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Quando fundou a IBT, em 1997,
sabiaquequeriamudaromundo.
Masnessaaltura, AndréParreira
tinhaapenas 18 anos e isso pode-
rianãopassardeumsonho. Hoje,
oempreendedorestáconvictode
queatecnologiaqueestáadesen-
volver em Portugal pode mesmo
fazeradiferença.Vendeuasuabi-
cicletaparaconstituir aempresa
e admite que o “sonho é fazerum
IPO (OfertaPúblicaInicial)”eco-
locaraIBT naBolsa.

Desde que se lembra que de-
fende que a Internet vai ser o fu-
turo. Hoje parece evidente, mas
na época nem tanto. André Par-
reira começou por desenvolver
“sites”quandoaindaamaioriadas
empresas não tinha acesso à In-
ternet. Sofreu com o rebentar da
“bolha”dastecnológicasefoiobri-
gadoadespedir.“Fomosdaglória
àdesgraçadeumdiaparaooutro,
naalturadabolha,ede50pessoas
passámosa8,antesdo‘Realtime’,
teve que ser, não havia negócio”,
recordouAndré Parreira, CEOda
IBT, em entrevista ao Negócios.
Passados 15 anos, o gestor quer
tornaraInternet“viva” e colocar
aIBT nahistória.

Aproliferaçãodasredessociais
voltouacolocaraportuguesaIBT
nacristadaonda. “Tinhaque ha-
ver uma forma da Internet ser
realmente interactiva. Porque é
queeutenhoqueclicarefazer‘re-
fresh’ para actualizar a página.
Isto, semalteraraformacomo as
pessoas fazem o ‘site’”, contou
AndréParreira.Oresponsávelre-
cordou que a base do “Realtime”
jáexistia, mas não de umaforma
tão intuitiva e integrada como a
IBT propõe ao mercado.

O “software” “Realtime” per-
miteintroduzirnovasfuncionali-
dadesnos“sites”,novasformasde
explorar a publicidade on-line e
de contabilizaros utilizadores de
forma diferente. Esta aposta da

IBT não só potenciou a interna-
cionalização daempresa, como a
abriuaos novos investidores.

Primeiro foi o grupo Ongoing
que investiu na tecnológica, que
agora já faz parte da “holding”
BZRtech. “O ‘Realtime’ foi feito
porque eu queriainternacionali-
zaraempresa, se não tivéssemos
encontrado investidores, iria fa-
zer-sedeoutramaneira”,admitiu
André Parreira. O empresário
tornou-seaccionistadaBZRtech,
ondetambéminvestiramfundos
europeus e sul-americanos.

AIBT arrancou para o Brasil,
paraos EUAe este ano entrouno
Reino Unido.“Estamosacriaras
fundações para a Internet do fu-
turo, aInternet3.0, somos as tel-
cosdofuturoquegeremo‘Realti-
me Messaging’”, afirmou o mes-
mo responsável. Em 2013, a IBT
esperaestarafacturar39milhões
deeuros,masaindaesperalançar
novos produtos este ano.

“Dorme-semuitopouconesta
empresa e eu acho que durmo
acordado, mas a alegria vem por
seestarmotivado”,remataAndré
Parreira.

André Parreira, CEO da IBT, acredita que o
“software” “Realtime” vai acelerar a expansão
da empresa nos EUA, Brasil e Reino Unido

André Parreira | O CEO da IBT defende que a Internet irá fundir-se com a TV.

PE RG U N TAS A

“Vendi a minha bicicleta para ter dinheiro
para o capital social, era uma boa bicicleta”

Como surgiu a ideia de constituir a IBT? 
Este é o meu primeiro trabalho

e descobri que era empreendedor
naquele momento, porque nin-
guémmeconseguiaensinar,nãohá
nenhumauniversidade paraeues-
tudaraInternet. Eu jásabiatudo o
que havia disponível para saber na
altura, por isso porque não fazer
umaempresanestaárea?

Foi fácil convencer alguém a juntar-se 
ao projecto? 
Estes são os projectos dos três

F: Friends, FamilyandFools (ami-
gos, famíliae doidos). O empreen-
dedorismo nasce connosco, é um
dom. Devemos sempre ousar e eu
nuncaestouconformado, e isso às

vezes também é um stress, tenho
mulher e filhas e às vezes elas pe-
dem paraacalmar, mas não dá. Se
chegámos aqui e tivemos sucesso,
vamos pensar noutra coisa para
continuar.

Qual foi o “business plan”? 
O“businessplan”?Nãohavia.Ti-

nha18anos,nãotinha“knowhow”
de gestão, por isso pensei em criar
umproduto, umatabelade preços,
umademonstraçãoeirbateràspor-
tasedemonstrarcomoistofuncio-
nava. Cheguei ao final dasemanae
tinha10mileurosemchequesepa-
gamentos emdinheiro.

Qual foi o primeiro produto? 

Euvendiaumpacotequeincluía
aconcepção de um “site” de forma
automática. Era um trabalho mais
comercialdoquetécnico,eufaziaa
demonstraçãocomos“prints”(im-
pressões)daInternet,comoumca-
tálogo. Depois do cliente escolher,
tínhamosqueimprimiroresultado
finalemostraraocliente,porqueele
aindanão tinhaInternet.

Qual foi o investimento? 
Vendiaminhabicicletaparater

dinheiro para o capital social, era
uma boa bicicleta, na altura 400
contos, foi tudo muito giro: criar o
meu primeiro cartão de visita, im-
primir o catálogo, isso é o que eu
gosto de fazer, criar.
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Prémios Exportação & Internacionalização

“O sonho
de qualquer
tecnológica é
fazer um IPO”

S ai b a m ai s

negocios.pt

> Iniciativa

Premiar a exportação
A segunda edição dos prémios
que destacam as empresas
exportadoras já começou.



.
Jornal de Negócios | Terça-Feira, 18 de Setembro de 2012 | Empresas | 23

Miguel Baltazar

Jornal de Negócios | Terça-Feira, 18 de Setembro de 2012 | Empresas | 23
Pub

I D E I AS - CH AVE

VENDE BICICLETA PARA
COMEÇAR A EMPRESA
Foi logo aos 18 anos que

André Parreira arrancou com o
sonho de ter a sua empresa. A
Internet foi o palco para o seu
projecto. Para constituir a IBT
precisava de 400 contos à época e
para alcançar esse objectivo teve de
vender a sua bicicleta. “Era uma boa
bicicleta”, garante Parreira.

DISSEMINAR A
UTILIZAÇÃO DA INTERNET
A IBT começa a oferecer a

presença na Internet de forma
“standardizada” em 1997, altura em
que este mercado dava os primeiros
passos. A empresa aumentou o nú-
mero de colaboradores e cresceu.
Com o rebentar da “bolha” das tec-

nológicas teve de refazer o seu
negócio e adaptar-se.

“REALTIME”: O OVO
DE COLOMBO
Para se voltar à crista da

onda, a IBT desenvolveu o “software”
Realtime. O objectivo é transformar a
Internet em algo “vivo”. Já com esta
tecnologia, a IBT abriu o seu capital a
parceiros e hoje é detida pela
BZRtech.

INTERNACIONALIZAÇÃO
O Brasil e os EUA foram a
grande aposta da empresa

para a internacionalização. Este ano
foi marcado pela entrada no Reino
Unido e a empresa prevê não ficar
por aqui.
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IBT ANTECIPOU TENDÊNCIAS, MAS TAMBÉM FOI AFECTADA
PELA BOLHA. AGORA ESTÁ MAIS FORTE DO QUE NUNCA


