, garantint la continuïtat i competitivitat del sector.
4- La importància del pes dels llocs de treball de baixa qualificació, on la formació reglada no
encaixa, planteja l’oportunitat de desenvolupar cicles formatius més pràctics (FP dual, etc).
5- La gran majoria de relacions interempresarials són de subministrament, en les quals la
col·laboració i les activitats de desenvolupament conjunt, tenen menys pes. Una major
col·laboració entre baules incrementa la competitivitat.
6- Les empreses estan centrant els seus desenvolupaments de futur en solucions per a sectors
coneguts i en els seus productes actuals. Es poden treballar propostes d’innovar en producte,
desenvolupant producte propi i estudiant com treballar nous sectors.

Moltes gràcies

