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Prémios Exportação & Internacionalização

ANA TORRES PEREIRA

Há seis anos quando idealizou a
Excentric,Miguel Figueiredoes-
tavalonge de imaginarque asua
empresa iria produzir um vídeo
que seriavisto por20 milhões de
pessoas no mundo. A empresa
portuguesa de “marketing digi-
tal” tem encontrado muitas re-
sistênciasemPortugal,mastam-
bémoportunidades.O empresá-
rioadmitequeaofertapúblicade
aquisição(OPA)queaSonaecom
lançousobreaPortugalTelecom
abriu-lhe a porta para o lança-
mento da Excentric. E o futuro
passapor crescer forado País.

Miguel Figueiredo foi director
de marketing do Clix e da Novis,
empresas do universo daSonae-
com. Foiaindanestaqualidadeque
começou a pensar na sua vida
como empresário. A OPA da So-
naecomà PTdeuoempurrãoque
faltava.“TudoindicavaqueaOPA
iaparaafrenteeissoacontecendo
iamficarcomdois portais o Clixe
oSapo.EupropusàSonaequesaía
etraziatodaaequipaquedesenvol-
viao Clixe eles subcontratavam-
meemcondiçõesmaisvantajosas,
parafazeragestão do desenvolvi-
mentodoportal.Eissopermitiater
umaestruturamais flexível”, re-
cordouMiguel Figueiredo.AOPA
não foi paraafrente, mas aSonae
aceitou apropostade Miguel. “A
OPAfoiumaoportunidadeeages-
tão do topo daSonae, em particu-
laro Paulo Azevedo e o Luís Reis,
apoiaram esta ideia desde logo”,
acrescentou.

Com 13 das 14 pessoas do Clix
fundou a Excentric em parceria
com mais três sócios. O contrato
coma Sonaeeaconfiançadaagên-
cia McCann, os dois primeiros
clientes,marcaramoarranque.“E
fizemos parcerias com várias tec-
nológicas para poder utilizar as
suastecnologiasproprietárias,por-
que queríamos trazerparaPortu-
gal o melhorque se faziano mun-
do”,afirmouoresponsável.

Ainternacionalização sempre
fez parte daestratégia. Aempresa
conseguiuentrarno Reino Unido,
masacriseem2008trocouospla-

nos e atecnológicavoltouafocar-
seem Portugal.Masdoisanosde-
pois,aExcentricvolta aomercado.
“Estávamosumpoucoescaldados,
mas em 2010 aconteceu um pou-
coporacaso,semhaverumaestra-
tégiamuitopensada”,recordou.O
vídeo da“Históriado Natal Digi-
tal”queatingiurecordesdevisua-
lizaçõesnoYoutube,deu-lhespro-
jecção fora de portas. “Ainda há
muitaresistência,masduplicámos
o número de propostas que fazía-
mos por mês e começámos a ter
muitospedidosinternacionais”.A
trabalhar em Angola e em Espa-
nha, dois mercados que jápesam
20% dafacturação da Excentic, a
empresaestáaolharparao Brasil.

Miguel Figueiredoeosseussó-
ciosestãoemnegociaçãocompar-
ceiros brasileiros. E, caso as con-
versaçõescorrambem,aExcentric
poderáentrar no mercado brasi-
leiro directamente. “Entrar no
Brasilpoderárepresentarduplicar
afacturaçãodaempresa(quehoje
se situa nos dois milhões de eu-
ros)”,admite.

Quanto ao futuro, Miguel Fi-
gueiredo só arriscaavançar asua
visãopara2013. “Daquiaumano
gostava de ter mais dois ou três
clientes de dimensão, tero Brasil
comoumacoisajáfechadae...exe-
cução”, conclui.

Seis anos depois, a portuguesa Excentric já está
com o pé no estrangeiro e a delinear a sua
estratégia de internacionalização para o Brasil

De olhos no Brasil | Possível entrada no Brasil poderá duplicar facturação da Excentric, liderada por Miguel Figueiredo.

PE RG U N TAS A

“Portugal não tem imagem de um País tecnológico
e isso dificulta a venda”

Estar associado a um grupo como a So-
nae facilitou o arranque? 
Sim,porquemuitosdosnegócios

começamcomcustosesódepoisvão
àprocuradeumcliente,oucomeçam
comumclienteenãotêmumaestru-
tura.Eistoresolveuanossaequação.

Ponderaram  ter a Sonae como accionis-
ta? 
Estenegócionãoreuniaascarac-

terísticasparasetornarinteressan-
te para a Sonae, porque era muito
pequenino,nãoeradevendadepro-
dutosfísicos,eramaisdeserviçosde
consultoriaecriatividade. Issotam-
bém limitaria em termos de negó-
cio,porquehámuitasempresasque

vêemaSonae como concorrente.

Pouco tempo depois arrancaram para a 
internacionalização. Foi difícil? 
Sim, visitámos quase todas as

médias e grandes agências e foidi-
fícil arrancar. Naaltura, o modelo
de “outsourcing” destas compe-
tências estava no início e muitas
agências estavam resistentes a
passar o “know how” para fora. E
Portugal não tem imagem de um
País tecnológico o que dificulta a
venda, principalmente em países
mais desenvolvidos.

A crise financeira em 2008 fez-vos recuar 
na internacionalização... 

Deumdiaparaooutroomercado
fechou-seeficámossemtrabalhono
ReinoUnidoefocámo-nosmaisem
Portugal. Ganhámos acontadaVo-
dafone e, em2010, fizemos umpos-
taldeNatal,quefoiahistóriadome-
nino Jesus se tivesse nascido naera
dasredessociais,queteveumsuces-
soestrondosoanívelmundialcomo
maior nível de visualizações, com
quase20milhões.

Tiveram logo noção do sucesso? 
Sim,houvepessoasqueviramoví-

deoequenosescreveramadarospa-
rabéns,tivemosigrejasapedirauto-
rizaçõesparapassarovídeodurante
amissa.

� M I G U E L F I G U E I RE D O
CEO DA EXCENTRIC

“A OPA da
Sonaecom à PT
foi uma
oportunidade”
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I D E I AS - CH AVE

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Os portugueses não gostam de
arriscar e Miguel Figueiredo

sentiu isso na pele, estava ainda na
Sonaecom. As agências de
publicidade apresentavam as
mesmas propostas, sem nada
inovador, e as agências digitais eram
pouco criativas. Miguel Figueiredo viu
aqui uma oportunidade de negócio.

QUASE TODOS DERAM VOTO DE
CONFIANÇA
O CEO da Excentric propôs
arrancar a empresa com a

equipa que desenvolvia na altura o
portal Clix, 14 colaboradores que
poderiam passar para a nova
empresa. O gestor teve o seu voto de
confiança: quase todos, ou seja, 13
aceitaram fazer parte desta nova
empresa.

INTERNACIONALIZAÇÃO
O arranque começou em
Inglaterra, mas a crise

financeira, em 2008, fez a Excentric
arrepiar caminho e focar a sua
actividade no mercado nacional.
Em 2010, arrancaram para Angola e
Espanha.

ENTRAR NO BRASIL
O Brasil poderá ser o
primeiro país onde a

Excentric terá uma presença directa.
A tecnológica está a conversar quer
com agências de publicidade, como
com clientes finais.
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A CRISE FINANCEIRA, EM 2008, ATRASOU A EXPANSÃO
INTERNACIONAL, MAS A EMPRESA GANHA AGORA RITMO


