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Xpand IT inaugura novo Centro de Desenvolvimento
A empresa anuncia a abertura do segundo escritório em Lisboa, em linha com o crescimento de
30% registado no ano de 2016, e com a forte expansão verificada nos primeiros meses de 2017.
Espera-se, ainda, que este ano se possa duplicar também o espaço de Viana do Castelo.

A Xpand IT é uma empresa global especializada em Big Data, Business Intelligence & Analytics,
Enterprise Middleware, Mobilidade Empresarial e Colaboração e Desenvolvimento de Software e
anuncia a inauguração do novo Centro de Desenvolvimento, em Lisboa. Esta expansão apresenta-se
em paralelo com a execução do ano anterior, com um volume de faturação na ordem dos 7.5M€, e
com o crescimento de cerca de 50% no primeiro trimestre de 2017, comparativamente ao período
homólogo.
O novo escritório, localizado num dos mais importantes aglomerados empresariais da capital, no
Parque das Nações, surge como complemento ao open space já existente e acompanha o crescimento
das equipas em todas as unidades de negócio. Como compromisso de excelência, a Xpand IT pretende
manter o ritmo de desevolvimento e consolidar o plano estratégico 2016-2018. Este plano prevê o
reforço dos dois principais vetores de crescimento: na área de Serviços, a aposta em nearshore e
mixshoring; e, na área de Produtos, potenciar o volume de negócio, principalmente nos mercados
europeu e norte-americano.
Este será um espaço de trabalho dinâmico, projetado para fomentar o empenho, talento e criatividade
das equipas, e para aliar o bom ambiente ao expertise. Ainda este ano, a Xpand IT prevê a duplicação
do espaço em Viana do Castelo, local onde atualmente trabalham mais de 50 pessoas, e a contratação
de cerca de 65 novos colaboradores, divididos entre as duas cidades portuguesas e Londres.

XPANDIT
Na Xpand IT inspiramos pessoas e organizações a alcançarem resultados de excelência. Apostamos na especialização tecnológica como
eixo diferenciador para a criação de valor de negócio. Como empresa global, especialista em Big Data, BI & Analytics, Enterprise
Middleware, Mobilidade Empresarial, Colaboração e Desenvolvimento de Software, temos uma vasta oferta de produtos e serviços
usados nas principais empresas da Fortune 500. Com uma postura de honestidade e cooperação com mais de 1600 clientes em 77 países,
incluindo Porsche, Nike, Vodafone, Lufthansa ou IBM a Xpand IT é reconhecida pelo seu profundo conhecimento tecnológico e "Paixão
pela Excelência".

Segundo Paulo Lopes, CEO da Xpand IT: “O reforço do escritório em Lisboa foi uma aposta natural,
associado ao crescimento da empresa, já que esta é uma das capitais nas quais mais se investe em
toda a Europa. Temos vários projetos e negócios novos e sentimos a necessidade de acompanhar este
progresso. Com a nossa proposta de valor, focada na especialização tecnológica, temo-nos
posicionado como uma empresa diferenciadora, estando os resultados à vista”.
Para Rui Maia, Senior Partner & CHRO da Xpand IT: “Poder associar o aumento das equipas a um
espaço agradável é o nosso objetivo. Procuramos a excelência em cada passo que damos e isso faznos querer o melhor para os nossos colaboradores, para que eles possam dar-nos o seu melhor em
troca também”.
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