
Mercados externos pesam
20% do negócio da Gatewit
Empresa espera atingir nove milhões de facturação no final deste ano.

Com uma facturação de oito milhões de euros

em 2012 e uma previsão de nove milhões para
este ano, a Gatewit é uma referência no des-
envolvimento de soluções tecnológicas de

compras electrónicas em Portugal. Estando o

mercado nacional em fase de maturação, pelo
a aposta em novos mercados tem sido a sua

estratégia, tal como é a de outras empresas,
como é o caso da Vortal, outra das líderes do

sector da contratação pública electrónica. No

que diz respeito à Gatewit, a empresa tem

hoje escritórios em Portugal, Espanha, Brasil,
Estados Unidos, Reino Unido, México, índia e

China. "A internacionalização é chave para o

crescimento da Gatewit", frisa Pedro Vaz

Paulo, CEO, que assume que esta visão "tem
vindo a reforçar a estratégia de crescimento e

contribuído para-aumentar os níveis de com-
petitividade da empresa". Os mercados ex-
ternos representam cerca de 20% do volume

global de negócios, com Espanha e Brasil a se-

rem os países com maior peso. O objectivo é

que "representem uma fatia cada vez maior
no volume de negócios, e na facturação" .

Além dos mercados externos, a empresa
aposta na tecnologia e em recursos humanos
altamente qualificados. A tecnologia Gatewit
é 100% nacional e a empresa dá especial
atenção ao I&D. No início deste ano, investiu
cerca de 200 mil euros no desenvolvimento
de projectos de investigação nas áreas de tec-
nologia de informação e sustentabilidade
aplicáveis à actividade empresarial num pro-
tocolo de colaboração com o gabinete de In-
vestigação do Instituto Superior Técnico e

inaugurou o Centro de Competências, incu-
badora de conhecimento e tecnologia "que
servirá de apoio ao desenvolvimento de solu-

ções adaptadas ao processo de internacionali-

zação, representando um investimento de
três milhões de euros e a criação de 40 postos
de trabalho a três anos" . BR.C.

Aposta em novos
serviços
Pedro vaz Paulo assume que
a contratação pública tem
vindo a decrescer e que a

Gatewit tem combatido esta
realidade, "criando novos

serviços e produtos que
respondam a outras
necessidades das entidades
públicas". A empresa tem
ainda feito "uma aposta
cada vez maior no sector
privado que começa a

aperceber-se do valor
acrescentado que a

utilização de uma

plataforma electrónica de
gestão de compras poderá
ter na performance do

negócio", garante.


