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ATRACÇÃO
DE OPERADORES EXÓGENOS:
WEDO CONSULTING

Eduardo Beira

Algumas personagens

João Fernandes, 28 anos, licenciado em MCC (Matemática e Ciências da Computação) pela Univer-

sidade do Minho, é actualmente consultor sénior da WeDo e o responsável pela área de arquitectura 

de sistemas, assegurando a gestão do “framework” de desenvolvimento interno da empresa:

“Compete-me parametrizar as ideias de forma a garantir um comportamento uniforme 

do código e uma fácil reutilização.”

Licenciado em 1998, natural do Minho (Amares), João estagiou na Andersen Consulting, em Lisboa. 

Mas não quis ficar em Lisboa:

“Foi uma oportunidade para entrar no mundo das grandes empresas”
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e trabalhou depois nos escritórios do Porto da Enabler, empresa que actualmente também integra 

o grupo Sonae. Em 2001 deixou a Enabler e passou a integrar as operações em Braga da recém for-

mada WeDo.

“Se isto não estivesse aqui, provavelmente teria ficado no Porto.”

Maria de Fátima é um dos quadros mais recentes da empresa. Faz testes de produtos. Com 25 

anos, natural de Guimarães, licenciou-se em 2002 pela Universidade do Minho (LIG – licenciatura 

em informática de gestão). Estagiou na Infologia, no Porto, durante vários meses, onde integrou a 

equipe de testes, especialmente testes da transição de produtos para bases de dados SQL. 

   

“Morei quatro meses no Porto, mas preferi voltar para a terrinha!”

João Silva, 29 anos, regressou há poucos dias do Brasil, onde está a implementar um projecto de 

cobranças na Brasil Telecom e para onde voltará na semana seguinte:

“Vim cá descansar um pouco. Lá chovia mais do que aqui. E trocar umas ideias com o 

resto da equipe.”

Este João é natural das Caldas da Rainha, mas veio estudar para a Universidade do Minho, para o 

curso de Matemática e Ciências da Computação, onde se licenciou em 1992. Gostou do Minho e foi 

ficando por Braga, onde tem residência.

Sílvia Garin tem 28 anos e é consultora sénior. É gestora de projectos à medida para a Optimus, 

o principal cliente da WeDo. Natural do Minho, licenciou-se em 1998 pela Universidade do Minho 

(LESI – Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos) e foi estagiar para a Andersen Con-

sulting, em Lisboa, por onde ficou dois anos e meio:
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“Naquela altura foi um bom percurso. Mas sou de cá e queria voltar para o Norte. A vida 

em Lisboa é muito stressante. Quanto tive a oportunidade, voltei para cá.”

Sílvia ingressou na WeDo em 2000. Vive em Braga.

Paulo Cabrita formou-se em 1996 na Universidade do Minho, com a LESI - licenciatura em enge-

nharia de sistemas informáticos. Estagiou na Maconde (em Vila do Conde), por onde ficou durante 

dois anos. Trabalhou depois na Optimus, em Lisboa, durante três anos. Mas voltou para Braga:

“Não é que Lisboa fosse feia. Mas foi uma questão pessoal e preferi voltar.” 

Paulo vive actualmente na Povoa de Varzim, de onde é natural. É responsável pelo RAID (Revenue 

Assurance Integrity Driller), o novo produto da WeDo de garantia de receitas para operadores de 

telecomunicações. A sua equipe tem tido dimensão variável. Actualmente são quatro pessoas.

Margarida de Almeida é desde 2002 a responsável pelas operações da WeDo em Braga.

Engenheira de Minas, licenciada em 1988 pela Faculdade de Engenharia do Porto, começou por tra-

balhar na direcção de informática dos (então TLPs), na área de organização de processos. Quando 

se dá a fusão dos TLPs com a Telecom Portugal, de onde resultou o actual Grupo PT, foi responsável 

pela gestão de projectos de harmonização no novo grupo.

Com 39 anos, Margarida é do Porto e vive no Porto. Todos os dias comuta entre Braga e o Porto:.

“Não é uma limitação, hoje em dia faz-se a viagem com facilidade”
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As origens

A WeDo Consulting SA nasceu da necessidade do grupo Sonae marcar uma posição forte e compe-

titiva no mercado de sistemas de informação. O anúncio da sua criação foi feito em conferencia de 

imprensa em Novembro de 2000 e a empresa iniciou a sua actividade em 7 de Fevereiro de 2001 com 

três escritórios em Portugal: Lisboa, Porto e Braga. A 26 de Junho de 2002 efectuou u seu lançamen-

to comercial no Brasil, com a abertura de um escritório no Rio de Janeiro. 

“ Grande parte das pessoas que trabalham na WeDo eram quadros da Optimus, que 

estiveram no lançamento da empresa de comunicações móveis e que, com base nessa 

experiência, se lançaram no mercado, ajudando nomeadamente a Way, empresa de tele-

comunicações GSM do grupo Telemar, que então se estava a lançar no Brasil”

A WeDo foi criada a partir da experiência da Optimus Consulting, uma unidade de negócios inte-

gradora de sistemas de informação da Optimus, um dos três operadores de comunicações móveis 

em Portugal e também uma empresa do grupo Sonae. O capital social da WeDO é detido pelo grupo 

Sonae e pelos colaboradores da empresa.

No final do exercício de 2003 a WeDo tinha um volume de negócios consolidado de 22.3 milhões de 

euros, dos quais cerca de um quarto externo ao grupo Sonae. O resultado líquido do exercício foi su-

perior a meio milhão de euros. Neste exercício a WeDo anunciou um cash flow consolidado positivo, 

superior a 200 mil euros, depois de um valor negativo de 1.5 milhões de euros em 2002

Apesar das empresas de telecomunicações do grupo Sonae continuarem a ser a principal base de 

clientes da empresa, ao longo destes três anos a empresa tem conseguido aumentar o peso dos ne-

gócios fora do grupo. Para isso tem contribuído as operações no Brasil, onde a WeDo tem clientes 

importantes.

A intervenção no mercado brasileiro tem sido importante, e teve um impacto significativo nos resul-

tados do ano de 2002, mas em termos de resultados acabou por penalizar o exercício de 2003, dada a 
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valorização do euro em quase 31% relativamente do Real Brasileiro durante esse ano.

“Foi difícil em cima de difícil. Foram três anos numa fase difícil de contracção (do mer-

cado), mas o facto de termos nascido num momento que não era de expansão também 

nos permitiu criar uma empresa ágil, pequena e vocacionada para sobreviver em tempos 

difíceis”

“Sem a Sonae teríamos sobrevivido estes três anos? Provavelmente não teríamos sobre-

vivido.”

No início de 2004 a WeDo tinha cerca de 240 pessoas. Em Braga trabalhavam então 43 dessas pes-

soas.

“Quando a empresa foi fundada estávamos numa fase de pleno emprego e era importante 

conseguir-se recursos (humanos) estáveis. Achamos que o Minho, por estar à volta da 

Universidade do Minho, seria uma zona boa para termos recursos qualificados e estáveis. 

Como trabalhamos muito para o estrangeiro, estar aqui (em Braga) ou estar em Lisboa 

ou no Porto, era exactamente a mesma coisa. Fe facto não trabalhamos para empresas do 

Minho, mas como trabalhamos para o Brasil e para Espanha, a localização era indife-

rente. Em Lisboa centramos os serviços de consultadoria, que trabalham para empresas 

na periferia de Lisboa, e aqui em Braga concentramos os serviços de desenvolvimento de 

produtos e de suporte para os vários sítios onde estão implementados”

Em Braga a WeDo tem mais de 40 pessoas, com idade média à volta dos 29 anos. Cerca de 80% dessas 

pessoas são da região de Braga e também 80% são licenciados pela Universidade do Minho (LESI 

– Licenciatura em Engenharia de Sistemas de Informação, LMCC – Licenciatura em Matemáticas e 

Ciências da Computação e LIG – Licenciatura em Informática de Gestão).
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Nos últimos anos a WeDo proporcionou uma média de 3 a 4 estágios por ano a alunos finalistas da 

UM – e todos os estagiários acabaram por ser integrados como quadros da empresa.

O escritório de Braga assegura o desenvolvimento de software para quatro dos cinco produtos da 

WeDo, recorrendo a tecnologias Java – J2EE, JSP, ASP, VB, Oracle, HTTP e XML e usando como 

competências de base o Java, Unix, VB, Oracle, C, .net, XML e Soapp.

A missão da base operacional em Braga é 

-ser o centro de desenvolvimento de produtos da WeDo (o software desenvolvido na WeDo em Braga 

é actualmente actualizado em três grupos de telecomunicações brasileiros)

- ser o centro de suporte e manutenção das soluções implementadas nos clientes

assegurar.

Margarida estava na altura envolvida com o andamento dos trabalhos de implementação de BRT 

num cliente em Brasília. Em 2003 tinha assegurado a implementação do ICS na Telemar / Contax e 

na Brasil Telecom.

A venda e a integração dos produtos da WeDo em clientes pode ser assegurada por outros escritórios 

da WeDo, ou por parceiros internacionais da WeDo, no caso de implementações por estes intermedia-

das. Mas Braga continua a ser o principal ponto de suporte a projectos de integração no Brasil. 

Num seminário no Campus de Azurém da Universidade do Minho, em Novembro de 2003, Margari-

da de Almeida sistematizava num slide o porquê de Braga no caso da WeDo:

- a oferta qualificada da UM, com cursos direccionados para as necessidades da WeDo

- as raízes territoriais dos alunos da UM (Braga ou redondezas de Braga)

-as novas acessibilidades de Braga, fáceis a partir do Porto e próximos dos centros de decisão da 

Sonae

- a aquisição da Sidra Multimédia, uma empresa de Braga, em 2000.

“Era uma empresa especializada na área Web e foi comprada pela Optimus, razão pela 

qual esses quadros foram na totalidade integrados na WeDo. Na altura eram cerca de 

20 pessoas. Algumas dessas pessoas estão aqui, outras estão na Optimus e na Novis, em 
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várias empresas do grupo Sonae. Essas pessoas foram uma mais valia porque no início 

da WeDo estávamos na fase de Web e essas pessoas tinham esse tipo de know-how, o que 

foi um factor importante no lançamento da WeDo”

Era um fim de tarde calmo, claro e límpido de Março de 2000. Um grupo de (jovens) empresários 

encontrava-se em frente à sede da Associação Industrial do Minho e próximo do Idite-Minho, onde ia 

decorrer um seminário (...) promovido pela AIM e pela Universidade do Minho, na prática uma das 

reuniões que ajudou à criação da Minhodigital.com. Estava-se ainda na fase do boom dos negócios 

com empresas vocacionadas para a internet. Alguns falavam do negócio dos nomes. Todos procura-

vam ideias promissoras e estavam dispostos e investir nelas. Foi nesse contexto que José Xavier se 

confessou: tinha feito negócio com a Sonae.com, então em fase de constituição. Com alguma angústia 

e embaraço, confessava ter cedido e ter aceite as condições propostas. Afinal de contas pareciam ser 

umas boas condições.

Ambiente de trabalho, cultura Sonae

“Satisfy customers. Make money. Have Fun. É o nosso lema. É isso que tentamos fazer: 

fazer dinheiro e divertirmo-nos a trabalhar. Temos fases em que nós trabalhamos mais 

do que nos divertimos, mas tentamos sempre misturar as duas coisas. Na WeDo todos 

falam com todos, todos nos tratamos por tu, os escritórios são todos iguais, não há gabi-

netes, trabalhamos todos no mesmo open space. Eu acho que isso facilita e rentabiliza a 

integração de pessoas novas. A média das idades deve andar à volta dos vinte e tal anos. 

Somos uma empresa jovem, dinâmica e aberta a desafios. Como é uma empresa nova e 

com pessoas novas, a empresa facilmente se adapta a desafios. Temos muito da cultura 

do grupo Sonae”.
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“Algo interessante que tem a ver com o espírito WeDo é a facilidade com que cada um 

de nós pode ter uma ideia, e propor o aproveitamento dessa ideia pela empresa. Todas 

as ideias são avaliadas, para identificar até que ponto é que tem sentido desenvolver-

mos esse produto e colocá-lo no mercado. Caso a ideia tenha condições preparamos uma 

apresentação e fazemos uma sondagem ao mercado, para ver até que ponto este está 

receptivo”

“Dentro do grupo Sonae, e dentro da WeDo em particular, temos prémios anuais de de-

sempenho. Todos os anos são definidos os objectivos da empresa e os de cada um de nós. 

Todos os anos as pessoas têm um feedback de como a empresa se desenvolveu e como cada 

pessoa em particular se desenvolveu e comportou nesse ano. É um aspecto muito impor-

tante, principalmente quando as pessoas são novas e têm uma grande vontade de evoluir 

rapidamente. É um aspecto que cativa muito as pessoas”

E sobre a rotação de pessoal:

 

“Para este ano (2004) temos um objectivo de 5%, que é baixo. A nós não compensa rodar 

pessoas com muita frequência porque o know how que as pessoas ganham é muito im-

portante.”

“Neste momento o mercado não está muito apelativo. Temos pouquíssimas pessoas a 

saírem por vontade própria. Apesar disso algumas pessoas saíram já para formarem as 

suas próprias empresas”

E sobre formação:

Nós temos duas formações por ano, uma na Primavera e outra no Outono. Em cada ano 
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identificamos um conjunto de pessoas para irem a essa formação. A formação é uma área 

onde investimos muito dinheiro”

Perspectivas de negócio: leste, parcerias.

“Um dos nossos cenários é ir para os mercados de Leste, em parceria”

E maximizar vendas fora do grupo Sonae

“Não temos dimensão para chegar a todos os países ou a todo o lado. Por isso conside-

ramos que a melhor maneira é fazer parcerias com consultoras multinacionais, que con-

seguem chegar a todo o lado. Nós disponibilizamos os nossos produtos e essas empresas 

fazem a integração e implementação dos nossos produtos nesses países e nesses clientes. 

Os nossos produtos são muito modulares, muito parametrizáveis e têm todos a mesma 

base. Daí a facilidade de o mesmo produto estar instalado em diferentes clientes, com 

diferentes modelos de dados, com diferentes características e com diferentes regras de 

negócios, porque os nossos produtos têm uma grande capacidade de adaptação”

E se não fosse o grupo Sonae?

“Em Portugal existem basicamente três operadores de telecomunicações, e o grupo Sonae 

integra um dos operadores, portanto nós estamos conotados com um dos concorrentes no 

mercado de telecomunicações. Isso limita a nossa capacidade de entrar nos outros dois 

operadores. Em Portugal a conquista de mercado (fora do grupo Sonae) tem sido difícil, 

mas fora de Portugal já tem sido bastante mais fácil”
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Anexos

Anexo I – Integração da WeDo na estrutura do grupo Sonae
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Anexo II – Produtos/ WeDo mercados
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Anexo III – Parcerias e competências
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Anexo IV – A visão WeDo das operações em Braga
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