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A Internet é “a praia” da Byside,
quesededicaaomarketingdigital.
Avisãodestaempresaportuguesa
passa por ligar cada vez mais o
mundo online com o offline, dan-
do um conhecimento aos seus
clientesque,idealmente,setrans-
formaráemnegócio.

Esta estratégia permitiu-lhe,
emseisanos,estarnoTop100,fei-
to pelaDeloitte, das tecnológicas
que mais cresceram nos últimos
cinco anos. Vítor Magalhães, co-
fundadordaByside,faloucomoNe-
gócioseexplicouqueoinvestimen-
to futuro seránaexpansão euro-
peia. Aempresa estáem Espanha,
mas aAlemanha, Françae Reino
Unidojáestãono “roadmap”.

Desde o primeiro dia, Vítor
Magalhães entendeu que as em-
presasquetinhamsitesbaseavam
o seu conhecimento nos cliques
que os clientes faziam, perdendo
um conjunto de informação que
poderiasertransformadaemne-
gócio.

“Sótrabalhamosdentrodossi-
tes dos nossos clientes e o objec-
tivo é juntaros dois mundos (on-
line e offline), dando-nos capaci-
dadedeterinformaçãodovisitan-
te e agirem tempo real, com per-
sonalização de conteúdos e com
acçõesdecontacto”.Eosclientes
sópagamoqueconsumem,fican-
doagrandepartedoriscodolado
daByside.

Háseisanos,aBysidearrancou
com os três fundadores e Vítor
Magalhães admite que foi difícil,
mas“fomosdasprimeirasempre-
sas a colocar uma chamada tele-
fónicanum‘banner’deInternete
issogeroualgum‘buzz’,porquedi-
zia-se que o Google ia fazer isto,
mas nós acabámos por fazer pri-
meiro”. Actualmente, com 14co-
laboradores, a Byside processa 1
terabyte de informação, por dia,
emtemporeal,com“datacenters”
em Lisboa,noPortoeemMadrid.

Atecnológica nacional come-
çou nas telecomunicações e na

banca e o seu objectivo é captar
grandesclientesquefazemdaIn-
ternet uma das suas plataformas
de vendas.

“Há empresas suficientes em
Portugal paracrescer, mas desde
o início sempre pensámos que o
nossomercadoerainternacional
e que iríamos apostar nas multi-
nacionais”,contouoresponsável.
Assim,quando“começámosatra-
balharcomoCitibank,passámos
afalarcomos EUA, comaÍndiae
temos serviços afuncionar, além
de Portugal, na Espanha, Rússia,
Polónia,BélgicaeColômbia,tudo
apartirdaqui”.

Só em Espanhaé que aByside
tem presença directa, para já,
ondecontacomumcolaborador.
Vítor Magalhães acredita que o
próximoanoserádeaceleraçãoda
internacionalização dentro da
Europa.“Achamosquetemosum
potencialenormeeachamosque
rapidamentepoderemosinverter
epassarafacturar15%emPortu-
gale o resto fora”, disse.

Em2012,aBysideregistouum
volume de negócios de 2 milhões
deeuroseprevêcrescer40%este
ano, mas Vitor Magalhães admi-
teque“éumaprevisãomuitocon-
servadora”equedeverásersupe-
rada.

Depois de Espanha, a Byside está
de olho no mercado alemão, francês
e inglês para expandir o seu negócio
de marketing digital

Uma expansão optimista | “Achamos que rapidamente poderemos passar a facturar 15% em Portugal e o resto fora.

PE RG U N TAS A

“É mais rápido e mais barato
ir a Madrid do que vir a Lisboa”

Foi fácil chegar ao cliente e que ele en-
tendesse o investimento? 
Foi relativamente fácil. Claro

quenoinício,quandoquisemosen-
traremgrandes marcas, não foias-
sim muito. O que fazemos é algo
muitosimples,aactivaçãodoservi-
ço é simples, também ao nível do
custo, porque os nossos clientes só
pagamoqueusameissoéacompa-
nhado commais rentabilidade. E o
custo de contacto é muito baixo.

O negócio está no volume? 
Sim, o risco que o nosso cliente

teméquasenenhumfaceaoquega-
nha, que é o conhecimento sobre o

canal, sobre o cliente e a capacida-
de de criaracções específicas.

Como é que traçaram o vosso modelo 
de negócio? 
Começámos com grandes em-

presas e sempre tivemos focados
em empresas que olhassem para a
Internetcomo umcanalde vendas
porexcelênciaequeovalorizassem,
também porque são elas que têm
capacidadedeinvestimento.Entrá-
mosnabancaetelecomunicaçõese
percebemos que além de faltar o
acompanhamento do visitante de
Internet,tambémocrescimentodo
negócionaInterneteradescurado.

Estar no Porto atrapalha o negócio? 
Em vidas passadas atrapalhou

muito mais, nesta altura nem tan-
to, porque temos umaculturadife-
rente.ÉmaiscalmoestarnoPorto,
o mercado é muito menos compe-
titivo do que em Lisboaem termos
de contratação e parte destas pes-
soasnãoestariamsenãonoPorto...
osnossosclientessãogeridosremo-
tamente,mastemosreuniõesregu-
lareseLisboanãoéassimtãolonge,
estamos cá todas as semanas. E fa-
zer a ligação a Madrid é mais fácil
fazê-lo apartir do Porto, é mais rá-
pido e mais barato ir a Madrid do
que viraLisboa.

� VÍTO R M AG ALH ÃE S
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Prémios Exportação & Internacionalização

A tecnológica
que “fez
primeiro”
que a Google

S ai b a m ai s

negocios.pt

> Iniciativa

Prémio de Internacionalização
Negócios e BES premeiam as
empresas portuguesas viradas
para o estrangeiro.
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I D E I AS - CH AVE

BYSIDE INVESTE NO
MARKETING DIGITAL
Arrancou com o seu negócio

há seis anos, com três pessoas, de-
dicando-se ao marketing digital.
A partir do Porto esta tecnológica ca-
racteriza-se como sendo uma empre-
sa de “Lead Activation” que em tem-
po real oferece, numa única platafor-
ma de marketing online, informação,
conhecimento, personalização e con-
tacto multicanal.

INTEGRAÇÃO
DE TECNOLOGIA
Se entrar num site e tiver lá

a possibilidade de colocar o telefone
para lhe ligarem mais tarde, é
possível que a tecnologia por detrás
desta funcionalidade seja da Byside.
No mercado, a tecnológica é
reconhecida como a empresa do

Click2Call, ou chamada grátis,
e Click2Chat.

CHEGA A ESPANHA
O mercado espanhol foi
a sua primeira aposta, onde

constituiu uma empresa e onde já
tem um colaborador. Mas espera não
ficar por aqui.

2 MILHÕES DE
FACTURAÇÃO
Actualmente com 14 pessoas,

com sede no Porto, a Byside factura
2 milhões de euros e faz parte do
“ranking” Top 100 EMEA (Europa,
Médio Oriente e África) da Deloitte,
das tecnológicas que mais cresceram
nos últimos cinco anos.
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COMEÇARAM COM TRÊS PESSOAS E HOJE JÁ SÃO 14. É A PARTIR DO
PORTO QUE A BYSIDE QUER IR PARA O MUNDO


