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Cloudflare escolhe Portugal
para novo centro europeu
Lisboa esteve numa lista de 46 cidades. E saiu "claramente vencedora". A principal
razão dada pela Cloudflare para instalar o seu segundo centro na Europa em Lisboa
foi o talento. Até porque é um centro que será preenchido no essencial por engenheiros.

A Cloudflare vai instalar um centro de engenharia em Portugal para o qual vai recrutar principalmente engenheiros.
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ACloudflare,

de tecnologia
altamente especializada,
escolheu Portugal para
instalar o segundo polo

europeu. Com sede em São Francis-

co, a Cloudflare é a nova conquista
de Portugal na área dos centros de

serviços e de desenvolvimento de

software. Aempresa arrancará, ago-

ra, com o recrutamento em Portugal,
onde espera ter, no final do próximo
ano, uma estruturaj á na casa dos três

dígitos, o mesmo é dizer em tomo dos

100 trabalhadores.

John Graliam-Cumming CTO
("chief tecnology officer") da

Cloudflare, virá para Portugal em

agosto para tom ar conta do centro de

Lisboa, que será o segundo da empre-
sa norte-americana na Europa. Já
tem um em Londres. Na Europa,
Médio Oriente e África (EMEA) a

empresa tem 230 trabalhadores, ten-
do crescido a equipa, do primeiro tri-
mestre de 2018 até ao final do segun-
do trimestre de 2019, 87%. Ao Negó-
cios, John Graham-Cumming real-

ça que o crescimento de Londres mo-
tiva a empresa na sua chegada a Por-

tugal. "Vamos fazer crescer esse es-

critório muito rapidamente", tal
como "fizemos crescer Londres". O
centro em Portugal será de desenvol-

vimento e suporte técnico, nomea-
damente ligado à cibersegurança. A
grande maioria dos trabalhadores se-

rão, por isso, engenheiros. "Não é um
centro comercial", assegura o mes-
mo responsável, sendo os recursos
humanos o principal investimento.

Vencedora clara
Tudo começou há cerca de um ano,
altura em que a Cloudflare começou
a pensar abrir um novo escritório na

Europa. "Fizemos uma pesquisa e

olhámos para 46 cidades e Lisboa foi

a vencedora clara."

O que fez de Lisboa uma vence-
dora clara? John Graham-
-Cumminggarante terem sido "vá-

rias razões". E explica-as: "Portugal
tem um grande talento de engenha-
ria, e é amigável do ponto de vista da

imigração". Por outro lado, "havia

uma grande diáspora de portugue-
ses que gostariam de voltar a Portu-

gal e é interessante recrutá-los".

Mas o mesmo responsável as-

sume que Portugal, "além de ter
boas hipóteses de trazer pessoas

para o país - Lisboa é um local bom

para viver, assim como Portugal no

geral, e os vistos são fáceis -, e de

muitas pessoas estarem dispostas a

voltar, tem também um bom talen-
to local". John Graham-Cumming
revela-se mesmo "impressionado"
com "a qualidade das pessoas" no

tempo - e tem sido muito nas suas

palavras - que tem passado, nos úl-
timos meses, em Portugal. As uni-
versidades, nomeadamente o Insti-
tuto Superior Técnico, "produz
muito bons alunos". Não se cansa,
também, de referir o regresso de

pessoas que saíram de Portugal por
causada crise financeira e que "que-
rem voltar a casa". "Temos esperan-

ça de poder trazer alguns deles para
cá", salienta, não mencionando o

programa de incentivo que o Gover-

no lançou para fazer regressar esses

quadros qualificados.
Em Londres o centro da

Cloudflare tem cerca de 20 nacio-

nalidades. "Não sei qual será o 'mix'

em Portugal. Serão maioritaria-
mente portugueses mas com mui-

tas outras nacionalidades." O recru-
tamento vai agora iniciar-se.

Fuso e voo da TAP
A Cloudflare realça outros dois fa-
tores para que Lisboa tenha saído

vencedora de entre 46 cidades. Por
um lado, estar no mesmo fuso horá-
rio de Londres, "o que é importan-
te para nós". Ter mais uma hora
"criar-nos-ia problemas".

Finalmente a empresa realça a

existência de um voo direto de Lis-
boa para São Francisco, onde está a

sede da empresa, dizendo que tam-
bém pesou na balança. Todos os co-
laboradores da empresa vão à sede

para formação e ter um voo direto
"é a cereja no topo do bolo". ¦

éê
É uma estratégia que
arrancámos com mais
força a partir de 2015.
Os centros de serviço
e de desenvolvimento
de software há IO
anos não existiam
em Portugal.
Partiu de uma
estratégia planeada
e concertada
da AICEP.

ff



PERGUNTAS A LUÍS
CASTRO HENRIQUES
Presidente da Agência para o Investimento

e Comércio Externo de Portugal - AICEP

"80 centros representam
60 mil postos de trabalho"

A AICEP garante que continua a
lutar pela captação de investi-
mento na área de Serviços.

Os centros de desenvolvimento
não são projetos grandes em ter-
mos de valor de investimento
mas são importantes em termos
de recursos humanos. É uma es-

tratégia da AICEP focalizar-se
mais nestes centros?
É uma estratégia que arrancámos

com mais força a partir de 2015. Os

centros de serviço e de desenvolvi-

mento de software há 10 anos não
existiam em Portugal. Partiu de uma

estratégia planeada e concertada da

Agência. Ao identificarmos que o ta-
lento é um fator de competitivida-
de do país percebemos que também

podíamos estar neste jogo. Também

começamos a ter alguns casos de

sucesso a nível de centros de servi-

ços partilhados, e sentimos que éra-

mos extremamente competitivos e

conseguíamos subir na cadeia de

valor. É uma estratégia que tem sido

seguida há vários anos. É verdade

que não representa muito investi-

mento (capex), mas representa mui-

to emprego. Desde 2013 abrimos 80
centros e representam mais 60 mil

postos de trabalho.

Tendo em conta que isto não en-
tra muito para a formação bruta
de capital fixo, terá assim tanto

impacto?
Tanto ou mais. Primeiro porque

geram emprego altamente qualifi-
cado e exposto à economia global.
E, segundo, são autênticos centros

de "know-how", que têm tendência

para criar ecossistemas positivos. E

também são muito difíceis de reti-

rar aos países.

Se fosse uma fábrica facilmente

era deslocalizada?

Uma fábrica está normalmente

planeada para 25 anos. Agora, quan-
do tem um centro de "know-how"

montado, ao fim de 25 anos, é mui-
to difícil mexer centenas de pessoas
sobretudo de talento altamente

qualificado para outras geografias.
Mas para a AICEP seja industrial, seja
de serviços, o investimento é posi-
tivo para o país e é importante ter
um portefólio diversificado. Neste

momento há uma consolidação na

angariação na área dos Serviços

para Portugal e vemos uma sofisti-

cação dentro dessa área, e isso é

uma vitória do talento português.

Ainda há espaço para mais?

Nós continuamos a trabalhar ati-

vamente e achamos que ainda po-
demos continuar a captar outros in-

vestimentos desta natureza. ¦



Engenharia portuguesa posta
à prova: "Estou verdadeiramente
impressionado"

A Cloudflare assume que um dos

principais motivos para ter esco-
lhido Portugal para instalar um
centro de engenharia foi a quali-
dade dos recursos humanos no

país. "Estou verdadeiramente im-

pressionado com a qualidade das

pessoas", salientou ao Negócios
John Graham-Cumming, que
será o responsável pelo centro de

Lisboa da empresa norte-ameri-
cana. Também o secretário de Es-

tado da Internacionalização, Eu-
rico Brilhante Dias, num comen-
tário escrito ao Negócios, realça
o "ensino de referência, especia-
lizado, que prepara recursos hu-

manos altamente qualificados",
referindo, ainda, como fator com-

petitivo de Portugal as "boas co-

municações ao nível das redes di-

gitais e, neste caso concreto, o re-

forço das linhas aéreas da TAP

para os EUA". Para o governan-
te, "reunimos internamente as

condições necessárias para aco-
lher mais e melhor investimento

mas, em simultâneo, reforçamo-
-nos como país 'plataforma', que
sabe receber e cria pontes para as

mais diversas geografias".
Também Luís Castro Henri-

que, presidente da AICEP, salien-

ta a questão dos recursos huma-

nos , dizendo que a captação des-

te investimento tecnológico mos-
tra "a capacidade de termos qua-
dros deste calibre e entram nesta

liga de competitividade". Quanto
à referenciada escassez de enge-
nheiros em Portugal, Castro Hen-

riques deixa um tom de otimismo,

jáque "há um interesse crescente

de alunos em formação em enge-
nharia, em áreas de software etc,
e isso, mais cedo ou mais tarde,
também vai começar a chegar ao

mercado". Por isso, acredita que
a médio prazo "o mercado vai fun-

cionar e vamos ter cada vez mais

jovens treinados". ¦ Am


