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Quase uma década depois de o termo unicórnio ter surgido pela primeira vez num artigo sobre
lições que os investidores poderiam retirar ao estudar as poucas empresas tecnológicas sediadas
nos EUA que tinham atingido uma valorização de $1MM, existem hoje mais de 1000 “unicórnios”
espalhados por todo o mundo. Contudo, antes de abordar o conceito de empresas unicórnio,
convém, em primeiro lugar, esclarecer o que se entende por start-ups.

Este termo refere-se a uma empresa que se encontra numa das primeiras fases de operações.
São, portanto, empresas que se encontram ainda no início do seu ciclo de vida – um intervalo de
tempo que é marcado pelos custos altos e receitas limitadas, o que as leva a procurar capital. O
capital pode surgir de inúmeras fontes, mas uma das mais comuns é através de venture capitalists,
que, no fundo, são investidores privados que fornecem capital a empresas que, no seu entender,
têm um alto potencial de crescimento — e fazem-no em troca de uma participação na start-up.

Apesar de Portugal não ser o país mais atrativo para as start-ups, a verdade é que o investimento
angariado por start-ups portuguesas tem crescido de uma forma exponencial: +488% em 2021
face ao investimento registado em 2020.

Portugal conta já com sete unicórnios, mais do que Espanha, Grécia e Itália juntos, o que tem
contribuído não só para aumentar a notoriedade de Portugal no mundo, mas também para
fortalecer o posicionamento de Portugal na Europa como um hub tecnológico. Isto é curioso, uma
vez que, por exemplo, a Espanha oferece mais incentivos do que Portugal para atrair estas
empresas [2]. Os unicórnios portugueses são a SWORD Health, a Farfetch, a OutSystems, a
Talkdesk, a Feedzai, a Remote, e, mais recentemente, a Anchorage Digital. Em conjunto,
empregam mais de 11 mil pessoas e perfazem uma avaliação de mercado superior a $41,5 MM
(mais de 36 mil milhões de euros) 

A maior parte das empresas utiliza
o capital angariado não só para
desenvolver novos produtos e
serviços (29%), mas também para
pagar salários (23%) [1]. E quando se
fala em start-ups e em venture
capitalists, torna-se fundamental
mencionar Silicon Valley, pois tem sido
o lar de muitas novas empresas de
alta tecnologia. Quando uma start-up
atinge uma avaliação de mercado
superior a $1MM (1000 milhões de
dólares), torna-se naquilo a que, na
indústria, se chama de unicórnio.
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[1] – Valores retirados da notícia: https://tek.sapo.pt/noticias/negocios/artigos/investimento-angariado-por-startups-portuguesas-cresceu-
488-este-ano
[2] De acordo com o site — https://startupheatmap.eu/best-startup-cities/ — Barcelona é a 3ª melhor cidade europeia para uma startup se
instalar, enquanto que Lisboa ocupa apenas a 6ª posição.



A Farfetch é uma start-up luso britânica cujo
fundador e CEO é José Neves, com 47 anos
de idade e licenciado em Economia pela
Universidade de Porto. A fundação da
empresa efetivou-se em 2007 e o seu
lançamento ocorreu em 2008. Neste
momento, a sede da corporação está
localizada em Londres, no Reino Unido.

O espírito empreendedor de José Neves
começou bastante cedo, aos 19 anos de
idade, quando criou a sua primeira empresa.
Antes disso, com 8 anos, começou a sua
aprendizagem no mundo da programação,
quando os seus pais o presentearam com
um computador. Porém, o interesse pela
moda surgiu mais tarde na sua vida. Após
observar pessoas de várias nacionalidades a
adquirirem artigos de luxo em lojas fora dos
seus países de origem, questionou-se como
poderia juntar as boutiques numa única
plataforma, tornando a moda mais acessível
a todos, surgindo assim o modelo de
negócio da Farfetch. A atividade principal da
empresa é a comercialização de artigos de
moda de luxo através de uma plataforma
online

FARFETCH

Atualmente, a Farfetch conecta os criadores
dos produtos, os curadores e os respetivos
consumidores. A plataforma de e-commerce
interliga clientes em mais de 190 países e
territórios, com produtos provenientes de
mais 50 países e mais de 1300 das melhores
marcas, boutiques e lojas do mundo.

A entrada na Bolsa de Nova Iorque, em
setembro de 2018, foi um marco relevante
para a história da empresa e de Portugal,
tendo em conta que se tornou na primeira
empresa portuguesa a ser negociada na
“New York Stock Exchange” (NYSE), com a
abreviatura “FTCH”. A oferta pública inicial
(IPO, na nomenclatura inglesa) iniciou com
aproximadamente 44 milhões de ações a 27
dólares cada.

A empresa tem verificado um aumento
consistente das receitas desde o ano de
2016, de acordo com o relatório anual
publicado em 2020. No ano de 2021, a
empresa de José Neves registou, pela
primeira vez desde a sua fundação, um lucro
positivo após impostos no valor de 769,1
milhões de dólares, resultados referentes ao
terceiro trimestre de 2021 (30 de setembro).
A Farfetch tem sido galardoada com uma
série de prémios prestigiantes tais como o
Prémio Visionary no “Decoded Fashion
Futures Awards” em 2017 e “Business
Smaller Company Award” pelo “Financial
Times and ArcelorMittal Boldness” no ano
de 2016, entre dezenas de outros
reconhecimentos.
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Fundação da empresa 

202120182015
Aquisição da London
Boutique Retailer Brown 
Atinge o estatuto de
unicórnio, o primeiro
português

Entrada na bolsa
de Nova Iorque 
Empresa torna-se
pública

Registo de lucros após
impostos positivos pela
1ª vez



A Outsystems é uma empresa privada
fundada em 2001, em Lisboa, porém
encontra-se sediada em Boston, nos Estados
Unidos da América. Atualmente, a empresa
conta com mais de 1.500 trabalhadores,
435.000 membros na comunidade, 350
parceiros e milhares de clientes ativos
distribuídos por 87 países e 22 setores. 

O seu fundador e CEO é Paulo Rosado e
tem 56 anos. Estudou Engenharia
Informática na Universidade Nova e
realizou um mestrado em ciências
informáticas na Califórnia. 

Após a conclusão dos seus estudos, Paulo
Rosado trabalhou na Oracle, uma das
maiores empresas tecnológicas do mundo e
ainda antes da fundação da Outsystems, foi
o criador de uma outra empresa designada
de Intervento, também ligada ao ramo da
tecnologia. No entanto, esta primeira aposta
não teve o sucesso esperado devido a
dificuldades em entregar os seus projetos
dentro dos prazos e dos orçamentos
definidos, segundo palavras do próprio.
Contudo, foi graças a alguns dos erros
cometidos na primeira tentativa que Paulo
Rosado começou a desenvolver a visão da
Outsystems, fundando-a 2 anos depois do
fim da Intervento. A empresa começou com
uma missão que perdura até aos dias de
hoje: “(…) ajudar os clientes a inovarem
mais rapidamente e de mudar
fundamentalmente a forma como os
softwares corporativos são
desenvolvidos.”. 

OUTSYSTEMS
Curiosamente, a Outsystems, durante a sua
existência esteve por duas vezes perto da
falência. A primeira em 2001, devido à severa
necessidade da empresa de um investimento
de um milhão de euros até ao final desse ano.
Já em 2002, a recessão do setor das
telecomunicações afetou profundamente a
empresa, uma vez que este ramo concentrava a
grande parte dos seus clientes. 

Foi nesse momento que a empresa criou o
atual modelo de negócio. Este consiste numa
moderna plataforma de aplicações que permite
a empresas de todas as dimensões lidar
habilmente com qualquer tipo de critical
applications - desde a inovação no local de
trabalho até a transformação da experiência do
cliente. Desta forma, a Outsystems procura
auxiliar as organizações a transformar os seus
negócios através do Low code, isto é, acelerar o
processo de produção de uma aplicação
minimizando a programação manual e
promovendo uma integração da mesma com os
sistemas existentes na empresa.

A empresa tem sido reconhecida
internacionalmente ao longo da sua atividade
no mercado. Em 2018, foi nomeada pela Forbes
como “Top Cloud Computing Employer” pelo
terceiro ano consecutivo. É também
considerada uma das principais empregadoras
de cloud pela “Glassdoor e Battery Ventures”
e a plataforma de Low-code com melhor
classificação pela “TrustRadius”. Para além
disso, venceu o Prémio “CODiE” de Melhor
Plataforma de Desenvolvimento de
Aplicativos Móveis, de forma consecutiva entre
2015 e 2019.

2001
Fundação da empresa 

2017
Receitas ultrapassam os 
€100M pela primeira vez 

2018
Obtenção de financiamento pela
Goldman Sachs e KKR
Aringe o estatuto de unicórnio



Tiago Paiva, de 35 anos, é o fundador e
CEO da Talkdesk. É mestre em engenharia
eletrotécnica e de computadores pelo
Instituto Superior Técnico de Lisboa e, em
2011, com 24 anos, fundou a Talkdesk.
Ainda em Portugal, Tiago Paiva criou uma
plataforma protótipo que permitia às
empresas montarem um call center em
poucos minutos, através de uma cloud. Esta
solução não serve para substituir os agentes
do outro lado do telefone, mas sim para os
ajudar a realizar a sua função mais
eficientemente, eliminando pormenores
irrelevantes do processo. 

Este participou num Hackathon e ganhou
neste evento que reúne desenvolvedores
de software e outros profissionais da área
de programação uma competição de
desenvolvimento de projetos de software, o
que lhe permitiu reunir dinheiro suficiente
para se mudar para os Estados Unidos da
América, onde fundou a empresa, sedeada
em São Francisco. 

TALKDESK

Três nos Estados Unidos da América, com a sede da empresa localizada em São Francisco;
Um em Londres, Inglaterra; 
Três em Portugal, localizados em Lisboa, Porto e Coimbra. 

A empresa conta com 7 escritórios distribuídos por 3 países: 

Prémios

Setembro de 2020: Considerada a melhor plataforma call center do mundo, pelo website Digital
Agosto de 2021: Conquistou a 17ª posição na “Cloud 100” da Forbes, sendo reconhecida como
uma das empresas mais inovadoras no mercado cloud. 
Outubro de 2021: Tiago Paiva foi reconhecido pelo banco de investimentos Goldman Sachs como
um dos 100 empreendedores mais intrigantes do ano.

A Talkdesk procurar fornecer serviços de
consultadoria a outras empresas, de
forma a inovarem e a melhorarem a
experiência de atendimento aos seus
clientes. Este serviço é prestado através de
uma análise das necessidades e dificuldades
dos utilizadores e da construção da respetiva
solução mais eficiente e eficaz.

A empresa atingiu o estatuto de unicórnio
em outubro de 2018. Nessa altura, tornou-
se no terceiro unicórnio com ADN
português, depois da Farfetch e da
OutSystems. Atualmente, a Talkdesk conta
com cerca de 2000 clientes espalhados por
75 países e foi avaliada, em 2021, em mais
de 10 mil milhões de dólares atingindo,
assim, o estatuto de decacórnio, a primeira
start-up portuguesa a chegar a este
patamar.

Fundação da talk desk

2011 20212018
Torna-se a primeira empresa portuguesa
a atingiro estatuto de decacórnio  

Alcança o estatuto de 
empresa unicórnio



Fundada em 2008, a Feedzai é uma empresa de tecnologia financeira sediada em Coimbra. O seu
fundador é Nuno Sebastião, formado em engenharia informática na Universidade de Coimbra.
Posteriormente, complementou a sua formação com 2 MBA´s, um em Empreendedorismo na
UCLA Anderson School of Management e outro em Gestão, Economia, Marketing e
Empreendedorismo na London Business School. No ano de 2010, Nuno Sebastião torna-se
cofundador e CEO da Feedzai. Esta start-up foi a quarta a conseguir alcançar o estatuto de
unicórnio em Portugal. A empresa conta com uma equipa de cerca de 500 pessoas e tem
escritórios em várias cidades como, por exemplo, Lisboa, Porto, Nova Iorque e Londres.

A plataforma desenvolvida pela Feedzai utiliza a Inteligência Artificial e Machine Learning como
meios de evitar cibercrimes, tornando assim a atividade bancária mais segura. Estas
tecnologias são cada vez mais necessárias uma vez que a utilização e a confiança depositada nos
meios digitais são cada vez maiores. Assim, deve existir um acompanhamento igualmente
relevante por parte dos meios de segurança, de forma que os utilizadores se sintam seguros
aquando da utilização destes serviços. 

FEEDZAI

Em 2020, a empresa prestava os seus serviços a mais de 800 milhões de clientes em 190 país, entre
estes quatro dos cinco maiores bancos dos Estados Unidos. A Feedzai monitoriza também 60%
das assinaturas globais relativas a plataformas de streaming de música.  Para alem disso, em
comunicado, a Feedzai estima que cerca de 20% do dinheiro mundial seja monitorizado pelos
seus serviços.

Em 2018, a Forbes atribuiu à Feedzai o 15º lugar na lista de empresas mais promissoras de 2018.
Já em 2021, a empresa foi reconhecida pela Fairband com o prémio de World-Changing Ideas
Awards.

“A  tecnologia da Feedzai é a base do comércio atual, pois, no mundo todo, os consumidores esperam
experiências bancárias e de pagamento rápidas, confiáveis, perfeitas e, acima de tudo, seguras. O mundo
tem requisitos de digitalização mais rápidos e as instituições financeiras precisam de soluções confiáveis
que prosperem neste novo ambiente digital em dias e não em meses”  Nuno Sebastião, 2021 

2008
Fundação da empresa 

20182017
15ª posição na lista
de empresas mais
promissoras pela
Forbes 

Empresa capta
50M de dólares
em investimentos

2021
Empresa atinge o
estatuto de
unicórnio 



REMOTE
A empresa Remote foi fundada em janeiro de 2019, pelo português Marcelo Lebre e pelo
holandês Job van der Voort. 
Marcelo Lebre, de 35 anos, tirou um mestrado em engenharia informática e telemática na
Universidade de Aveiro. Após se formar em 2010, trabalhou em várias empresas, como a Faber
Ventures, onde desempenhou a função de Chief Technology Officer. Após 10 anos no mercado de
trabalho, Marcelo Lebre tornou-se um dos fundadores da Remote. 

A Remote é no fundo uma plataforma que estabelece uma conexão entre as pessoas e o mundo
do trabalho remoto. A plataforma tem várias ferramentas para facilitar esta transição, como por
exemplo, a partilha de experiências, conteúdos práticos e educativos. Contudo, não procura,
apenas, ajudar os trabalhadores, mas também, as empresas para que estas possam utilizar o
trabalho remoto de forma eficiente. A empresa tem procurado estimular a contratação de
refugiados que vivam em países onde a empresa opera.

“Temos vindo a trabalhar com governos e organizações que fornecem recursos aos refugiados para
encontrar soluções conjuntas que os ajudem a reconstruir as suas vidas. Este trabalho é mais urgente do
que nunca, com milhões de pessoas a serem deslocadas do Afeganistão, Síria e outros países devastados
pela guerra” Job van der Voort, em entrevista ao jornal Sapo.

Em 2020, Job Van Der Voort, em entrevista ao Observador, revelou que a empresa não possuía
nenhum escritório físico e que cerca de metade dos funcionários trabalhavam em Portugal. De
2020 para 2021, a empresa multiplicou por dez o seu número de colaboradores, estando agora
presente em mais de 50 países. Contudo, este crescimento ainda não atingiu os objetivos da
empresa que gostaria de, até ao final de 2021, estar presente em 80 países. 

Com os financiamentos obtidos, a Remote apresenta como objetivos “remover as barreiras para
contratação internacional e capacitar os nossos clientes para escalar e fornecer acesso a
oportunidades de trabalho por todo o mundo” como explica o fundador. 

O mais recente financiamento teve origem numa ronda de investimento serie B, liderado por uma
empresa de capital de risco, ACCEL, que já investiu em empresas como a Spotify e o Facebook. 

2019
Fundação da empresa 

2020
Cerca de 30 pessoas
trabalhavam na empresa
A empresa tem como
objetivo estar presente em
todo o mundo e triplicar o
nº de colaboradores 

2021
Contava com mais de 300
colaboradores 
Após a angariação do
investimento de série B, chega
ao estatuto de unicórnio



Fundada em 2015, registada nos Estados
Unidos da América, mas com sede
tecnológica no Porto, a SWORD Health foi a
start-up portuguesa mais rápida de
sempre a atingir o estatuto de unicórnio,
estatuto este adquirido depois de fechar
uma ronda de investimento de $189M (a
terceira ronda de investimento realizada em
2021). Durante o ano de 2021, a avaliação de
mercado da empresa aumentou,
aproximadamente, 20 vezes e o número de
empresas-cliente cresceu em 12 vezes,
totalizando, à data de hoje, mais de 150. 

A história da empresa começou quando o
irmão do CEO Virgílio Bento se envolveu num
acidente que o colocou em coma profundo
durante 12 meses. Foi então durante o
período de recuperação do irmão que
Virgílio percebeu que a tão necessária
reabilitação intensiva estava inteiramente
dependente não só de recursos humanos
como também de meios económicos e que
parte da solução para este problema estaria
na tecnologia. Formado em Engenharia
Eletrónica, Virgílio viu uma oportunidade
para encontrar uma solução alternativa
nesta área e desenvolveu um serviço
completamente inovador focado em
patologias músculo-esqueléticas.

A SWORD é uma empresa que oferece
serviços de fisioterapia digital através de
uma solução inovadora que combina
fisioterapeutas licenciados com
inteligência artificial e sensores que
permitem verificar se os exercícios estão a
ser realizados da forma correta e, se  

SWORD HEALTH

necessário, adaptar os programas para que
um paciente possa ter um plano de
fisioterapia adaptado às suas necessidades
sem ter de sair de casa. Apesar de
trabalharem diretamente com os pacientes,
a SWORD Health não é contratada por estes
diretamente, uma vez que o modelo de
negócio da empresa se foca essencialmente
num modelo B2B (Business to Business):
presta os seus serviços, principalmente, a
planos de saúde e a empregadores que,
depois, os tornam disponíveis para os seus
trabalhadores (a solução desta empresa já é
inclusive utilizada por algumas seguradoras
de saúde).

A SWORD Health é a primeira e única
prestadora de cuidados a patologias
músculo-esqueléticas a obter a certificação
Nível 1 e Nível 2 (o que revela que os serviços
prestados pela empresa incorporam uma
melhoria clinicamente comprovada e
significativa em relação aos métodos
tradicionais) do Validation Institute. O plano
de trabalho é definido com o auxílio de uma
consulta digital com um fisioterapeuta
profissional, via videochamada ou chamada
de voz. O paciente recebe um kit que inclui
os sensores e um tablet para fazer os
exercícios definidos. A solução oferecida pela
SWORD reduz a necessidade de cirurgia até
64% e supera a fisioterapia tradicional em
30%, o que leva a uma redução dos gastos
com as patologias músculo-esqueléticas dos
pacientes até 35%, evitando custos
desnecessários com cirurgias (permitindo,
em média, economizar $2.472 por
paciente).

2015
Criação da start-up com um
financiamento de 400 000€ 

20212020
Obteve outro financiamento
de 400 000€ 

A empresa atinge o estatuto de
unicórnio, ao arrecadar $189M,
em Novembro 

https://validationinstitute.com/wp-content/uploads/2021/02/Sword-Health-final.pdf
https://validationinstitute.com/wp-content/uploads/2021/10/Sword-Health-Outcomes-Final.pdf
https://validationinstitute.com/wp-content/uploads/2021/10/Sword-Health-Outcomes-Final.pdf


A Anchorage Digital é outra empresa unicórnio com ADN português. Esta foi co-fundada pelo
luso-americano Diogo Mónica e por Nathan McCauley. Focando-nos no português de 34 anos,
Diogo Mónica fez o seu percurso académico no Instituto Superior Técnico de Lisboa, onde
obteve o diploma de Engenharia de Telecomunicações e Informática. Mais tarde, fez um
doutoramento em Engenharia Informática, que concluiu em 2015. Apenas dois anos depois,
em 2017, fundou a Anchorage.

Esta fintech - empresas que utilizam tecnologia para gerar soluções inovadoras em serviços
financeiros - é a primeira instituição financeira regulamentada nos Estados Unidos da
América para gerir ativos digitais. Por outras palavras, a Anchorage é responsável pela criação
do primeiro banco de criptomoedas do mundo. Esta fornece vários serviços a empresas que
desejam entrar neste setor, desde:

• custódia - apoio aos clientes no armazenamento e na segurança das suas chaves privadas de
acesso às Bitcoin; 
• serviços de compra e venda – auxílio na transação de vários tipos de moeda por Bitcoin e vice-
versa; 
• fornecimento de empréstimos em criptomoedas;
• consultoria em investimentos de criptoativos. 

O seu serviço é inteiramente B2B, sendo que só trabalham com outras instituições. Alguns
clientes da Anchorage são a VISA e a Paypal. 

Diogo Mónica, um especialista em cyber segurança, uma paixão que desenvolveu desde os seus
12 anos (altura em que começou a programar) e que, mais tarde, aprofundou com o seu curso
universitário, implementou na Anchorage uma tecnologia com requsitos de segurança muito
elevados. Isto torna-se relevante na medida em que a tecnologia que é necessária para manter a
custódia das criptomoedas é bastante diferente da utilizada por bancos na custódia de
dinheiro.

 A Anchorage é a última, das 7 empresas unicórnio com ADN português, a atingir este estatuto,
apenas um mês depois da Sword Health, em 2021. Nesse mesmo ano, a empresa conseguiu
captar 350 milhões de dólares numa ronda de financiamento, elevando, assim, a sua avaliação
para 3 mil milhões de dólares. Sedeada em São Francisco, este cripto-unicórnio tem
escritórios na Dakota do Sul e no Porto. O número atual de trabalhadores ao serviço da
Anchorage é de 200. 

ANCHORAGE DIGITAL

2017
Fundação da start-up 

20212018
Diogo Mónica é considerado como
um dos jovens mais promissores
no setor financeiro norte 
 americano pela revista Fortune

Adquire o estatuto da
instituição financeira
regulamentada nos EUA
Atinge o estatuto de
unicórnio



 

Concluindo, as empresas unicórnio com ADN luso oferecem na sua totalidade um produto ou
serviço com uma elevada vertente tecnológica associada. A internacionalização das mesmas
parece ser uma necessidade devido ao tamanho reduzido do mercado português e às
oportunidades desafiadoras que os mercados internacionais apresentam. 

Apesar de Portugal apresentar condições menos vantajosas para o estabelecimento e
desenvolvimento de start-ups do que Espanha, a verdade é que se encontra em vantagem no
que diz respeito à quantidade de unicórnios criados. E é neste sentido que o Presidente da
Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, afirma ter o sonho de tornar a capital de Portugal numa
fábrica de unicórnios. Para Carlos Moedas “A questão não é a palavra unicórnio, a palavra
quer dizer apenas que nós queremos ter a ambição em Lisboa, desenvolver grandes
empresas começando do zero, e que isso é possível porque Portugal já provou que consegue
fazê-lo, que hoje temos unicórnios portugueses e somos um país com uma dimensão
relativa em relação ao mundo”. A prioridade deve ser a inovação, pois “a inovação é aquilo
que nos traz emprego, que nos traz bem-estar".

A ligação aos Estados Unidos da América parece ser inevitável devido à necessidade pela procura
de financiamentos, mão de obra mais qualificada, proximidade com empresas referência nos
mais variados setores de atividade, ou seja, assegurar uma presença assídua num país que é
referência no que diz respeito ao empreendedorismo e ao tecido empresarial como um todo.  
Esperemos que os próximos anos sejam, de facto, produtivos no que diz respeito à produção de
empresas unicórnio e que Portugal continue a caminhar no sentido de atrair mais investimento
para o país, tornando-se a “fábrica de unicórnios” como fora dito por Carlos Moedas.
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