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Xpand IT já exporta tecnologia para todo o mundo 

Esta empresa portuguesa especializada nas áreas de Business Intelligence, Integração e 

Mobilidade Empresarial viu na exportação de tecnologia a chave do sucesso para contornar o 

quebra do consumo interno. A empresa tem projetos em mais de 22 países e por exemplo já 

conta com produtos próprios num dos maiores Marketplaces dos EUA! 

Apesar de reconhecidos em Portugal e até conquistando prémios nacionais, uma grande parte 

das criações da Xpand IT fazem sucesso além fronteiras. Sabia que a Xpand IT criou uma 

inovadora solução que lhe permite criar a sua aplicação mobile de publicações digitais em 

apenas 5 minutos? Ou que atualmente tem plugins próprios à venda num dos maiores 

Marketplaces dos EUA? Mesmo no atual contexto de crise económica existem empresas 

portuguesas que conseguem inovar e exportar soluções inovadoras capazes de competir de igual 

para igual com gigantes tecnológicas com orçamentos bastante superiores.   

A empresa tem realizado um forte investimento na área da inovação, tendo criado o XPAGILE – 

Centro de Investigação e Desenvolvimento em Viana do Castelo. Defendendo que só inovando é 

que muitas vezes se consegue superar a crise, Paulo Lopes – Chief Commercial Officer admitiu 

ue: com a crise verificou-se uma maior adoção de soluções Open Source e apesar do mercado 

português ter sofrido uma ligeira contração, o mercado internacional têm compensado e neste 

o e to es e a o  it o . Atualmente a Xpand IT conta com projetos em países como 

Portugal, Espanha, Bélgica, Índia, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, entre outros.  

No que diz respeito à estratégia da empresa e à sua abordagem ao mercado, Paulo Lopes afirma: 

Não ue e os o peti  o  a i dúst ia das soluções softwa e low-cost, sabemos que o preço 

é uma variável bastante considerada e por isso procuramos oferecer uma boa relação qualidade-

preço, mas nunca abdicaremos de oferecer as melhores soluções para para entregar o preço 

ais aixo do e ado.  Por agora a empresa vai oficializar o lançamento do Leafshelf – Solução 

de Mobile Publishing que permite criar a aplicações mobile em apenas 5 minutos e por um preço 

a partir de 69 Euros/ano e posteriormente a empresa avançou que serão apresentadas mais 

novidades já no inicio do próximo ano. 
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