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A G3P technologies, empresa de tec-
nologias focada nas áreas de gestão
de dinheiro e pagamento automáti-
cos, criou uma solução de depósitos
para o retalho que pretende revoluci-
onar o setor bancário mundial a par-
tir de Silicon Valley, onde está insta-
lada. 

Esta solução integra um equipa-
mento que aceita notas e moedas e
está equipado com um processador
interno que lhe permite executar to-
das as operações em “standalone”e
um portal Web que gere toda a infor-
mação relativa ao numerário deposi-
tado nos equipamentos.

O target são os pequenos e médios
comerciantes que, no final do expe-
diente, poderão, dentro das suas lo-
jas, fazer diretamente o depósito das
operações que efetuaram ao longo
do dia. “Estamos empenhados em
conseguir um piloto nos EUA e,
quando isso acontecer, obviamente
que dará um forte push à empresa”,
salienta Pedro Gordo, CEO da g3p
technologies. Para se perceber a di-
ferença das dimensões do mercado, o
target da g3p technologies nos EUA
são pequenos e médios comercian-
tes, o que significa 1 300 000 empre-
sas. Considerando que cada loja gera
cerca de 3000 dólares de receitas, es-
tamos a falar de um mercado de 5
mil milhões de dólares (4 milhões de
euros). “Se o nosso objetivo for atin-
gido, como acredito que será, e con-
seguirmos fechar acordos comerciais
com alguns dos bancos, o potencial
de crescimento é gigante”, diz.

A solução de depósitos para o reta-
lho da g3p technologies traz vanta-
gens, tanto para os comerciantes, co-
mo para os bancos. Pedro Gordo expli-
ca que “as mais-valias, do lado dos co-
merciantes, passam pela eliminação
do risco de roubo, pois, a partir do
momento em que é depositado, a res-

ponsabilidade passa a ser do banco;
diminuição dos custos diretos decor-
rentes do depósito manual e disponi-
bilidade imediata dos montantes de-
positados. Ao nível do setor bancário,
as vantagens passam pela oferta de
um novo produto, pelas enormes pou-
panças nas operações de gestão do di-
nheiro como, por exemplo, a confe-
rência de notas e moedas, a verifica-
ção da sua autenticidade e também
por um aumento da sua disponibili-
dade de tesouraria.” 

Fundada por dois engenheiros, Pe-
dro Gordo e Paulo Moreira, a g3p te-
chnologies foi uma das primeiras es-
colhidas em Portugal pelo programa
GSI Accelerators, da Leadership Busi-
ness Consulting, para se instalar du-
rante três meses na Plug and Play
TechCenter, a mais importante incu-
badora tecnológica dos EUA.

“A estratégia de internacionaliza-
ção da g3p technologies passa por
criar parcerias com empresas locais
para que possamos tirar partido das
economias de escala, do conheci-
mento da cultura local e também
contribuir para a criação de postos
de trabalho”, explica Pedro Gordo.

Desde que a g3p technologies se
instalou em Silicon Valley, o CEO
tem estado nos EUA a desenvolver
negócio. Entre as instituições bancá-
rias com quem Pedro Gordo já reu-
niu contam-se o  Wells Fargo Bank, o
Bank of the West, o Bridge Bank e o
US Bank. “Isto representa um inves-
timento e um compromisso fortíssi-
mo”, salienta, adiantando ao PME
NEWS que, depois do período ao
abrigo do GSI Acelerators, foi decidi-
do continuar, fisicamente, em Sili-
con Valley, uma vez que “o feedback
tem sido muito positivo”.

“Aliás, posso adiantar”, acrescenta
o CEO, “que, para além dos EUA, es-
tamos a discutir com potenciais par-
ceiros a possibilidade de colocar a
nossa solução em mais dois merca-
dos”.
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