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Vasco Pedro  nos  escritórios da 
Unbabel  em  Lisboa. E  a  partir 
daqui que  o  empreendedor de 
42 anos pretende escalar  a sua 
empresa para  o  mundo. "A nossa 
avaliação está abaixo dos 500 
milhões de dolares,  mas  daqui  a 
dois anos é possível sermos  um 
unicórnio", assegura Vasco. 

A 

LE EN 
A UNBABEL NÃO É UMA MIÚDA, MAS TAMBÉM NÃO É AINDA UMA MULHER. 
É UMA EMPRESA QUE MAIS DO QUE DUPLICA TODOS OS ANOS AS SUAS 
VENDAS E NÃO TEM PARADO DE RECRUTAR GENTE NOS ÚLTIMOS MESES. 
OS INVESTIDORES ESTÃO SATISFEITOS E JURAM A PÉS JUNTOS QUE É 
UM PROJECTO COM POTENCIAL IMENSO. NA SÉRIE C DE SETEMBRO, 
APOSTARAM 55 MILHÕES DE EUROS NA EMPRESA, UM VALOR RECORDE 
NESTA RONDA EM PORTUGAL. OBJECTIVO: CRESCER E, EM DOIS ANOS, 
CHEGAR AO PATAMAR DE UNICÓRNIO. 
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O PROCESSO DE 
FUNDRAISING 

DOS 55 MILHÕES 
DE EUROS AGORA 
ANGARIADOS 
COMEÇOU EM 
JUNHO COM 
AS PRIMEIRAS 
CONVERSAS COM 
INVESTIDORES. 

uando em 2013 Vasco Pedro começou a 
Unbabel, esta era mais uma start-up do 
ecossistema nacional com uma grande 
ideia: tradução automática com toque hu-
mano. O especialista em tecnologias da 
linguagem fê-lo com mais quatro sócios, 
alguns ainda presentes na empresa, outros 
já noutras aventuras - como Sofia Pessanha, 
actualmente directora de operações de uma 
start-up sediada em São Francisco. Há dois 
anos, quando conversou pela primeira vez 
com o FORBES (artigo publicado na edição 
de Setembro de 2017), liderava uma empresa 
com apenas um escritório, 2,6 milhões de 
euros de facturação e 7,3 milhões de euros 
angariados em rondas de financiamento. 
Hoje, está no ar que a Unbabel vai entrar 
numa fase de mudanças profundas que 

irão significar uma transformação total da empresa. 
Ao fim de cinco anos do início da caminhada, Vasco e a sua 

equipa foram capazes de provar o modelo de negócio e estabelecer 
a empresa no mercado - com ramificações internacionais, como 
provam os escritórios de São Francisco, nos EUA, e mais recen-
temente de Pittsburgh, dedicado à investigação em Inteligência 
Artificial (IA). Agora está na hora de fazê-la crescer e torná-la numa 
verdadeira multinacional. Em resumo: está na hora de escalar o 
negócio (termo preferido pelos empreendedores contemporâneos). 
Os 60 milhões de dólares (cerca de 55 milhões de euros) que 
angariaram em Setembro numa ronda série C servirão para isso 
mesmo: transpor o negócio para mercados tentadores como os 
asiáticos e investir em soluções de IA que melhorem ainda mais 
as traduções automáticas. Este passo não é uma coisa pequena. 

O nível de financiamento angariado pela Unbabel em Setembro 
é uma das maiores rondas de investimento série C alguma vez 
realizada por uma start-up portuguesa e com grande impacto no 
ecossistema nacional. Estes 55 milhões de euros fazem disparar o 
valor total investido por venture capitalist em empresas portugue-
sas em 2019 (mais do que duplicando esse montante), de acordo 
com dados compilados pela Dealroom.co. 

A Unbabel é "apetitosa" para os inves-
tidores: a filial portuguesa desta start-up 
com negócios pelo mundo inteiro registou 
8,2 milhões de euros de facturação no ano 
passado e, segundo Vasco, já duplicou no 
primeiro semestre deste ano esse número 
— e até ao final de 2019 planeia triplicar os 
números de 2018. 

Com mais de 100 mil tradutores na sua 
estrutura, a Unbabel tem conseguido criar 
um negócio altamente competitivo. Como 
cobram pelo volume de dados traduzidos, 
têm cada vez mais trabalho - e encaixe fi-
nanceiro. De acordo com dados da empresa, 
estão a traduzir mais de cinco vezes o volu-
me de tradução do ano passado, que era já 
de si grande: 1 milhão de mensagens por ano. 
"A injecção de capital vai, nos próximos dois 
anos, permitir que nos foquemos na área 
de serviço de apoio ao cliente e começar a 
preparar as áreas seguintes", diz Vasco à 
FORBES numa sala de reuniões envidraçada  

no escritório da Unbabel de Lisboa, ainda 
"fresco" após alguns dias de férias passados 
no festival norte-americano "Burning Man". 
Mas os planos da sua Unbabel não ficam 
pela consolidação do que já faz. 

A ideia desta start-up portuguesa passa 
por almejar ser capaz de traduzir "tudo 
aquilo que permite a uma empresa tor-
nar acessível a toda a gente o seu apoio 
ao cliente", como bots de apoio digital. 
"Depois vamos começar a atacar as áreas 
de marketing, vendas, comunicação interna 
das empresas", essencialmente, apostar em 
todas as áreas da vida de uma empresa que 
necessitem de traduções. E, para tal, está já 
à procura de oportunidades para crescer 
mais rapidamente. Nos próximos dois anos 
planeia adquirir "uma ou outra empresa" 
com valências "específicas que não vale a 
pena a Unbabel desenvolver internamente", 
diz. Porém, garante que ainda não existe 
nada em concreto nesta área. 

A Unbabel ainda não é um unicórnio. 
Vasco refere "a nossa avaliação está abaixo 
dos 500 milhões de dólares", antecipando 
que "daqui a dois anos, com o vector de 
crescimento que estamos a ter, é possível 
sermos um unicórnio." Contudo, há pos-
síveis reveses: uma das maiores pressões 
na margem de negócio desta start-up é a 
necessidade massiva de tradutores free-
lance para limar as traduções automáticas. 
Mas os investidores não temem que os cus-
tos com freelancers esmaguem margens. 
Indicadores como a percentagem de clientes 
que interrompem ou deixam de usar o ser-
viço (conhecida por "churn rate"), é baixa. 
E o próprio produto é feito de melhoria 
constante: quanto mais a IA aprende, menos 
necessários os humanos são. 

TRADUÇÃO SEMI-HUMANA 
O motivo actual da existência da Unbabel 
- a tradução de mensagens escritas entre 
empresas e clientes - é uma opção que, 
apesar de parecer de nicho, é defendida 
como sendo um filão por Vasco. As empresas 
com apoio ao cliente escrito, como através 
de chats e e-mails, subscrevem o serviço da 
Unbabel pagando uma avença de acordo 
com o volume de dados. "0 cliente subscreve 
um certo número de interacções por mês, 
de acordo com a estimativa de volume de 
que estão à espera", explica Vasco. Assim, 
a Unbabel permite que agentes de apoio 
consigam comunicar em todas as línguas 
com os seus clientes. A escolha deste seg-
mento muito específico pode parecer pouco 
ambiciosa. Mas, garante, essa percepção 
esconde o enorme potencial desta área, por 
mais pequena que seja no vasto mercado da 
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COMUNIDADE 
LINGUÍSTICA 
A Unbabel tem conseguido a proeza de 
mais do que duplicar todos os anos as 
suas vendas. A esta dinâmica não será 
alheia as parcerias celebradas com clien-
tes de peso como a Zendesk, Salesforce 
e Microsoft. Este ano, Vasco revela que 
já duplicou as receitas da empresa nos 
primeiros seis meses face a 2018, e ten-
ciona chegar ao triplo até ao fecho do ano. 

Fonte: Informa DB. 
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tradução. "O que para mim demorou mais 
tempo compreender foi que este segmento 
em si, apesar de pequeno, continua a ser 
uma coisa enorme. O serviço ao cliente é 
um mercado que vale vários milhões da 
maneira que estamos a atacá-lo", defende. 

Até agora, tem-se focado nas mensagens 
de chat e de e-mail - já com uma pequena 
incursão nas legendas automáticas de vídeo 
- mas planeia estender o seu âmbito a outras 
áreas, como bots e comunicação interna 
das empresas. Uma aposta que será, diz, 
financiada pela nova ronda de investimento. 
Estamos a falar de linguagem natural, esse 
fruto da complexidade humana. "Por mais 
sofisticada que seja a IA, ainda estamos 
numa fase muito básica em comparação 
com a nossa capacidade de linguagem. 
Se compararmos a quantidade de dados a 
que uma criança é exposta para aprender 
uma língua face àquilo com que nós 'trei-
namos' um sistema de tradução automática, 
este último tem mil vezes mais dados de 
língua do que o ser humano ouve na sua 
vida inteira", diz Vasco. Mesmo assim, não 
chega para se alcançar o desejado efeito 
de tradução indistinguível da humana. 
"Nós não sabemos como o ser humano 
cria inteligência, como cria consciência. 
Não fazemos ideia", assegura. Vasco defende 
inclusive que não irão reduzir nunca abaixo 
dos 10%-20% a quantidade de texto que 
precisará sempre de ser revista pelo ser 
humano. É por isso que 130 mil freelan-
cers - 30% a 40% dos custos da Unbabel, 
diz Vasco - à volta do mundo revêem em 
pequenas parcelas as traduções que os 
sistemas de IA fazem. Algo que é um "game 
changer" para as empresas de serviços de 
apoio ao cliente, que passam a dispensar a 
contratação de recursos humanos especia-
lizados num único idioma. Um call-center, 
digamos, nas Filipinas pode servir diversos 
países com este modelo de tradução. E é a 
pensar nesse novo modelo que Vasco e a 
sua equipa estão a preparar uma incursão 
em novas geografias. 

A ida para novos mercados como os 
asiáticos - um dos outros objectivos desta 
ronda de financiamento - vai implicar a 
abertura de novos escritórios naquela re-
gião e, com a necessidade de novos pares 
linguísticos mais desafiantes, a captação de 
mais mão-de-obra a nível de freelancers. 
Abrir um escritório significa um investi-
mento entre 2 a 5 milhões de euros, segun-
do Vasco, reforçando a convicção na sua 
sustentabilidade. A Ásia "é o mercado com 
mais dificuldades de língua. As empresas 
chinesas estão a maturar ao ponto de saírem 
do mercado chinês e têm ambições globais.  

Um dos factores que as impede de sair é 
o idioma", explica. Vasco sabe que para 
entrar na China é preciso parceiros com 
conhecimento para singrar no país proibido. 
E é aí que entra o smart money (capital de 
investidores com conhecimento técnico 
do negócio) que esteve a angariar durante 
este ano e que o ajudará nos próximos e 
decisivos passos de expansão. 

INVESTIDORES SORRIDENTES 
A Unbabel é uma empresa com números 
saudáveis, garantem os seus accionistas, 
e com um potencial muito apetecível em 
termos de novos clientes. Uma empresa 
sem capital físico, com custos fixos redu-
zidos - emprega directamente perto de 
250 pessoas - sem bens de capital puros 
e duros, é uma empresa leve e pronta a es-
calar para aumentar exponencialmente as 
suas receitas a partir dos mesmos recursos. 

O colégio de investidores nesta ronda 
de 55 milhões de euros, liderado pelo fundo 
norte-americano Point74 e com partici-
pação dos fundos e.ventures, Greycroft 
e Indico Capital Partners, parece estar 
confiante. Sri Chandrasekar, do Point74, 
comenta à FORBES que "ficámos inspira-
dos pela visão da Unbabel para disponi-
bilizar traduções ao nível das empresas 
e impressionados com a tecnologia de 
tradução humanizada que desenvolveram. 
Acreditamos que a Unbabel está prestes 
a transformar a indústria da tradução e 
estamos muito expectantes em sermos 
parceiros deles nesta viagem." 

No processo de fundraising, as primei-

 

2014 2015 2016 2017 2018 ras conversas começaram no princípio de 
junho. Levou dois meses para perceberem 
quais eram, potencialmente, os parceiros 

que entrariam na ronda. "Foi uma ronda bastante competitiva. 
Tivemos muita procura, o que foi bom para nós. E ao avaliarmos 
investidores diferentes, começámos a perceber que mais-valias 
eles poderiam trazer, não só em maneiras de pensar, mas em 
recursos e experiência de internacionalização", esclarece Vasco. 
A selecção acabou por recair na e.ventures e na Greyhound, ambos 
com grande experiência internacional, e na Point72, com acesso 
a recursos financeiros massivos de hedge fund. 

Stephan de Morais já conhece a Unbabel desde a sua fundação. 
Quando liderava o braço de venture capital da Caixa Geral de 
Depósitos, a Caixa Capital, apostou no projecto de Vasco e dos 
seus sócios. Investiu 1,4 milhões de euros juntamente com outros 
investidores em 2015 numa ronda seed (capital semente), ainda 
numa altura em que tinha um modelo de negócio que acabaria 
por abandonar - a tradução de blogues -, mas cuja ideia parecia 
ser promissora. Um ano mais tarde, a Caixa Capital liderou a 
ronda de 4,5 milhões de euros com a participação da Shilling 
Capital Partners, Notion e Faber Ventures. "Foi a primeira em-
presa portuguesa a ser admitida na Y Combinator, o acelerador 
mais importante do mundo em Silicon Valley", recorda Stephan 
à FORBES. "Desde o início havia uma génese de uma equipa 
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« 

FIM 
Desde sempre que o foco 
da Unbabel tem sido o 
crescimento e a angariação 
de clientes. Mas, nesse 

114 caminho, há algo que 
muitas empresas descuram, 
apesar da sua importância 
crucial para o crescimento e 
desenvolvimento do negócio. 
"O que demorou mais tempo 
a compreender foi que o 
segmento do apoio ao cliente, 
apesar de pequeno, continua 
a ser uma coisa enorme", 
segundo Vasco. 

• 

1 

" 4 - 
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2018 

ambiciosa, com profundo conhecimento 
técnico e que queria transformar o mer-
cado enorme da tradução." Hoje à frente 
do fundo Indico Capital Partners, partici-
pante nesta ronda de série C, assinala que 
"a empresa tem crescido as suas receitas 
de forma consistente, o que mostra que 
há clientes de grande porte a assinar con-
tratos significativos para terem a solução 
in-house. Porém ainda está no seu início 
porque tem ainda o mundo inteiro para 
explorar", considera, já de olho numa va-
lorização muito significativa da empresa 
nos próximos anos para um exít chorudo. 
Uma abertura do capital da empresa que 
pode acontecer "entre os próximos dois a 
cinco anos", reforça. 

Cada investidor nesta fase está à espera 
de um investimento de três a cinco vezes 
o valor investido a longo prazo, num ho-
rizonte de 'cinco, seis anos, assume Vasco. 
E a Unbabel não é excepção. "Pensamos 
num IPO [em português: operação pública 
inicial - OPI] dentro de cinco anos, ideal-
mente no mercado dos EUA", afiança, mas 
sublinha que uma saída em Bolsa não é o 
objectivo final. "Estamos a construir uma 
empresa global de grandes dimensões. 
Em parte desse caminho é normal a certo 
ponto fazermos um IPO. Mas é só mais um 
passo que nos vai dar mais recursos" para 
globalizar a empresa, diz. 

REVOLUÇÃO NA ESTRUTURA 
Quando uma empresa chega a uma série 
C é porque já tem provas dadas. Sabe fa-
zer negócio e tem números para mostrar. 
Pelo que é necessário dar-lhe gás para 
crescer e multiplicar os frutos. Mas para 
que alcance altitudes maiores é preciso 
transformar este avião de duas hélices num 
Airbus. E isso põe dificuldades organizado-
nais às start-ups que os empreendedores já 
identificaram e que académicos em todo 
o mundo tentam sistematizar. 

Aqui ao lado, em Lisboa, o académico 
Ahmad Nadali tem-se debruçado sobre 
os desafios de crescimento das start-ups. 
Identificam, recorrendo a outros autores, 
três dificuldades no processo de scaling-up: 
a capacidade de contratar líderes dentro da 
organização com capacidade de delegar e 
de antecipar; a falta de infra-estrutura ca-
paz de suportar o crescimento da empresa, 
e a má gestão do dinheiro à medida que a 
concorrência pressiona as margens da em-
presa. No trabalho académico que assinou 
juntamente com os investigadores António 
Grilo e Aneesh Zutshi da Faculdade de 
Ciência e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa, explica que as scale-ups, empre-

  

sas em estado de crescimento após valida-
ção do modelo de negócio, não dispõem 
"de uma forma clara de fazer urna transição 
bem-sucedida entre empreendedorismo 
de fase inicial para um estado futuro de 
crescimento", dizem, reconhecendo que 
"todas as mudanças são acompanhadas por 
risco e a necessidade de haver transições 
organizacionais". A Unbabel encontra-se 
nesse preciso estado de desenvolvimento. 
Conta actualmente com cerca de 220 fun-
cionários. Prevê chegar, nos próximos três 
anos às 700 pessoas - 500 em Lisboa, de 
todos os perfis. Mas precisa, para escalar 
o negócio, alguém que o saiba fazer. E em 

Portugal não há muitos quadros com estas valências (e experiên-
cia) de gestão, e muito menos em tecnologia. 

Vasco e os seus sócios têm de "andar à pesca" de pessoas no 
estrangeiro: 40% da equipa da Unbabel em Lisboa não é por-
tuguesa. "Sentimos muito a necessidade de contratar fora para 
cargos de gestão", reconhece o empreendedor. Mas profissionais 
desse género não virão para Portugal a receber os salários que 
por cá se pagam. "Temos de ser competitivos a nível global", 
diz, num eufemismo para aumentar salários. "Este é um desafio 
para todas as empresas de base tecnológica que estão a crescer. 
Qualquer pessoa que tragamos de fora tem influência nas bandas 
salariais da empresa e nos custos fixos", explica, o que prejudica 
directamente a linha de baixo da empresa. Mas é um custo que 
tem de ser pago. 

Vasco aprendeu aquando da série A que o potencial de cres-
cimento seria menor sem as pessoas ideais para os ajudarem. 
E por pessoas ideais também se quer dizer pessoas que acreditam 
no projecto e que estão alinhadas com ele. Ahmad recorre à ideia 
veiculada pelo consultor organizacional britânico Simon Sinek, 

GRANDE IMPULSO 
o investimento de venture capital e de private equity em start-ups portuguesas em 2019 mais 
do que duplicará com o novo investimento da Unbabel. De notar o valor máximo de sempre de 
2018, impulsionado pelo investimento de 300 milhões de euros do Goldman Sachs e da KKR na 
Outsystems no âmbito de uma private equity round. 

Fonte: Dealroom.co. 'Dados de 2019 soma do investimento da Unbabel com valor até Setembro de 2019. 

2013 
■ 16,4 

2014 ■ 17,2 ■ Investimento (em milhões de euros) 

2015 ■ 42,7 
2016  111 
2017  - 30,6 

391 
2019  110,7* 

83 MILHÕES 

DE EUROS 
Até ao momento, a Unbabel já 
realizou sete rondas de investimento 
que totalizaram cerca de 83 milhões 
de euros de financiamento. Destaque 
para a última operação, realizada 
em Setembro, que culminou com 
um financiamento total de cerca 
de 55 milhões de euros. 
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Stephan de Morais já conhece a Unbabel desde 
a sua fundação. Quando liderava a Caixa Capital 
apostou no projecto de Vasco e dos seus sócios, 
fazendo parte do grupo de investidores que em 
2015 investiu 1,4 milhões de euros na empresa. 
Agora, como responsável da Indico Partners, 
voltou a apostar na Unbabel, salientando que 
"a empresa tem crescido as suas receitas de 
forma consistente." 

COM MAIS 
DE 100 MIL 
TRADUTORES NA 
SUA ESTRUTURA, 
A UNBABEL TEM 
CONSEGUIDO 
CRIAR UM NEGÓCIO 
ALTAMENTE 
COMPETITIVO. 

autor do livro "Primeiro Pergunte Porquê", 
sobre inspiração de equipas versus mani-
pulação. "Ele recomenda que as empresas 
não contratem pessoas com conheci-
mento, mas sim contratar as pessoas que 
acreditam o que o empreendedor crê que 
é o 'porquê' da empresa. O que significa 
que não é preciso despedi-los. Por isso, é 
recomendável contratar devagar", diz Ahmad à FORBES. 

O "inchar" dos escritórios com a contratação quase expo-
nencial de funcionários fez com que fosse imprescindível a 
criação de uma nova estrutura organiza-
cional e de processos. Aquando da ronda A, 
a equipa de liderança passou de seis para 
nove membros, dando conta da maior 
complexidade do negócio. Construíram-se 
camadas de gestão intermédia, sendo que 
cada pessoa não iria gerir idealmente mais 
do que oito pessoas. 

De um modelo natural de start-up 
pequena, em que as decisões emanavam 
directamente dos fundadores, passou-se 
para uma forma empresarial mais con-
sistente com o novo tamanho. O cresci-
mento fez até com que as instalações da 
Unbabel lhe ficassem curtas na capital 
portuguesa, estando partida em dois es-
critórios diferentes, com todas as dificul-
dades de comunicação que isso representa. 
"Potencialmente vamos consolidar tudo 
no mesmo sítio. Se calhar daqui a pouco 
tempo teremos novidades nesse sentido",  

atira Vasco. E tudo isto apenas em Lisboa. 
As novas geografias vieram complicar 
ainda mais a configuração geral. 

Depois do escritório de São Francisco, 
inaugurou-se este ano o terceiro escritório 
da Unbabel na cidade norte-americana 
de Pittsburgh, com o objectivo de captar 
talento da Universidade de Carnegie Mellon 
- onde Vasco se doutorou em Language 
Technologies - para o desenvolvimento 
de soluções de IA na área da linguagem 
natural. O escritório é liderado por Alan 
Lavie, especialista em tradução auto-
mática, ex-quadro da gigante Amazon, 
e conta actualmente com três pessoas e 
que deverá chegar às dez no ano que vem. 
"Com ele a liderar essa equipa criámos o 
laboratório em Pittsburgh para fazer o 
leverage Ialavancageml de recursos que 
estão a sair de Carnegie Mellon e que são 
muito importantes para nós", explica. 

Com a abertura do escritório de São 
Francisco e agora o de Pittsburgh, passou a 
ser precisa uma mudança de mentalidade 
para a Unbabel ser uma empresa com 
múltiplas localizações. O que implica uma 
mudança de processos internos, esclarece 
Vasco, como garantir a interconectividade 
de todas as reuniões através de aplicações 
tecnológicas. Dores de crescimento de uma 
empresa que parece estar prestes a sair de 
casa dos pais. F. 
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SALTO 

DE 

GIGANTE 

"TEMOS 
APENAS 2% DE 

HABITAÇÃO 
PÚBLICA PARA 

SB% PRIVADA." 
HELENA ROSETA. 
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PORTUGAL 

CORRIDA À 

C A N I) 
a 

INVESTIDORES 
DE TODO O MUNDO 
E ATÉ BARÕES 
DA POLÍTICA 
NACIONAL, TODOS 
QUEREM UM 
PEDAÇO DO FILÃO 
DO OURO VERDE. 

"A CANÁBIS 
VAI REVOLUCIONAR 

O SECTOR 
FARMACÊUTICO". 

BRENDAN KENNEDY 
Presidente-executivo da Tilray, que conta 
investir 100 milhões de euros em Portugal. 


