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Concorrercomosmelhoreseex-
portar tecnologia foram dois dos
objectivos traçados por Tiago
GonçalveseFernandoCorreia.Os
dois empreendedores fundaram
a Innowave Technologies, em
2008, o ano da crise, e só se arre-
pendemdenãooteremfeitomais
cedo.Passadostrêsanos,70%das
receitas da empresa de soluções
tecnológicas já são provenientes
do exterior. E o objectivo é “ser
uma das maiores empresas do
mundo”, diz Tiago Gonçalves.

Desde o primeiro dia que os
fundadores da Innowave têm
como objectivo exportar. Aárea
de “business inteligence” e agora
a televisão são apostas que estão
adarfrutos.“Oprimeiroprojecto
foi exportação, temos feito algu-
masparceriasinternacionais,mas
ofocotemsidoaexportaçãopara
mercados evoluídos, não perde-
mostempocommercadosmenos
evoluídos”,contouTiagoGonçal-
ves. E passados três anos, a em-
presajáfactura1,4milhõesdeeu-
ros,prevendochegarpelomenos
aos 2,1 milhões este ano.

O primeiro mercado foi aBél-
gica, mas jáoutros estão naforja.
“Estamos adaros primeiros pas-
sosnaItália,naAlemanha”,deta-
lhouFernando Correia,acrescen-
tando queoinvestimentonaárea
da televisão, em parceria com a
Microsoft, está a abrir portas na
DinamarcaenoBrasil. Oprimei-
roescritóriodaInnowaveforade
Portugal seránaBélgica. Quanto
ao futuro, esse passará segura-
mente, segundo estes responsá-
veis,porinvestirnosEUAenoCa-
nadá.

Mas, a Innowave não vira as
costas ao mercado nacional. Os
fundadores da tecnológica estão
convictosqueapartirdePortugal
poderão oferecer serviços de va-
lor acrescentado. Tiago Gonçal-

ves recordou que desde o início
que têm investido em projectos
em “nearshore”. “Os países mais
evoluídos não têmcapacidade de
ter tecnológicas que compitam
por causa da mão de obra. Claro
que não temos três milhões de li-
cenciados todos os anos como na
Índia, mas temos acompetência,
espíritoinovador,capacidadecul-
turaledecomunicaçãoquesãodi-
ferentes”, afirmou . Para prestar
serviços de “outsourcing” em
“nearshore”,aempresaestáaana-
lisar investir num centro de des-
envolvimento. Coimbra e Algar-
vesãoduasdasregiõesquepode-
rão recebereste investimento.

O crescimento da Innowave,
parajá,seráfeitosemrecursoa fi-
nanciamento. “Nunca tivemos
nenhum subsídio, no início can-
didatámos ao QREN e a forma
como aquilo funciona, além de
consumir uma série de recursos,
nem sempre é da forma mais
transparente”, afirmou Tiago
Gonçalves.Assim,aempresa“não
precisadeapoiosesubsídios,pre-
cisamos de recursos bons”, con-
cluiuo responsável.

Criada em plena crise, a Innowave dá lucro
desde o primeiro trimestre de vida. Mas os
fundadores da tecnológica querem mais
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PE RG U N TAS A . . .

“O nosso plano inicial
demorou seis meses
a fazer e a cumprir”
AInnowave ambiciona ser a me-
lhor e para isso o processo de re-
crutamentoéfundamental.Atec-
nológica analisa, mais do que o
grau académico, o potencial dos
futuros colaboradores. Aos futu-
ros empreendedores deixa uma
palavrade ordem: preparação.

E fácil contratar em Portugal? 
Estáaseragoramais fácil, por-

quetemosmaisreconhecimento.
Noinícionãonosconheciameera
maisdifícilcontratarosmelhores
recursos. Láforasão coisas muito
específicas e aí contratamos mais
seniores. Nos juniores há uma
grande diferença de salário entre
Portugal e o resto do mundo, nos
seniores jánão.

Nós somos muito exigentes a
contratar, ou mestrados de Bolo-
nha, ou licenciaturas antigas, têm
que falaringlês, que estardisponí-
veis para ir para o estrangeiro, e
nuncabaixámosoníveldeexigên-
ciamesmonoinício.Porissoeradi-
fícil.

O que procuram? 
Procuramos engenharias, e

olhamosparaopotencialdapessoa,
temos pessoas de electrotecnia,
matemática,informática.Olhamos
parao perfil, paraapostura, paraa
capacidade e o potencial, porque
depoisapessoaaprende.Somos44
colaboradores e o objectivo é che-
gara55nofinaldoano.

Que conselhos podem dar a quem 
está a começar a investir? 
Há uma parte de sustentabili-

dade,nóssódemosopassodepois
de 14 ou 15 anos, se calhar até po-
deríamosterdadoantes…onosso
plano inicial demorou seis meses
a fazer e a cumprir, não pode ser
uma aventura, há toda a parte de
preparação. E tentar não ser de-
pendente de ninguém.

Anível de internacionalização
apreparaçãotambéméimportan-
te, no início decidimos ter um só-
cioestrangeiroparafacilitaropro-
cesso,desenvolverasparceriasin-
ternacionais.
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I D E I AS - CH AVE

EXPORTAÇÃO
FOI A PRIORIDADE
Quando fundaram a empresa,

Tiago Gonçalves e Fernando Correia
tinham o objectivo de investir na
exportação da sua tecnologia. Três
anos depois também estabeleceram
algumas parcerias estratégicas para
desenvolver negócio nalguns países.

INVESTIR EM PAÍSES
DESENVOLVIDOS
Querem competir com os

melhores, por isso a Innowave está
a apostar nos mercados mais
desenvolvidos. Para já, a Europa
Central e do Norte são os alvos
desta tecnológica, mais tarde será
os EUA e o Canadá.

APOSTA EM PORTUGAL
Estes empreendedores
também não viram as costas

ao mercado nacional. A estratégia
passa por criar centros de
competência que sirvam o
estrangeiro.

NÃO AFASTAM
AQUISIÇÕES
Por enquanto, a Innowave

tem crescido por via orgânica, no
entanto não afasta crescer através
de aquisições.
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INNOWAVE ESTÁ A INVESTIR NOS PAÍSES EVOLUÍDOS, JÁ QUE
É AÍ QUE EXISTE UMA MAIOR POTENCIALIDADE DE CRESCIMENTO
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