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São jovens, portugueses e estão na elite mundial dos empreendedores
 

URL:
http://rr.sapo.pt/noticia/43336/sao_jovens_portugueses_e_estao_na_elite_mundial_dos
_empreendedores

 
Cristina Fonseca e Tiago Paiva fundaram a Talkdesk e, agora, estão na lista dos jovens
empreendedores da revista "Forbes" Veja também: Português vive o "american dream" em Silicon
Valley Os portugueses Cristina Fonseca e Tiago Paiva estão entre os jovens empreendedores mundiais
em destaque, para a "Forbes". Os fundadores da Talkdesk integram a "30 under 30", a lista elaborada
anualmente pela revista norte-americana. Cristina e Tiago criaram a empresa, em Outubro de 2011.
Licenciaram-se em Engenharia no Instituto Superior Técnico. A Talkdesk tornou-se numa das "startup"
com maior crescimento de Silicon Valley, na Califórnia, onde estão instaladas as empresas
tecnológicas mais importantes do mundo. A Talkdesk permite a qualquer pequena e média empresa
montar um call center "em cinco minutos", a baixo custo. Em entrevista à Renascença, em Abril de
2013, Tiago Paiva contou a sua experiência nos Estados Unidos como jovem empreendedor de
sucesso. "É preciso trabalhar, arriscar e não desistir, porque vão falhar muitas vezes. A Talkdesk não
surgiu do dia para a noite", declarou Tiago Paiva.
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Fundadores da Talkdesk entre os "30 Under 30" da Forbes
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EM ATUALIZAÇÃO
Cristina Fonseca e Tiago Paiva são dois dos empreendedores sub-30 a manter debaixo de olho em
2016, segundo a Forbes. A solução que permite criar um call-center em “cinco minutos" nasceu em
2011.
 
 
Tiago Paiva e Cristina Fonseca tem 28 e 29 anos
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Os portugueses Cristina Fonseca e Tiago Paiva estão entre a lista “30 Under 30” de 2016, que a
Forbes publica anualmente para distinguir os jovens com menos de 30 anos que mais se destacaram
em várias áreas de negócio. Os portugueses que fundaram a Talkdesk em 2011 foram distinguidos
pelo trabalho que têm vindo a desenvolver em Lisboa e em Silicon Valley. E que permite às Pequenas
e Médias Empresas (PME) montar um call center “em cinco minutos”.
 
Cristina Fonseca tirou um mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática, no Instituto
Superior Técnico, e durante um ano esteve envolvida em vários projetos. Foi nessa fase que teve a
ideia de criar a Talkdesk e, juntamente com Tiago Paiva concorreu a um prémio de
empreendedorismo, que a levou para a norte-americana 500 Startups, durante seis meses.
 
Quatro anos depois, a startup que quer ajudar as PME a gerir telefonemas sem precisarem de instalar
um software específico ou equipamento de hardware soma cerca de 22,4 milhões de euros de
investimento. Só em 2015, os empreendedores levantaram cerca de 19,3 milhões de euros junto de
investidores internacionais como as sociedades de capital de risco norte-americanas DFJ (que já
investiu em nomes como o Skype ou a ChartBeat), a Storm Ventures e a Salesforce Ventures.
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