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S I T E  D O  E M P R E E N D E D O R  “ FA B R I C A” P R O J E T O S  D E  N E G Ó C I O

As 150 maiores 
exportadoras 

Saiba quem são as maiores exportadoras do País, 
em que mercados operam e que produtos vendem. 
Conheça os riscos e os aspetos positivos dos nossos 

principais mercados externos

Queijo da serra em 
dose individual

Transformar 
garrafas em jardins 

Nascida para 
exportar 

INOVAÇÃO AMBIENTE INDÚSTRIA NEGÓCIOS 
Ele leva as empresas

para Silicon Valley 
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negócios empreendedorismo 

S
e é para se fazer, então que seja em grande. 
Grande à escala global e, mais do que isso, gran-
de como não há maior. Isto foi o que pensou, 

de grosso modo, a Leadership Business Consulting, 
no seu trabalho de apoio ao empreendedorismo. 
A empresa internacional de consultoria de gestão, 
sediada no Porto, é uma autêntica ponte que liga 
o mercado português a Silicon Valley, nos EUA, o 
maior e mais conceituado ecossistema de apoio ao 
empreendedorismo e à inovação do mundo.
Aproveitando a presença de uma delegação naquela 
região norteamericana, em San Francisco, a empresa 
promove a visita de grupos de executivos em viagens 
de imersão a Silicon Valley. Estas ações envolvem 
formação nas Universidades de Stanford e San 
Francisco, visitas de estudo a empresas de referência, 
interação com incubadoras e aceleradoras e sessões 
de networking. “É como um caso estudo ao vivo 
com interação pessoal com os interlocutores chave 
e tem tido um grande impacto nos participantes”, 

explica à INVEST Carlos Oliveira, managing partner 
da Leadership Business Consulting.
Paralelamente, a consultora promove a aceleração de 
empresas portuguesas no Plug and Play Tech Center, 
o maior centro de incubação e acelerador de negócios 
de Silicon Valley, onde a empresa colocou o Pavilhão 
Innovative Portugal, com o apoio da AICEP e o Alto 
Patrocínio do Presidente da República. No âmbito do 
GSI Executive Program, a empresa já levou a Silicon 
Valley 130 executivos, visitou mais de 35 empresas 
inovadoras e envolveu mais de 500 pessoas nos 
networks que organizámos. No âmbito do programa 
GSI Accelerators, já garantiu nove lugares de 
incubação de start-ups e de aceleração de empresas 
portuguesas com capacidade de se globalizarem, no 
referido Plug and Play Tech Center.
Em Julho passado e em conjunto com a AICEP, 
a Leadership organizou mais uma edição do 
GSI – Global Strategic Inovation, através da qual 
promove o investimento e o empreendedorismo 

de start-ups e spin-o2s portuguesas, incentivando 
a participação dos grandes grupos empresariais 
nacionais, sobretudo na área das telecomunicações, 
em Silicon-Valley.

Conceito do negócio

A Leadership Business Consulting é a empresa-mãe 
do Leadership Business Group, que integra ainda 
duas spin-o2s: a Leadership Business Technology e a 
Leadership Business Academy. A Leadership Business 
Consulting está registada, como empresa local, em 
cinco países – para além de Portugal, Espanha, EUA, 
Angola e Moçambique, atuando também na África 
do Sul e em Cabo Verde.
A holding principal arrancou com a ambição de ser 
uma empresa internacional na consultoria de gestão, 
seguindo os mais elevados padrões internacionais. O 
foco inicial tem sido o mundo lusófono. Sendo uma 
empresa nascida a partir do “boom” da Internet, 

Ele leva as empresas 
para Silicon Valley

A Leadership Business Consulting ganha dinheiro na consultoria de gestão e faz a 
ponte entre as start-ups e spin-o$s portuguesas e a maior incubadora do mundo
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negócios empreendedorismo 

está virada para a aplicação dos princípios de agile 
consulting, muito focados nas soluções “smart”, na 
implementação e no impacto nos resultados.
Envolvida em cerca de 50 projetos de consultoria 
por ano, a empresa está hoje a desenvolvê-los 
para vários países. Em Espanha, trabalha com sete 
câmaras de comércio no apoio à internacionalização 
de empresas. Em Cabo Verde, está a apoiar vários 
projetos governamentais, tais como a Estratégia 
para a Banda Larga ou o Estudo de Viabilidade do 
Parque Tecnológico da Praia, para além de diversas 
empresas. Em Angola, a sua atuação passa pelo 
apoio à reestruturação de empresas e entidades – 
são exemplos a Empresa Nacional de Eletricidade, 

vários ministérios e empresas privadas, incluindo a 
Sonangol. Em Moçambique, trabalha também em 
várias empresas de dimensão – como a Petromoc e 
o Aeroporto do Maputo –, assim como no Ministério 
da Educação. Está presente ainda em África do Sul, 
onde está agora a entrar em novas áreas. Em San 
Francisco, nos EUA, não só se dedica ao apoio ao 
empreendedorismo, mas também à consultoria 
para empresas.
Nos últimos cinco anos, o peso relativo das diversas 
linhas de serviço foi distribuído pelos segmentos de 
Operações (30%), Organização (25%), Estratégia 
e Finanças (22%), Tecnologias de negócio (20%) e 
Formação (3%). Em termos de volume de negócios, 

a Leadership Business Consulting crescia um milhão 
de euros por ano até 2010. No ano passado, cresceu 
apenas 5% até aos 6,25 milhões de euros.
As receitas são asseguradas pela prestação de 
serviços de consultoria de gestão, a sua atividade 
principal. O apoio ao empreendedorismo e a ligação 
a Silicon Valley tem sido uma atividade sem <ns 
lucrativos, de cidadania e de responsabilidade social. 
E que a empresa desenvolve, segundo Carlos Oliveira, 
“conforme as nossas possibilidades”.

Pedro Aleixo Pais

O seu percurso académico inclui um Bachelor of 
Science (TRP) pela Universidade do Witwatersrand 
(Joanesburgo), com dupla distinção e sete prémios 
académicos (em 1984) e um Master of Science (TRP) 
pela mesma universidade, em 1992. Tem ainda um 
MBA pela Universidade Nova de Lisboa (1996), 
bem como Cursos de executivos em Harvard, MIT 
e Nyerode.
Com uma vasta experiência pro<ssional, trabalhou 
no Development Bank of Southern Africa, na 
Accenture e fundou a sua primeira empresa aos 26 
anos, a Marco Polo Transit. Foi ainda vice-presidente 
do Grupo DHV em Portugal e diretor geral da DHV 
Managament Consultants. Presidiu a Associação dos 
Jovens Empresários e Pro<ssionais Portugueses da 
África do Sul em 1987, foi deputado pelo círculo Fora 
da Europa entre 1991 e 1995 e ainda coordenador da 
Sociedade da Informação e Governação Eletrónica 
na UMIC – Presidência de Conselho de Ministros, de 
2002 a 2004. Carlos Oliveira é hoje o rosto executivo 
da Leadership Business Consulting. Sobre o seu 
projeto, fala em discurso direto para a INVEST.

Qual a importância da experiência 
d e  S i l i c o n - V a l l e y  p a r a  o 
desenvolvimento de empresas 
tecnológicas e para a nossa 
economia?
O apoio ao empreendedorismo em Silicon Valley 
surge da nossa presença em San Francisco. Estamos 
convictos de que uma ligação das empresas e 
da economia portuguesa a Silicon Valley é da 
maior importância para a competitividade futura 
da nossa economia. O ecossistema de apoio ao 
empreendedorismo é muito limitado no nosso 

País. Precisamos de saltar etapas, ligando o imenso 
talento empreendedor português ao maior centro de 
inovação e empreendedorismo do mundo e trazendo 
práticas modernas para o nosso ecossistema. Nós 
posicionamo-nos como facilitadores desta ligação 
junto dos agentes principais do empreendedorismo 
e das próprias empresas.

Como foi o feed-back dos players 
n a c i o n a i s  e  q u e  p a r c e r i a s 
existiram em Silicon Valley? Qual 
o investimento envolvido no apoio 
ao investimento em start-ups e 
spin-ofs?
No início, há dois anos, sentimos alguma apatia. Hoje, 
as pessoas começam a entender que Silicon Valley 
pode ser, de facto, bastante relevante. Queremos 
envolver o máximo de entidades relevantes na 
ligação a Silicon Valley, para que seja um esforço 
estruturado e sistematizado com impacto na 
economia portuguesa.
Neste momento, para além da AICEP, destaca-se 
a participação de parceiros como BES, FLAD – 
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, 
EDP, Brisa, ANA, Cisco, Microsoft e várias incubadoras 
como a Start Up Lisboa. Um período de aceleração 
de três meses em Silicon Valley custa cerca 
de 8.000 euros, com formação especializada, 
espaço físico para duas pessoas, apoio na ação 
comercial e no desenvolvimento do modelo de 
negócio e apresentação a “venture capitalists”. 
Temos conseguido apoio de várias entidades a 
empreendedores portugueses e, em alguns casos, 
apoiamos nós. Mas as próprias empresas também 
pagam este investimento.

Como descreve o papel que a 
Leadership Business Consulting 
d e s e m p e n h a  n o  a p o i o  a o 
empreendedorismo e inovação 
nacionais?
Temos vindo a desenvolver uma campanha de 
sensibilização sobre as vantagens da ligação a Silicon 
Valley. Na ausência de uma ação coordenada dos 
principais agentes económicos portugueses, estamos 
nós a implementar esta ligação de forma continuada 
e a mobilizar mais entidades de forma agregada e 
articulada. Estamos a meio de um estudo para o 
Cluster TICE sobre empreendedorismo global em 
Portugal e sobre como tirar partido de uma ligação 
a Silicon Valley. No <nal do estudo, previsto para 
Novembro, tornaremos públicas as várias linhas de 
atuação, em articulação com o TICE.

Qual a estratégia futura da empresa 
na ligação a Silicon Valley? Que 
benefícios os atuais e futuros 
empreendedores poderão ter 
numa parceria? 
Na cadeia de valor, nós atuamos como facilitadores 
da ligação a Silicon Valley dos vários agentes do 
ecossistema de empreendedorismo. Esse é o nosso 
posicionamento e onde nos estamos a especializar 
– e vamos <car por aí. O nosso modelo permite ao 
País tirar o máximo partido da ligação a Silicon Valley 
e permite aos empreendedores uma “one stop shop” 
em Silicon Valley, reduzindo custos, tempo e risco e 
aumentando as probabilidades de sucesso.

“Permitimos tirar o máximo partido da ligação a Silicon Valley”


