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Sehá20anos“vender”telemetria
era tarefa difícil, hoje a ISA (In-
telligentSensingAnywhere)acre-
ditaqueoseumercadodeixoude
serumnicho.Quertornar-seuma
referêncianacional e internacio-
nal. “A internacionalização é o
vector principal do crescimento
quetencionamoster”,afirmouao
Negócios o director-geral da em-
presa, Sérgio Paulo, que está por
estesdiasnumpériplopelaAmé-
rica Latina (México, Colômbia,
Peru,Chile,UruguaieArgentina)
paraprospecçãodemercadoevi-
sitaaclientes.

AISAnasceu em Coimbra há
cercade20anosparadesenvolver
sistemas de medição remota. O
sector de gás e combustíveis é
onde estão os principais clientes.
Segundo algumas estimativas,
apenas 5% dos tanques de gás
existentesanívelmundialtêmsis-
temas de telemetria. O que dá
ideia, diz Sérgio Paulo, do poten-
cial. Esta é a área principal de in-
ternacionalizaçãodaISA,que,no
entanto,acreditanasoportunida-
des de outros negócios, como os
queestáadesenvolvernaeficiên-
ciaenergética,oumesmonaárea
dasaúde(gestãoremotadesinais
vitais).Abasecomumatodoseles
é atelemetria.

Espanha, França, Alemanha,
Áustria,BeneluxouReinoUnido
são alguns mercados onde a ISA
tem escritórios ou gestores de
desenvolvimento de negócio.
Também está noutros países,
através de parceiros, para onde é
muitas vezes “empurrada”. “Te-
moscrescidocomosclientes”,diz
Sérgio Paulo, explicando que
Françafoidosprincipaispaísesde
internacionalização, sendo hoje
uma montra mundial. “Somos
uma empresa sexy, porque esta-
mos em áreas que vão ser o futu-
ro e vão ter crescimento assegu-

radonospróximosanos”,concre-
tiza Sérgio Paulo, acrescentando
avantagemde “terexperiência”.

Estados Unidos e Brasil são
duas grandes prioridades para
este ano. Sérgio Paulo, responsá-
vel pela internacionalização, ex-
plicaqueaexpansãoparaumape-
quenae médiaempresanão é fá-
cil.Osrecursossãolimitados.Mas
garante que aISAdápasso apas-
soepensaamatrizinternacional.
Tem mercados prioritários e es-
tuda os outros países de forma
oportunística. O segredo é ter
uma estrutura em Portugal bem
cimentadadeapoioaosprojectos.

Se hoje os principais clientes
daISAsão empresas, aeficiência
energética e a saúde poderão va-
ler-lhe uma expansão junto dos
consumidores finais. São muitos
projectosmas,comoSérgioPaulo
diz, a ISA esteve muitos anos a
conceber os produtos, agoraé al-
tura de fazer prova no mercado.
“Temosvalorparaoconseguir”,o
quepodelevaraISAacrescimen-
tossignificativos.Hoje,50%a60%
dafacturação de 5 a6 milhões de
euroséfeitaexternamente.

De Coimbra, a ISA está há 20 anos a percorrer
o seu caminho na telemetria. Chegou a altura
de rentabilizar os investimentos que tem feito

Pedro Elias

Telemetria e eficiência energética | Em Coimbra, a ISA tem cerca de 130 trabalhadores.
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PE RG U N TAS A. . .

“Não se pode
internacionalizar sem
ter a casa preparada”

Estão em que países? 
Estamos em Espanha, França,

AméricadoSul,Austrália,Canadá,
Reino Unido, Benelux, Alemanha
e Áustria; temos [projectos] pilo-
tos no Qatare Angola.

A dispersão geográfica para uma em-
presa pequena não é um problema? 
Édifícil.Osrecursossãolimita-

dose,porisso,temosdedizer“não”
aalgumascoisasedizer“sim”aou-
tras. Mas também sabemos que o
modelo de negócio que temos nos
permite estar nesses sítios. Há
mercados em que estamos com
parceiros. Os mercados que são
“drivers” estratégicos estão iden-
tificados.

Quais são? 
Espanha,França,Reino Unido,

EstadosUnidosdaAméricaeBra-
sil.Éondeestamosapôrofoco.Os
outrossãoanalisadosoportunisti-
camenteeavaliados.Temostentá-
culos em muitos países. Se conse-
guirmos agarrar os que temos,

prestarumbomserviço e subirna
cadeia de valor em cada um dos
clientes,estapequenaemédiaem-
presapode-setornarnumadimen-
são engraçada. Mas isto exige que
a nossa estrutura em Portugal es-
tejafuncionale preparada. Não se
pode internacionalizar sem estar
preparado. Acasatemde estaror-
ganizadaepotenciadaparaqueto-
dososnegóciosquepossamcairse-
jamcompletados.

Têm uma unidade específica para a in-
ternacionalização? 
Neste momento não. Estamos

aprepararumapolíticadeinterna-
cionalizaçãoaaplicaràISAnoseu
todo. Não temos departamentos
paratudo.

Como verdadeiros exportadores, o 
que sentem mais falta por parte do Es-
tado? 
Oqueachofundamental–eque

faltamuitasvezes–éadiplomacia
económica, que se funcionasse
surtiamais efeito.

� S É RG I O PAU LO
DIRECTOR-GERAL DA ISA
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I D E I AS - CH AVE

DEFINIR MERCADOS
PRIORITÁRIOS
A ISA está presente em

muitos países, quer por via de
parceiros, quer directamente. Caso
a caso, define a forma e os canais
de chegar aos clientes. Mas garante
que os mercados que serão os seus
“drivers” estratégicos da
internacionalização são Espanha,
França, Reino Unido, Estados Unidos
da América (EUA) e Brasil.

ENTRAR NOS ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA
Uma das apostas de interna-

cionalização da ISA são os EUA.
Já constituiu uma empresa na
Califórnia e tem, desde Agosto,
um “business developer” (gestor de
desenvolvimento do negócio) a

fazer a prospecção de mercado e a
contactar potenciais clientes. Agora
terá de trazer negócio. Entretanto,
a ISA já esteve em vários eventos
dedicados ao sector de gás, para se
dar a conhecer. “Os tiros têm de ser
certeiros. Queremos investir lá,
mas queremos fazê-lo de forma
sustentada.”

DIPLOMACIA ECONÓMICA
FAZ FALTA
A ISA não pede dinheiro

para a internacionalização. Mas
Sérgio Paulo diz que seria
importante haver mais e melhor
diplomacia económica. “Gastando
menos e sendo mais incisivo em
mercados e sectores estratégicos,
pondo a diplomacia económica
a funcionar, surtiria mais efeito.”
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PASSO A PASSO E COM UMA ESTRATÉGIA BEM DEFINIDA,
A ISA TEM NEGÓCIOS NOS VÁRIOS CONTINENTES
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