
Diogo Mónica é um mini-Bill
Gates e já vale 3,6 mil milhões



'Mini Bíll Gates' português é sócio
de empresa que vale 3,6 mil milhões
'Square.' Diogo Mónica, hoje com 27 anos, preferiu apostar em trabalhar numa start- up em que acreditava a estagiar
nos gigantes Google ou Facebook. E acertou em cheio. A sua parcela da empresa já vale quase quatro milhões de euros

PEDRO SOUSA TAVARES

Diogo agradece o sucesso ao curso de Telecomunicações e Informática do Técnico

Imagine que, com 24 anos, acabado de con-
cluir o mestrado em engenharia de redes de
comunicação e com o doutoramento em cur-
so, tem em mãos convites para estagiar "uns
meses" numa de duas multinacionais: a Goo-

gle ou o Facebook. Agora, imagine que, já de-
pois de iniciar o processo de entrevistas, deci-
de declinar ambos os convites para apostar
numa nova empresa, também norte-ameri-
cana, mas a dar os primeiros passos. Parece
impossível, mas foi o que Diogo Mónica, hoje
com 27 anos, decidiu fazer . E o mínimo que
se pode dizer é que acertou em cheio.

A empresa, chamada Square e criada por
um dos fundadores do Twitter, Jack Dorsey,
comercializa uma tecnologia que permite fa-
zer pagamentos com cartões através dos sis-
temas iOS (da Apple) e Android
( ver texto em baixo) . Diogo, que
começou a trabalhar na sede de
São Francisco no início de 20 1 1 ,

é hoje o chefe da equipa respon-
sável por toda a plataforma de

segurança deste serviço. E a em-
presa, que em 2009 captava os

primeiros investimentos dos
chamados business angels, é

hoje um negócio avaliado em
3,67 mil milhões de euros. A Google e aApple
estão entre os gigantes que.segundo a im-
prensa norte-americana, equacionam a sua

aquisição. E o engenheiro português é dono
de uma pequena parte dela.

Parte do pacote salarial que o levou para os
Estados Unidos, em janeiro de 201 1, era uma
parcela- egiuZy- equivalente a "um pouco
menos de 0, 1 % " da empresa. Uma parcela
que parecerá modesta mas que, numa altura
em que mal começaram a internacionalizar-
se, e ainda não são cotados em bolsa, já equi-
vale a quase quatro milhões de euros. Mas
não foi no dinheiro que Diogo pensou quan-
do fez a sua aparentemente inconsciente op-
ção profissional. Queria trabalhar numa em-
presa "pela qual sentisse paixão" e onde pu-



desse fazer a diferença na sua área de
competência: "No Google e no Facebookeuia
ser uma gota num oceano de pessoas na área
de segurança. E na Square só havia uma pes-
soa a trabalhar na segurança na altura. Por-
tanto, sabia que ao juntar-me ia ser a segunda
pessoa na área da segurança e que ia fazer
tudo, começar do início, colaborar em todas
as áreas, e acabou por ser verdade." Ver cres-
cer a Square acabou por ser a melhor recom-
pensa desse trabalho: "Eu entreina Square no
início de 20 1 1 e éramos menos de 50 pessoas,
haviamenos de 12 engenheiros a trabalhar na
Square. Cabíamos todos numa sala. Agora há
mais de mil pessoas naquela empresa, os en-
genheiros não cabem em lado nenhum, te-
mos salões enormes para conferências".

Nada disso teria acontecido se Diogo não
tivesse impressionado a audiência de uma
conferência em San José, na Califórnia, em
2010, onde foi apresentar as suas ideias so-
bre o combate a bot nets, programas de
sq/iTwaremalicioso que criam redes de com-
putadores para atividades como o roubo de
informação de cartões de crédito. E muitos
não teriam ultrapassado as difíceis entrevis-
tas "altamente técnicas" a que são sujeitos
os candidatos a trabalhar nas empresas de
tecnologia de ponta. Mas Diogo não tem di-
ficuldades em reconhecer que também
houve felicidade envolvida na equação:
"Não se pode descurar a componente sorte",
admite. "Uma pessoa que diga que foi só es-
forço não está a dizer a verdade. Nove em
cada dez empresas start-up, na altura da

Square, falhavam."
O certo é que é preciso estar preparado

para aproveitar a sorte. E essa preparação o

engenheiro agradece ao curso de Telecomu-
nicações e Informática do Insti-
tuto Superior Técnico, onde se

formou, na mesma "fornada" de

empreendedores como Cristina
Fonseca, criadora da Talkdesk,
que já chegou a SilliconValley.
"Claramente o Técnico prepa-
rou-me para para estar ao mais
alto nível, para liderar equipas
na área da gestão de segurança.
Coisas que cá, na indústria, ain-

da nem sequer existem a este nível. Mas que
lá fora nos dão capacidade de aprender rapi-
damente e ter sucesso."

Hoje, ao contrário de muitos dos diplo-
mados portugueses, o futuro deste enge-
nheiro está cheio de possibilidades "su-
perinteressantes", desde continuar a "crescer
numa empresa que tem o potencial de estar
a seguir numa direção fenomenal" e onde
cumpre o "sonho de liderar uma equipa na
área da segurança", ou de um dia dar se-
quência ao mesmo espírito empreendedor
que o levou a seguir o caminho mais arrisca-
do. Ou que, ainda aluno de licenciatura, o

convenceu de que seria uma boa ideia espa-
lhar vários despertadores, todos programa-
dos para a mesmahora, pelo campus do IST
no Tagus Park, só para avaliar a reação de
professores e colegas.
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O quadrado que permite fazer pagamentos com o telefone

EMPRESA Fundada em2oo9por Jack Dorsey,
um dos criadores do Twitter, a Square é uma
empresa que criou um sistema que permite
fazer e receber pagamentos de cartões de
crédito e débito através de telemóveis e ou-
tros dispositivos móveis que usem os siste-
mas iOS (da Apple) ouAndroid.
Abase do sistema é um dispositivo quadra-
do (daí o nome: Square) que se introduz na
entrada de áudio do aparelho o qual, con-
jugado com uma aplicação informática,
permite fazer as transações. Tanto o dispo-
sitivo como a aplicação são distribuídos

gratuitamente, com a empresa a obter o seu
retorno de uma comissão cobrada sobre es-
tes pagamentos.

O alvo inicial do sistema foram os peque-
nos comerciantes, com dificuldade para ul-
trapassarem as exigências burocráticas dos
terminais de pagamento convencionais.

Após o registo, é possível utilizar o sistema
em 15 minutos. Atualmente, a Square já se

expandiu para grandes marcas, para o que
criou terminais (registadoras) mais sofisti-
cados. A Starbucks é um dos seus clientes.
Também já existe um sistema de transfe-
rências entre pessoas (peer-to-peer). Nos Es-
tados Unidos, a empresa conta já com cen-
tenas de milhares de clientes, estando em
fase de expansão para o Canadá e o Japão,
prevendo-se que chegue ao mercado euro-
peu em breve. Criada com o apoio de capi-
tais de risco, em 2009, a empresa está hoje
avaliada em cerca de 3,67 mil milhões de eu-
ros. A Google e a Apple contam-se entre os
gigantes que, segundo a imprensa norte-
americana, já se interessaram pela sua aqui-
sição. Deverá também ser cotada em bolsa
a curto /médio prazo.


