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TECNOLO GIA

Investimento Novas empresas portuguesas de tecnologia já estão a atrair capital de risco internacional

Startups captam €150 mil 

“As startups de base tecnoló-
gica, científica e criativa devem 
estar orientadas para o merca-
do global. O mercado doméstico é 
exíguo e esta circunstância limita as 
perspetivas de crescimento, de inova-
ção, de networking e de parcerias em-
presariais. Com as potencialidades da 
internet e a mobilidade proporcionada 
pela aeronáutica, é um erro crasso 
desaproveitar as oportunidades do 
mercado global”, acredita João Rafael 
Koehler, presidente da ANJE — Associ-
ação Nacional de Jovens Empresários.

A nova vaga de tecnológicas portu-
guesas tem modelos de negócio pen-
sados para o mercado mundial e está a 
surfar a atual onda de entusiasmo que 
varre algumas cidades americanas e 
europeias. É, sobretudo, constituída 
por jovens graduados com vivências 
internacionais, que apanharam a crise 
e não arranjaram emprego estável.

Em contrapartida, há também um 
número crescente de jovens empre-
endedores estrangeiros que encaram 
com bons olhos arrancar com o projeto 
em Portugal. “O baixo custo dos trans-
portes aéreos, a qualidade de vida de 
cidades portuguesas, o bom clima, a 
proximidade com o mar (acesso fácil 
a desportos náuticos como o surf ou 
windsurf), são fatores que ajudam a 
fixação de talento jovem”, refere João 
Vasconcelos, fundador e diretor-exe-
cutivo da Startup Lisboa.

Como corolário, estão a surgir os 
primeiros casos de crescimento expo-
nencial. É o caso de Paulo Neves que 
criou a Farfetch, uma das maiores pla-
taformas de venda de artigos de moda 
pela internet. Outro exemplo é o de 
Carlos Silva que fundou a Seedrs, uma 
das maiores plataformas de financia-
mento por crowdfounding do mundo, 
com sede em Londres.     

As chamadas ‘saídas’ bem-su-
cedidas — vendas a multinacionais 
por valores significativos — ainda se 
contam pelos dedos de uma mão. Era 
preciso recuar anos para encontrar 
desfechos que proporcionaram en-
caixes de milhões como o da venda da 
Mobicomp à Microsoft em 2007 e o 
da venda da Chipidea à Mips (mais de 
€100 milhões). 

No último ano surgiram outros ca-
sos. No final de 2014, a  Anubisnet-
works, especialista em cibersegurança, 
foi vendida à americana Bitsight e a 
Fibersensing foi adquirida pela ale-
mã Hottinger Baldwin Messtechnik 
GmbH (HBM). Já este ano, a Bestables 
(sistema de reserva de restaurantes) 
foi vendida à Tripadvisor. 

O Expresso inicia esta semana a 
publicação de artigos das tecnológi-
cas mais prometedoras e que podem 
mudar a economia portuguesa nos 
próximos anos.

jramos@expresso.impresa.pt

Texto João Ramos  
e Margarida Fiúza  

Ilustração helder oliveira

As startups portu-
guesas de base tec-
nológica captaram 
no último ano mais 
de €150 milhões de 
capital de risco in-
ternacional, revela 
um levantamento 
da Beta-i. “O finan-
ciamento começa 
a não ser problema 
para alavancar as 
startups portugue-

sas com grande potencial de cresci-
mento”, defende Pedro Rocha Vieira, 
presidente e fundador desta associação 
de apoio ao empreendedorismo. No 
passado recente, com o crédito bancá-
rio fechado, apenas podiam recorrer 
aos limitados recursos financeiros das 
capitais de risco e dos business angels 
nacionais. Nos últimos dois anos tudo 
mudou. Agora já se financiam nas prin-
cipais praças financeiras (Londres ou 
Silicon Valley), como foram os casos 
recentes da Feedzai e da Talkdesk (ver 
textos página ao lado). E os fundos in-
ternacionais já se interessam de forma 
proativa. “Pela primeira vez, o capital 
de risco estrangeiro vê com bons olhos 
o investimento em startups sediadas em 
Portugal. Até há pouco tempo tinham 
que mudar a sede para o Reino Unido ou 
para os EUA”, refere Joaquim Sérvulo 
Rodrigues, presidente-executivo da ES 
Ventures. “Se conseguirmos ter 30 ou 
40 destas startups com sucesso no mer-
cado internacional, o perfil da economia 
portuguesa mudará em poucos anos”.

SEMEAR EUROS

100
milhões de euros foi o  
montante levantado no  
capital de risco pela Farfetch 

50
milhões de euros foi o montante 
global angariado por Feedzai (€20 
milhões), Talkdesk (€16 milhões), 
Uniplaces (€3,5 milhões), Veniam  
(€5 milhões), Unbabel (€3,8 milhões) 
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Talkdesk cresce no Silicon Valley 
mas cria software em Portugal
Fundada há quatro anos por dois ex-alunos do Instituto Superior Técnico já tem  
2000 clientes em 50 países. É uma das estrelas de Silicon Valley, a Meca da tecnologia
Cristina Fonseca, 27 anos, fundadora 
da Talkdesk, tem uma agenda imprevi-
sível. Altera com frequência a sua vida 
social por causa de uma teleconferên-
cia com um grande cliente internacio-
nal. Ou porque precisa de falar com o 
sócio, Tiago Paiva, 28 anos, presiden-
te-executivo e também fundador da 
Talkdesk que está em São Francisco, na 
Califórnia, num fuso horário de menos 
9 horas. A partir de Lisboa, Cristina 
dirige a fábrica de software da empresa 
que já inclui perto de 60 pessoas. 

Em Silicon Valley, sede oficial da 
Talkdesk, Tiago tem a seu cargo as 
tarefas comerciais e a relação com os 
investidores. Este nível de dedicação e 
total disponibilidade é o preço que es-
tes empreendedores têm de pagar pelo 
sucesso vertiginoso da Talkdesk. Em 
apenas três anos, esta startup já con-
seguiu conquistar 2000 clientes em 50 
países de todos os continentes, desde 
pequenas e médias empresas (PME) a 
grandes organizações. A maioria é dos 
Estados Unidos e inclui nomes sonan-
tes como a Chevrolet, Fitbit, Homejoy, 
Weather.com ou a Dropbox. E deverá 
conquistar a preferência da Coca-Cola. 
Em Portugal, já tem a Saphety e a Uni-
places como clientes. 

Todos foram seduzidos pela flexibili-
dade da plataforma de software na nu-
vem (SaaS — Software as a Service) que 
permite a qualquer empresa criar um 
centro de contacto telefónico em poucos 
minutos, eliminando grande parte do 
custo e do tempo de criação dos call cen-
ters tradicionais. “A nossa solução é sim-
ples e escalável permitindo aumentar 
rapidamente o número de posições de 
um centro de contacto e responder a si-
tuações sazonais e de pico, por exemplo, 
às necessidades de um retalhista na épo-
ca de Natal”, explica  Cristina Fonseca. 
Outras das características que seduzem 
cada vez mais clientes empresariais é o 
facto de a solução da Talkdesk integrar 
com a nova geração de aplicações de 
CRM (gestão de relacionamento com 
o cliente) como a Desk.com, salesforce 
ou SugarCRM. 

 Por todas estas razões, o conceito da 
Talkdesk tem vindo a entusiasmar os in-
vestidores de capital de risco do Silicon 
Valley. No final do ano passado, a em-
presa angariou perto de €2,5 milhões. 

Mais recentemente, no início de ju-
nho, para expandir o negócio e desen-
volver o seu sistema inovador de call 
center, a empresa fez uma nova ronda 
e ‘levantou’ mais €13 milhões junto do 
anterior investidor Storm Ventures 
e de um sindicato liderado pela DFJ, 
capital de risco que já investiu em no-
mes como o Skype, Box ou ChartBeat. 
“Grande parte deste dinheiro será in-
vestido no  desenvolvimento de novos 
algoritmos e novas funcionalidades 
multicanal”, revela Cristina Fonseca.      

Crescimento exponencial

Fundada em 2011 por estes dois ex-alu-
nos do Instituto Superior Técnico (IST), 
em três anos a Talkdesk  passou de seis 
para 25 colaboradores. Hoje emprega 
70 pessoas em Lisboa, São Francisco e 
no novo escritório de Portland (Oregon) 
e está em processo de recrutamento de 
mais 30 especialistas em tecnologias de 
informação, na maioria em Lisboa, em 
que procura mesclar recém-licenciados 
com quadros com alguma experiência 
nas área de engenharia, design web e 
suporte a cliente. “Até ao final do ano 
podemos ser entre 100 e 150 pessoas”, 
admite Cristina Fonseca. 

Fechou o ano de 2014 com um vo-
lume de negócios próximo dos €3,5 
milhões. A cofundadora da empresa 
antevê que o crescimento será expo-
nencial este ano e nos próximos anos, 
mas prefere não avançar com núme-
ros. Com um mercado potencial de 
software para call centers de €18 mil 
milhões a nível mundial, a empresa 
tem tudo para se tornar um unicórnio  

cionais. Preferiram apostar no desen-
volvimento de aplicações inovadoras 
em ambiente web. Em agosto de 2011 
decidem candidatar-se a um concurso 
lançado pela empresa Twilio. O objeti-
vo era desenvolver aplicações para um 
serviço de telefonia através de browser. 
Ganharam o concurso com o protótipo 
Talkdesk.

 A vitória  entusiasmou-os ainda mais 
e decidiram candidatar-se ao Twilio 
Fund que apoiava projetos que desen-
volvessem aplicações usando a tecnolo-
gia Twilio. Trabalharam intensamente 
no sentido de melhorar o protótipo. 
“Começámos a receber contactos de 
empresas a querer saber mais sobre o 
produto, incluindo da própria Google”, 
recorda Cristina Fonseca.

Pouco depois, em meados de setem-
bro, foram informados de que tinham 
sido selecionados como finalistas do 
Twilio Fund e foram convidados a par-
ticipar numa conferência em São Fran-
cisco para apresentação do Talkdesk.

 Mal tiveram tempo para fazer as 
malas e partir. Improvisaram um logó-
tipo em três horas (ainda é o utilizado 
atualmente pela Talkdesk) e os dois 
empreendedores apresentaram-se pe-
rante o júri de avaliação. A ideia foi 
bem recebida e o mesmo júri decidiu 
financiar o projeto. Posteriormente, 
Cristina e Tiago receberam várias pro-
postas para se juntarem a incubadoras 
de Silicon Valley. Decidiram aceitar a 
da 500Startups e participaram no final 
de 2011 num programa de aceleração. 

A Talkdesk arranca e começa a con-
quistar primeiros clientes. Cristina vem 
para Lisboa para  criar a fábrica de 
software. No início de 2012, a Talkdek 
tem uma contratação de peso, o expe-
riente Raoul Felix que é o atual chief 
technology officer (CTO).

Com os dados lançados, a empresa 
procurou captar clientes e atrair talen-
to. De agora em diante o céu é o limite.

João Ramos
jramos@expresso.impresa.pt

— startup de crescimento rápido que 
vale mais de mil milhões de dólares — 
e  até uma tecnológica de referência a 
nível internacional. 

O crescimento muito rápido não as-
susta Cristina Fonseca, que não des-
venda os planos que tem para o futuro 
da Talkdesk: ser comprada por outra 
empresa por muitos milhões ou uma 
entrada em bolsa. “É muito cedo para 
pensar nesses cenários”, defende a co-
fundadora da empresa. Porém, confes-
sa que neste momento gosta sobretudo 
de “ser empreendedora” e que não se 
está a ver na pele de uma gestora de 
uma grande empresa cotada em bolsa 
que trimestralmente tem de prestar 
contas a acionistas.

Espírito empreendedor

Quando acabaram a formação superior 
em engenharia de telecomunicações 
em 2009/2010 no Instituto Superior 
Técnico, Cristina Fonseca e Tiago Pai-
va optaram  por não aceitar ofertas 
de trabalho em consultoras interna-

Tiago Paiva e Cristina Fonseca nas instalações da Talkdesk em Lisboa

NÚMEROS

2000
clientes tem a Talkdesk,  
a maioria nos Estados Unidos

50 
países dos cinco continentes  
já usam a aplicação da  
Talkdesk através da internet

16,5
milhões de euros é o  
montante investido pelo  
capital de risco na Talkdesk

70
 é o número de colaboradores  
da Talkdesk. Até ao final do ano 
deverão ultrapassar uma centena

10
vezes é o multiplicador de 
crescimento exponencial  
da Talkdesk nos primeiros três anos

Um call center 
em 5 minutos

Instalar um centro de contacto 
telefónico numa empresa 
através de uma solução clássica 
é uma tarefa que normalmente 
leva algumas semanas e tem um 
custo inicial elevado em 
software e equipamento 
informático. A Talkdesk está a 
revolucionar este mercado 
porque propõe aos seus clientes 
uma plataforma que permite 
criar um call center na nuvem, 
bastando ter um computador 
pessoal e uma ligação à 
internet. Sem custos iniciais 
nem contratos de longo prazo.

PERFIS

Cristina Fonseca É licenciada 
em engenharia informática e 
telecomunicações pelo Instituto 
Superior Técnico em 2009/10.  
Hoje, com 27 anos, dirige as 
operações da Talkdesk em Portugal  
e está envolvida no recrutamento  
de talento para a fábrica de software.
Tiago Paiva Também se licenciou 
em engenharia informática e 
telecomunicações pelo Instituto 
Superior Técnico em 2009/10.  
Vive nos Estados Unidos, em São 
Francisco (Califórnia), onde dirige  
a sede oficial da Talkdesk e o 
escritório de Portland no estado 
vizinho do Oregon. É responsável 
pelas áreas comercial e relação  
com investidores.

 hões
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CAPITAL DE RISCO INVESTE 
€150 MILHÕES EM STARTUP  
Novas tecnológicas lusas estão a 
receber investimento de capital 
de risco estrangeiro para desen-
volver projetos para o mercado 
mundial. É o caso da Talkdesk, 
que em três anos conquistou 
2000 clientes em 50 países. E16


