
O encontro entre dois unicórnios
Outsystems e Talkdesk

No palco do Portugal Digital Awards dois unicórnios de origem portuguesa a Outsystems
e a Talkdesk contaram a suas histórias e os desafios que representa o facto de nas últimas
rondas de investimento terem sido avaliadas em mais de mil milhões de dólares

AOutsystems recebeu cer
ca de 340 milhões e o ob

jectivo é crescer em alta
velocidade e acimados 70 actuais
porque acreditamos quevamos fa
zer uma empresa gigantesca no
Mundo como referiu Rui Pereira
co fundador eVP Digital Transfor
mation daOutsystems

Os cinco fundadores daOutsys
tems receberamo primeiro milhão
deeurosdeumfundode investimen
to holandês em Setembro de 2011

pouco depois do 11 de Setembro e
teve como primeiro cliente a Opti
mus quesefundiucomaZondando
origemàNos Mas até2010foiuma
travessia no deserto mas comboa
gente em Portugal que acreditouna
empresaTemsidoumcaminhocom
maisbaixosdoquealtos e alturasem
que tivemos dificuldades em pagar
salários contou Rui Pereira

Grande empresa mundial
Há sete anos que passamos a acre
ditarquepoderíamos serumagigan
tescaempresanoMundo pois temos
um produto de classe mundial diz
Rui Pereira Hoje têm mil pessoas
têm negócios em 33 países e 1200
clientes comcentros deengenharia
emLisboa Porto e Bragaedo pon
to devista de engenharia encontra
se talento e serviço

Há sete anos crescia a 10 15
emvezdos70 actuais Oquemos
tra que este negócio não é uma cor
ridamasumaultra maratona con
clui Rui Pereira

Este gestor afirmou ainda que
não háestratégiapara os próximos
três anos planeia se a seismeses e al
tera se emtrêsmeses oquetemim
pactona organização porquea ideia
dehierarquiadesapareceeporqueas
pessoas precisam de âncoras de es
tabilidadeeestas não existem

Referiu a importância da cultu
ra que é muito difícil de quantificar
em indicadores mas é fundamental

pois permite atrair talento marca a
forma de relacionamento com os

clientes Copia se estratégia e pro
dutos mas a cultura não é um ele
mentodistintivoecompetitivo

A rapidez da Talkdesk
ATalkdesk tem 100 milhões de dó

laresparapassardos actuais300en
genheirosparamilecontratarjámais
110 vendedores parao ReinoUnido
e nos EUA Já contam commais de

1400 clientes em 60 países são o
playerquenocontactcentremais ra
pidamente temcrescido

Há sete anos a Talkdesk surgiu
porque os fundadores queriam um
Mac Ganharam com umprotótipo
paraa criação de call centers digitais
e pouco depois eram convidados
para a conferência anual da Twilio
em São Francisco No final recebe
ram50mil dólares eumconvitepara
integrar duranteseismeses a acele
radora 500 startups para transfor
mar a ideia em empresaATalkdesk
nascia emOutubro de 2011 nos Es

tadosUnidos em SiliconValley
Um dos fundadores Tiago Pai

va ficou em São Francisco e Cristi
na Fonseca veio para Lisboa conti
nuar adesenvolver o produto Esta
foi talvez amelhordecisão quetoma
ram diz MarcoCosta general ma
nagerEMEAeresponsável pelaen
genharia e tecnologia da Talkdesk

Já na altura os concorrentes

eramde grande dimensão factura
vammais demil milhõesde dólares
Por isso fizeram as coisas de um
modo diferente Montar uma solu

çãodecontact centerdemoraentre
seis a nove meses a Talkdek faz em
semanas

Clientes nos EUA
Ogrosso docustomerbase estános
Estados Unidos Estão presentes
em São Francisco Salt LakeCity e
Londres onde encontram o talento

e aexpertíse no software as senice
marketing vendas

Em Lisboa e Porto está o I D

parafazerodesenvolvimentodopro
duto onde gastamos 50 das nos
sas receitas e isso reflecte se naevo

lução em termos de fixers todos os
anos acrescentamosmais coisas ao

nossoproduto diz MarcoCosta
Aplataforma é aberta e permite

a integração deparceiros tecnológi
cos como a Salesforce Oracle Mi
crosoft Lançaramtambémumasto
re para empresas que é uma plata
forma de aplicações como voice
anarytics workforce etc paraosque
os clientes possamtirarpartidades
sa tecnologia Como não podemos
controlar atecnologiacontrolamos
a experiência e a integração refere
MarcoCosta

Ofuturopassa cadavezmaispor
ser uma empresa de dados disse
Marco Costa Em 2018 aTalkdesk

processou 1 5biliões de interacções
tendoguardadocercade300 atribu
tos oquedá450biliõesdedados so
bre os clientes dos clientes da
Talkdesk Por isso como dizMarco
Costa osdadospodemseroenabler
de uma experiência crescente e do
crescimento do que pode ser a
Talkdesk2 0
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