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Háuns anos, se se quisesse com-
preender melhor umadoençaou
identificarumapatologia,erapre-
ciso recorrer às grandes enciclo-
pédias médicas. E com um dicio-
nário técnico ao lado para com-
preenderosconceitosdescritos.A
Take the Wind quis mudar esta
realidade.Atecnológicaportugue-
satemdesenvolvidoconteúdosdi-
gitais de comunicação naáreada
saúde que está a exportar para o
mundo,tudoapartirdeCoimbra.
“Esperamosexportar30%donos-
so negócio este ano”, disse Pedro
Pinto, presidente-executivo
(CEO)da TaketheWind.

Tudo começou em Janeiro de
2008. O ano emque “rebentou” a
crise não afectou o negócio da
“start-up”. “Em Março já tínha-
mos um projecto fechado” recor-
dou Pedro Pinto, fundador da
Take the Wind. O responsável
sublinhouqueemPortugalnãohá
concorrênciae,nomundo,reduz-
seaumuniversodepoucomaisde
30 empresas. O primeiro negócio
foi dedicado à epilepsia. “Isto foi
umainovaçãoparaacomunicação
dedicadaàindústriafarmacêuti-
ca”, acrescentou Pedro Pinto, em
entrevistatelefónicaaoNegócios.

O objectivo da Take the Wind
centra-senodesenvolvimentode
conteúdosdigitaisnasváriasáreas
da saúde quer para as farmácias,
hospitais, como para o consumi-
dorfinal.Ecomomaiorrigorpos-
sível, garantiu o gestor. “Temos
uma equipa científica” que tem
sidofundamentalnodesenvolvi-
mentodeaplicações,comoades-
envolvidaparaensinaro cidadão
comum a fazer um suporte bási-
co de vida, em caso de paragem
respiratória. Ou o vídeo de expli-
cação sobre o benefício de guar-
dar as células estaminais. Pedro
Pinto adiantou que agoraaapos-
tatem sido “em conteúdos desti-

nados ao paciente, com foco na
prevenção, com conteúdos espe-
cíficosparaocontrolodadoença”.

Neste momento, a Take the
Windestáadesenvolverumpro-
jecto, em parceria com uma em-
presapolaca,paraumprodutona
área da gravidez que terá Portu-
gale Brasilcomo mercados.

Actualmente,8%dovolumede
negócios da tecnológica, que em
2010foide500mileuros,jáfoiga-
rantido no exterior e a empresa
não quer ficar por aqui. “Quere-
mosinvestirnaUniãoEuropeiae
noBrasil,ondecriámosaTakethe
Wind Brasil”. A tecnológica já
conta com projectos na Alema-
nha e na Holanda, sendo que al-
guns estão traduzidos em nove
línguas.

No caso do Brasil, a Take the
Wind vai investirem soluções de
“apoio técnico à doença”, deta-
lhou Pedro Pinto, que já está a
pensarnospassosseguintesdain-
ternacionalização. “O próximo
passo é os EUA e já temos um
acordo com a Mayo Clinic para
umprojecto emHarvard”, disse.

União Europeia, Brasil e EUA são a grande
aposta da tecnológica Take the Wind, que se
dedica a desenvolver conteúdos médicos digitais

Investimento | A tecnológica Take the Wind quer investir cada vez mais em conteúdos de prevenção da doença.

PE RG U N TAS A . . .

“Portugal é um óptimo laboratório para
exportar, mas não conseguimos testar”

Constituíram a Take  the Wind em ple-
na crise. Foi difícil arrancar com o ne-
gócio? 
Começámosnoolhodofuracão,

mas a crise não acabou com o digi-
tal, nemcomavontade de mudara
comunicação, e desde então temos
crescido40%aoano.Mas,comoem
Portugal a crise está a afectar de
umaformamais forte, estamos air
parafora.

Quais foram as principais apostas da 
empresa? 
O primeiro foco foi a saúde e os

meiosdigitaisinteractivos,semper-
der o rigor científico, e por isso te-

mosumaequipacientíficaespecia-
lizada.

Como é que é constituída a empresa? 
Somos16pessoasemPortugale

duas no Brasil. Somos uma peque-
naempresaenãotemoscapitalex-
terno.

A vossa expansão internacional, que 
está agora a acelerar, poderá expor-
vos ao interesse de empresas multina-
cionais maiores... 
Se houver alguma que quiser

comprarnão é mau, é porque reco-
nheceramanossaqualidade.Eépre-
cisoterbonsexemplosdenegócios.

Quais são as principais dificuldades em 
Portugal? 
Nós somos umbomlaboratório

para testar as coisas e temos bons
modelos de negócio, mas aqui te-
mos dificuldades em testar as coi-
sas.Portugaléumóptimolaborató-
rio para exportar, mas não conse-
guimos testar. Quando vamos lá
para fora e nos perguntam onde é
queoprodutoestáaserutilizadoem
Portugal, é difícil responder.

Quanto investem por ano em desenvol-
vimento? 
Todos os anos investimos cerca

de 250 mileuros.

� PE D RO PI N TO
FUNDADOR DA TAKE THE WIND

Prémios Exportação & Internacionalização

Ensinar
saúde nos
computadores
de Harvard

S ai b a m ai s

negocios.pt

> Especial

Prémios de exportação
Leia mais em
http://premiosexportacaoeintern
acionalizacao.negocios.pt.
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I D E I AS - CH AVE

AS FERRAMENTAS
A Take the Wind tem investido
em ferramentas “new media”,

através de filmes 3D/Stereo 3D e
aplicações interactivas para a Web,
telemóvel ou iPad, em aplicações
saúde 2.0, com conteúdos para
ajudar a decisão médica e favorecer
o envolvimento do paciente, e em
conteúdos visuais de última geração
nas áreas de cardiologia e diabetes.

A EQUIPA
A equipa desta tecnológica é
constituída, neste momento,

por 16 colaboradores. A sede da
empresa é em Coimbra.

A FACTURAÇÃO
O objectivo da Take the
Wind é chegar aos cerca de

700 mil euros de facturação, mais
do que os 500 mil euros registados
no ano passado.

O MERCADO
A tecnológica já faz negócio
na Alemanha, na Holanda e

agora está a arrancar com a sua
operação no Brasil. Mas o objectivo
é também chegar aos EUA.2
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TAKE THE WIND INVESTIU NOS CONTEÚDOS DIGITAIS INTERACTIVOS
DESTINADOS À SAÚDE


