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Se já entrou numa loja da Galp é
quase certo que se cruzou com a
Ubisign.Algunsdosecrãsinterac-
tivosqueencontranoretalho,nos
hospitais e até no seu banco po-
dem serdestatecnológica. Aem-
presaportuguesanasceuemBra-
ga,noseiodaUniversidadedo Mi-
nho, mas asuaculturaé interna-
cional e o objectivo é espalhar o
seusoftwarepelomundo.Parajá,
Londres e Brasilsão as primeiras
apostas paraaexportação.

Há seis anos embarcou nesta
aventura. Mas,PedroMachadoé
peremptório em dizer: “ser em-
preendedoréquaseumaloucura,
porqueassumimosresponsabili-
dades enormes a nível legal e fis-
cal, temos poucos direitos”. No
entanto,remata: “nãodeixadeser
interessante para quem gosta de
desafios, como eu”.

O objectivo inicial foi lançar
umaempresaque desenvolvesse
software para os ecrãs interacti-
vos. E,logodesdeodiaum,aUbi-
signquis-sedirigiraomercadoin-
ternacional, daí todaasuacomu-
nicação serfeitaeminglês.

“Aadopçãodomercadonacio-
nal tem sido mais lenta do que
gostaríamos, mas já começamos
averautilizaçãodestatecnologia
em empresas mais pequenas, no
retalho, educação”, acrescentou.
Agora, com a aproximação ao
Brasil,aempresaportuguesaestá
aprepararatraduçãodoseu“site”
paraalínguamãe e aaproximar-
seassimdomercadodooutrolado
do Atlântico.

À procura de novos 
investidores 
O conceito de sinalização digital,
vulgo “digitalsignage”, que ainda
estáemprocessodeafirmaçãoem
Portugal,jáestámuitoimplemen-
tado em Londres. E foi por aqui
que aUbisign quis começarasua
internacionalização.

Aparticipaçãoemfeirasdaes-
pecialidade foi o primeiro passo,

nosentidodeencontrarparcerias.
“Não estamos a trabalhar no
cliente final, por isso o nosso ob-
jectivo é angariar parceiros”, de-
talhou PedroMachado,acrescen-
tando: “jáestamosemnegociação
comalgunscontactosquefizemos
numafeiraemLondres”.

Esta feira também foi a porta
deentradaparao Brasil,umavez
que o contacto daempresabrasi-
leira que será a parceira da Ubi-
sign naquelepaístambémfoifei-
to em Londres. “É uma empresa
brasileiradehardwarequeanda-
va à procura de uma empresa de
software. Estamos agora a con-
cluiraversãoportuguesa,paraco-
meçarmosafazerasprimeirasex-
periências”, sublinhou o em-
preendedor. Aempresa brasilei-
raficaráresponsávelpelosoftwa-
re daUbisignno seupaís.

Paraalavancarasuaexpansão
internacional, a Ubisign está à
procura de novos investidores
para se juntarem ao projecto. A
metaécaptarumtotaldeummi-
lhão de euros, em duas tranches,
num espaço de três anos. AUbi-
sign já garantiu a subscrição da
Primavera neste aumento de ca-
pital(verentrevista).

Pedro Machado conta como foi dificil pôr de pé
a Ubisign, mas seis anos depois, já está a
exportar o seu software para ecrãs interactivos

Miguel Baltazar

De Braga para o mundo | A Ubisign tem a sua estrutura assente na accionista maioritária Primavera.
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“Ser
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é quase
uma loucura”
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PE RG U N TAS A . . .

“O financiamento público
foi-nos rejeitado pela mesma
agência que nos premiou”

As primeiras parceiras foram difíceis? 
Sim,masquandocomeçámosa

dizerqueeraumaempresadoGru-
poPrimaveraabriram-sealgumas
portas, não nego isso.

Estar integrado numa empresa como 
a Primavera é mais fácil? 
Sim, foi importante, porque

uma empresa como a Ubisign
quando nasce tenta bater à porta
de outras empresas, e não é fácil.

Não estar em Lisboa é um problema? 
Sim, porque se perde muito

tempoemviagens.Temosavanta-
gem de ter acessos a recursos hu-
manos qualificados a um custo
mais baixo, porque Braga é uma
fonte interessante e a universida-
de do Minho também. Mas os ne-
gócios fazem-se cáembaixo.

O financiamento tem sido unicamen-
te através dos accionistas? 
Tivemosalgumfinanciamento

público. Anossa história começa
em 2005 quando fomos vencedo-

res do prémio de inovação, conce-
dido pelaComissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional
do Norte e pelaAgênciade Inova-
ção.Curiosamente,quandoganhá-
mosoprémio,concorremosaopri-
meiro financiamento público de-
dicadoaempresasdestanatureza,
esperámosquaseumanopelares-
postae estafoinegativa, e ficámos
surpreendidos, até porque o pro-
jectofoiavaliadopelamesmaagên-
ciaquenostinhapremiado,foium
baldedeáguafria.Foinessaaltura
que procurámos financiamento
privado,contactámostrêsempre-
sas, e apropostadaPrimaveraera
amaisinteressante.Numaprimei-
ra fase entrou com uma posição
minoritária e agora já é maioritá-
ria,masprefirotermeioFerrarido
que umFiat600.

Qual é a posição da Primavera? 
Tem60%eorestoédosdoissó-

cios fundadores, eu e um colega
queéinvestigadordocentedaUni-
versidade do Minho.

� PE D RO M ACH AD O
CEO DA UBISIGN
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I D E I AS - CH AVE

DE BRAGA PARA O MUNDO
No mercado há seis anos, a
Ubisign surgiu em Braga e em

2006 integrou o grupo português
Primavera. Dedica-se ao
desenvolvimento de “software”
dirigido a ecrãs interactivos de
comunicação, nas áreas da saúde,
educação, retalho, banca, empresas
e turismo.

VOLUME DE NEGÓCIOS
Ainda estão a metade
do objectivo do ano, mas

a meta da Ubisign para 2011 é
alcançar um volume de negócios
de 300 mil euros. A empresa conta
com seis colaboradores, assente
muito na estrutura da sua accionista
Primavera.

PARCERIAS
O percurso da Ubisign tem
sido pautado pelas

parcerias. Exemplo disso é a união
com a CoVii, uma empresa que se
dedica a tecnologias de interacção
entre homem e máquina. As duas
tecnológicas estão a desenvolver
uma loja de moda do futuro.

INTERNACIONALIZAÇÃO
A Europa e o Brasil são
as grandes apostas da

tecnológica portuguesa para
expandir o seu negócio.
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TECNOLÓGICA OFERECE INTERACÇÃO À DISTÂNCIA DE UM CLIQUE
NAS MAIS DIFERENTES ÁREAS


