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•Revisão , nacional e internacional da literatura, sobre os serviços OTT e o seu
impacto no sector das comunicações eletrónicas

•Análise das estratégias seguidas pelos principais intervenientes no sector em
Portugal e no panorama internacional

•Análise da evolução de consumos de serviços OTT e respetivo impacto na oferta e
procura

•Aferição sobre a percepção do consumidor sobre o operador de rede versus os
operadores dos serviços OTT

•Identificação e análise das potenciais relações de complementaridade e
substituibilidade entre serviços OTT e serviços de comunicações eletrónicas

•Avaliação da necessidade de intervenção regulatória face ao panorama atual,
apresentando as principais linhas orientadoras tendo em conta a visão dos
intervenientes neste sector.
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Definição de serviços OTT

Consideram-se serviços, aplicações e conteúdos OTT (genericamente
designados por serviços OTT) aqueles disponibilizados através da Internet
“aberta” e com base na interligação IP. (1)

(1) De acordo com a definição de serviços OTT adotada na Nota Explicativa que acompanha a Recomendação de 2014 da CE sobre
mercados relevantes (nota de rodapé 27, pág. 16): "An OTT service provides a product over the internet bypassing the traditional
distribution channels, such as for example messaging services, or unmanaged VoIP".



Estudo sobre Serviços de Aplicações e Conteúdos (“Over the Top” – OTT)

Serviços OTT e setor das comunicações
eletrónicas

42,4% - Taxa de Penetração da Internet

67 biliões (estimativa Mensagens IP )

6,4 biliões (estimativa SMS)

Ano 2018 - Mundialmente

28,2% - Taxa de Penetração de smartphones

Presente - Mundialmente

• Receitas dos operadores de redes
de comunicações eletrónicas desde
2008 em declínio

• Apesar do aumento do número de
assinaturas de banda larga as
receitas médias por utilizador dos
serviços de rede fixa e móvel
encontram-se a decrescer

Presente - Europa

Baldry, Steingröver e Hessle (2014) estima que um
aumento de 10% na taxa de penetração dos
smartphones é acompanhado pela redução das receitas
dos serviços de voz e SMS, no caso holandês, entre 0,5
e 0,6%. [2]

Os operadores de redes beneficiam com a inovação ao
nível de novas aplicações e conteúdos por parte dos
prestadores de serviços OTT e, por sua vez, estes
últimos beneficiam com as melhorias das
infraestruturas de rede. [7]
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• A utilização dos serviços de aplicações e conteúdos OTT encontra-se em
franco crescimento, sobretudo [70]:

– No escalão etário até aos 34 anos.

– Nos escalões de rendimento mais elevados.

– Nos indivíduos com nível de escolaridade médio ou superior.

• Quarto trimestre de 2014 foram enviados menos 8,1% SMS e o volume de
receitas acumuladas dos serviços a clientes decresceu 12,3% face ao período
homólogo, atingindo os 1.756 milhões de euros (fonte: ANACOM, 2015). [5]

• As receitas totais da MEO, NOS e Vodafone caem de 5.339 milhões de euros
em 2010 para 5.070 milhões de euros em 2013, apesar do aumento no
consumo de dados e no número de utilizadores. (Fonte: Relatório e Contas da MEO,

Vodafone e NOS, anos 2010-2013)

Serviços OTT e setor das comunicações
eletrónicas - Portugal



Estudo do lado da oferta
Entrevistas em profundidade
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Definição de Serviços OTT

Maioria dos entrevistados concorda com a definição de OTT
no contexto de entrevista:

Um serviço OTT é a disponibilização de produtos, serviços, 
aplicações ou conteúdos, por Internet aberta podendo 
alguns deles ser considerados concorrentes ou substitutos 
dos serviços de comunicações eletrónicas tradicionais

O acesso aos serviços OTT pode ser efetuado através de 
computadores, smartphones, tabletes, consolas ou 
televisores.

Para um conjunto das opiniões faz mais 
sentido:

Um serviço  OTT é a disponibilização 
de  produtos, serviços, aplicações ou 
conteúdos por Internet  fornecidos 
de forma independente do operador 
que possui a rede

O acesso aos serviços OTT pode ser 
efetuado através de qualquer     
dispositivo ligado à Internet

Relativamente aos diferentes tipos de serviços OTT, algumas entidades não concordam que certos 
conteúdos/aplicações sejam percecionados como serviços OTT



Estudo sobre Serviços de Aplicações e Conteúdos (“Over the Top” – OTT)

Estratégia e Economia do negócio

Prestadores de serviços OTT

• As suas receitas advêm sobretudo da 
publicidade e da subscrição paga de 
alguns serviços

• Novo elemento no ecossistema que veio 
agitar o status quo  do setor - Trazem ao 
mercado inovação   e tecnologia

• São serviços muitos utilizados, estimando-
se um aumento de consumo na ordem dos 
37%* nos próximos  12 meses

Protagonizam uma mudança de paradigma no setor das 
comunicações eletrónicas 

Consome-se mais serviços OTT em detrimento dos serviços 
tradicionais:

Maior número de utilizadores 
literatos em tecnologia

Não têm um custo para o 
utilizador final

A inovação constante gera 
novos apelos de consumo

As redes de Nova Geração 
garantem a qualidade 

Aumento de penetração dos 
telemóveis inteligentes e o acesso 
mais facilitado à tecnologia 
(tabletes)

Maior número de 
pontos de acesso de 
Internet gratuita

* Média da estimativa de crescimento dos serviços OTT em Portugal fornecida pelos entrevistados que conseguiram quantificar a evolução (11 entidades).
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Estratégia e Economia do negócio
Prestadores de serviços de comunicações 

eletrónicas 

• Deixaram de ser o elemento principal do 
ecossistema para assegurar também os serviços de 
terceiros junto do utilizador final

• Possuem uma menor receita de mensalidades (flat 
rating) e um maior custo associado ao investimento 
contínuo na rede

• Possuem um consumo de tráfego desajustado  com 
a realidade de utilização – Os consumidores estão a 
fazer uso do flat rating para além do previsto

• Os seus serviços de SMS e voz têm sofrido um 
declínio de consumo

• Fazem um esforço financeiro para respeitar as 
regras da privacidade e proteção de dados 

Utilizador final

• É o elemento mais beneficiado pelos preços 
mais baixos, pela maior opção de escolha e 
maior convenience (pode usufruir dos serviços  
em qualquer lugar e a toda a hora através de 
uma multiplicidade de dispositivos)

• Possui tarifários cada vez mais apelativos a nível 
de preço e serviços

• Tem acesso a serviços cada vez mais 
inovadores e tecnológicos sem pagarem mais 
por isso

• Participam na política pública do desenvolvimento 
do cinema e do audiovisual nacional
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Estratégia e Economia do negócio

Prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas 

Prestadores de serviços 
OTT

Consideram que existe uma grande reserva 
em termos de futuro uma vez que a exigência 
maior dos conteúdos face a um menor 
encaixe das receitas pode colocar em causa o 
investimento em termos de capacidade da 
rede (aumentando a probabilidade de 
congestionamento).

O investimento que realizam a 
nível de otimização de tráfego, 
com recurso à tecnologia, faz com 
que os dados ocupem cada vez 
menos largura de banda.

A perceção que existe é que geram 
aumento do volume de dados 
beneficiando o operador e pagam   
os custos de interconexão 

A perceção que existe é a de que não 
possuem nenhuma contrapartida. No 
entanto, têm a seu cargo o 
investimento na rede

São os responsáveis das redes de nova geração 
(que asseguram a qualidade  do tráfego). 

As parcerias que existem são 
acordos não comerciais
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Estratégia e Economia do negócio

Estratégia global

SEGUIR A INOVAÇÃO E NÃO BLOQUEAR

Em Portugal e de acordo com a maioria dos Operadores entrevistados, o aumento dos 
tarifários praticados não aparece como uma solução estratégica:

Os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas possuem, ou estão a 
desenvolver, OTTs próprios no sentido de criar/gerar diferenciação no mercado.

De acordo com algumas entidades reguladoras como a ANATEL e a ACM, a estratégia 
seguida pelos operadores nos seus países passam por estabelecer franquias de planos de 
dados (por gigabytes) - quem utiliza mais paga mais. Desta forma os operadores 
conseguem manter as redes com qualidade de serviço.

Seria um retrocesso no 
mercado que o consumidor 
veria de mau agrado

Se refletir a posição de um 
operador, os clientes migram 
para a concorrência

Se refletir a posição de todos  
os operadores, o regulador 
poderia classificar a iniciativa 
como uma ação concertada e 
atuaria em consonância.
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Estratégia e Economia do negócio

Para os operadores de redes de comunicações eletrónicas deve-se diferenciar o âmbito de 
atuação de cada OTT e não classificá-los a todos como serviços da sociedade de informação

Todos os serviços considerados como substitutos (ou possíveis substitutos) dos serviços de 
comunicação eletrónicas tradicionais deveriam respeitar um quadro normativo onde:

• O regulador incentivasse 
um compromisso entre 
quem distribui (prestadores 
de serviços de 
comunicações eletrónicas) 
e quem possui serviços 
para distribuir (prestadores 
de serviços OTT) no sentido 
de criar valor ao modelo de 
negócio - quer seja pelo 
lado da receita quer seja 
pela redução de custos

• Os prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas e os 
prestadores de serviços OTT 
tivessem de respeitar as mesmas 
regras a nível da privacidade e 
proteção de dados e dos direitos 
de propriedade intelectual

• Os prestadores de serviços 
de comunicações eletrónicas 
e os prestadores de serviços 
OTT partilhassem os 
mesmos encargos a nível dos 
sistemas de apoio e de 
obrigações de cada país 
(nomeadamente a nível do 
cinema e do audiovisual)

Intervenção regulatória



Estudo do lado da procura
Questionários online aos utilizadores de serviços OTT
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Caraterização da população de utilizadores de 
Internet

Existe uma maior predominância de utilização de Internet na faixa etária dos 16
aos 34.
Outros dados (caraterização da amostra) - 60% dos inquiridos estão
empregados, 58% têm o ensino secundário e cerca de 55% da população
inquirida aufere de um rendimento entre os 486 e 1455 euros.

Mais de 55 anos

1 6-34 anos 42,7 % 42,7 % 42,7 %

35-54 anos 40,3% 40,3% 40,3%

1 7 ,0% 1 7 ,0% 1 7 ,0%

Masculino 50,1 % 50,1 % 50,1 %

Feminino 49,9% 49,9% 49,9%
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Diferenças estatisticamente significativas.

Meo

NOS

Vodafone

Cabovisão

23,3%

4,5% 4,6% 4,4%

38,4% 39,2% 37,5%

37,2%

19,9%

39,4%

16,8%

34,8%

Operador do pacote de telecomunicações

A quase totalidade dos utilizadores de Internet possui um pacote de
telecomunicações (99%), sendo a Meo e a NOS os principais operadores.
¼ dos utilizadores de Internet apresenta um gasto médio mensal com o
conjunto de telecomunicações a rondar o intervalo entre 50 e 69,99 euros.
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Utilização dos grupos de serviços OTT

Os serviços OTT mais utilizados são os motores de busca, seguidos pelas redes
sociais, independentemente do dispositivo utilizado.

Diferenças estatisticamente significativas.
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VOIP

• Skype

• Facebook
Messenger

• WhatsApp

Mensagens 
Instantâneas

• Facebook
Messenger

• Skype

• WhatsApp

Serviços de 
audiovisual

• Youtube

• Spotify

• Vimeo

Redes sociais

• Facebook

• Instagram

• Linkedin

Partilha e 
armazenamento 

de ficheiros

• Dropbox

• Google Drive

• OneDrive

Motores de busca 
e serviços de 

comércio 
eletrónico

• Google

• OLX

• Wikipedia

Utilização dos grupos de serviços OTT – TOP 3
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Utilização dos grupos de serviços OTT – Motivos 
de adesão TOP 3

VOIP

• Facilidade de 
acesso ao 
serviço

• Funcionalidades 
do serviço1

• Número de 
pessoas que já 
estão ligadas ao 
serviço

Mensagens 
Instantâneas

• Facilidade de 
acesso ao 
serviço

• Funcionalidades 
do serviço2

• Número de 
pessoas que já 
estão ligadas ao 
serviço

Serviços de 
audiovisual

• Funcionalidades 
do serviço3

• Qualidade do 
serviço

• Preço

Redes sociais

• Número de 
pessoas que já 
estão ligadas ao 
serviço

• Funcionalidades 
do serviço

• Qualidade do 
serviço

Partilha e 
armazenamento 

de ficheiros

• Funcionalidades 
do serviço

• Qualidade do 
serviço

• Utilização do 
serviço em 
qualquer 
dispositivo

Motores de 
busca e serviços 

de comércio 
eletrónico

• Funcionalidades 
do serviço

• Qualidade do 
serviço

• Rápida resposta 
ao pedido de 
informação

1 Chamadas de vídeo, chamadas de grupo, personalizar nome e fotografia do utilizador.
2 Envio de fotos, envio de vídeos, envio de mensagens de voz, criação de grupos de conversa, conhecer o status dos 
outros utilizadores, personalizar nome e fotografia do utilizador.
3 Escolha de conteúdos a visualizar, possibilidade de visualizar os conteúdos em vários locais e dispositivos, 
conteúdos não disponíveis na TV.
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Tempo médio de utilização de serviços OTT

34,6
40,6

45,5
48,9

55,8 58,5

68,4
70,9

41,6

50,7

59,8
64,5

73,3

81,2
85,8

92,2

28,2 26,6 26,0 28,3

64,5 62,8 63,2
69,5

0
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Dia útil: 7 às 19h Dia útil: 19 às 7h FDS: 7 às 19h FDS: 19 às 7h

VoIP Mensagens instantâneas
Serviços de audiovisual Redes sociais
Partilha e armazenamento de ficheiros Motores de busca e serviço de comércio eletrónico

Globalmente o tempo médio despendido na utilização de serviços OTT é
superior aos fins de semana, especialmente no período das 19h às 7h. As redes
sociais são as que apresentam uma maior expressão de tempo dedicado
(atingindo uma média de 92 minutos de utilização num dia de fim de semana
no período das 19h às 7h).
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Tempo de utilização de Internet fixa e móvel por
serviço OTT (média diária em minutos)

A Internet fixa é a mais utilizada por parte dos consumidores de OTT,
independentemente do dispositivo.

Mot ore s de  busca

P a rt ilha  e  a rmazenament o de  f iche iros

Voip

Mensagens Inst ant âneas

14,0

26,1

7,8

20,8

Int e rne t  Fixa

12,2

108,6

Audiovisua is

Int e rne t  Móve l

5,8

Redes S oc ia is

Quadro  5.2.5.8 - Tempo  de  utilização  de  Interne t mó vel e  de  Interne t fixa  po r s erviço  OTT (média  diária  em minuto s )

85,4

71,1

102,2

88,3

135,7

48,1 42,6

20,1

Int e rne t  Móve l

23,2107,5

103,7

159,7

17,0

8,0

13,5

3,3

8,6

52,4

133,9

19,4

11,5

13,5

28,3

Int e rne t  Fixa

69,4

66,3

70,9

Int e rne t  Móve l

110,2

Int e rne t  Fixa

72,3

22,1
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Satisfação com o operador de rede fixa e móvel

Os níveis de satisfação com os operadores de Internet fixa e móvel têm 
valorizações sempre acima dos 7 pontos

- - -

No decorrer do estudo, os inquiridos foram questionados relativamente à satisfação

global com o operador de Internet fixa (quadro 5.2.4.1) e com o operador de

Internet móvel (quadro 5.2.4.2). Para esta avaliação foi utilizada uma escala de 1 a

10, onde significa muito insatisfeito e 10 muito satisfeito .

7 ,7 7 ,7

6,6*

NS/NR

MEO 7 ,5 7 ,5 7 ,5

NOS 7 ,7

7 ,3

Outro 7 ,0* 7 ,0*

7 ,2

8,3 8,3

Cabov isão 7 ,2

Vodafone 8,3

-

MEO 7 ,4 7 ,4 7 ,5

NOS 7 ,6 7 ,8 7 ,6

Phone-ix - -

7 ,4 7 ,9

Moche 7 ,4* 5,8* 7 ,6*

Vodafone 7 ,8

7 ,5 9,0* 7 ,5

Ly camobile 5,2*

6,6* 1 0,0* 6,1 *

5,0* 6,0*

Yorn

NS/NR - -

Continente Mobile 6,0* 6,0* -

UZO

Outro 8,3* 7 ,3* 8,3*

-

Principais motivos de satisfação com o 
operador

• Cobertura e velocidade

• Adequação dos tarifários

• Preços

Satisfação rede fixa Satisfação rede móvel

Principais motivos de insatisfação  com o 
operador

• Qualidade do serviço/ Falhas técnicas

• Preços/ Mensalidade/ Promoções

• Qualidade da rede/ Cobertura*: Base amostral menor do que 30
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Satisfação com os serviços OTT
Consumidores satisfeitos com os serviços OTT, atribuindo-lhes valorizações sempre acima dos 7,6 pontos

“Quebras de ligação” é um  dos principais motivos de insatisfação e é transversal à utilização de todos os 
serviços OTT

“Excesso de publicidade”

“Políticas de privacidade”

“Insegurança da informação”

“Qualidade do serviço /qualidade dos resultados de busca”

“Delay na transmissão de dados”

Motivos de insatisfação

Voz Vídeo

Global 7,7 7,6 8,3 8,2 7,9 8,3 8,8

Computador 7,8 7,7 8,3 8,3 7,9 8,3 8,8

Telemóvel inteligente 

/ Tablete
7,7 7,6 8,3 8,2 7,9 8,2 8,7

Motores de 

busca e serviços 

de comércio 

eletrónico

VOIP Mensagens 

instantâneas

Serviços 

audiovisuais
Redes sociais

Partilha e 

armazenamento 

de ficheiros
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Qualidade percecionada por período do dia

Como causas de maior insatisfação da qualidade do serviço de Internet
aquando a utilização dos serviços OTT, surge o acesso lento, quebras/
interrupções e perdas de acesso.
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Ocorrência de falhas durante a utilização do 
serviço OTT

Segundo a perceção dos utilizadores, as falhas ocorridas são
maioritariamente da responsabilidade do prestador de serviço de acesso à
Internet.

Global Computador
telemóvel inteligente 

/ Tablete

VOIP 49,7% 48,5% 51,0%

Mensagens instantâneas 37,8% 36,6% 39,1%

Serviços audiovisuais 48,3% 43,6% 54,0%

Redes sociais 48,0% 43,0% 53,7%

Partilha e armazenamento de ficheiros 18,9% 15,3% 23,5%

Motores de busca e serviços de comércio eletrónico 32,6% 31,6% 33,8%

Uma considerável proporção de indivíduos experienciam ocorrência de falhas
durante a utilização dos serviços OTT, sendo a partilha e armazenamento de
ficheiros o serviço que menos queixas apresenta.
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Evolução do consumo de serviços OTT (total de 
minutos por dia) – Global

A utilização de serviços OTT, via smartphone / 
tablete é a que apresenta a maior estimativa de 

crescimento, 11%.
A crescente penetração destes dispositivos no 

mercado poderá estar na origem destes 
resultados.
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Evolução do consumo de serviços OTT (total de 
minutos por dia)

São as redes sociais, os motores de busca e as 
mensagens instantâneas que lideram no que respeita ao 

número de minutos despendido

0,0

200.000.000,0

400.000.000,0

600.000.000,0

800.000.000,0

1.000.000.000,0

1.200.000.000,0

1.400.000.000,0

1.600.000.000,0

1.800.000.000,0

Presente Futuro Presente Futuro Presente Futuro Presente Futuro Presente Futuro Presente Futuro

VoIP Mensagens instantâneas Serviços audiovisuais Redes sociais Partilha e armazenamento de
ficheiros

Motores de busca e serviço
de comércio eletrónico

13%

7%

10%

3%

15%

8%



Estudo sobre Serviços de Aplicações e Conteúdos (“Over the Top” – OTT)

Evolução do consumo de serviços OTT (média 
de minutos por dia por utilizador)

Consumo futuro 1 37 ,5 min/dia 1 48,3  min/dia 1 24,4 min/dia

1 29,4 min/dia 1 42,5 min/dia 1 1 3,6 min/dia

Telemóvel inteligente / 

Tablete

VOIP

Mensagens instantâneas

Serviços audiovisuais

Redes sociais

Partilha e armazenamento de 

ficheiros

Motores de busca e serviços de 

comércio eletrónico

Consumo futuro 61 ,6 min/dia 59,9 min/dia 63,8 min/dia

Consumo atual

Consumo atual 55,9 min/dia 55,7  min/dia 56,1  min/dia

1 61 ,8 min/dia 1 7 3,1  min/dia 1 48,2 min/dia

Consumo futuro 1 64,7  min/dia 1 7 5,4 min/dia 1 51 ,9 min/dia

Consumo futuro 1 1 0,0 min/dia 1 1 8,8 min/dia 98,8 min/dia

Consumo atual

Consumo atual 1 02,2 min/dia 1 1 1 ,7  min/dia 90,3  min/dia

1 24,3  min/dia 1 24,5 min/dia 1 24,0 min/dia

Consumo futuro 1 29,2 min/dia 1 28,2 min/dia 1 30,3  min/dia

Consumo futuro 88,2 min/dia 82,2 min/dia 95,3  min/dia

Consumo atual

Consumo atual 83,3  min/dia 7 8,1  min/dia 89,5 min/dia

Global Computador
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É nas 
mensagens 

instantâneas 
que o serviço 

tradicional  
(SMS) perde 
maior quota 
de mercado, 

apesar de 
continuar a 

ser o 
preferencial

Consumo de serviços OTT versus serviços
tradicionais

82,4% 13,5% 86,5%
M etade do preço do 

serviço tradicional

73,3%

OTT Tradicional

VoIP
Mensagens 

Instantâneas
Audiovisual

OTT Tradicional OTT Tradicional

3,8% 96,2% 7,6% 92,4% 5,5% 94,5%

10,6% 89,4% 17,6%

92,7% 13,7% 86,3% 10,2% 89,8%7,3%

Dobro do preço do serviço 

tradicional

Igual ao preço do serviço 

tradicional

Consumo atual 21,8% 78,2% 32,6% 67,4% 26,7%

Principal motivo associado à utilização de serviços OTT é o preço baixo ou sua ausência.

A partir do momento que o serviço 
OTT passa a ser pago é notória a 

quebra de consumo deste em prol 
do serviço tradicional

Utilização exclusiva de 
serviços OTT se…

Melhoria da qualidade das chamadas 
por serviço VoIP

Melhoria da qualidade dos serviços de 
Internet móvel

Melhoria da qualidade dos conteúdos 
dos serviços audiovisuais.
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Serviços OTT Gratuitos / Pagos

6,2% 4,6% 7,6% 5,1% 8,1% 5,7% 3,5% 7,3% 4,4% 8,1% 6,8% 5,8% 8,0% 6,0% 8,2%
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Global Computador Telemóvel inteligente/ tablete

Estaria disposto a pagar

Valor máximo

Diferenças estatisticamente significativas.



Principais conclusões / Linhas 
orientadoras
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Principais Conclusões

Consumidores

•Tendência crescente na utilização de serviços 
OTT

•Satisfeitos com  a atual qualidade da rede  
fornecida pelo operador e satisfeitos  com os 
serviços OTT

•Não estão dispostos a pagar pela utilização 
dos serviços OTT

•Continuam a utilizar maioritariamente os 
serviços tradicionais

Operadores de rede 
/Prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas

•Diminuição de receitas

•Para garantir a qualidade de serviço dizem 
ter que investir em infraestruturas

•Dificuldade em manter o princípio de 
neutralidade caso não haja esse investimento

•Querem uma partilha de custos com os 
operadores de OTT, uma vez que estes  são 
os principais responsáveis pela maior 
necessidade de largura de banda

Prestadores de serviços OTT

•Aposta contínua na inovação, contribuindo 
para a maior utilização da Internet 
(externalidades)

•Otimização dos serviços que oferecem ao 
nível da redução da ocupação de largura de 
banda

•Pagamento de ligações de interconexão aos 
operadores

•Serviços maioritariamente não pagos 
diretamente pelo consumidor
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Level playing field
Construção de um quadro regulamentar com aplicação de regras transversais aos operadores de rede 

e prestadores de alguns serviços OTT (privacidade, proteção de dados, direitos de propriedade 
intelectual,…).

Simplificação das regras aplicadas aos 
operadores de comunicações eletrónicas / rede.

Encorajamento da contínua inovação
Os operadores de redes beneficiam com a 

inovação ao nível de novas aplicações e 
conteúdos por parte dos prestadores de 

serviços OTT e, por sua vez, estes últimos 
beneficiam com as melhorias das 

infraestruturas de rede.

Inovação
Consumidor
Qualidade

Linhas Orientadoras
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