
Há um novo unicórnio a falar português

LuísVillalobos
Sete anosdepoisde ter sido fundada
porTiagoPaiva eCristinaFonseca a
Talkdesk está agoraavaliadaem cer
ca de 1250milhões de dólares 1082
milhões de euros o que a coloca
no universo restrito das empresas
unicórnio startups comumvalor

superior amilmilhões de dólares
Dedicada à prestação de serviços

a contact centers através da cloud a
empresa comsede emSão Francis
co acabou recentemente uma no
va ronda de financiamento de cem
milhões de dólares subscrito maio
ritariamente por uma empresa nor
te americana a Viking Global Em
troca a empresa de investimentos
criada em1999 gerepertode 26mil
milhões de dólares ficou com uma
posição próxima mas inferior a 10
a Talkdesk nãoquis darainforma

çãoexacta que deverá rondaros 8
e um lugar na administração
Arondaenglobououtro investidor

americano aDFJ que já tinhaentra
do no capital daempresa quando es
ta foi buscar 21milhõesde dólaresao
mercado na última ronda em 2015
Deacordo comodirector geral da

empresaparaaEuropa MédioOrien
te e África Marco Costa houve seis
manifestações de interesse naquela
que foi a segunda grande ronda de
financiamento tendoaTalkdeskop
tado por estas duas No caso da Vi
king principal protagonista ogestor
explicouao PÚBLICOque esta foi es
colhida pelaavaliação obviamente
ao transformar se em unicórnio

a Talkdesk ganha uma nova projec
ção que facilita acaptação de traba
lhadores clientes epotenciais novos
investidores por permitirmanter
ocontroloestratégico epela expe
riência em conduzir empresas pa
ra o mercado de capitais através de
dispersão de acções em bolsa IPO
na sigla em inglês

Se no futuro decidirmos que
esse o IPO é o caminho a Viking
pode vir a acrescentar muito valor
nessa área sublinhou o gestor de
41 anos que estána Talkdesk desde
oano passado depoisdaTimwe eda
Critical Software onde foi CEO

A empresa luso americana que
não divulga a facturação embora
garanta que as vendas subiram dez
vezes em três anos e que no último
trimestretevemaisvendasdoqueem
todo o ano passado diz que qua
tro anos depoisde ter lançado o seu
produto se tornou a startup tecno
lógica nacionalmais rápidade sem
pre aatingir avaliação superior amil
milhões deeuros depoisdos casos
daFarfetch luso britânica em2015
e da Outsystems há poucos meses

Os cemmilhões de dólares angaria
dos já têm destino coma empresa
de desenvolvimento de software ba
seado na cloud para contact centers
a apostar em novas contratações e
naexpansão donegócio Este é um
mercado queestá acrescer bastante
e que vai aumentar o crescimento
comapassagemde sistemas antigos
para sistemasnacloud Os próximos
anos vão ser muito interessantes e
importantes para empresas como a
nossa afirmaMarcoCosta
Sea última rondade financiamen

to lhes permitiu dar um salto em
frente e preparar se para chegar a
grandes empresas hoje temmais de
1500 clientes activos entre os quais
se incluem a IBMouaDropbox além
de portuguesas como aGalp e a Na
vigator o gestor diz que é omo
mentode escalar com grandesin

vestimentos emtermos comerciais
Nos EUA ondeestãocercade70

dos clientes da empresa o objecti
vo é fazer crescer a equipa desde
o marketing à rede de parceiros de
distribuiçãodo produto NaEuropa
haveráumaestratégia semelhante ao
nível comercial reforçandoeexpan
dindo as operações comdestaque
para Londres aomesmo tempo
que continuamainvestir noproduto
Temos toda a engenharia em Por
tugal entreLisboaePorto recorda
MarcoCosta Actualmente são 250
pessoas dasquais 200 engenheiros
de produto e queremos chegar aos
1000 em 2020 avança
Uma das áreas emque a empresa

aposta é a inteligência artificial IA
demodo amelhorar o seu serviço
de apoio aos operadores de contact
centers Commais de 30mil utiliza
dores emmais de 50 países o que
a Talkdesk faz é colocar o seu sis
tema a trabalhar com o do cliente
demodo amelhorar a qualidade do
atendimento Quando um contacto
é feito por parte de um cliente por
exemplo o operador ficadesde logo
a saber em tempo real quem é essa
pessoa que produto comprou qual
o seu historial com a empresa etc
Issopermite dizMarcoCosta trans
formar uma experiência fria numa
muitomais personalizada
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