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Acimade tudo”, afirmaFilipe Lo-
pes,aNautilus“posiciona-secomo
umamarca100% portuguesa”. O
director de marketing e vendas
destaempresaexplicaqueaambi-
çãodaNautilusé“serumareferên-
cianomercadoeuropeudomobi-
liário e datecnologiaescolare ter
umaposição de liderançanos as-
pectosdainovaçãoeoferta”.Oque
poderá levar a companhia para
alémdasfronteirasdaEuropa.

“Contrariandoocenáriodecri-
se, nos últimos 10 anos afactura-
ção daNautilus cresceu ao ritmo
de50%aoano,pretendendocon-
tinuar acrescer nestaordem nos
próximos anos”. Em 2010 “o re-
sultadofoimuitopositivo”,quali-
fica,“comumafacturaçãodeoito
milhões de euros”, garante o res-
ponsável da empresa. “Só o mer-
cado espanhol representou, no
ano passado, uma facturação na
ordemdos 600 mileuros”.

Um ritmo de crescimento na-
cionaleinternacionalqueosdois
accionistas e administradores da
empresa– Vítor Barbosa (presi-
dente)eAnaGaspar(directorafi-
nanceira– pretendemque conti-
nue“nospróximosanos”,afirma.
Em 2011 “o objectivo” é que a
NautilusfaçaatravésdeEspanha
“ummilhão de euros”,

Hoje, a empresa encontra-se
igualmentenosmercadosfrancês,
italianoebritânico.Porém,acom-
panhia pretende alargar os seus
horizontes: “estamosatrabalhar
emmercadosnoMédioOrientee
Europa de Leste cujo potencial
nos merece explorar”, afirmaFi-
lipe Lopes. O director de marke-
ting e vendas da Nautilus avança
aindaqueaempresatem“semdú-
vida, alguns projectos previstos”
noâmbitodoseudesenvolvimen-
to,que,contudo,“eporrazõeses-
tratégicas, ainda não é oportuno
divulgar”.

Investir para crescer 
Desde 2004, a Nautilus investiu
seis milhões de euros em Portu-
gal, designadamente na unidade
deFozdeSousa,emGondomar,e
nasinstalaçõesindustriaisdeCas-
telo de Paiva (2008). Aempresa
criadaem1996,emprega100tra-
balhadores,distribuídospelastrês
unidadesdenegócios(Jovim,Foz
doSousaeCastelodePaiva).“Sem
dúvida, os recursos humanos são
o recurso mais importante que a
empresatem, apostando sempre
na qualificação”, garante Filipe
Lopes.

Seguindo a máxima de que o
“futuroestánaeducação”,acom-
panhiatem“apostadofortemen-
te no desenvolvimento de ferra-
mentasinovadoras”,emparticu-
lar, nas “novas tecnologias paraa
educação”, um caminho traçado
quandoaactualadministraçãoal-
terou há 12 anos o objecto social
parao fabrico e comércio de mo-
biliário escolar, e adicionou, em
2005 as tecnologias educativas,
desenvolvendolinhasdemobiliá-
riointegrado,criandomesascom
computadores integrados (pro-
jecto Uni_Net, jápremiado).

Fabricante de mobiliário escolar e de soluções
tecnológicas integradas para o ensino,
a Nautilus planeia viajar até ao Médio Oriente

Tecnologias educativas | Além do mobiliário escolar mais “clássico”, a Nautilus apostou numa versão integrada.

PE RG U N TAS A . . .

“Ainda há muito a fazer na gestão de
conteúdos educativos em Portugal”

Quais os principais desafios que detec-
tam para os próximos três anos em Por-
tugal? Como se preparam para enfren-
tá-los? 
O país está a apostar nas novas

tecnologias dainformação. Se ana-
lisarmosascaracterísticastecnoló-
gicasdassalasdeauladeháumadé-
cadaconstatamosfacilmenteaevo-
lução, isso é notório. Claro que ain-
dahámuito afazer, nomeadamen-
te na questão de gestão de conteú-
dos,comprogramasespecíficospara
controlaroscomputadoresdosalu-
nos. Sem esse controlo a gestão da
saladeaulatorna-secomplicadaea
eficáciadoensinopodeserafectada.

A parte de tecnologia e inovação é con-
tratada a terceiros? 
Os produtos são desenvolvidos

internamenteeo“hardware”infor-
mático é integrado naNautilus, te-
mos no entanto algumas parcerias
no desenvolvimento de conteúdos,
software e outras aplicações, sem-
precomvistaairdeencontroàsne-
cessidadesdosclientesedosmerca-
dos.

Têm alguma parceria com alguma enti-
dade de investigação? 
Demomentoatemosduasparce-

riasactivas:comaUniversidadeCa-
tólicae com o INESC. No primeiro

caso,temosumaparceriaparacria-
çãodeconteúdosparadisciplinasdo
ensino superior, o QI2Learn. Com
o segundo, desenvolvemos um
“software”degestãodesaladeaula,
oUni_NetClassroom.

No vosso “site” dão muito destaque à 
certificação obtida. Porque é tão impor-
tante para vós? 
É através da certificação que a

Nautilus se destaca das restantes
empresasdosector.Ascertificações,
bem como os prémios, que temos
obtido são paranós um reconheci-
mento do nosso trabalho, do nosso
empenhoededicação.

� D I RE C TO R D E M ARKE TI N G E VE N DAS
FILIPE LOPES

Prémios Exportação & Internacionalização

Nautilus: há mais
do que mesas
e cadeiras nas
salas de aulas
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> Especial

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

NEGÓCIOS
COMPLEMENTARES
“A Nautilus nasceu para dar

resposta às necessidades de
equipamento nos estabelecimentos
de ensino em geral e de todas as
instituições similares que possuam
necessidades de mobiliário análogas,
como sejam bibliotecas, centros
de recursos educativos, centros
de formação, museus, etc..”

CLIENTES DIVERSIFICADOS
“Os clientes da Nautilus
são muito diversificados,

nomeadamente câmaras
municipais, escolas, colégios,
universidades e outras instituições
de ensino público e privado. A título
de exemplo, no dia 8 de Setembro
foi inaugurado o novo Centro

Escolar de Barqueiros, no concelho
de Barcelos, equipado pela
Nautilus.”

CRIAÇÃO ORIGINAL
A Nautilus “procura
surpreender os seus clientes,

apostando na inovação e na
tecnologia, mas também em
produtos com imagem original,
que cative mas que ao mesmo tempo
seja funcional e útil. Uma imagem
própria é fundamental ao
desenvolvimento de qualquer
marca”.

RECURSOS QUALIFICADOS
“Os recursos humanos são o
recurso mais importante que

a empresa tem, apostando sempre
na qualificação.
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NAUTILUS ESPECIALIZOU-SE DE INÍCIO EM MOBILIÁRIO ESCOLAR, MAS HÁ
SEIS ANOS DECIDIU INTRODUZIR TECNOLOGIA NAS SALAS DE AULAS


