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Apresentação dos resultados económicos 2019

Seidor mantém taxa de crescimento e fatura 464
milhões de euros
A consultora manteve o seu crescimento anual de dois dígitos na década 2010-2019
Estes resultados permitem à Seidor manter o seu objetivo de alcançar os 500 milhões de
euros em 2020
Como parte da apresentação, a Seidor anuncia a aquisição da Procons-4IT para reforçar a
sua presença no Médio Oriente e o início de operações na região Asia-Pacífico.
1 de julho de 2020- A Seidor, consultora multinacional especializada em serviços e soluções
tecnológicas, encerrou o ano fiscal de 2019 com uma faturação total de 464 milhões de
euros, mais 12% que no ano anterior. Desta forma, a empresa manteve um ritmo de
crescimento anual a dois dígitos. Nesta década, a Seidor obteve uma média de crescimento
de 16% e multiplicou por quatro o seu volume de negócios.
Eduard Farga, Director-Geral Adjunto da Seidor, refere: “Os resultados de 2019
confirmam a boa execução da nossa estratégia de crescimento com base no
desenvolvimento do mercado espanhol, a internacionalização e a diversificação da nossa
oferta de serviços, que nos permite manter a meta de 500 milhões de euros até 2020”.
“Estes resultados são a prova da nossa experiência e conhecimento nas diversas áreas de
negócio onde a Seidor tem apostado. O ano de 2019 reflete a confiança dos nossos clientes
no processo de adoção de soluções empresariais.”, comenta Miguel Barbosa, DirectorGeral na Seidor Portugal.
Atualmente a Seidor conta com uma equipa constituída por mais de 4.800 profissionais
que se encontram em 40 países onde a empresa tem presença direta.
A equipa tem uma média de idades de 38 anos e 25% de talento feminino, possuindo uma
composição multicultural e multigeracional (mais de 50% pertence às gerações millenial e
Z).
Compromisso com o Mercado Português
Em Portugal, a Seidor aposta na disponibilização de soluções e produtos que simplifiquem
processos empresariais às grandes empresas, mas também a PMEs em crescimento. A
Seidor é o único parceiro nacional que disponibiliza todo o portefólio ERP da SAP: SAP
Business One, SAP Business ByDesign e SAP S/4HANA.
Miguel Barbosa, Director-Geral da Seidor Portugal, refere: “A operação da Seidor em
Portugal está comprometida em apoiar as empresas a avançar com total confiança na
escolha de soluções empresariais poderosas e de futuro, de forma a alcançarem um
crescimento sustentado, que lhes permita estarem um passo à frente da concorrência e
retirarem o máximo valor do seu investimento”.
O mercado espanhol, chave para o crescimento
Com uma faturação de 303 milhões de euros, o mercado espanhol cresceu 14%
relativamente ao ano anterior e “continua a ser prioritário para a Seidor já que representa
praticamente dois terços do volume de negócios global”, segundo comenta Alejandro
Daniel, Director-Geral Adjunto da Seidor.
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Reforço da internacionalização com a aquisição da Procons-4IT e operações na ÁsiaPacífico
Em 2019, o negócio internacional cresceu 9%, representando uma faturação de 161
milhões (35% das vendas globais). Reforçando a sua aposta na internacionalização, a
Seidor anunciou a aquisição da maioria do capital da Procons-4IT, empresa líder no
Médio Oriente na implementação de soluções SAP Business One. Esta operação permite à
Seidor reforçar a sua capacidade no Médio Oriente já que a Procons-4IT conta com
presença direta também nos Emirados Árabes Unidos, Arabia Saudita, Líbano, Kuwait e
Egipto.
“A Procons-4IT é o parceiro ideal parra reforçar a nossa presença no Médio Oriente, um
mercado estratégico para o crescimento da empresa. Devido a esta nova aliança, acabamos
de incorporar na nossa equipa 70 novos profissionais e uma base de 450 clientes,” explica
Alejandro Daniel.
Além disso, a Seidor iniciou operações na região Asia-Pacífico com a abertura de um Centro
de Competência em soluções de eCommerce & Marketing em Taiwan.
“Este novo centro posiciona-nos como parceiro de cobertura global nesta categoria de
soluções e abre uma porta para desenvolver negócios nesta região”, afirma Eduard Farga.
Novas iniciativas na diversificação da oferta de serviços
A Seidor continua a diversificar a sua oferta de serviços para oferecer maior valor aos seus
clientes. A empresa adquiriu em 2019 a Drauta, principal especialista em tecnologia Drupal
em Espanha e lançou Innovation Centre com o objetivo de potenciar o desenvolvimento de
projetos e serviços de inovação com tecnologias emergentes. Eduard Farga comenta:
“O nosso Innovation Centre é direcionado para desenvolver a adoção prática de tecnologias
emergentes como suporte a novas estratégias de negócio nos nossos clientes. As
tecnologias que priorizamos são: Internet of Things, Computer Vision e Artificial Intelligence”.
Reconhecimento dos nossos parceiros
O desempenho da Seidor em 2019 foi reconhecido com prémios internacionais por parte
dos seus parceiros. Destaca-se o SAP Pinnacle Award como SAP ERP do ano para
PMEs; três prémios em reconhecimento ao volume de vendas de licenças on-premise,
subscrições cloud e volume de vendas e New Names na categoria SAP Business One.
Em simultâneo, a Seidor também recebeu o reconhecimento da IBM como melhor partner
em infraestruturas e da Microsoft como melhor partner SAM.
Inovação e cibersegurança, iniciativas para reforçar o crescimento em 2020
Com o objetivo de reforçar o seu crescimento em 2020, a Seidor promove diversas iniciativas
que potenciam a diversificação da sua oferta de serviços, com especial foco na inovação e
cibersegurança, áreas que a consultora planeia reforçar o seu investimento.
No campo da inovação, destacam-se ações como o Innovation Leadership Program
promovido pela Seidor Digital.
A Seidor está a reforçar a sua oferta de serviços de cibersegurança, um elemento chave na
gestão de empresas, contratando talentos especializados para aumentar as suas
capacidades nesta área.
“2019 foi um ano de excelentes resultados e pretendemos continuar a impulsionar o nosso
crescimento para alcançar a faturação de 500 milhões em 2020”, concluem Alejandro
Daniel e Eduard Farga.
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Sobre Seidor:

Seidor é uma consultora tecnológica que oferece um amplo portefólio de soluções e serviços: consultoria,
implementação, desenvolvimento e manutenção de aplicações e infraestrutura e serviços de outsourcing.
Com uma faturação de 464 milhões de euros em 2019 e uma equipa formada por mais de 4.800
profissionais especializados, a Seidor tem presença direta em 40 países na Europa, América Latina,
Estados Undos, Médio Oriente e África, prestando serviço a mais de 8.000 clientes. A consultora é
parceira dos principais líderes tecnológicos, onde se destaca a SAP, Microsoft, IBM e Adobe. Além disso,
é sócia-fundadora da UnietdVVARs, Platinum Partner da SAP.

