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ECONOMIA

Portuguesa Sound Particles fecha ronda de
�nanciamento com Indico Partners
25.01.2019 às 10h00

   

A startup de software audio 3D está nomeada para os prémios da Cinema
Audio Society, a associação de misturadores de som de Hollywood, e acaba
de conquistar um �nanciamento de €400 mil do fundo de capital de risco
Indico
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Aplica a última tecnologia de computação grá�ca ao áudio e desenvolve
software 3D que é já utilizado nos grandes estúdios de Hollywood. Steven
Spielberg descobriu-os e o software da Sound Particles acabou por ser
utilizado no �lme "Ready Player One". A startup de Leiria acaba de fechar

uma ronda de investimento de €400 mil com a Indico Capital Partners, entidade
gestora do fundo Indico Capital Partners VC I, recentemente anunciado. O
investimento, garante Nuno Fonseca, fundador e diretor executivo da Sound
Particles, "permitirá acelerar o desenvolvimento de novos produtos, de forma a
deixarmos de ser um produto de nicho de mercado".

Nos últimos dois anos, a empresa de software áudio 3D tem apresentado soluções
inovadoras no campo do áudio que já foram utilizadas em mais de 40 �lmes e séries
norte-americanos. Entre eles estão "Aquaman", "Carros 3", "Batman versus
SuperHomem", "A Múmia", "Wonder Woman", "Dia da Independência 2", entre
outros.

"UMA DAS MAIS PROMISSORAS NA INDÚSTRIA DO SOM"
Um dos principais produtos da Sound Particles, o Doppler+Air, acaba de ser nomeado
para os prémios da Cinema Audio Society, a associação de misturadores de som de
Hollywood, na categoria de 'Outstanding Product' (produto inovador) e a empresa
somas outras nomeações de peso. Em 2018, foi uma das �nalistas dos prémios
cientí�cos da Academia (Óscares) e, mais recentemente, foi considerada pela revista
de áudio norte-americana Mix como uma das empresas mais promissoras do futuro
na indústria do som.

Argumentos que pesaram na decisão de investimento do fundo Indico. "A Sound
Particles é um software praticamente único a nível mundial, que é ideal para produzir
grandes �lmes complexos e cenas de batalha e, por isso, igualmente perfeito para
videojogos e realidade virtual", explica Stephan Morais, líder da Indico Capital
Partners, entidade gestora do fundo.

O �nanciamento de €400 mil, liderado pela Indico e realizado em conjunto com a
REDAngels, vai permitir à empresa de Leiria concluir a sua transição para um modelo
de negócio SaaS (software como serviço) e começar a preparar a abordagem aos
grandes mercados de videojogos e de realidade virtual, cujo potencial Stephan Morais
destaca.

“Quando trabalhamos em tecnologia de ponta, como é o nosso caso, ou crescemos ou
morremos", explica Nuno Fonseca. O fundador acrescenta que a equipa da Sound
Particles "tem uma visão clara sobre o futuro do áudio na industria do
entretenimento (cinema, TV, videojogos VR), onde o nosso software atual é apenas a
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ponta do iceberg" e diz que escolheu "os investidores certos para ajudar neste
percurso”.

A Sound Particles é a primeira participada conhecida do fundo Indico Capital Partners
VC I, que tem uma capitalização de €46 milhões, para identi�car, investir e
capitalizar as startups ibéricas mais promissoras na área tecnológica, investindo
entre €150 mil e €5 milhões em cada projeto nas fases iniciais de desenvolvimento e
por um período até dez anos.
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