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 editorial

Ninguém contesta que a palavra «crise» é uma das mais repetidas no momento pre-
sente. Por outro lado, é também certo que os conceitos «inovação», «espírito empre-
endedor» e «criatividade» aparecem frequentemente relacionados com a crise ou, 
melhor dizendo, como uma forma de conseguir fazer frente e ultrapassar esse pesa-
delo que é a crise.
A realidade actual exige pessoas cada vez mais visionárias, mais fl exíveis, mais ino-
vadoras, com capacidade de «dar a volta por cima»... mas atenção, numa estratégia 
global de avançar com um negócio importa acautelar abordagens de risco que permi-
tam conciliar uma atitude visionária, audaz e criativa.
Por todas estas razões considerou-se oportuno focalizar este número da Dirigir em 
torno desta temática, sob o mote «Eu S.A.: As Oportunidades da Inovação».
Ao longo das páginas desta edição poderá encontrar artigos nos quais se divulgam 
experiências de pessoas que desenvolveram o seu próprio negócio, de quem não fi -
cou quieto e tomou uma atitude, vencendo obstáculos e contornando difi culdades, 
mas conseguindo, no fi nal, alcançar os objectivos a que se tinha proposto.
Para alguns destes empreendedores o negócio foi crescendo um pouco «ao acaso», 
como nos conta Carlos Braz Lopes, o criador do Melhor Bolo de Chocolate do Mundo, 
ou com muita criatividade e imaginação, como no caso do Pedro Chaves e Cristina 
Vitorino com a abertura da loja «Nobre Povo», ou ainda como os dois universitários 
que rentabilizaram a passadeira de Bento XVI e desenvolveram um projecto de carác-
ter solidário.
Incluímos, também, entrevistas realizadas a jovens empreendedores portugueses 
que montaram o seu próprio negócio.
Salientamos, ainda, alguns dos artigos publicados que ajudam a refl ectir sobre ques-
tões relacionadas com a gestão de um negócio, como por exemplo «A tesouraria na 
microempresa».
A Separata «Roteiro do Empreendedor» não pretende ser um manual, mas antes uma 
compilação de sugestões práticas sobre a vasta problemática da criação e condução 
de empresas, que esperamos possa ser útil para todos os potenciais interessados na 
aventura do empreendedorismo.
E, porque será este o último número do ano, queremos aproveitar para desejar a todos 
os leitores que o ano de 2011 seja um ano pleno de realização de projectos pessoais 
e profi ssionais.

Francisco Caneira Madelino
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Por: Carlos Ribeiro – Caixa de Mitos – Inovação e Desenvolvimento; Animador de Comunidades de Prática, Redes e Ofi cinas de Projectos; 
carlosvalribeiro@sapo.pt; facebook.com/charlesmoriz
Ilustrações: Paulo Buchinho

destaque 

A microiniciativa apresenta-se comummente associada 
à criação de actividades de natureza principalmente eco-
nómica, sendo até referenciada num elevado número de 

casos por relação à criação de microempresas. Trata-se de uma 
abordagem compreensível mas demasiado restrita para ilustrar 
o empreendedorismo de base local que encontra campos de 
expressão bem mais amplos e mais diversifi cados. O campo 
associativo, por exemplo, representa um domínio de microinicia-
tiva local que assume uma importância maior quando se trata 
de dinamizar os territórios e promover acções com infl uência 
actual e futura das comunidades. Outro campo de actuação não 
directamente empresarial prende-se com os clubes e iniciativas 
cidadãs relacionadas com o voluntariado, o microfi nanciamento 
solidário e a aprendizagem ao longo da vida. Numa modalidade 
menos estruturada e menos permanente em matéria de estrutu-
ra, podemos ainda incluir neste lote de campos propícios para a 
microiniciativa local os eventos não ordinários e fomentados por 
grupos de cidadãos.

Inovação na microiniciativa

Como inovar na criação de novas activida-
des empresariais, na promoção de novas 
associações, no incentivo à acção organi-
zada mas relativamente informal de gru-
pos de cidadãos e ainda na organização de 
eventos com forte impacto na imagem das 

localidades que desejam ser competitivas e 
empreendedoras?

A inovação no campo empresarial é uma matéria que ocupa as 
teses e as preocupações dos académicos e dos operacionais 
das empresas, mas também da Administração que entende este 
tema como crucial para a competitividade global da economia. 
Regularmente surgem novas ideias e novas propostas sobre o 
tema. Assume-se agora, sem hesitação, que a competitivida-
de das empresas não assenta exclusivamente numa moderna 
base tecnológica combinada com as competências colectivas 
dos seus recursos humanos, sendo que o factor inovação surge 
inevitavelmente a par e na mesma ordem de importância dos 
outros.
Mas na microiniciativa local que margem existe para combinar 
factores tão exigentes como os da tecnologia avançada, das 
competências colectivas e da inovação? Qual é o real poder do 
pequeno empresário local para integrar no seu negócio de proxi-
midade estes elementos desde a fase inicial do seu projecto?
De uma forma geral, a catalogação de um micronegócio como 
inovador advém do seu posicionamento exterior ao que se con-
venciona apelidar de saturação do mercado local e, consequen-
temente, de não assumir o carácter de negócio de imitação. Se a 
nova actividade empresarial lançada não se inscreve na oferta 
existente e se é o próprio mercado local que o projecto tem que 
activar, criando novas dinâmicas e impulsionando uma nova 
clientela, então entende-se que o status quo foi rompido e que a 
nova iniciativa contribui para a inovação local.
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 destaque

Mas será sufi ciente este preenchimento de uma lacuna do mer-
cado para a microiniciativa ser conotada com a inovação? Numa 
abordagem meramente quantitativa podemos afi rmar que sim. 
Mas numa óptica mais qualitativa e tendo por base uma visão 
mais estratégica das dinâmicas locais, exige-se que a nova activi-
dade lançada apresente mais-valias inquestionáveis e contribua 
para alguma mudança e progressão no sentido da modernização 
do tecido empresarial local.
Em que bases pode então ser alicerçada a inovação num Plano 
de Negócios de uma microiniciativa de base local? Na estratégia 
global do negócio importa acautelar abordagens de risco e de-
senvolver uma acção que concilie uma atitude visionária, audaz 
e criativa com as dinâmicas dos mercados que não são compatí-
veis com desajustamentos gravosos entre a oferta e a procura:

Glocal: uma justa avaliação das relações glocais: uma ideia bri-
lhante e criativa em Nova Iorque ou Paris pode não ter qualquer 
aceitação noutros contextos menos cosmopolitas.
Moda: uma demarcação ajustada entre o conceito de inovação e 
os fenómenos meramente de moda e conjunturais que, aparen-
tando uma base inovadora, são na realidade dinâmicas de ciclo 
curto, condenadas a desaparecer a breve trecho.
Rupturas: um justo equilíbrio entre as necessidades e expectati-
vas de melhoria, de evolução, de novidade dos clientes e o grau 
de ruptura que a inovação introduz nos hábitos e na cultura de 
consumo nos grupos intermédios de consumidores.
Imitação: uma relação criativa com a imitação. O local tende a se-
guir tendências, a imitar, não é geralmente iniciador de grandes 
mudanças e raramente assume posições de liderança na inova-
ção. Mas nem sempre é o caso, veja-se nas iniciativas de eventos 
(festivais, mostras locais, etc.).

Além do risco intrínseco à inovação nos negócios e da avalia-
ção genérica que dele se impõe realizar, importa ponderar as 

formas que a inovação pode assumir e investir fortemente 
nessa opção, focalizando as acções e concentrando os 

esforços e recursos num determinado domínio. É difícil 
inovar em todas as áreas de um determinado negócio. 
E, sobretudo, é difícil assumir investimentos elevados 
em simultâneo porque, importa dizê-lo, a inovação 
paga-se! Traz custos acrescidos e deve ser avaliada 
na relação custo/benefício de forma muito categóri-
ca. As áreas mais comuns nas quais podem ser con-
sideradas iniciativas para a inovação são:

A localização: arriscar uma nova relação entre o 
espaço, o quadro territorial, o enquadramen-
to funcional e actividade empresarial a de-
senvolver pode ser um bom ponto de partida 
para a inovação num determinado negócio. 
Hoje existem estádios de futebol que acolhem 

incubadoras de empresas; em alguns, os cama-
rotes são verdadeiros centros de negócios en-
tre as empresas e os seus clientes com paixão 
clubista. Os aeroportos e as estações dos di-
versos tipos de transportes públicos acolhem 
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cada vez mais espaços comerciais e de 
serviços na hora que ajustam os ritmos 
dos clientes à prestação de serviços. 

Produto: o investimento na criação e 
lançamento de um produto inovador 
exige um elevado investimento, quer 
no domínio da investigação e da 
concepção, quer nos testes 
posteriores para validar o seu 
lançamento no mercado. Saben-
do-se que os produtos a lançar serão 
aqueles que os consumidores con-
siderarão melhor responder às suas 
expectativas futuras, os processos de 
auscultação, estudos de mercado e testes 
preliminares de identifi cação e satisfação são 
determinantes. Na microiniciativa esta abordagem sofi sticada e 
complexa torna-se de todo impossível, mas pode ser encarada de 
forma mais pragmática. No caso, trabalhar com amostras mais 
restritas como os círculos familiares, de amigos e de colegas de 
profi ssão, pode ser uma solução sem custos e com aspectos 
operacionais muito facilitados. Mas importa prevenir processos 
demasiado «familiares» e precaver distorções de uma informa-
ção que contenha abordagens facilitadoras e até inquinadas com 
factores afectivos provenientes das relações de proximidade. Na 
pequena produção artesanal, de base local, é possível utilizar o 
conceito de teste remetendo para outros intervenientes, que não 
o produtor directo, a recolha de opiniões sobre o produto: deixar 
o produto que se deseja lançar no hotel ou no restaurante local 
para ser consumido gratuitamente durante um pequeno período, 
com a contrapartida do compromisso da organização escrita das 
observações produzidas; entregar a um grupo teste de alunos 
numa determinada turma uma amostra e repetir a operação com 
um segundo grupo; convidar responsáveis de empresas e de 
outro tipo de organizações para uma sessão de demonstração 
– degustação para apresentar in loco propostas, por exemplo, 
de catering, que serão comentadas informalmente na ocasião. 
Estas são hipóteses para produtos alimentares inovadores de 
confecção artesanal e local (compotas, sobremesas, refeições 
rápidas saudáveis, etc.) que precisam de uma validação para se-

rem lançados no mercado. Noutros domínios de actividade estas 
abordagens locais são de facto mais difíceis quando se fala de 
novos produtos. Mas o lançamento de produtos inovadores em 
territórios de proximidade pode acontecer por algumas vias:

•• a recuperação de tradições locais que podem ser a base para 
novos produtos, sendo o ponto de partida valorizado com mais-
-valias como o design, a embalagem, o ajustamento a critérios 
ambientais ou a sua adaptação para actuais formas e locais de 
consumo, mantendo a essência do produto no que o distingue 
como tradicional;
•• o desenvolvimento de novas propostas de consumo para oca-
siões festivas das comunidades locais, ou seja, aproveitar a dinâ-
mica festiva para promover novas soluções nos diversos domí-
nios do quadro festivo existente.

Tecnologia: actualmente, inovar a nível local ou em negócios de 
pequena escala por via da tecnologia a ser utilizada na actividade 
a desenvolver signifi ca, antes de mais, introduzir as tecnologias 
de informação e de comunicação nos processos ou na gestão 
das actividades. É principalmente neste campo que a tecnologia 
promove uma diferenciação inovadora, mas não será o único. 
De qualquer forma, importa clarifi car que, sendo uma base forte 
para numa primeira fase constituir-se como vantagem distintiva, 
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o seu ciclo de durabilidade pode ser curto 
e a opção por este tipo de demarcação 
dos concorrentes implica uma atitude 
de vigilância organizada e uma acção 
sistemática e permanente de actua-
lização. Por exemplo, as soluções de 
e-commerce ligadas ao comércio se-
dentário assumem cada vez maior presença 
nas formas modernas de comercialização. O espa-
ço loja é cada vez mais uma área logística, pensado mais 
como showroom e menos como espaço de venda, e a dinâmica 
comercial ocorre nas complementaridades dos espaços e das 
formas de comunicação. Estas apostas que necessariamente 
estão focalizadas em alguns segmentos-alvo de determinados 
mercados exigem uma grande fl exibilidade e adaptação a novos 
ritmos de acção comercial, não sendo pois a tecnologia, apesar 
da sua importância decisiva, mais do que um dos elementos do 
processo de inovação.

Serviço: o serviço surge como o campo com maior potencial 
para a inovação nos negócios de proximidade. Sabendo-se que 
o serviço assume antes de mais uma lógica de co-produção, 
de coligação, de cumplicidade activa com o cliente na operação 
da sua realização, existem nesta base margens elevadas para 
abordagens subjectivas e criativas que dependem do grau de 
voluntarismo e empenhamento, e também do profi ssionalismo 
do fornecedor do serviço, mas dependem ainda da interacção 
que o cliente acaba por desenvolver no processo e que estrutu-

ra a continuidade do mesmo. Como identifi car necessidades de 
serviço em áreas de actividade existentes? Como lançar um novo 
serviço procurando uma clientela base que viabilize a sua experi-
mentação em escala sufi cientemente signifi cativa que justifi que 
a iniciativa? Os serviços complementares como as entregas ao 
domicílio, as fi scalizações preventivas, a assistência sem horas, 
os apoios pós-venda a distância, as facilidades de pagamento etc., 
podem ser objecto de inovação sobretudo na forma como são 
realizados, pela estratégia de relacionamento que é desenvolvi-
da e pela abordagem personalizada que é concretizada. Neste 
caso, além do «espírito de serviço» contam as pessoas concre-
tas que realizam os serviços e a formação que é ministrada.
No lançamento de um novo serviço (vejam-se os serviços de 
proximidade às famílias e às empresas) o processo assenta 
antes de mais da capacidade de escuta activa e de instalação 
de sistemas informais de recolha e organização da informação. 
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A matéria-prima para a inovação em serviços de proximidade 
são as difi culdades repetidas dos potenciais clientes. Com-
preende-se que tem sentido a realização de um serviço de 
compras para pessoas idosas com mobilidade reduzida quan-
do se verifi ca que as difi culdades de mobilidade representam 
um agravamento nos custos que advêm da impossibilidade de 
serem combinadas compras de abastecimento com compras 
quotidianas. Existindo a margem económica e verifi cando-se 
os efeitos de escala, podem ser accionadas iniciativas que re-
sultam em vantagem para o cliente e viabilizam uma nova acti-
vidade profi ssional e empresarial.

Imagem: a construção de uma imagem que facilita os pro-
cessos de comunicação e estrutura uma determinada repre-
sentação no potencial cliente composta por ingredientes de 
modernidade, efi cácia, organização, disponibilidade, enfi m, um 
conjunto de atributos que surgem no chamado Top of Mind dos 
que procuram uma determinada solução para um determinado 
problema, assume cada vez mais uma importância estratégica 
na inovação nos negócios locais. Os laços de familiaridade 
sólidos e marcados pela fi delização que existiram no pas-
sado entre operadores locais e clientes de proximidade, 
antes da grande distribuição ter provocado a revolu-
ção nos hábitos de compra que provocou, deram 
agora lugar a relações profundamente instáveis 
cujos efeitos podem ser minimizados por estraté-
gias de imagem muito consistentes e que criam 
vantagem na comunicação com os clientes. Este 
é também um campo para a inovação nos merca-
dos locais, podendo a opção de imagem muitas ve-
zes assentar em referências locais – os produtos da terra 
– ou familiares – as soluções da avó –, mas com uma abordagem 
global e uma forte componente persuasiva e até afi rmativa na 
estratégia de comunicação.

Associação: esta abordagem da inovação pela plataforma asso-
ciativa pode ser conotada com as lógicas do franchising sendo 
de admitir que, estando por relação à escala de proximidade aqui 
considerada, o conceito de franchising social teria todo o sentido 
na sua aplicação. Ou seja, os mecanismos de associação, sen-
do integradores como se impõe numa contratualização vertical, 
devem permitir a expressão de especifi cidades locais e garantir 

que a mais-valia do processo associativo para o promotor da ino-
vação respeite o carácter intrinsecamente local da iniciativa e 
favoreça a sua consolidação como tal.

São estes os termos de um processo global de inovação na mi-
croiniciativa global, na vertente mais empresarial, sendo certo 
que seria útil realizar a mesma refl exão nas vertentes mais as-
sociativas e nos eventos esporádicos de base local para estabe-
lecer um painel de conjunto para a promoção da inovação numa 
abordagem territorializada.
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Investigação e Inovação
vão ter novos apoios

A Comissão Europeia tenciona atribuir quase 6,4 mil mi-
lhões de euros para o investimento na investigação e na 
inovação. O pacote fi nanceiro associado a esta iniciativa, o 

maior de sempre, destina-se a apoiar diversas áreas científi cas, 
domínios de política pública e sectores comerciais.
«O investimento na investigação e na inovação é a única manei-
ra inteligente e duradoura de sair da crise e de garantir um cresci-
mento sustentável e socialmente equitativo. Este fi nanciamento 
europeu permitirá que os cidadãos benefi ciem de produtos e 
de serviços novos e melhores, garantir uma Europa mais com-
petitiva e mais verde, bem como uma melhor sociedade e uma 
qualidade de vida mais elevada. Oferecemos 6,4 mil milhões de 
euros aos investigadores e aos inovadores para a realização de 
projectos de ponta que se concentrem em grandes desafi os eco-
nómicos e societais: alterações climáticas, energia e segurança 
alimentar, saúde e envelhecimento da população. Este pacote 
constitui um estímulo económico considerável e efi caz, bem 
como um investimento no nosso futuro», referiu Máire Geoghe-
gan-Quinn, comissária da União Europeia (UE) para a Investiga-
ção, a Inovação e a Ciência.

Uma União para a Inovação

Esta nova iniciativa, apresentada pela Comissão Europeia, pre-
tende estimular a economia e deverá criar mais de 165 mil em-
pregos. Visa reforçar a competitividade europeia e ajudar a re-
solver, como fez questão de salientar Máire Geoghegan-Quinn, 
importantes desafi os que a UE actualmente enfrenta.
Trata-se, igualmente, de um investimento a longo prazo numa 
Europa mais inteligente, mais sustentável e mais inclusiva que 
constitui um elemento fundamental da Estratégia da UE «Europa 
2020» (já abordada no número 110 da revista Dirigir) e, em espe-
cial, da iniciativa emblemática «Uma União para a Inovação», que 
será lançada no Outono de 2010 (podendo também ser consultada 
no Facebook em: http://www.facebook.com/innovation.union).

T
O

M
E

 N
O

T
A

Por: Nuno Gama de Oliveira Pinto – Investigador Coordenador. Conferencista e Consultor Sénior (UE/Team Europe – ESAI)
Fotografi as: Plinfo – Informação, Lda.

 destaque
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Por: Ana Teresa Penim (Coach Executiva da YouUp-The Coaching Company e Administradora Delegada do INV-Instituto de Negociação e Vendas)
Ilustrações: Paulo Cintra

destaque 

Já reparou naquele anúncio que diz: «Se eu não gostar de mim 
quem gostará?» Pois é, a experiência que possuo ao nível da 
gestão de recursos humanos em empresas de contextos muito 
diversifi cados e competitivos, e também enquanto Coach Profi s-
sional, tem-me mostrado que os profi ssionais melhor sucedidos 
são, normalmente, pessoas que vivem bem consigo próprias. 
Pessoas que têm consciência das competências que possuem, 
daquilo que as torna únicas e as diferencia no mercado mas, aci-

Eu S.A. = Eu sou autónomo

Quando nos sentimos bem na nossa pele e nos colocamos a questão «onde queremos chegar?» assu-
mimos, inevitavelmente, as rédeas do nosso próprio destino. Quando sabemos onde queremos chegar e, 
na prática, fazemos algo para o concretizar, então conseguiremos alcançar o nosso próprio destino. Ora, 
é exactamente aí que coloco o «Eu S.A.»

ma de tudo, do potencial que ainda têm para evoluir e das acções 
que põem em prática para chegar mais longe. Como já li algures, a 
questão não é tanto «how good you are» mas, sobretudo, «how 
good you want to be». Eu diria ainda: «How good you want to be, 
and what you do to achieve it.»
Quando nos sentimos bem na nossa pele e nos colocamos a 
questão «onde queremos chegar?» assumimos, inevitavelmen-
te, as rédeas do nosso próprio destino. Quando sabemos onde 
queremos chegar e, na prática, fazemos algo para o concretizar, 
então conseguiremos alcançar o nosso próprio destino. Ora, é 
exactamente aí que coloco o «Eu S.A.». 
Como todos sabemos, no contexto empresarial a sigla S.A. corres-
ponde a Sociedade Anónima. As sociedades anónimas são uma 
forma de constituição de uma empresa em que o capital social 
não se encontra atribuído a um nome específi co, estando divido 
em acções que podem ser transaccionadas livremente sem que 
o mercado saiba, exactamente, a que mãos foram parar. Para a 
empresa «Eu S.A.», sobre a qual nos estamos a debruçar, propo-
nho que assumamos um signifi cado diferente, no qual a sigla S.A. 
passará a ser entendida como: «Sou Autónomo.» Em suma: «Eu 
Sou Autónomo(a)!» 
Realmente, já lá vai o tempo em que se tirava um curso (pro-
fi ssional ou superior) e o mesmo dava de imediato «direito» à 
entrada no mercado de trabalho, numa profi ssão directamente 
relacionada com a respectiva área de formação. A grande maio-
ria dos profi ssionais prosseguia então a sua carreira profi ssional 
assumindo funções dentro dessa mesma área de formação, a 
maior parte das vezes sempre na mesma empresa, ou passando 
por um número muito limitado de empresas, onde progredia até 
atingir um cargo de chefi a ou direcção. Nesses tempos, as per-
guntas-chave que colocava quem era submetido a processos de 
selecção para uma nova empresa eram: «Qual vai ser a minha 
carreira aqui dentro? Que tipo de carreira me vai ser proporcio-
nada? Que níveis profi ssionais e salariais tem esta carreira?» 
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Estas perguntas eram prontamente respondidas pelos respon-
sáveis do processo de selecção. O profi ssional era admitido na 
função. Anualmente, o Departamento de Recursos Humanos in-
cumbia-se de proceder ao levantamento e elaboração do Plano 
de Formação para a empresa (no qual este «nosso» profi ssional 
também poderia ser abrangido, quanto muito tendo em conside-
ração a opinião da respectiva chefi a) e de gerir a progressão dos 
colaboradores em função das vagas na carreira.
Em suma, o percurso profi ssional era relativamente estável e 
previsível, sendo gerido, em grande parte, a partir de factores 
externos ao próprio profi ssional. Esse contexto «paternalista» 
criou em muitas pessoas uma mentalidade de dependência que 
ainda hoje se sente e que é difícil de eliminar da sociedade portu-
guesa. De facto, ainda hoje existem muitas pessoas no mercado 
de trabalho que, quando alguma coisa não lhes corre tão bem 
como gostariam, se revoltam contra tudo e todos, como se a 
culpa fosse sempre de terceiros e, eles próprios, fossem apenas 
as vítimas! Curiosamente, isto acontece não só com as pessoas 
mas também com muitas empresas. Empresas que, funcionando 
mais viradas para o seu próprio umbigo do que para o mercado, 
«de repente» verifi cam que deixaram de ser competitivas e viá-
veis, não hesitando em dizer que a culpa é da crise, dos clientes 
ou, em última instância, do Governo!
A noção de «Eu S.A.» que proponho – «Eu Sou Autónomo» – re-
posiciona a responsabilidade do próprio indivíduo em todo o pro-
cesso. De facto, quando uma pessoa interioriza que é autónoma 
isso signifi ca que não só assume a responsabilidade pela gestão 
do seu próprio percurso profi ssional, como também do seu per-
curso de vida enquanto um todo (pessoal e profi ssional).

Nesta perspectiva, o «EU S.A. = Eu Sou Autónomo» é um pro-

fi ssional que:

•• Olha para si próprio com objectividade, sabendo reconhecer 
e apreciar, sem falsa modéstia mas também sem arrogância, as 
capacidades e qualidades que possui. O «Eu Sou Autónomo» 
tem consciência que é dono dos seus pensamentos e que a 
qualidade dos seus dias será modelada pela qualidade dos seus 
pensamentos.
• • Está atento ao mercado, procurando de forma activa novas 
oportunidades, sem se sentir preso àquilo que sempre fez ou 
como fez. Ou seja, não tem «objecção de consciência» nem se 
sente diminuído por investir, ou trabalhar, em áreas diferentes da 
sua formação de base ou das funções pelas quais já passou. Em 
vez de dizer «não», primeiro questiona-se «porque não?».

• • Está imbuído de uma atitude optimista em relação à forma 

como explica o que lhe aconteceu e às expectativas que tem 

face ao futuro. Este profi ssional faz sempre uma análise retros-
pectiva no sentido de identifi car as vantagens daquilo que viveu 
(mesmo que tenham sido tempos difíceis), aquilo que ganhou e 
as «lições» que o ajudaram a evoluir como pessoa, como mem-
bro de uma família ou como profi ssional. Ele olha para o futuro 
com expectativas positivas e interessa-se mais pelo futuro do 
que pelo passado porque sabe que é lá que vai viver!
• • Olha de forma criativa para o que o rodeia. Vê o que os ou-
tros vêem, mas esforça-se por tirar conclusões diferentes e 
por agir de forma diferente. Não tem vergonha de ser original e 
de agir «fora da caixa», ignorando preconceitos que o possam 
limitar ou manter agarrado ao passado e a realidades que já 
não existem. O «Eu Sou Autónomo» gosta de surpreender.
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• • Tem predisposição para arriscar porque sabe que falhará 100% 
daquilo que não tentar. A vida é feita de escolhas e quem não está 
contente deve ter coragem para escolher outra vez!
• • Investe permanentemente na sua aprendizagem sem estar 
à espera que alguém pague ou promova a sua formação. Sabe 
que pode aprender em todos os contextos e contactos da sua 
vida e, por isso, nunca passa indiferente ao que o rodeia, mesmo 
quando está de férias ou desempregado! É um excelente aluno 
na Universidade da Vida na qual, ainda por cima, as propinas são 
muito baratas!
• • Fomenta o networking com sentido estratégico. Por exemplo, 
não anda nas redes sociais apenas por andar ou apenas para fa-
lar com os amigos e familiares, por mais apelativo e lúdico que 
isso lhe pareça! Frequenta diferentes contextos, rodeando-se de 
pessoas que são diferentes de si e que lhe podem trazer valor 
acrescentado. Tem consciência de que ninguém aprende com 
mais do mesmo! Valoriza a diferença!
• • Gere cuidadosamente a sua imagem em função de todas 

as circunstâncias! Quando acorda de manhã tem sempre em 
atenção o que vai fazer durante o dia, sabendo que não terá uma 
segunda ocasião para causar uma primeira boa impressão! Tem 
maturidade sufi ciente para saber que «não basta sê-lo, há que 
parecê-lo!»
• • Gere cuidadosamente os seus recursos tendo a noção de que 
é preciso investir mas que é fundamental ter em mente o retorno 
do investimento e a optimização da relação custo-benefício.

Tal como numa empresa é função do director-geral defi nir e ope-
racionalizar a estratégia através da acção articulada das funções 
dos diferentes departamentos e áreas funcionais cuja integra-
ção se afi gura determinante para o sucesso da empresa, tam-
bém cada profi ssional, enquanto director-geral da sua «Eu S.A.», 
precisa de as integrar no seu projecto de vida.

Na sua empresa «Eu S.A.» é importante que o director-geral 

(você) dê atenção às várias áreas funcionais:

Departamento de Marketing da «Eu S.A.»: estuda a envolven-
te observando as oportunidades por explorar. O «Eu S.A.» sabe 
que hoje é preciso partir do mercado para a oferta e não da oferta 
para o mercado. Ou seja, depois de identifi car as oportunidades 
do mercado o «Eu S.A.» olha para si mesmo tendo em vista po-
tenciar os seus pontos fortes e identifi car as oportunidades de 
melhoria/evolução. Cria a sua marca, regista-a e zela pela con-
sistência de todas as dimensões da sua identidade corporativa. 
A partir desta análise, tão comum na gestão, o «Eu S.A.» con-
segue estabelecer objectivos reais e delinear estratégias para 
maximizar o seu sucesso. Pode decidir actuar sozinho ou rea-
lizando parcerias com competências complementares às suas. 

É também neste departamento que o «Eu S.A.» vai delinear a 
sua estratégia para se dar a conhecer ao mercado de maneira a 
que este reconheça a sua diferenciação e valor acrescentado.
Pergunte-se: o que vejo quando olho para mim? Vejo uma marca 
ou alguém incaracterístico? Será que posso alterar alguma coi-
sa? Como posso dar mais ênfase a um dos apelidos que tenho e 
que é mais invulgar para os meus interlocutores? Já tenho car-
tões de visita com aspecto profi ssional? Escolhi um tipo de letra 
em sintonia com o posicionamento que quero assumir no merca-
do? Se tiver que me apresentar a alguém durante uma viagem de 
elevador, o que direi sobre mim capaz de causar impacto? O meu 
curriculum vitae evidencia os benefícios que ofereço ao mercado 
ou limita-se a descrever o que já fi z na vida? Que oportunidades 
existem na empresa onde trabalho? Como me posso assumir e 
evidenciar como parte da solução e não como parte do proble-
ma? O que vou fazer já amanhã para surpreender a minha chefi a, 
os meus colegas ou as pessoas que coordeno?

Departamento de Produção da «Eu S.A.»: promove o desenvol-
vimento de um produto ou solução com conceito, de forma a res-
ponder com efi cácia e surpreender as expectativas do mercado. 
O «Eu S.A» não fi ca preso ao «produto» que ele próprio já foi no 
passado e investe sobretudo na sua reinvenção! É neste departa-
mento que o «Eu S.A.» se preocupa não só em investir na qualida-
de e ajustamento do seu conteúdo (know-how e competências), 
mas também da sua embalagem (aparência e comunicação).
Pergunte-se: o que posso fazer para me actualizar? Que maté-
rias posso passar a dominar que me tornem único no mercado ou 
na empresa em que trabalho? O que preciso de aprender para ob-
ter aquele emprego ou função para a qual quero ser promovido? 
O que posso fazer para mostrar aos outros que sou alguém mais 
preocupado com o futuro do que com o passado?

Departamento Administrativo e Financeiro da «Eu S.A.»: zela 
pela boa organização dos processos e pela gestão de todos os 
seus recursos (pessoais e profi ssionais). É através deste depar-
tamento que o «Eu S.A.» providencia os sistemas tecnológicos 
de que necessita para aumentar a sua efi ciência interna e comu-
nicação com o mercado. É também aqui que cria a sua conta de 
exploração e mantém a contabilidade organizada (distinguindo 
bem entre despesas pessoais e profi ssionais e cumprindo pon-
tualmente as obrigações para com os seus clientes e fornece-
dores). O «Eu S.A.» sabe que uma boa reputação é fundamental 
para a consistência da sua carreira no mercado!
Pergunte-se: disponho dos recursos adequados aos objectivos? 
Sei aquilo de que posso perfeitamente prescindir para libertar re-
cursos para outras coisas verdadeiramente importantes? Como 
estou a gerir o tempo? Tenho a certeza de que estou a dar priori-
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dade às coisas simultaneamente importantes e urgentes? Será 
que estou a perder tempo com aspectos que me dão muito gozo 
mas que são secundários tendo em conta o meu objectivo nes-
te momento? Será que há algo que posso delegar? Quem posso 
consultar que me possa dar dicas para uma melhor organização 
e gestão administrativa e fi nanceira?

Departamento de Logística da «Eu S.A.»: providencia os meios 
indispensáveis à operação do negócio, zelando pela efi ciência 
dos mesmos. O «Eu S.A.» não se deixa deslumbrar por recursos 
excessivos, tendo consciência de que hoje em dia existe uma sé-
rie de prestações de serviço em outsourcing a que pode recorrer 
e que não lhe exigem custos fi xos, libertando-o simultaneamente 
para se dedicar ao seu core business (ex.: serviços de transporte 
para os fi lhos).
Pergunte-se: o que posso fazer para agilizar o dia-a-dia? Quem 
me pode ajudar? Quem posso contratar? Que opções de servi-
ços «dois em um» posso tentar obter? Como posso «reciclar» 
alguns recursos físicos de que disponho para que me façam sen-
tir melhor e apresentar-me melhor aos olhos do mercado?

Departamento Comercial da «Eu S.A.»: o «Eu S.A.» sabe que 
este é um departamento fundamental para assegurar o keep in 
touch com o mercado. Ele sabe que pode ser um produto fantás-
tico mas, se não for promovido... Aqui, o «Eu S.A.» está sempre 
atento ao que se passa à sua volta; aborda os seus interlocutores 
com iniciativa e de forma confi ante; pergunta antes de argumen-
tar; sensibiliza os interlocutores evidenciando-lhes sempre os 
benefícios e valor acrescentado que lhes oferece e não apenas 
as características que possui; é resiliente sabendo que, a maior 
parte das vezes, é tudo uma questão de insistir; proporciona aos 
seus interlocutores interacções positivas, deixando sempre uma 
«pegada» positiva por onde passa.
Pergunte-se: como estou a abordar o mercado ou o contexto pro-
fi ssional que me rodeia? Estou focado em diagnosticar os inte-
resses dos meus interlocutores ou preocupo-me mais em apenas 
falar de mim? O que posso fazer para me promover activamente 
e evidenciar aspectos importantes que os meus interlocutores 
privilegiados desconhecem? Será que me está a «vender ao pre-
ço justo» ou estará infl acionado? Será que o meu preço é justo 
mas eu não estou a saber mostrar o que valho? Quem me poderá 
dar feedback honesto e construtivo?

Em suma: quem quiser assumir-se como «Eu S.A.» = EU Sou 
Autónomo deve, antes do mais, questionar-se: «Será que quero 
verdadeiramente ser autónomo ou, no fundo, no fundo, sinto-me 
mais confortável a depender de alguém?»
Pois é amigos, eu acredito que o espírito dos Contratos de Traba-
lho por Conta de Outrem tem os dias contados e que quem é dono 
do seu destino é mais feliz (esteja, ou não, a trabalhar por conta 
própria).
A vida é feita de escolhas. Se não estiver feliz, volte a escolher. 
A escolha é sua!

 destaque
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Em 2006, Miguel Pina Martins, de 21 anos, estava prestes a con-
cluir o curso de Finanças no ISCTE. Faltava-lhe o projecto fi nal de 
curso. A escolha do tema não foi determinada por vontade pró-
pria, mas sim por pequenos rectângulos de papel espalhados em 
cima de uma mesa. O jovem fi nalista não escondeu a sua decep-
ção quando leu o que estava inscrito no papel que, aleatoriamen-
te, retirou: «Kits de física.»
Miguel torceu o nariz mas meteu mãos à obra.
O projecto que, conjuntamente com sete colegas de curso, de-
veria desenvolver, resultava de uma parceria entre a Faculdade 
de Ciências de Lisboa e o ISCTE. Ultrapassadas as difi culdades, lá 
concluíram o trabalho, terminaram o curso e fi zeram-se à vida.
Na verdade, Miguel Pina Martins não sabia o que queria fazer mas, 
como a maioria dos colegas, foi trabalhar como trader na Banca 
de Investimento. «Fui para aquilo que pagava mais, fui atrás do di-
nheiro», admite sem rebuço. Ao fi m de alguns meses continuava 
sem saber o que fazer, mas já sabia que não queria passar o resto 
da vida a comprar e vender acções nem a trabalhar na Banca. Quan-
do pensava no rumo a dar à sua vida, um fl ashback trouxe-lhe à 
memória os kits de física e uma campainha tocou nos seus neu-

Finicia jovem:
apoiar boas ideias de negócio
Por: Carlos Barbosa de Oliveira
Fotografi as: Carlos Barbosa de Oliveira

A inovação é uma mais-valia que não se pode des-
perdiçar. No entanto, quantas boas ideias de negó-
cio, inovadoras, não se terão perdido por falta de 
apoios fi nanceiros e aconselhamento?
O FINICIA Jovem apoia as boas ideias de negócio 
de jovens empreendedores, dando aconselha-
mento e acesso a fi nanciamento em condições 
muito favoráveis.
Se concluiu o 12.º ano, tem entre 18 e 35 anos, um 
projecto inovador que acredita ter viabilidade econó-
mica e pretende criar o seu próprio negócio mas não 
tem capital, o FINICIA Jovem pode ser a solução

rónios. E se transformasse a mensagem daquele rectângulo de 
papel num projecto empresarial? Juntamente com outros colegas, 
decidiu avançar com a ideia. Porque não investir em brinquedos 
científi cos, uma área completamente inexplorada em Portugal?
Reuniram-se com os promotores da Faculdade de Ciências e che-
garam à conclusão de que, para avançar com o projecto, teriam 
de ter a certifi cação da Faculdade. Sabiam, por outro lado, que 
precisavam de 55 mil euros, mas entre todos apenas reuniram 
10 mil. Como encontrar os restantes 45 mil não tendo dinheiro 
nem pais ricos?
Miguel – que se assumiu como o único sócio trabalhador porque 
os restantes continuaram a trabalhar no sector fi nanceiro e ape-
nas quiseram investir no projecto – analisou as possibilidades e 
concluiu que a solução ideal era recorrer ao FINICIA Jovem, que 
acabara de ser lançado. «Era a opção que fazia mais sentido. 
O FINICIA permite-nos encontrar um investidor que acredite no 
nosso projecto e aposte em nós. De que outra foram poderíamos 
encontrar quem cobrisse 90 por cento de capital de risco (45 mil 
euros)?», pergunta Miguel Pina Martins que já não se lembra 
muito bem de todos os passos que teve de dar.

destaque 
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Apoiar boas ideias

Jorge Costa, gestor do programa FINICIA Jovem no Instituto Por-
tuguês da Juventude, explica como se processa a candidatura ao 
programa.
«O processo de candidatura é simples. Basta descarregar um for-
mulário de inscrição existente no site do IPJ, preenchê-lo e enviá-lo 
para: fi niciajovem@juventude.gov.pt. Recebida a candidatura, uma 
consultora avalia o projecto, a ideia de negócio, a sua viabilidade e, 
no prazo máximo de 72 horas, dá uma resposta. No caso de a can-
didatura ser aprovada, receberá também aconselhamento sobre a 
solução de fi nanciamento mais adequada: microcrédito, microca-
pital de risco ou ambos.»
O projecto apresentado por Miguel Pina Martins foi considerado 
pela consultora inovador e com potencialidades para ser apoiado 
pelo capital de risco. Para o efeito, o FINICIA Jovem disponibiliza 
assistência técnica especializada aos jovens empreendedores 
no desenvolvimento do plano de negócios. Uma vez reunidas 
todas as condições consideradas fundamentais, o jovem empre-
endedor faz uma apresentação do seu projecto que, depois de 
avaliado pela plataforma FINICIA, é apresentado ao 
investidor.
Todo este processo demorou cerca de três me-
ses e, em Outubro de 2008, Miguel Pina Martins 
tornava-se porteiro, recepcionista, responsável 
de armazém e presidente do Conselho de Ad-
ministração da Science4you, uma empresa que 
decidiu apostar na produção de brinquedos cien-
tífi cos. Nesse mesmo mês, os primeiros brinque-
dos produzidos pela empresa eram colocados à 
venda na FNAC.
É óbvio que nem sempre o processo se de-
senvolve de forma tão célere, mas no caso da 
Science4you o projecto já vinha muito bem es-
truturado e tornou-se mais fácil encontrar um 
investidor.

Nestes dois anos, a empresa desen-
volveu-se a um ritmo vertiginoso. Em 
Portugal, os brinquedos estão à venda 
na FNAC, El Corte Inglés e, ainda este 
ano, estarão nos estabelecimentos da 
Jerónimo Martins. O sucesso de vendas 
na FNAC permitiu à Science4you entrar 

no mercado espanhol, onde Miguel Pina 
Martins prevê uma grande expansão no 

próximo ano. O Brasil também já conhece 
os vulcões, os carros solares e eólicos da Scien-

ce4you e, no próximo ano, será a vez de Angola receber alguns 
dos 25 brinquedos científi cos actualmente comercializados pela 
empresa portuguesa, cujos protótipos e concepção de manuais 
é feita pelos seis cientistas que trabalham na empresa.
Se é verdade que o volume de vendas em Portugal surpreende 
Miguel Pina, o jovem empresário nunca duvidou do sucesso 
do projecto. «Não tínhamos nada deste género em matéria de 
brinquedos e as pessoas estão a fi car fartas do Action Man e 
da Playstation.» Um crescimento tão célere é que nunca este-
ve nas suas expectativas, apesar de o mercado externo ser a 
grande aposta da empresa «porque o nosso mercado é muito 
pequeno».

A importância de inovar

Pequeno, pouco criativo e inovador, como se infere das palavras 
de Jorge Costa, que realça o facto de a maioria das candidaturas 
apresentadas não contemplar aquilo que é a grande aposta do 
FINICIA Jovem: apoiar a inovação. «Talvez por desconhecimento 
dos proponentes, aparecem candidaturas para montar um café 
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ou um cabeleireiro, mas as propostas não podem ser considera-
das porque essa não é a vocação do FINICIA. Para esse tipo de 
projectos existem outros apoios.»
«A chave do sucesso da Science4you está em boa parte ligada 
à falta que as pessoas sentem de brinquedos que despertem a 
criatividade e contribuam para melhorar a aprendizagem. Além 
disso, trata-se de brinquedos familiares e socializantes, que exi-
gem a participação do pai ou da mãe, e são interdisciplinares. 
São brinquedos contra a corrente», remata o administrador da 
Science4you.
Alguns leitores estarão a pensar que o sucesso desta empresa con-
tribuiu também para dinamizar a indústria portuguesa. Puro enga-
no... «Consultei quatro ou cinco empresas e nenhuma se mostrou 
interessada. Nem sequer se dignaram apresentar orçamentos 
porque as margens de lucro são pequenas (o custo dos brinque-
dos vai dos 8 até pouco mais de 100 euros) e, inicialmente, não 
produzíamos grandes quantidades. As empresas portuguesas 
não são competitivas em termos de mentalidade porque não es-
tão habituadas a trabalhar com margens baixas e com pequenas 
quantidades», lamenta Miguel Pina Martins. Assim se explica que 
os brinquedos sejam produzidos na Alemanha e em Taiwan, onde 
a receptividade foi grande e não houve difi culdade em encontrar 
empresas interessadas em fazer o trabalho de produção.

Um novo conceito

Além de produzir e comercializar brinquedos, a Science4you 
está a tentar construir um conceito novo à volta da ciência. Um 
exemplo é o facto de os brinquedos incluírem bilhetes para os 
museus da ciência, no valor de 80 euros, motivando assim os 
pais a acompanharem os fi lhos nessas visitas. A empresa apos-
tou também numa diversifi cação de actividades em torno 
da ciência, como as festas de aniversário e os campos 
de férias. «É uma forma de aproveitar os tempos livres 
das crianças para as pôr em contacto com a ciência. Im-
plementar este conceito em volta da ciência é uma coisa 
que leva muito tempo mas na qual queremos apostar», 
afi rma Miguel Pina.
Aposta cujo mérito já foi duplamente reconhecido, 
pois em 2010 a empresa recebeu o prémio europeu 
«Empreendedor do ano», que distingue as empresas 
que apostam na exportação para a União Europeia, e 
o prémio «Empreendedor FINICIA Jovem» (2009) que 
visa «conferir reconhecimento público aos projectos 
aprovados no âmbito do programa FINICIA Jovem e 
que se tenham destacado, designadamente pelo seu 
carácter inovador».

Miguel Pina Martins não valoriza os prémios apenas na vertente 
pessoal, reparte-os com a empresa e com o FINICIA Jovem: «Se 
não fosse este programa, provavelmente estaria a trabalhar na 
Banca como a maioria dos meus colegas. Assim, em vez de ven-
der acções vendo brinquedos e tenho prazer naquilo que faço.»

O microcrédito 

Normalmente, quando os projectos apresentados não são inova-
dores mas apresentam uma componente de diversifi cação, as 
candidaturas são encaminhadas para o microcrédito. Foi o caso 
de João Catarino, um jovem joalheiro que este ano concebeu e 
produziu a coroa para a Miss Portugal. Mas não nos adiantemos...
Quando completou o 12.º ano na área das Artes, João Catarino 
não quis ir para a universidade. Foi frequentar um curso de Foto-
grafi a na ARCO e, quando terminou, tinha descoberto que afi nal 
a sua vocação era a joalharia. Foi então para o CINDOR (Centro 
de Formação Profi ssional da Indústria de Ourivesaria e Relojoa-
ria, em Gondomar) frequentar um curso de Joalharia e Cravação, 
que terminou em 2008. Concluído o estágio na joalharia Leitão 
& Irmão (antigos joalheiros da Coroa), concorreu a uma bolsa de 
estudo do Gemological Institute of América. Foi o primeiro ano em 
que aquela instituição concedeu bolsas de estudo a estudantes 
europeus e João Catarino não tinha grandes esperanças de ser 
seleccionado porque só seriam atribuídas duas bolsas em toda 
a Europa. No entanto, o GIA deve ter percebido os seus talentos 
e concedeu-lhe uma bolsa de estudo para estagiar na Tailândia. 
«Estive num dos melhores locais do Mundo para aprender a tra-
balhar em joalharia e, quando regressei a Portugal, quis aplicar 
esse capital de aprendizagem criando o meu próprio negócio.»
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Candidatou-se ao concurso Ideias & Negócios da DNA (Agência 
de Empreendedorismo de Cascais) e o seu projecto fi cou classi-
fi cado em 3.º lugar. Estava, por isso, à espera de ter apoio da DNA 
para criar o negócio, mas como tal não se concretizou e não é 
jovem para fi car parado à espera que as coisas aconteçam, co-
meçou a pesquisar na Internet entidades que o pudessem apoiar. 
Descobriu o FINICIA Jovem e decidiu apresentar o seu projecto. 
A aprovação demorou apenas 24 horas, tendo-lhe sido dada a 
possibilidade de aceder ao microcrédito.
«O negócio apresentado por João Catarino é design e concepção 
de jóias. Não se trata, por isso, de uma ideia inovadora, pelo que 
não pode ser incluído no fi nanciamento de capital de risco. No 
entanto, como tem uma componente de diversifi cação (o design 
tem sempre um cunho pessoal) o projecto estava em condições 
de ser elegido para o microcrédito, a outra modalidade de fi nancia-
mento contemplada no FINICIA Jovem», esclarece Jorge Costa.
Foi graças a este fi nanciamento que João Catarino abriu em Maio, 
na Casa da Guia, em Cascais, a Catarino Exclusive Jewels. É ali que 
tem o seu showroom, onde exibe as peças que desenha, concebe 
e produz na ofi cina. A maioria das peças (anéis, pulseiras, colares 
ou gargantilhas) visa despertar a atenção do público feminino, 
mas João Catarino também vai apostar no público masculino, 
prometendo para breve uma colecção de botões de punho.
O negócio está ainda no princípio. É difícil avaliar o futuro, em par-
te dependente do sucesso da comercialização, mas o inegável 
talento de João Catarino é bem visível nos expositores, onde al-
gumas peças únicas sobressaem e o ajudam a acalentar o sonho 
de, um dia, criar uma marca reconhecida internacionalmente e 
entrar no mundo da Alta Joalharia. «Penso que estou no caminho 
certo, mas neste momento precisava do apoio de uma pessoa 
que saiba como fazer e com quem pudesse trocar impressões. 

Talvez tenha feito algumas escolhas precipitadas e esteja a tra-
balhar um pouco às escuras, apalpando terreno nas feiras onde 
apresento as colecções e tento perceber as tendências do mer-
cado. Um aconselhamento seria fundamental para mim.»
A verdade é que o FINICIA propicia esse aconselhamento, como fez 
questão de esclarecer Jorge Costa. «Depois de concedido o crédi-
to e implantado o negócio, o empreendedor tem a possibilidade de 
pedir esse aconselhamento (gratuito) que visa acompanhar os 
promotores na primeira fase do lançamento do projecto e reforçar 
as suas competências nas áreas fi nanceira, marketing, jurídica, 
recursos humanos e tecnologia.» No entanto, esse apoio nunca 
foi pedido por nenhum dos empreendedores, como reconhece 
Jorge Costa, que admite não ter sido feita a divulgação sufi ciente.

Reforçar as competências

«O FINICIA Jovem não é um programa massifi cador, mas o IPJ está 
a fazer um esforço de divulgação especialmente junto das escolas 
profi ssionais. No último trimestre de 2010 vamos fazer um road 
show para promover o projecto, que abrangerá universidades e 
politécnicos. Vamos também lançar o projecto Empreende Já que 
visa reforçar as competências a priori, ou seja, dar maior corpo e 
maturidade às ideias que nos chegam. O IPJ não quer fi car à espe-
ra, quer incentivar os jovens a apresentarem projectos e a torna-
rem-se empreendedores, por isso vai ainda organizar uma série 
de workshops. Queremos que os jovens interiorizem que se têm 
uma boa ideia de negócio devem vir cá, porque o FINICIA Jovem 
ajuda-os a implantar o seu negócio.»
Este programa foi criado em Março de 2008 – numa parceria IPJ/
IAPMEI – com o intuito de evitar que boas ideias de negócio se per-
dessem por falta de fi nanciamento. Por isso, o melhor conselho que 
lhe posso dar é que, no caso de ter uma ideia inovadora que gostaria 
de concretizar, não desista à primeira difi culdade. Dirija-se ao IPJ, 
exponha a sua ideia, apresente o seu plano de negócio e alguém 
lhe dará toda a informação necessária para a sua concretização.



revista dirigir  17

destaque 

CAPITAL DE RISCO OU CRÉDITO? 

O FINICIA Jovem contempla duas modalidades de apoio para acesso ao fi nancia-

mento: microcrédito e microcapital de risco. Em ambos os casos, é uma operação 

de médio prazo (3 anos). A modalidade de fi nanciamento depende da avaliação do 

projecto feita pela consultora, como foi explicado. 

No caso de o modelo de fi nanciamento aprovado ser o microcrédito, os candidatos 

podem candidatar-se a um fi nanciamento até 25 mil euros. O IPJ suporta o custo da 

garantia bancária associada ao microfi nanciamento e o empreendedor paga uma 

taxa de juro de 1,35% no caso de empresas já constituídas, ou de 1,7% quando se 

trata de start ups. Independentemente do sucesso ou insucesso da empresa, a ins-

tituição bancária tem garantido o retorno do capital investido e a remuneração do 

juro durante os três anos da operação.

Se a avaliação do projecto concluir que o microcapital de risco é a forma preferen-

cial de fi nanciamento porque o projecto apresentado tem um elevado potencial de 

rentabilização, o empreendedor terá à sua disposição um montante máximo de 

45 mil euros, disponibilizado pelo investidor, cuja expectativa é obter mais-valias 

ao fi m dos três anos. No caso de o negócio não ter sucesso, não haverá lugar ao 

pagamento de juros nem retribuição do capital. Se ao fi m de três anos a empresa 

tiver sucesso, o empreendedor tem de compensar o investidor. De acordo com o 

protocolado no pacto social, é estabelecido um limite máximo para a mais-valia que 

o investidor pode obter, sendo o montante da retribuição sujeito a uma avaliação 

externa que determinará quanto vale a posição do investidor.

FINICIA JOVEM EM 3 PASSOS 

Primeiro passo: candidatura

Requisitos dos candidatos

• Ter entre 18 e 35 anos.

• Ter o 12.º ano de escolaridade concluído.

• Residir em Portugal Continental.

• Ter uma ideia que crie uma mais-valia empresarial e capacidade para a concretizar.

Segundo passo: fi nanciamento

No caso de o projecto ser aprovado e o empreendedor ser encaminhado para o 

microcrédito, é o jovem que deve tratar do processo com a instituição bancária 

protocolada.

No caso de ser encaminhado para o microcapital de risco, uma consultora local 

integrada na plataforma FINICIA avaliará o negócio e as suas potencialidades para 

o capital de risco. O jovem deverá fazer uma apresentação do negócio e dos seus 

objectivos. 

Terceiro passo: reforço de competências

Depois de constituída a empresa, o FINICIA Jovem disponibiliza apoio no reforço de 

competências dos promotores em cinco áreas: fi nanceira, marketing, recursos hu-

manos, tecnologia e jurídico.

ERASMUS PARA JOVENS EMPREENDEDORES 

O FINICIA Jovem presta informação especializada sobre todos os apoios, programas 

e iniciativas dedicados ao empreendedorismo jovem. Uma das áreas onde incide a 

informação é a de «Qualifi cação dos jovens e transição para a vida activa em em-

presas existentes». 

São vários os programas nesta área, mas houve um que mereceu a minha especial 

atenção: o Erasmus para jovens empreendedores. Trata-se de um programa que 

permite aos jovens empreendedores trabalharem, por um período máximo de seis 

meses, junto de um empreendedor experiente noutro país da UE.

O objectivo é facilitar a troca de experiências e a aquisição de conhecimentos junto 

de uma PME, de modo a permitir aos jovens empreendedores o acesso a novos mer-

cados e o contacto com potenciais parceiros comerciais. Os jovens empreendedores 

europeus terão apoio logístico e fi nanceiro, recebendo uma bolsa mensal defi nida 

consoante o nível de vida do país de acolhimento.

Para informação pormenorizada sobre todos os programas consulte: http://juven-

tude.gov.pt/Emprego/FINICIAJOVEM/Paginas/FINICIAJOVEM.aspx)

Uma das vertentes interessantes do FINICIA Jovem é que não 
está voltado para dentro. Nessa perspectiva, começa por dis-
ponibilizar informação exaustiva sobre os programas de apoio 
destinados a jovens empreendedores de modo a que o candidato 
possa analisar pormenorizadamente aquele que melhor se ade-
qua aos seus interesses e necessidades. «Trata-se de garantir a 
igualdade de oportunidades disponibilizando toda a informação 
junto dos jovens empreendedores. Se tem uma ideia inovadora e 
procura fi nanciamento para a concretizar, pode vir a uma Loja Já, 
onde lhe é dada toda a informação de que necessita para poder 
avançar com o seu projecto», realça Jorge Costa, gestor do pro-
grama no Instituto Português da Juventude (IPJ).
O programa está em fase de sementeira e a percentagem de pro-
jectos aprovados é ainda relativamente baixa. No entanto, tem sido 
visível uma crescente procura dos jovens. Em 2009 foram apre-
sentadas 66 candidaturas e até fi nal de Setembro de 2010 deram 
entrada 80. A percentagem de projectos aprovados é ainda relati-
vamente baixa (cerca de um terço) mas o IPJ acredita que, com a 
campanha de divulgação, o aconselhamento prévio e o reforço de 
competências, aumente não só o número de candidaturas mas 
também a qualidade e inovação dos projectos apresentados.
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Feitos que marcam
Por: João Godinho Soares – Engenheiro
Ilustrações: Plinfo – Informação, Lda.

(Breve discussão académica sobre a iniciativa)

O Universo é espaço vazio...
povoado por biliões de estrelas!

Na Estrela

Se lhes perguntassem onde estavam, diriam simplesmente: «Es-
tamos na Estrela!» Para quem não conhece, o efeito é o mesmo 
que dizer «Estamos na Lua!», mas para um lisboeta a Estrela é 
verde, um jardim, antigo de mais de século e meio, um ponto de 
encontro privilegiado para portadores de histórias, alfobres de 
experiências, carregadores de vidas.

Afonso e Bernardo não eram excepção. Tinham aproximadamen-
te a mesma idade. Conheciam-se há muitos, muitos anos, desde 
a escola e por aí adiante até à universidade onde se estabele-
ceram, fazendo da vida académica a sua vida. Dava-se ainda a 
coincidência simbólica de residirem ambos perto da Estrela, em 
torno da qual gravitavam, um a norte e outro a sul, simultanea-
mente próximos mas opostos, como opostas eram as posições 
ideológicas de cada um.

 história e cultura
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A atracção da Estrela era mais forte e por isso encontravam-se 
muitas vezes num determinado banco do jardim, consensual-
mente escolhido, predispostos ao debate assim que a ocasião 
surgia, quantas vezes a pretexto de quase nada. Silêncios, entre 
eles, só os do jardim. Esgrimiam conhecimentos, ideias, convic-
ções, argumentos e demonstrações. Era, afi nal, uma forma de re-
passar e segurar a vida... Ambos o sabiam e assumiam naqueles 
encontros regulares de fi m de tarde.
Nesse dia, a conversa foi interrompida com a chegada do jovem 
casal que se sentou num banco próximo. Já os conheciam.
Afonso: Lá está o casalinho...
Bernardo: Hum..., não há novidades.
Como das outras vezes, falavam tranquilamente, sorriam muito, 
riam a espaços, mas nada de exteriorizarem o afecto que os dois 
professores jurariam que existia entre os jovens. Neste aspecto, 
a opinião de ambos era unânime: tanta contenção, tanto decoro, 
era coisa de outros tempos. Um anacronismo evidente que os 
surpreendia e para o qual só tinham uma explicação: nenhum dos 
jovens dera ainda o passo que iniciaria abertamente o namoro.
Afonso: Caramba, bastava um deles tomar a iniciativa...
Bernardo: Bastava? Não, não. Estás enganado. As coisas não 
acontecem assim.
Afonso: Ah, não? Então como é?
Bernardo: Meu caro, para se chegar a algum lado não é sufi ciente 
a iniciativa individual. É necessário mais do que isso. É necessário 
que existam sinais que indiciem o sucesso, que haja condições, 
terreno favorável, estás a ver? É isso que leva a que haja a dita 

iniciativa, quando na realidade ela não é mais do que a resposta 
consciente a um cenário viável, povoado de outros protagonistas, 
uma obra sempre colectiva.

O debate

Pronto. A retórica de Bernardo, certamente intencional, era uma 
provocação, um desafi o frontal a Afonso. Coerente com a sua 
tese ele tomara a iniciativa, sabendo ter do outro lado resposta à 
altura. E Afonso aceitou, claro, de bom grado.
Afonso: Meu amigo (começando desta forma, numa ostensi-
va resposta ao «Meu caro» do outro, saudava o adversário no 
início do duelo), há imensos exemplos de homens e mulheres 
cuja iniciativa individual marcou indelevelmente a História. Se 
estivessem com esse cuidado de ler os sinais primeiro para de-
cidirem avançar depois, ainda hoje andávamos todos de tanga! 
Vê lá Marconi, por exemplo. Passa meses no sótão de sua casa 
a fazer experiências sobre a transmissão a distância de sinais 
electromagnéticos apesar de o próprio descobridor das ondas de 
rádio, Hertz, lhe ter dito que as suas experiências eram inúteis, 
uma perda de tempo. Mas ele porfi a, tenta revelar o potencial da 
sua descoberta e obter apoios em Itália, não consegue e vai para 
Londres, onde fi nalmente o seu trabalho é reconhecido. Tinha 22 
anos! É disto que eu falo: o triunfo da iniciativa individual.
Bernardo: Marconi não estava sozinho! Teve o apoio da família, 
que era abastada, para se estabelecer em Inglaterra. Aliás, muito 
do trabalho que depois levou à aceitação mundial da telegrafi a 
sem fi os deve-se a uma equipa de colaboradores.
Afonso: Ora, Bernardo, se não fosse a sua liderança, a sua motiva-
ção... A motivação é muito importante!
Bernardo: Olha, até podia ter sido o acaso! Como Fleming, por 
exemplo, que descobre por acidente o efeito de um bolor sobre 
as bactérias, ou até de Cristóvão Colombo, que abre as portas 
das Américas aos Europeus quando procurava um caminho para 
a Índia. E assim como muitos outros. Quem nos diz que não foi 
também por acidente que o homem primitivo descobriu a forma 
de fazer fogo batendo com duas pedras uma na outra?
Afonso: Sim, o acaso também tem um papel importante e esteve 
– e certamente estará – na origem de descobertas com grande 
repercussão na evolução da Humanidade, mas estamos a fugir 
ao cerne da questão. O que interessa é saber de que forma a ini-
ciativa individual é importante para a realização de feitos notá-
veis, feitos que marcam.
Bernardo: Mas esses progressos geram outros e estes outros 
ainda. Voltando ao teu exemplo, não foi por acaso que Marconi 
partilhou o Prémio Nobel da Física com Braun, que teve igual-
mente um papel importantíssimo no desenvolvimento da rádio. 
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Trabalho de equipa. Depois, tudo vai crescendo graças ao traba-
lho de muitos mais, até que a inovação se banaliza. Hoje em dia 
praticamente nada se faz sem transmissões via rádio, como bem 
sabes. Basta ver os super-bem-sucedidos telemóveis, por exem-
plo. A sua existência deve-se ao trabalho de muitas pessoas. São 
25 anos desde o nascimento da ideia até à sua realização prática. 
E continua a evoluir. Por isso volto à minha tese: os avanços do 
Homem não ocorrem tanto como resultado de iniciativas indivi-
duais mas como fruto do trabalho de muitos actores que, pelo 
seu esforço e genialidade, têm a capacidade de tornar praticáveis 
e úteis essas descobertas ou realizações.
Afonso (impaciente): Tu e o teu socialismo exacerbado! Para ti 
tudo é realização colectiva, nada vem do indivíduo. Tu...
Bernardo (interrompendo): Não podes ignorar o papel que hoje 
e sempre as organizações tiveram aos mais diversos níveis: 
científi co, social, humanitário, político. As universidades, as Na-
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ções Unidas, os Movimentos de Defesa do Ambiente, dos Direitos 
Humanos, os cientistas que partilham constantemente os seus 
trabalhos e avanços, a Internet a ligar isto tudo...
Afonso: Sem dúvida! Mas por detrás ou à frente dessas organiza-
ções há pessoas, pessoas que têm as ideias, as iniciativas! É da 
acção e do exemplo dessas pessoas que tudo se faz, mesmo que 
sejam desconhecidas de muitos. Se perguntarmos a alguém se 
sabe quem foi e o que fez Henri Dunant, muito poucos ouviram 
sequer falar dele. E, no entanto, a Cruz Vermelha é obra dele.
Bernardo: Isso só prova que a recordação que prevalece dos ditos 
grandes homens não é, muitas vezes, mais do que mito social, 
lendas de uma realidade que fi cou muito aquém do valor que se 
lhes dá. Queres um exemplo? Então toma lá este, de que deves 
gostar muito: Henry Ford.
Afonso: Um homem com H grande a quem a Humanidade muito 
deve! Graças a ele as pessoas puderam ter acesso a uma vida 
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melhor. Um génio da produtividade. Democratizou o 
automóvel!
Bernardo: Nem mais. Mas como o fez? Ford juntou 
tecnologia e organização, utilizando os ensinamen-
tos de Taylor – hoje postos em causa, diga-se – para 
vender carros, muitos carros. Para os tornar acessí-
veis à maioria da população baixou sensivelmente os 
custos de produção com aquela ideia genial da linha 
de montagem em movimento que, segundo parece, 
não terá sido dele, e aumentou os salários dos seus 
próprios trabalhadores para fi delizar os melhores e 
para que eles pudessem comprar um automóvel.
Afonso: Precisamente! Não esteve à espera que a 
conjuntura social e económica fosse favorável. Ele 
arranjou forma de infl uenciar a economia da época, 
e sem dúvida que o conseguiu. Foi graças à sua ini-
ciativa. É um modelo de empreendedorismo.
Bernardo (sarcástico): Sim, foi de facto um grande 
mentor do consumismo, com os resultados que es-
tão à vista!
Afonso: Não podes fazer esse julgamento! Tens de 
te situar na época para avaliar com independência. 
Muitas descobertas e criações da Humanidade são 
motivadas por uma boa intenção. Vê o caso de Nobel, 
por exemplo...
Bernardo: Ora! A velha tese de que não é a arma 
que mata mas sim quem a usa. O que é verdade 
é que, se a arma não existisse, ninguém matava. 
O prémio que Nobel instituiu foi uma resposta à 
sua má consciência por ter inventado a dinamite 
e outros explosivos.
Afonso: Que exagero! Todas as descobertas, avanços 
do conhecimento e realizações da Humanidade podem ser utili-
zadas para o bem e para o mal. O Homem é um ser imperfeito. 
Claro que não podemos comparar a invenção da metralhadora à 
da lâmina de barbear descartável.
Bernardo: Pois não, mas é um facto que a iniciativa individual é, 
por natureza, muito mais permeável à vaidade e egoísmo que 
nos caracteriza do que as iniciativas de âmbito colectivo.

Entretanto...

Se Afonso e Bernardo não estivessem tão entusiasmados com a 
sua discussão, teriam reparado que, no banco próximo, os dois 
jovens falavam agora num sussurro, olhando-se intensamente.
Afonso: Disparate! O que queres dizer é que a questão do bem e 
do mal também tem de ser considerada quando se fala em tomar 

a iniciativa, em especial se essa iniciativa vem infl uenciar defi ni-
tivamente o modo de vida das pessoas, das sociedades, como no 
caso das revoluções violentas ou das ditaduras.
Bernardo: Ah! Sim, os ditadores...
Afonso (interrompendo): Já sei que vais dizer que esses são 
exemplos perfeitos de iniciativas individuais no seu pior uma vez 
que decidem sozinhos, sem oposição. No entanto, Hitler chegou 
ao poder na Alemanha democraticamente...
Bernardo: Isso nada prova! É como tu dizes. Há que conhecer o con-
texto da época para perceber como foi possível essa barbaridade.
Afonso: Seja como for, uma coisa tens de reconhecer – esses re-
gimes acabam sempre por ser combatidos por aqueles que mais 
sentem o apelo da liberdade. E a liberdade é sinónimo de iniciati-
va individual. É a sua essência!
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Bernardo: Ah, é? Então como explicas que o derrube das ditadu-
ras é sempre obra de grupos organizados, como o nosso 25 de 
Abril? Não há memória que uma ditadura tenha sido derrubada 
pela iniciativa individual. Só se por milagre...
Afonso: Milagre? Sim, o milagre da coragem dos que dão o exem-
plo de resistência e luta que depois outros seguem. Isso sim! 
Como Gandhi, o enorme Gandhi, a cuja iniciativa se deve a liberta-
ção de um continente!
Bernardo: Gandhi é como Yunus! Como Yunus! O microcrédito 
certamente é uma excelente ideia, mas o seu sucesso assenta 
na vontade e no trabalho de milhares, senão milhões, de pessoas 
que na sua esmagadora maioria honram as dívidas que contraem 
saldando-as e, desta forma, viabilizam e auto-sustentam o siste-
ma. É afi nal neles que assenta o sucesso da ideia. Um verdadeiro 

milagre!
Afonso (julgando ter encontrado o argumento defi nitivo): 

Já que tanto insistes em falar de milagres, certamente 
concordas que a acção de homens como Buda, Jesus 
ou Maomé foi determinante. Vais dizer que, também 

aqui, não há iniciativa individual?
Bernardo: Bem, falar em iniciativa individual no 

que toca a religiões... é obra! As religiões têm uma 
infl uência enorme na História da Humanidade, sem 
dúvida, mas estamos a falar de milhões, não de 
uma seita de dezenas. Acreditas sinceramente que 

as religiões são obra de um indivíduo?
Afonso: Não confundas! Claro que as religiões são 

um fenómeno colectivo. Mas há alguém que 
começa, alguém que – passe a expressão 
– dá o pontapé de saída.

Bernardo: Sim, mas não necessaria-
mente os inspiradores são os iniciado-

res do movimento, os artífi ces da 
sua expansão. Vais perdoar a mi-
nha ignorância nesses assuntos 
mas o cristianismo, por exemplo, 
deve a sua expansão aos seguido-

res de Jesus...
Afonso (pegando-lhe na palavra): 

...que lhes pediu que continuas-
sem o que Ele havia começado. 
Vês? O que Ele havia começa-
do! É Jesus quem inicia! O cris-

tianismo é obra Dele!
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Bernardo (irónico): Perdão! Do Pai dele! De Deus, nesse caso... Foi 
Ele que o enviou à Terra para...
Afonso (agitado): Está a gozar comigo? Se pensas que estás a 
ser muito engraçado fi ca sabendo que estás a pôr o dedo na feri-
da. Tudo remonta a Deus. Deus é o princípio, Deus é iniciativa!
Neste momento a conversa atingia ao seu ponto mais aceso, 
como eles gostavam. Afonso e Bernardo jamais se entenderiam no 
campo místico, sendo um crente e o outro céptico. Ainda assim, 
insistiam em arremeter um contra o outro todas 
as suas convicções. Por fi m, Afonso não se 
conteve.
Afonso: O Universo existe porque Deus teve 
a iniciativa de o criar! Está assim demons-
trada a importância da iniciativa individual!

Ora...

Bernardo esbugalhou muito os olhos, mudo 
de espanto, fi tando o amigo. Ambos fi caram 
suspensos, por momentos, enquanto as 
suas mentes procuravam novas munições 
para o embate. Foi o sufi ciente para serem 
invadidos pelo silêncio do jardim, a que es-
tavam tão habituados, feito do sussurro do 
vento nas folhas das árvores, dos passos 
dos visitantes e das vozes dos pássaros. 

No entanto, algo estava diferente.
Instintivamente, olharam à sua volta e ambos fi xaram o olhar no 
mesmo ponto. O jovem casal continuava no seu banco, mas unia-
-os um beijo apaixonado.
Os dois amigos entreolharam-se rapidamente para logo de segui-
da voltarem a fi tar os jovens. Finalmente, Afonso reagiu.
Afonso: Viste o que se passou?
Bernardo: Não, não vi nada. Foi ele ou foi ela?
Afonso: Que queres dizer? De quem foi a iniciativa?
Bernardo não respondeu logo. Olhou para o amigo. Olhou para o 
relógio. Fungou.
Bernardo: De quem foi a iniciativa? Ora...
Sorriu. Estendeu a mão ao amigo e este apertou-a, de bom grado. 
Era a trégua, o até breve.
Ambos se levantaram e, virando as costas um ao outro, um se-
guiu para norte e o outro para sul.
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LÉXICO DAS PESSOAS CITADAS

Braun, Karl Ferdinand (1850-1018): Físico ale-

mão, teve, ao lado de Marconi, um papel impor-

tantíssimo no desenvolvimento da rádio. A ele 

se deve o aumento da potência da transmissão 

de sinais rádio, possibilitando as comunicações 

intercontinentais sem fi os.

Buda (536 a.C. 483 a.C.): Místico, nascido no ac-

tual Nepal, criador do budismo, um «caminho de crescimento espiritual», entre a 

religião e a fi losofi a. De seu verdadeiro nome Siddhartha Gautama, fi cou conhecido 

por Buda, que signifi ca, em sânscrito, «O Iluminado». O budismo tem actualmente 

cerca de 400 milhões de seguidores.

Colombo, Cristóvão (1451-1506): Navegador, possivelmente genovês, que desco-

briu em 1492 o continente americano ao procurar o caminho para a Ásia navegando 

em direcção ao Ocidente. Morreu convencido que as ilhas que descobrira, as actuais 

Caraíbas ou Antilhas, pertenciam ao Extremo Oriente.

Dunant, Jean Henri (1828-1910): Homem de negócios suíço, assistiu à batalha de 

Solferino (1859) que opôs franceses e italianos a austríacos, tendo fi cado muito 

impressionado pelo sofrimento e pela falta de assistência aos feridos. Escreve mais 

tarde um livro Un souvenir de Solferino (1862), onde sugeria a criação de estrutu-

ras de ajuda para apoiar os feridos e prestar auxílio às vítimas da guerra. Em 1863 

fundou a Cruz Vermelha Internacional (cuja bandeira é o «negativo» da bandeira da 

Suíça), reconhecida, no ano seguinte, pela Convenção de Genebra. Foi-lhe atribuído 

o Nobel da Paz em 1901.

Flemming, Alexander (1881-1955): Investigador escocês a quem é atribuída a des-

coberta do primeiro antibiótico. A fi xação casual de um bolor numa lamela que conti-

nha bactérias e a constatação de que as bactérias junto aos pontos onde o bolor se 

desenvolvera haviam morrido, levou à criação da penicilina (do nome do bolor, peni-

cillium notatum), que revolucionou, com enorme sucesso, o tratamento de doenças 

humanas de origem bacteriana, como a meningite, a pneumonia e a sífi lis, e abriu 

caminho à criação dos antibióticos. 

Ford, Henry (1863-1947): Americano, fundador da 

Ford Motor Company e o primeiro a utilizar linhas 

de montagem móveis (existem testemunhos que 

atribuem a trabalhadores de Ford a invenção), o 

que permitiu um enorme aumento da produção a um menor custo. A introdução 

de seu modelo Ford T, lançado em 1908 (seriam produzidos até 1927 mais de 15 

milhões), barato, fácil de conduzir e de manter, revolucionou os transportes e fez da 

indústria automóvel um dos pilares da economia dos Estados Unidos.

Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948): Conhecido por Mahatma (do sâns-

crito «A Grande Alma»). Político e líder independentista indiano, defensor do princí-

pio da resistência passiva, forma de protesto e luta. Gandhi acreditava nos valores 

primordiais do hinduísmo: verdade e não-violência. Afi rmava: «Não existe um cami-

nho para paz! A paz é o caminho!». Gandhi nunca recebeu o Prémio Nobel da Paz, 

apesar de ter sido nomeado por cinco vezes.

Hertz, Rudolf Heinrich (1857-1894): Professor alemão de física que descobriu as 

ondas electromagnéticas (de rádio), em 1888.

Hitler, Adolf (1889-1945): Político alemão nascido na Áustria, líder do Partido Na-

cional-socialista dos Trabalhadores Alemães (conhecido pela sua designação abre-

viada Nazi), foi nomeado Chanceler da Alemanha em 1933. Dotado de carisma e de 

dotes oratórios, impõe um partido único, inspirado em ideais nacionalistas, anti-se-

mitas e fascistas. Desencadeou a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Jesus (1-33): Nascido em Belém (Médio Oriente, actual Palestina), fundou, com a 

força dos seus ensinamentos e dos muitos milagres que lhe são atribuídos, a reli-

gião cristã. Os crentes atribuem-lhe estatuto divino e acreditam ser Ele o Messias, 

o Salvador enviado à Terra anunciado no Antigo Testamento. Inspira várias Igrejas, 

designadamente a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede no Vaticano, maio-

ritária em Portugal. Com mais de 2 mil milhões de adeptos, o cristianismo é a maior 

religião do planeta.

Jovem casal: Continuam apaixonados. Consta que quando lhes perguntaram quem 

tinha tido a iniciativa, sorriram ambos e cada um refugiou o seu olhar no olhar do 

outro.

Maomé (570-632): Comerciante de Meca (actual Arábia Saudita), sentiu-se chama-

do por Deus (Alá), de quem terá recebido a missão de «relembrar aos homens os 

seus ensinamentos, esquecidos por judeus e cristãos». Pela sua acção determi-

nada, religiosa e política, e dos chefes das tribos árabes que o seguiram, os Califas, 

fundou a religião islâmica (que signifi ca «submissão»). O nome de Maomé é invo-

cado na profi ssão de fé dos muçulmanos («os que se submetem»): «Não há outro 

deus senão Alá e Maomé é o seu profeta.» Actualmente, o islão é a segunda religião 

mais importante, com cerca de mil e quinhentos milhões de fi éis.

Marconi, Guglielmo (1874-1937): Físico italiano precursor da telegrafi a sem fi os, 

Prémio Nobel em 1909. A principal conquista de Marconi foi conseguir enviar e de-

tectar essas ondas em longas distâncias.

Nobel, Alfred (1833-1896): Químico e indus-

trial sueco que se notabilizou pela criação da 

dinamite e dos prémios anuais com o seu 

nome. Afi rmando-se um pacifi sta, dizia que os 

explosivos que criara se destinavam a utiliza-

ções pacífi cas e a ser poderosos dissuasores 

da guerra (!).

Taylor, Frederick (1856-1915): Engenheiro americano, considerado o pai da or-

ganização científi ca do trabalho. O seu método baseava-se na especialização 

dos trabalhadores em tarefas bem defi nidas, de forma a obter maior efi ciência 

e produtividade.

Yunus, Mohamad (1940 - ...): Economista e banqueiro indiano, Prémio Nobel da Paz 

em 2006, mentor do microcrédito, um empréstimo bancário caracterizado por ser 

de pequeno valor (em algumas economias pode começar nos 40 euros) e destina-

do a pessoas desempregadas ou com muito baixos rendimentos, sem acesso às 

formas comuns de crédito.

NOTA

O autor tenta escrever ainda com a ortografi a antiga.

 história e cultura
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Conta-se que, após a descoberta da América, Cristóvão 
Colombo foi convidado para um lauto banquete pelos pode-
rosos de então. Diziam os seus seguidores que muito natu-

ralmente estaria para nascer outro navegador capaz de fazer me-
lhor do que ele. Por isso alguns mais invejosos tentaram de forma 
sarcástica colocá-lo perante a seguinte questão: «Se Vª Ex.ª não 
tivesse descoberto a América, será que não existiriam outros ho-
mens em Espanha com capacidade para fazê-lo?» Colombo, pa-
ciente, não quis responder directamente à pergunta mas propôs 
um desafi o aos presentes. Pegou num ovo de galinha e desafi ou 
todos a colocarem o ovo em pé, sobre uma das extremidades. 
O desafi o foi bem aceite e, desejosos de ganhar a Colombo, tenta-
ram em vão fazer a experiência. Após algum tempo e perante o fra-
casso generalizado, Colombo pegou no ovo, deu umas leves panca-
das contra a mesa até quebrar um pouco a casca por baixo e, com o 
ovo achatado, simplesmente colocou-o de pé. O homem que havia 
iniciado o desafi o exclamou: «Assim qualquer um pode fazê-lo!»
Colombo replicou: «Sim, qualquer um pode fazê-lo! Mas qualquer 
um que tivesse tido a ideia e a iniciativa de fazê-lo.» E acrescen-
tou: «Uma vez que eu mostrei o caminho ao Novo Mundo, qual-
quer um poderá segui-lo. Mas alguém teve antes que ter a ideia. 
E alguém teve depois que decidir colocá-la em prática.»

«EU» S.A.:
as oportunidades da inovação
Por: José Vicente Ferreira – Gestor, docente universitário, membro do Conselho Editorial da Dirigir
Ilustrações: Manuel Libreiro

Ora esta pequena história (adaptada da Wikipédia) pode ser apro-
veitada para os tempos que correm pois a iniciativa e a inovação 
são um imenso desafi o que actualmente se coloca ao país. Claro 
que há que contar com a inveja e o comodismo que o sistema faz 
o favor de fomentar a quem está no bem bom.
Não seria altura de o ensino superior utilizar as suas infra-estru-
turas para desenvolver uma estratégia generalizada de «ninhos 
de empresa»? Diplomados há muitos e muitos estão desem-
pregados. Porque não fomentar em todas essas pessoas, que 
acabam os seus cursos, a iniciativa de pensarem em começar a 
trabalhar por sua conta e risco? Tanto dinheiro que tem sido in-
vestido nas universidades e como contrapartida exigem-se mais 
diplomados. Só? Apenas números? E quando é que se começa a 
exigir que este investimento se traduza em criação de riqueza e 
em empregos efectivamente criados? A tradição da universidade 
é produzir conhecimento, visível nos seus licenciados, mestres e 
doutores. E que tal começarem a preocupar-se com a criação de 
empregos? Dar aulas é pouco, investigar por investigar continua 
a saber a pouco. O país precisa de investigação que crie conheci-
mento e produza inovação, isto é, ajude a criar riqueza. Natural-
mente que existem escolas e universidades que já actuam numa 
lógica de criação de emprego, mas também é verdade que mui-
tas instituições se limitam a produzir «canudos» e «diplomas». 
É precisamente para estes casos que esta estratégia de «ninhos 
de empresa» devia ser obrigatória. Trata-se, afi nal, de dotar os 
diferentes diplomados de atitudes e capacidades próprias para 
trabalharem sobre novas ideias e novos desafi os (ver Figura 1).
No seu livro Empreendedorismo, Chiavenato refere que «a ca-
pacidade de empreender é aumentada quando há alguém por 
perto que estimula e incentiva. Quando não está à frente puxan-
do, você está atrás empurrando». E acrescenta: «Na verdade, o 
empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas acon-
tecerem, pois é dotado de sensibilidade para os negócios, tino 
fi nanceiro e capacidade de identifi car oportunidades. Com esse 
arsenal, transforma ideias em realidade para benefício próprio e 
para benefício da comunidade. Por ter criatividade e um alto nível 

gestão 
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de energia, o empreendedor demonstra imaginação e perseve-
rança, aspectos que, combinados adequadamente, o habilitam a 
transformar uma ideia simples e mal estruturada em algo con-
creto e bem sucedido no mercado.»
Schumpeter amplia o conceito dizendo que «o empreendedor é a 
pessoa que destrói a ordem económica existente graças à intro-
dução no mercado de novos produtos/serviços, pela criação de 
novas formas de gestão ou pela exploração de novos recursos, 
materiais e tecnologias». Para ele, o empreendedor é a essência 
da inovação no Mundo, tornando obsoletas as antigas maneiras 
de fazer negócios. Claro que são precisos apoios e as escolas po-
dem ser os «centros de excelência» capazes de desenvolver os 
mecanismos necessários para garantir outros futuros. Iniciativa 
é muito mais do que dar aulas, fazer exames e dar diplomas. 
O Professor António Câmara, numa interessante entrevista que 
deu ao jornal Aula Magna, sugere que temos que aprender no 
bar e «curtir» nas aulas quando refere: «Podemos substituir 
as salas de aula por bares e esplanadas. Aí poderíamos tirar 
dúvidas e discutir, ter acesso à Internet, o que signifi ca que há 
muita coisa a mudar no modelo de dar aulas que vem desde a 

Idade Média.» Será que a actual «cultura doutoral» seria capaz 
de tal informalidade inovadora? Como refere António Câmara 
na mesma entrevista, citando Neil Gershenfeld do MIT num dos 
seus cursos, «é preciso ensinar os estudantes a saberem fazer 
quase tudo». 
É este o grande desafi o que se coloca às escolas e, mais parti-
cularmente, às universidades. O Mundo começa para além das 
aulas. Um pouco de imaginação ajudará a combater o comodis-
mo e só fará bem a muito boas pessoas. Ensinar a produzir ovos 
não faz mal a ninguém. Uma coisa é certa: não se fazem omele-
tas sem ovos. E nos dias que correm não basta saber fazer ome-
letas, é preciso também saber vendê-las porque o objectivo de 
qualquer negócio é vender produtos e/ou serviços, com lucro, o 
que signifi ca satisfazer necessidades do mercado e de clientes e 
participar de forma efi ciente na respectiva cadeia de valor.
É neste contexto que a ideia do «EU S.A.» deve ser entendida por-
que é a porta de entrada para o mundo dos negócios e das reali-
zações pessoais. Afi nal como entrar nesta realidade? Na Figura 2 
tiramos a fotografi a das ideias-chave.

Figura 1

Desafi os do futuro
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Figura 2

O Negócio de qualquer «EU» S.A., é o esforço organizado
por uma ou mais pessoas visando produzir bens/serviços, para venda 

num determinado mercado, obtendo
uma recompensa fi nanceira pelo respectivo esforço. 

Como «entrar» no mundo dos negócios...????

As atitudes de gestão Os mecanismos de gestão

Óptica resultados
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...
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Entrar nesta realidade é uma questão de ATITUDES (criatividade, 
gosto por desafi os/riscos, autoconfi ança, informação e curio-
sidade pelo que se passa no mundo dos negócios, óptica de 
resultados...) e de MECANISMOS DE GESTÃO que vão dar susten-
tabilidade às suas ideias (plano de negócios, orçamentos que 
balizam a actuação económico-fi nanceira da empresa, sistema 
de controlo que acompanha o negócio e permite saber «onde 
estamos», «como vamos trabalhando» e «para onde queremos 
ir». É importante perceber e acompanhar o ritmo dos negócios, 
tomar decisões em tempo oportuno, corrigir desvios e focalizar 
em cada momento o DNA do seu negócio. O DNA do negócio são 
os seus produtos/serviços, o mercado com as suas ameaças e 
oportunidades, os clientes, a concorrência, o capital/investimen-
to e naturalmente a capacidade para inovar.
É toda esta realidade que vai determinar o seu triângulo de su-
cesso, isto é, o seu CONHECIMENTO, as suas COMPETÊNCIAS e as 
tais ATITUDES que irão fazer a diferença criando riqueza. E tudo 
isto implica investigação e atenção aos factos signifi cativos que 
vão acontecendo à nossa volta, ser criativo e gostar de inovar. Ora 
quem quer ser assim tem que ter iniciativa q.b. para trabalhar de 
forma autónoma, quer por «conta de outrem» ou por «conta pró-
pria», ou fazendo o pleno trabalhar por duas «contas...». É tudo 
uma questão de atitudes que exigem proactividade ao longo da 
vida. É nas escolas que esta forma de vida tem que ser criada e 
fomentada, combatendo o comodismo e o facilitismo.
O comodismo é muito tentador e apenas quer salário e tranquili-
dade. Estas atitudes acabam por nos conduzir ao tal horário e ao 
tal trabalho com patrão. Acabamos por nos adaptar às rotinas da 
vida porque o que queremos é segurança.
Num mundo em mudança e sucessivas e inquietantes rupturas, 
ou nos preparamos para saber agir ao longo da vida ou andare-
mos sempre a culpar o sistema da sua ingratidão. Os tempos 
são de desassossegos e as respostas a um mundo imprevisível 
chamam-se iniciativa, inovação e criação de valor. Foi esta a re-
ceita de Cristóvão Colombo e estamos sempre a tempo de fazer a 
nossa própria omeleta e, obviamente, criar o negócio adequado à 
respectiva comercialização.
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O título deste artigo pode constituir um lema para mudar de vida 
ou para levar avante um novo projecto. De uma forma ou de ou-
tra, encaixa-se nas três histórias que se seguem. Duas são de 
criação de negócios e a terceira é uma iniciativa que tem em 
vista projectos de carácter solidário. Todos eles são casos de 
empreendedorismo. De quem preferiu não fi car quieto e tomar 
uma atitude, preparando-se para ultrapassar difi culdades e, no 
fi m, alcançar os objectivos delineados.

O Melhor Bolo de Chocolate do Mundo

Um bolo feito negócio

Na Rua Coelho da Rocha, no bairro lisboeta de Campo de Ourique, 
encontramos a pastelaria O Melhor Bolo de Chocolate do Mundo. 
À vista do espaço, poder-se-á pensar que é demasiado modes-
to na dimensão para tão apregoada sobremesa. Mas, olhando 
com atenção para a montra, vê-se que este bolo já corre Mundo. 
Além-fronteiras pode ser saboreado no Brasil (São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília e Salvador da Baía), Nova Iorque e Madrid. «A 
internacionalização aconteceu sempre por acaso», conta Carlos 
Braz Lopes.

Acreditar. Arriscar. Alcançar.
Por: Teresa Souto – Jornalista
Fotografi as: Teresa Souto

Esta é a história de um licenciado em Gestão de Empresas que inventou o melhor bolo de chocolate do 
Mundo. De uma técnica de Recursos Humanos e de um técnico de Seguros que mergulharam na História 
de Portugal. E de dois universitários que rentabilizaram uma longa passadeira vermelha

O criador do bolo e gestor deste negócio descobriu a veia culi-
nária durante o ano que passou em Londres, a seguir ao 25 de 
Abril, quando a sua faculdade, no Instituto Superior Técnico, se 
encontrava fechada. A tendência foi reforçada mais tarde, já de 
regresso a Portugal, enquanto estudante de Gestão de Empresas 
na Universidade Católica. Num caso como noutro, era o chef de 
serviço nas patuscadas entre amigos e nas longas noites de es-
tudo de grupo. Num caso como noutro, os comensais satisfeitos 
repetiam-lhe o conselho para que abrisse um restaurante. O que 
acabou por acontecer, poucos anos mais tarde, já depois de com-
pletada a licenciatura e de uma curta experiência profi ssional. 
«Apareceu o restaurante na Feira da Ladra, era o primeiro restau-
rante do mercado, tinha vista para o Tejo e entusiasmei-me.»
É precisamente nessa época que começa a desenhar-se a histó-
ria deste bolo de chocolate. «Antes de abrir o restaurante, tinha 
estado em Londres e em Paris para ver o que se estava a usar 
naquela altura. E então comi um bolo no Fauchon e achei que era 
uma ideia fantástica porque era diferente do bolo de chocolate 
normal. O princípio é o que hoje tem o meu, que é merengue e 
mousse de chocolate.» Regressa a Portugal e, ao longo de uma 
ou duas semanas, faz experiências na tentativa de reproduzir o 
bolo que experimentara naquela pastelaria francesa de referên-
cia. Frustradas as tentativas, cria a receita actual que está na ori-
gem do sucesso em que se tornou o seu negócio.
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Chegada ao mercado

O bolo começa a ser servido, como sobremesa, no Mercado de 
Santa Clara. A aceitação dos clientes é de tal forma boa, que co-
meçam a encomendar bolos inteiros para levar para casa.
Nessa época, o gestor decide também começar a vendê-lo na 
Cozinho Mania, outra iniciativa sua, inspirada em soluções se-
melhantes que encontrara em Londres, na qual ainda hoje se 
organizam cursos de culinária dirigidos, sobretudo, ao público 
em geral. «As pessoas perguntavam se o bolo era bom e eu dizia 
que era o melhor bolo de chocolate do Mundo. As empregadas, 
quando eu não estava, diziam:“O meu patrão diz que é o melhor 
do Mundo.” As pessoas quando telefonavam a encomendar tam-
bém já diziam “o melhor bolo de chocolate do Mundo”. E assim 
foi fi cando.»
O crescimento contínuo e exponencial das encomendas criou 
condições para o que o bolo ganhasse autonomia. Carlos Braz 
Lopes decide abrir o café em Campo de Ourique e quando lhe per-
guntam que nome vai escolher para o estabelecimento, não he-
sita nem por um momento: O Melhor Bolo de Chocolate do Mundo. 
«Disseram-me que era um nome grande, pretensioso, que não 
pensasse nisso. E eu achei que tinha que dar, se o sucesso já era 
tão grande.»
A funcionar desde 2001, a loja vende diariamente 50 a 70 bolos; 
aos sábados este número pode chegar aos 200. Houve anos 
em que a procura era tão elevada que, para o Natal, era ne-
cessário encomendar com três meses de antecedência. Com 
alguma expansão da equipa na fábrica, hoje isso já não acon-
tece. Mas, como conta o empresário, «cada vez que aumento a 
produção, a procura também aumenta». E este foi um produto 
que não sentiu a crise: «Por exemplo, ontem às 19 horas já não 
havia bolo.» A loja vende também para algumas lojas gourmet 
e restaurantes.
A produção envolve muito trabalho manual, o que está directa-
mente ligado à qualidade do bolo. As cozinheiras que trabalham 
na empresa assinam um acordo de confi dencialidade. Só elas e 
Carlos Braz Lopes sabem um pouco mais do que nós, isto é, que 
o bolo não leva farinha nem fermento, é constituído por cama-
das de merengue e de mousse e tem cobertura de chocolate. 
«O segredo está na qualidade; procuro que tenha exactamente 
a mesma qualidade com que começámos.»

O Bolo no Mundo

A internacionalização do bolo aconteceu «por acaso» e cada 
expansão encerra uma história curiosa de empreendedorismo. 
No Brasil, Carlos Braz Lopes é sócio de uma ex-jornalista que 
procurava um novo rumo profi ssional. Começaram a trabalhar 

juntos, à distância, praticamente sem se conhecerem e sem a 
parceira brasileira ter alguma vez provado o bolo. Em Nova Ior-
que, a sociedade fez-se com um português que trabalhava na 
área fi nanceira e procurava igualmente mudar de vida. Em Ma-
drid, o negócio resulta do interesse de uma antiga funcionária da 
embaixada de Espanha em Lisboa, apreciadora do bolo.
«Nunca estabeleci um programa para a minha vida ou para a do 
bolo. Estou sentado e as coisas aparecem, tem sido assim», con-
fessa o empresário que, no entanto, está longe de fi car descansa-
do à sombra do sucesso. Mantém-se continuamente vigilante dos 
seus negócios, o que passa, por exemplo, por deslocações mensais 
ao Brasil. O negócio segue agora para outras paragens? «Estou à 
espera que o telefone toque. Ou que chegue um e-mail», graceja.
No seu percurso como empreendedor, Carlos Braz Lopes acha 
que teve sobretudo «uma boa ideia» associada a «um bom pro-
duto». Para se atingir um objectivo defende que é preciso «acre-
ditar e arriscar muito», «mas não às escuras». No seu caso, diz 
ter arriscado «com um pezinho seguro».
E valeu a pena. Hoje o seu Melhor Bolo de Chocolate do Mundo, 
além de ser pronunciado com o sotaque quente do Brasil, tam-
bém fala inglês e espanhol. É «The Best Chocolate Cake in the 
World» e «La Mejor Tarta de Chocolate del Mundo».

Nobre Povo

Fotografi as com história

Com a curiosidade desperta pelo casal holandês que traja ves-
timentas de outros tempos, uma família alemã entra na Nobre 
Povo e decide tirar uma fotografi a. Faz a sua escolha entre os fa-
tos disponíveis e posa para a câmara, frente ao cenário, na pele 
do Marquês de Pombal (pai e um dos fi lhos), de Maria I (mãe e 
fi lha) e de Afonso Henriques.
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É quase sempre assim que os turistas descobrem a loja de Cris-
tina Vitorino e Pedro Chaves, praticamente paredes-meias com o 
Castelo de São Jorge, em Lisboa. Há também quem chegue por 
ter visto a sugestão num guia de viagens ou porque amigos lhe 
recomendaram a experiência.
A ideia para o negócio surgiu em 2005 e constituiu a resposta do 
casal à necessidade de criar um posto de trabalho. «O Pedro tra-
balhava há muitos anos numa companhia de seguros que decidiu 
fechar portas e dispensar todas as pessoas», conta Cristina Vitori-
no, licenciada em Gestão e Administração Pública e que tem cons-
truído o seu percurso profi ssional como técnica de Recursos Hu-
manos. Numa viagem a Paris descobrem inspiração num estúdio 
fotográfi co na Torre Eiffel, onde turistas são fotografados com rou-
pas de época. «Achámos que seria interessante, com um inves-
timento relativamente reduzido, transportar a ideia para a escala 
nacional, recorrendo a personagens históricas portuguesas.»
Quem vai à Nobre Povo pode escolher vestir-se de rainha Santa 
Isabel, de princesa Santa Joana, de Afonso Henriques, mas tam-
bém de fadista ou de templário, personagem muito procurada 
graças, como diz Cristina, «à publicação de O Código Da Vinci», 
do escritor Dan Brown. A fotografi a é feita na loja, em impressão 
de qualidade. Quem não quiser a recordação em papel, pode op-
tar por formato electrónico ou por usar a sua própria máquina.

Da ideia à loja

Como Pedro Chaves estava desempregado, puderam recorrer ao 
apoio do IEFP. «Nós próprios desenvolvemos o projecto, que foi 
bastante acarinhado logo desde início», diz Cristina. Depois foi 
preciso encontrar «um ponto estratégico onde implantar o con-
ceito e abrir portas». Consideraram também a Torre de Belém, os 
Jerónimos e Sintra, mas decidiram-se pelo Castelo de São Jorge. 
Imaginaram que seria interessante funcionar mesmo dentro do 
monumento, mas não obtiveram a concordância da EGEAC, enti-
dade responsável pela gestão cultural de Lisboa.
Escolheram as personagens históricas que pretendiam retratar 
e documentaram-se, através de quadros, documentação escri-
ta, ilustrações e gravuras. Algumas personagens, por terem sido 
retratadas por pintores coevos, estarão mais fi éis ao original. 
Outras têm o seu traje situado no contexto histórico da época. 
«Existem livros bastante bons sobre história do vestuário ao 
longo dos tempos. Procurámos para uma personagem de 1100, 
uma roupa de 1100. Naquela época a moda não era tão volátil 
como é hoje», comenta Cristina.
Procuraram depois quem lhes confeccionasse os fatos. Decidi-
ram-se por uma costureira de Lagos, que na época tinha um tra-
balho diversifi cado e hoje, depois de ter trabalhado com a Nobre 
Povo, faz exclusivamente trajes históricos, por exemplo para a 
Feira Quinhentista de Lagos.
A participação em feiras medievais foi uma ideia também consi-
derada pelos dois empreendedores, que a abandonaram devido 
às características bastante sensíveis do material fotográfi co, que 
requerem ambientes livres de pó.

Curiosidades, percalços e soluções

O nome da loja surgiu por acaso. Quando Cristina e Pedro foram 
tratar da criação da empresa, Nobre Povo era uma das hipóteses 
que constava na lista que lhes foi cedida no Centro de Formali-
dades das Empresas. Sentiram que a designação acertava em 
cheio no que pretendiam. «Estabelecemos logo um trocadilho: o 
nobre povo é uma frase do nosso hino; o nobre povo somos todos 
nós; e o nobre povo é a arraia-miúda a brincar com os trajes da 
nobreza no seu momento de glória», refere Cristina.
A entrada em funcionamento da loja trouxe-lhes novas perspec-
tivas sobre o mundo do turismo, o que levou à adaptação do 
modelo inicial. «Percebemos rapidamente que existem vários 
tipos de cliente. O de Inverno não é muito dado a tirar fotografi as 
porque tem mais idade. Acham engraçado, mas em geral não têm 
paciência para se vestir e despir. Ou seja, se tivéssemos só a foto-
grafi a, seria muito difícil sobreviver no Inverno que é um período 
muito longo», explica Cristina. Para aproveitar o espaço da loja, 



revista dirigir  31

gestão 

diversifi caram a oferta. «Procurámos artesanato, mas fugindo 
ao tradicional. Procurámos artistas que fi zessem um artesanato 
moderno, tanto na azulejaria, cerâmica, bijutaria em cerâmica, e 
quisemos ser diferentes em todos os objectos.»
Como balanço dos quase cinco anos que leva o projecto, Cristina 
Vitorino diz ser este «um trabalho que requer uma atenção cons-
tante e capacidade de estar sempre à procura de novos desafi os. 
Não se pode dormir». Explica que quem vive do turismo se su-
jeita a situações inesperadas. «Nunca imaginei que um vulcão 
algures na Islândia nos pudesse complicar a vida.»
À frente da loja, todos os dias da semana, Pedro Chaves está 
como peixe na água. Conversa com os clientes, dá-lhes suges-
tões e dicas para melhor conhecerem a cidade ou o país e acaba 
por fazer amigos. No regresso a casa, muitos enviam e-mails a 
agradecer-lhe a atenção. «Conhecem-se pessoas do Mundo in-
teiro. Nós temos convites para ir da Itália ao Peru.» Na loja não 
entram muitos portugueses. Entre os estrangeiros, as preferên-
cias são distintas. «Os melhores clientes para a fotografi a são os 
brasileiros, sul-americanos e latinos em geral. Mas varia muito. 
Na cerâmica são os franceses e os italianos. Na bijutaria, os italia-
nos e os espanhóis», conta.
Há clientes que regressam para se fazerem fotografar com outra 
indumentária. É o caso de um emigrante português que todos os 
anos regressa com a família à Nobre Povo para trajar de outras 
fi guras históricas. Cristina e Pedro estão atentos e têm novos 
projectos em carteira, lá mais para o próximo ano.

Pé de Fé

A passadeira de Bento XVI

Enquanto Portugal se preparava para a visita de Bento XVI, al-
guém se lembrou de aproveitar a passadeira que iria ser colo-
cada em Figo Maduro para receber o Papa e usá-la num projecto 
social. No dia 11 de Maio, assim que o sumo-pontífi ce deixou a 
base aérea, a alcatifa foi recolhida, cortada em quadrados de 5 
cm e colocada em envelopes previamente preparados. Estavam 
assim criados os Pé de Fé, nome dado a este registo católico, que 
é vendido a troco de um donativo. O valor obtido é aplicado em 
iniciativas de índole solidária.
A ideia foi de Manuel Forjaz, empresário e director do Instituto de 
Empreendedorismo Social (IES). No âmbito do projecto lig@te (nú-
cleo da Ameixoeira), é tutor empresarial de um casal de artesãos 
brasileiros que fabrica registos de arte sacra (objectos antiga-
mente muito comuns para registar marcos como um casamento 
ou um baptizado, quando não existia outra forma de o fazer). Foi a 
pensar na dinamização do negócio dos seus «afi lhados» que pri-
meiro pensou no aproveitamento da alcatifa, juntando-lhe a possi-
bilidade de criar um fundo capaz de ser reinvestido em projectos 
de empreendedorismo social. O empresário levou a ideia a Catari-
na Holstein, professora da Universidade Católica, que por sua vez 
convidou os estudantes Ana Maria Perestrello e João Albuquerque 
para se tornarem coordenadores do projecto. «Pensaram que se 
fossem pessoas católicas iríamos ter mais “amor à camisola”. Era 
o Papa que vinha cá, o que para nós tinha signifi cado», conta a 
estudante de Economia.
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De imediato, reuniram um grupo de trabalho e, da primeira reu-
nião, saiu o nome Pé de Fé que acabaria por designar o produto 
fi nal. Em conjunto, mobilizaram um grupo de cerca de 100 volun-
tários – «amigos de amigos de amigos» – e montaram a estru-
tura necessária. «Tínhamos um mês e meio no dia em que nos 
convidaram. Com frequências pelo meio», lembra João.
Contaram com a ajuda de Manuel Forjaz para delinear o plano de 
trabalho, mas de um momento para o outro tiveram de aprender 
a lidar com burocracias, a dinamizar recursos humanos, a reunir 
apoios de empresas para a sua causa e, acima de tudo, a juntar 
boas vontades. E quando chegou o dia da visita papal, tudo esta-
va a postos para se meter mãos à obra. Como o tempo era escas-
so, foi abandonada a ideia de o registo ser produzido pelo casal de 
artesãos, optando-se pela solução mais simples do envelope.
Os dois estudantes referem igualmente a colaboração de outra 
empreendedora social, a empresária Leonor Gomes, da Easy 
Bus, que os apoiou de diversas formas e lhes disponibilizou um 
espaço da sua empresa para a produção dos registos. Foi aí que 
puseram em marcha uma verdadeira linha de montagem, apenas 
duas horas depois da chegada do Papa. De madrugada, cum-
priam o primeiro objectivo: 15 mil exemplares estavam prontos 
para seguir viagem.

A angariação de fundos

No dia seguinte, 12 de Maio, estavam em Fátima, o que desde 
início fora delineado como meta a atingir. O resultado, contudo, 
acabou por não ser o esperado. Se, por um lado, os voluntários 
embateram na proibição de se vender qualquer tipo de produto 
no recinto do santuário, por outro, como a iniciativa não fora di-
vulgada, as pessoas não estavam sensibilizadas para contribuir.
Mas o grupo não desistiu. E de norte a sul do país, dirigiram-se 
às igrejas, sobretudo às suas paróquias, munidos de uma carta 
que liam no fi m das homilias, na qual explicavam o objectivo da 
iniciativa. «No fi m da missa, as pessoas pareciam “formigas” a 
dirigirem-se a nós», conta João, explicando que, ao se apercebe-
rem dos contornos do projecto, os paroquianos se mostravam to-
talmente disponíveis para dar o seu contributo. «Tivemos donati-
vos de fora, de pessoas que não quiseram o Pé de Fé; donativos 
grandes. Diziam-nos:“Eu ouvi falar, acredito no vosso projecto.”» 
Até agora, venderam mais de quatro mil registos. Com os exames 
de fi m de ano houve que abrandar as iniciativas.
Entretanto, estão já constituídos como associação, a Associação 
Tempo Genuíno, que integra nove membros. Uns são estudantes, 
como Ana e João, existindo também um elemento do IES e uma 
coordenadora do projecto lig@te. Sonham apoiar projectos de in-
clusão social, nomeadamente no Bairro da Ameixoeira, onde tudo 
começou. «Queremos apoiar iniciativas empreendedoras, inova-
doras e sustentáveis», afi rma o estudante de Gestão de Empre-
sas. Porque sentem que sozinhos não dispõem das ferramentas, 
competências e tempo necessário para o fazer, vão contar com 
o apoio do IES.
Desde Maio deram já um donativo, para uma iniciativa de outro 
empreendedor social. Trata-se de Ângelo Felgueiras, comandan-
te da TAP, e protagonista da iniciativa «Escalar por Uma Causa». 
O piloto subiu o monte Evereste em Maio deste ano, proeza que 
associa a uma causa social. Cada metro dos 8850 da montanha 
mais alta do Mundo foi «vendido» a um euro e o valor arrecadado 
destinou-se à compra de uma carrinha para a Escola de Rugby do 
ATL da Galiza, bairro carenciado de São Pedro do Estoril. Para com-
pletar o valor necessário à aquisição do veículo, Ângelo Felgueiras 
organizou ainda outras iniciativas – por exemplo, a possibilidade 
de fazer uma assinatura na carrinha mediante um donativo –, e 
contou com o apoio da Tempo Genuíno.
Em armazém, a Associação tem ainda cerca de 10 mil registos 
para vender, que podem «tornar-se uma relíquia», como lembra 
João Albuquerque, e muitos metros de alcatifa para transformar 
em novos registos e poder contribuir para a melhoria de vida de 
alguns portugueses.
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Comissão Europeia propõe 
sistema de monitorização de ofertas de emprego

A Comissão Europeia vai propor, até ao fi nal do ano, um sis-
tema de monitorização de ofertas de emprego para auxiliar 
o preenchimento dos 4 milhões de vagas que existem na 

União Europeia, afi rmou o presidente da Comissão Europeia, José 
Manuel Durão Barroso.
Em Estrasburgo, no discurso que recentemente proferiu sobre 
o Estado da União, na sessão plenária do Parlamento Europeu, 
Durão Barroso revelou também pretender avançar com um pas-
saporte europeu de habilitações.
O presidente da Comissão Europeia recordou que mais de 6 mi-
lhões de europeus perderam os seus empregos, desde 2008, e 
que é necessário elevar, até 2020, para 75% a taxa de empregabi-
lidade de mulheres e trabalhadores menos jovens.
A competitividade das empresas foi outro dos temas igualmente 
salientado por Durão Barroso, que lembrou ser tempo de decidir 
alterações à regulamentação sobre patentes na Europa onde a 
inovação, como referiu, «frequentemente paga preços dez vezes 
superiores aos dos seus competidores».

OCDE analisa mercado de trabalho

Portugal precisa de criar 170 mil empregos para anular o impacto 
da crise no mercado de trabalho, um esforço acima do necessário 
na média dos países da União Europeia (UE), refere um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE).

Para regressar aos níveis de actividade no último trimestre de 
2007, o emprego em Portugal terá que crescer 4% até ao fi nal de 
2011. No conjunto da UE, esse crescimento terá de ser de 2,7%, e 
na zona euro 3,1%. No entanto, os autores do estudo, intitulado 
«Perspectivas de Emprego 2010», salientam que a incidência da 
recessão é apenas um dos factores que explica a degradação do 
mercado de trabalho.
Espanha e EUA surgem no conjunto de países que, com um «im-
pacto médio» no retrocesso do Produto Interno Bruto (PIB) entre 
3 e 7%, sofreram uma subida do desemprego elevada.
Portugal está no grupo da República Checa, Hungria e Reino Uni-
do, países que conseguiram, ainda assim, controlar a escalada 
do desemprego entre os 1,5 e os 3,5%. De acordo com a OCDE, as 
razões para estas diferenças são várias. Mas os autores do estu-
do notam que os países que sofreram mais com a degradação do 
PIB estavam mais expostos ao sector imobiliário. Por outro lado, 
a redução do número de horas trabalhadas nos países que con-
seguiram limitar melhor a subida do desemprego poderá ter evi-
tado, segundo a OCDE, que muitos trabalhadores tenham perdido 
os seus empregos.

Por: Nuno Gama de Oliveira Pinto – Investigador Coordenador. Conferencista e Consultor Sénior (UE/Team Europe – ESAI).
Fotografi a: Plinfo – Informação, Lda. 
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Lisboa, 10 horas da manhã de um dia qualquer

Na estação de Metro do Campo Grande, dois jovens maduros, em 
aparente despedida daquele período épico das nossas vidas em 
que os aniversários ainda se celebram com um 2 à esquerda, en-
tram numa carruagem parcialmente vazia. Sentam-se lado a lado. 
Um deles põe as pernas em cima do banco da frente. Conversam 
num tom de voz perfeitamente audível pelos restantes passa-
geiros, manifestamente exagerado para quem está sentado lado 
a lado. Não têm problemas auditivos. A explicação para que a 
conversa se desenrole numa escala de decibéis manifestamen-
te desajustada está, porém, nos ouvidos, já que ambos exibem 
apêndices auriculares que lhes permitem escutar a música dos 
seus ipods ou MP3. Trata-se, afi nal, de aproveitar ao máximo as 
potencialidades do corpo. Se a Natureza os presenteou com dois 
ouvidos, não foi certamente para que pudessem conversar em 
estereofonia. Então, há que aproveitar as dádivas da sociedade da 
hiperescolha e, enquanto ouvem música por um ouvido, conver-

A sociedade do «eu» ou a luta 
entre Dionísio e Narciso
Entre a sociedade de consumo de massas e a so-
ciedade da hiperescolha, o que mudou não foi o 
conceito de felicidade, foi o modo de a fruir. Abdi-
cámos do colectivo e tornámo-nos individualistas. 
Do Homem gregário evoluímos para o Homem 
performativo, obcecado pelo prazer dos sentidos e 
pelo primado do EU, que acredita que só é possível 
atingir a felicidade sendo único

sam pelo outro, porque não há razão para se privarem do prazer 
da música enquanto falam. Provavelmente, nenhum deles sabe a 
música que o outro está a ouvir. Podem ser de géneros tão dife-
rentes quanto as opiniões de cada um sobre um lance polémico 
de um jogo de futebol da véspera, ou tão semelhantes como a sua 
postura descontraída numa carruagem de Metro, que ocuparam 
com o mesmo à vontade de quem vê um fi lme em casa, enquanto 
come umas pipocas e bebe uma Coca-Cola ou uma cerveja.
Haverá quem veja neste cenário má educação. E quem o ex-
plique como uma postura própria de jovens dos tempos mo-
dernos que tiveram a felicidade de nascer numa época de li-
berdade. Uma discussão inócua mas considerada útil por dois 
cidadãos seniores, em vésperas de reforma, que àquela hora 
viajam na mesma carruagem, observando a cena de soslaio. 
Entre os seniores, a conversa desenrola-se num tom de voz 
mais recatado, quase imperceptível, mas quando chegarem 
ao fi nal da viagem, no Marquês de Pombal, manterão as dis-
cordâncias quanto à interpretação da cena. Do mesmo modo, 
os jovens que saíram no Saldanha não terão chegado a acor-
do quanto ao lance de grande penalidade não assinalada pelo 
árbitro no jogo de futebol a que ambos assistiram na véspera, 
do qual viram dezenas de repetições. Insufi cientes, porém, 
para se porem de acordo, talvez porque o amor clubista se 
sobreponha à razão.
Este intróito pode parecer descabido num artigo cujo propósito é 
analisar o individualismo da sociedade da hiperescolha, mas se 
o leitor tiver paciência para ler até ao fi m talvez acabe por concor-
dar que, afi nal, isto está tudo ligado.

Filhos de Dionísio

Os seniores da carruagem de Metro são fi lhos do confl ito da Se-
gunda Guerra Mundial, precursores da geração dos baby boomers 
e frequentaram a universidade, numa época em que a fi gura de 
Dionísio animava as discussões sobre as democracias emergen-
tes, nascidas num quadro de expansão de valores hedonísticos, 
geradores de modos de vida que entraram em ruptura com a 
sociedade autoritária e tecnocrática. Assistiram à explosão da 
sociedade de consumo de massas, onde os actos de consumo 
se esgotavam na satisfação das necessidades. A mítica geração 
contestatária, intérprete do Maio de 68, do slogan Make Love Not 
War, protagonista de Woodstock, rompeu com os autoritarismos, 
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a guerra ou os proibicionismo sexuais, exaltando a libertação do 
corpo e reclamando o direito ao prazer. O importante na juventude 
daqueles seniores foi, certamente, poder vibrar com as sensa-
ções do corpo, explodir contra as instituições burguesas, desfru-
tar o prazer nos seus limites. Manifestou esse desejo em grupo. 
Transgredindo, expressando-se em manifestações de rua, em 
concertos rock com experiências psicadélicas, exaltando os pra-
zeres da carne e do consumo de massas, glorifi cando no Peace 
and Love a força do grupo.
A geração destes seniores viveu um período áureo em que o 
mundo evoluiu da penúria para a abundância, quando a socieda-
de de consumo apenas pretendia satisfazer as necessidades dos 
consumidores e não lhes colocava, em cada acto de consumo, 
um questionário de escolha múltipla.
Os jovens que viajam no mesmo Metro nasceram numa sociedade 
diferente, onde o espírito de transgressão passou de moda, a so-
ciedade de consumo de massas evoluiu para a sociedade da hipe-
rescolha, movida pelos megabytes das novas tecnologias em que 
o cidadão consumidor é confrontado com múltiplas ofertas, alicia-
do pelo marketing e pela 
publicidade, a usar e deitar 
fora, a cultivar o desperdí-
cio, porque as novidades 
surgem em cada dia e o 
crédito se anuncia, libidi-
noso, como «mulher de 
vida fácil» oferecendo os 
seus préstimos em cada 
esquina ou nas caixas de 
correio dos nossos lares.

Dionísio já não mora aqui?

Os seniores cresceram numa época em que as alegrias eram 
colectivas e os prazeres se partilhavam em grupo, mas estes 
jovens deixaram de viver em grandes grupos e passaram a viver 
em nichos cada vez mais restritos, onde os gostos passaram a 
ser a expressão de uma vontade individual.
Continuam a existir as manifestações de massa, como bem evi-
denciam os festivais de Verão, mas a oferta é agora muito mais 
diversifi cada e ir a um festival de Verão é mais um ritual do que 
uma manifestação de vontades. É uma forma de vida.

Estes jovens substituíram a reivindicação pela satisfação quo-
tidiana do prazer, mas tiveram o azar de percorrer o caminho 
inverso dos seniores. Nasceram, estudaram e cresceram numa 
sociedade de abundância mas, ao chegarem à idade adulta, en-
contraram uma sociedade de penúria, onde o dinheiro deixou de 
ser barato e a forma de o alcançar através do trabalho cada vez 
mais difícil.
Os jovens que viajavam no Metro naquela manhã vivem agora 
num mundo que parece ter saído do seu eixo e mudado a sua ór-
bita. Quando a prosperidade parecia não ter limites e o triunfo da 
sociedade de lazer parecia iminente, tudo mudou. A globalização 
favoreceu o aparecimento de países emergentes como o Brasil, 
Índia ou China, que à custa de salários baixos conseguiram entrar 
nos tradicionais mercados de forma agressiva, alterando as suas 
regras. Empresas tradicionais deslocalizam-se aproveitando a 
oportunidade de pagar salários mais baixos e se tornarem mais 
competitivas, mas perdem a sua identidade nacional. O merca-
do de trabalho torna-se mais competitivo e os vínculos laborais 
mais precários. 
O consumo tornou-se o objectivo supremo das sociedades demo-
cráticas – que não são dionisíacas –, mas Dionísio domina o estilo 
de vida de cada cidadão consumidor que satisfaz a sua voragem 
consumista em grandes superfícies profusamente iluminadas, 
com cantos de passarinhos robotizados e odores pré-fabricados, 
numa verdadeira orgia de ofertas.
O dinheiro é o novo rei dos mercados, regulador de confl itos, com-
pra todos os prazeres e satisfaz todos os desejos, o bem-estar o 
novo deus, a cultura do lazer um modo de vida. O hiperconsumo 
e a hiperescolha são as novas drogas que saciam a voracidade 
consumista, oferecendo-se aos consumidores com menos re-
cursos em saldos, liquidações, promoções e vendas a crédito.
Foi desta forma subtil que a sociedade de consumo foi criando 
as condições para o nascimento do consumidor individualista, 
dionisíaco e competitivo, que fermentou na sociedade da soli-
dão, onde a televisão, e sobretudo a Internet, se erigiram a novas 
substâncias dopantes, acessíveis a (quase) todas as bolsas.

A sociedade do EU

Os jovens que viajam no Metro levam computadores portáteis. 
Talvez em casa tenham atendedores automáticos, um televisor 
no quarto se viverem com os pais, ou no quarto dos fi lhos se 
forem casados. Quando à noite chegarem a casa, fora de horas 
porque tiveram de fazer horas extraordinárias, vão ao frigorífi co, 
pegam numa refeição pré-cozinhada e preparam-na no microon-
das porque vivem sozinhos ou a família já jantou há muito. De-
pois, talvez vejam um pouco de televisão, ou se liguem à Internet 
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e conversem com amigos e desconhecidos nas redes sociais. 
Neste curto espaço de tempo, utilizaram uma série de aparelhos 
e produtos que ajudaram a moldar a sociedade actual e os pa-
drões de vida que facilitaram o crescimento do individualismo e 
modifi caram a organização social.

O aparecimento de produ-
tos facilitadores da vida 
independente e solitária, 
a variedade da oferta e 
a rápida obsolescência 
dos produtos criaram um 
consumidor mais exigen-
te, mas dominado pela 
obsessão de consumir de 
acordo com as suas exi-
gências pessoais. Assim 
nasceu um consumidor 

tiranizado pelo prazer e personalização dos produtos que (quer 
pelas suas características, quer pelos serviços pós-venda, quer 
ainda pelos upgrades que proporcionem) o distingam do consu-
midor massifi cado. A regra deste jogo é marcar a diferença em re-
lação aos outros e comprar o que se quer, quando se quer, porque 
o dinheiro é uma mercadoria fácil e barata que permite satisfazer 
os desejos de cada um.
Os jovens não imaginam o mundo sem televisão, telemóvel, In-
ternet e uma vasta parafernália de aparelhos, produtos e gad-
gets que ajudaram as pessoas a serem mais independentes 
umas das outras; os seniores só tardiamente vieram a conhecer 
esses produtos, mas também os tornaram indispensáveis ao 
seu modo de vida.
Os seniores viveram numa sociedade estruturada em volta da famí-
lia, onde eram o centro nuclear; os jovens talvez vivam com os pais, 
sejam divorciados ou vivam sozinhos, sabem que a negociação no 
âmbito familiar passa pela repartição do tempo e das tarefas.
Os jovens, apesar de ainda não terem chegado aos 30 anos, já 
trabalharam em quatro ou cinco empresas diferentes, sempre 
com contratos precários, obrigados a fazer horas extraordinárias. 
Aprenderam, rapidamente, que o sucesso está associado às suas 
capacidades, mas também à promoção que façam de si próprios.
Os seniores apenas conheceram uma empresa ao longo da vida, 
um patrão, fi zeram a sua carreira profi ssional dentro do mesmo 
espaço e aguardam a reforma que o Estado-providência, com 
mais ou menos incumprimentos, lhes assegurou.

São modos de vida diferentes (ou talvez nem tanto assim, como 
adiante veremos) mas com um denominador comum: Dionísio – 
o deus do prazer – comanda a vida de ambos.A grande diferença 
é que os seniores viveram numa sociedade igualmente dionisía-
ca, enquanto os jovens se depararam com uma sociedade onde 
a economia e a competitividade fecharam a porta a Dionísio para 
deixar entrar Narciso.

Os códigos

Ainda não vos disse que os seniores viajam de fato e gravata, o 
que na sua idade é, provavelmente, um código indicador de que 
têm emprego. Noutros tempos, quando eram jovens, romperam 
com os códigos da moda, inventaram um novo estilo de vestuá-
rio que não respeitava códigos. Adultos e bem instalados na vida, 
recuperaram os códigos dos pais.
Os jovens vestem de forma diferente. Um deles usa fato e gravata 
e um discreto piercing no lóbulo esquerdo. Cabelo cuidadosamen-
te penteado, calças com vincos e sapatos reluzentes. O outro usa 
jeans, sapatilhas e uma t-shirt estampada debaixo de um blusão. 
No pescoço, emerge a ponta de uma tatuagem. Ambos levam 
consigo computadores portáteis.
Os seniores são fi lhos de uma geração que utilizava códigos de 
vestuário que estratifi cavam as pessoas social e profi ssional-
mente. Talvez por isso vistam fatos cinzentos muito semelhantes 
e gravatas discretas, numa concessão à memória dos pais.

Os jovens já não pertencem a esse mundo. A forma de vestir dei-
xou há muito de ser um código massifi cado, cada um veste-se de 
acordo com o seu gosto pessoal. O piercing, a tatuagem e o com-
putador portátil que ambos transportam não deixam, no entanto, 
de ser códigos. Os dois vão trabalhar. Quiçá na mesma empresa, 
até no mesmo departamento e talvez partilhem um gabinete. No 
entanto, cada um criou a sua individualidade, o seu «eu», sem 
necessidade de uma manifestação «grupal» e distintiva.
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Na época da sociedade de consumo de massas, em que cresce-
ram e viveram aqueles seniores, a moda ditava as regras em cada 
estação do ano. Na sociedade do hiperconsumo e da hiperescolha, 
em que vivem estes jovens, são eles a ditar as regras, transmi-
tindo sinais ao mercado sobre as suas expectativas e exigências. 
Foi assim que a moda se segmentou em nichos de mercado, 
procurando agradar a todas as clientelas, satisfazendo todos os 
gostos, mesmo os mais bizarros.
Quando os seniores eram jovens, não havia moda de roupas para 
grávidas ou obesas, para bebés ou velhos. O fato de treino era 
exclusivo dos atletas e as roupas explorando a sexualidade fe-
minina eram (quase) exclusivamente destinadas às teenagers. 
Hoje em dia, quem tentar analisar alguém através dos códigos de 
vestuário, corre o risco de cometer sérios erros.
Os códigos não são, no entanto, exclusivos do vestuário e ade-
reços. Existem nas actividades de lazer e culturais, nas opções 
alimentares, na forma como decoramos os espaços, nas opções 
de férias, na forma como cuidamos do corpo e, essencialmente, 
na forma como nos relacionamos com os outros.

O indivíduo e o grupo

Os seniores cresceram e conviveram em grupo(s) e respeita-
vam as suas regras. Num ou vários, maiores ou menores, pouco 
importa, porque tinham um denominador comum projectado no 
centro de todos eles. Encontravam-se em festas particulares ou 
no cinema. 
Os jovens de hoje funcionam em redes e já não pertencem a um 
grupo. Associam-se a vários grupos, estabelecem várias pontes, 
não apenas pelas afi nidades cognitivas e sociais, mas funda-
mentalmente pelas afi nidades dos gostos. Não há fusões colec-
tivas ecléticas – mas no fundo unanimistas – com regras ditadas 
a partir de dentro que quando desrespeitadas por um dos mem-
bros conduzia ao seu afastamento. Hoje em dia os jovens agru-
pam-se num somatório de individualidades gregárias, unidas por 
um elemento (seja ele o gosto por um género musical, uma prá-
tica desportiva ou qualquer outro ponto comum), onde cada um 
é dono de si próprio e procura a sua afi rmação individual, porque 
os padrões de consumo são também determinados por gostos 
individuais que não se confundem com os gostos do grupo.
O habitat, o estrato social ou as escolhas académicas deixaram 
de ser determinantes para a formação do grupo, que passou a 
funcionar como somatório de indivíduos. Os jovens já não per-
tencem apenas a um grupo mas a vários, consoante os interes-
ses do momento, e os seniores que a seu lado viajam provavel-
mente também, embora seja crível que mantenham laços com 
vários elementos do grupo onde cresceram. A vitória do indivíduo 
sobre o grupo será, no entanto, mais visível nos jovens do que 

nos seniores. É fácil aceitar que assim seja se pensarmos que a 
sociedade da hiperescolha é uma sociedade que cultiva as apa-
rências, pelo que a construção de uma imagem se afi gura funda-
mental para o sucesso.
Os indivíduos da sociedade da hiperescolha não cultivam apenas 
uma boa imagem social. Aprenderam na escola que a competiti-
vidade é uma forma de sobrevivência e que vencer no mercado 
trabalho os obriga a diferenciarem-se do grupo, a criar um currí-
culo e um portefólio de apresentação que impressione o empre-
gador e a serem persuasivos no momento de uma entrevista.
Isto acontece porque as instituições foram as primeiras a per-
ceber a importância da competitividade para triunfar nos novos 
mercados. Mais ainda, perceberam que numa época em que as 
marcas perderam alguma importância, para competir num mer-
cado globalizado as empresas têm de exibir ao público, além 
de uma boa imagem, algumas características distintivas. Ora a 
comunicação com o público depende, em boa parte, da boa ima-
gem dos seus colaboradores, da sua afabilidade e cortesia e até 
do modo de vestir. Por isso, algumas impuseram regras de ves-
tuário e a partir delas cimentaram uma cultura empresarial que 
se tornou distintiva para quem lá trabalha. Os colaboradores, por 
sua vez, aceitam viver sob pressão diária para triunfar na vida 
profi ssional, relegando para segundo plano a vertente familiar e 
o convívio com os amigos. A empresa acima de todas as coisas, 
porque é esse o custo a pagar pela satisfação do prazer de consu-
mir. Ou seja, a via para a felicidade dionisíaca.

A Idade (dos) Média: a vida num ecrã

Os seniores compravam sempre o mesmo jornal, generalista,só 
tinham acesso a um canal de televisão e três ou quatro estações 
de rádio. Eram receptores/consumidores de informação.
Estes jovens nasceram depois do microchip que revolucionou 
o Mundo. Entre jornais e revistas, têm centenas de títulos à sua 
escolha, onde recolhem informação selectiva, dezenas de canais 
de televisão à disposição, podem dar-se ao luxo de fazer um pro-
grama à sua medida programando previamente o serão televisi-
vo com uma mescla de programas de diversos canais. Na socie-
dade da hiperescolha, a imagem tornou-se a via privilegiada dos 
média. Para a maioria do público, o que não passa na televisão 
«não aconteceu».
Para que a imagem se tornasse ainda mais importante, a socieda-
de de consumo criou os videogravadores e o replay, que permite 
ver a imagem mil vezes repetidas até à exaustão, fora do tempo 
real. O árbitro que, bem ou mal, não assinalou a grande penali-
dade que era motivo de discussão entre os jovens, apenas viu o 
acontecimento em tempo real e teve de decidir. No entanto, em 
casa, cada um de nós pode ver a repetição desse momento as 
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vezes que quiser até formar a sua opinião, e essa possibilidade 
permite-nos reconstruir a realidade, vivê-la as vezes que quiser-
mos e construir a «nossa realidade» – distorcendo-a ou adap-
tando-a aos nossos interesses. A mais importante deixa de ser 
aquilo que aconteceu, passou a ser aquilo que «eu vi», mesmo 
que só o tenha visto no dia seguinte.
Na imprensa acabou por ocorrer um fenómeno semelhante. Hoje 
ninguém está obrigado a ser consumidor passivo de informação. 
Como há vários jornais, cada um pode relatar os acontecimen-
tos na sua perspectiva e os leitores procuram identifi car-se com 
aquele título que está mais próximo da sua perspectiva. Não in-
teressa muito saber qual é o jornal que relata com fi delidade os 
factos, o mais importante na sociedade da hiperescolha é que 
exista um jornal que relate a realidade como eu a quero interpre-
tar. Daqui à morte do jornalismo é um pequeno passo, mas isso 
são contas de um outro rosário.
O cidadão consumidor da Idade (dos) Média não só deixou de ser 
passivo, como passou a poder ser protagonista.
Na imprensa nasceu o conceito de jornalismo-cidadão e na tele-
visão não faltam programas de pesquisas de talentos. São aos 
milhares os jovens que aproveitam a oportunidade para tentar sa-
tisfazer um sonho no mediático mundo do espectáculo ou apenas 
aparecer na televisão. Hoje, os jovens querem ser conhecidos, a 
sua estratégia de vida passa por ser famoso e ter sucesso. Sujei-
tam-se, por isso, à humilhação de júris em programas que prome-
tem sucesso, fama e dinheiro, essencialmente porque querem ser 
protagonistas activos na sociedade mediática cujos protagonistas 
admiram e idolatram. Aceitam a humilhação porque a encaram 
como efémera, não mais perturbante do que não conseguir estar 
entre os primeiros a comprar o último livro do Harry Potter, bilhete 
para o concerto dos U2 ou o novo gadget da Microsoft.
A Internet, com todas as suas virtudes e defeitos, veio contribuir 
para que as pessoas se isolassem mais e se tornassem mais in-
dividualistas.
Podemos passar horas diante do computador pesquisando a in-
formação que mais nos interessa, trocando opiniões em cima do 
acontecimento em redes sociais como o Facebook ou o Twitter, 
ou sermos fornecedores de informação criando blogues onde ex-
primimos opiniões e relatamos factos. Tudo sem sair de casa.

A Internet permite também constituir a nossa própria empresa, o 
nosso negócio, sermos cidadãos empreendedores apenas com 
um clique porque, tal como acontece nas relações sociais, tam-
bém o mundo empresarial vive em rede.
Há quem defenda que viver diante de um ecrã, seja ele de com-
putador ou de televisão, altera os comportamentos, fomenta o 
individualismo e desestabiliza as relações sociais. A verdade, no 
entanto, é que as novas tecnologias permitiram a cada um sentir 
que tem poder sem necessidade de participar num grupo. Senta-
dos na sala de casa, diante do computador, podemos lançar uma 
petição, comentar ou fazer uma notícia, editar um vídeo, ter uma 
coluna de opinião. Às horas a que quisermos, sem termos de nos 
diluir nas regras impostas pelo grupo, podemos dar a opinião no 
Facebook sobre um assunto e, passadas algumas horas, voltar lá 
para vermos as respostas dos outros membros do grupo e res-
ponder novamente quando nos apetecer e se estivermos para 
aí virados. Podemos no entanto afi rmar que nunca o indivíduo, 
cidadão, consumidor, teve tanto poder? Deixo a resposta à con-
sideração dos leitores.

Narciso triunfa sobre Dionísio

A viagem está quase a ter-
minar para o observador 
que acompanhou o per-
curso destes quatro pas-
sageiros numa carruagem 
de Metro. Provavelmente, 
nem uns nem outros per-
ceberam que estão mais 
próximos do que em qual-
quer outra época da Hu-
manidade. Tão diferentes, 
mas tão iguais...
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A sociedade da hiperescolha aproximou-os, ensinou-os a serem 
bons consumidores, incitou-os a exigir a satisfação das necessi-
dades de consumo com celeridade, convidou-os a serem mais in-
tervenientes, padronizou-lhes os gostos, mas exaltou a sua indivi-
dualidade. Se a «outra» sociedade tivesse cumprido o seu papel, 
também os teria ensinado a serem melhores cidadãos, mas algo 
falhou e, por isso, enquanto todos exigem o direito individual ao 
consumo que lhes proporcione a felicidade suprema, esquecem a 
responsabilidade colectiva no exercício de uma melhor cidadania.
Ora esse aspecto é fundamental para perceber que os padrões 
de vida proporcionados pela sociedade da hiperescolha só pode-
rão ser mantidos se houver uma consciência cidadã.

Seria bom que todos nos interrogássemos sobre isto: se a socie-
dade da hiperescolha que promoveu o culto do «EU» nos propor-
ciona tanta felicidade, por que razão é uma sociedade que nos 
impõe tantos medos, tornando o mercado da segurança uma 
actividade próspera?
Não se trata apenas de tentar perceber porque há seguros para 
tudo. De saúde, de vida, de acidentes de trabalho ou domésticos, 
seguros de incêndio, multi-riscos ou de prevenção de catástro-
fes. Trata-se também da segurança nos lares, nas estradas, nos 
transportes, nos aeroportos ou nas ruas das cidades, que fez 
fl orescer uma panóplia de equipamentos destinados à vigilância 
ou a garantir a nossa segurança, como os cintos, os airbags ou 
as câmaras de videovigilância. A segurança dos brinquedos, dos 
parques infantis, dos espaços de recreio, dos medicamentos, dos 
alimentos, incutem-nos a ideia de vivermos rodeados de perigos, 
não faltando as ameaças de epidemias que põem em risco a vida 
dos seres humanos e dos animais. Nas duas últimas décadas 
convivemos com o medo das vacas loucas, da brucelose, da gripe 
das aves, do mercúrio nos peixes, das intoxicações alimentares, 
dos OGM, da poluição, do aquecimento global, dos resíduos, dos 
aterros, mas ainda não foram descobertos antídotos para com-

bater as desigualdades, o desemprego ou a pobreza. Afi nal, se 
somos todos iguais na morte, qual o interesse de sermos iguais 
durante a vida?
Sabemos, por outro lado, que o aquecimento global resulta em 
grande parte dos padrões de consumo que visam tornar-nos 
felizes, mas reagimos com desconfi ança às energias alternati-
vas, oferecemos resistência quando nos pedem parcimónia no 
consumo, encolhemos os ombros quando nos alertam para a 
delapidação dos recursos naturais e resignamo-nos, enfadados, 
quando nos falam de reciclagem ou separação dos lixos domés-
ticos. Vivemos na contradição de querermos tudo e o seu con-
trário. Somos contra as deslocalizações, mas queremos preços 
mais baixos e melhores salários. Olhamos revoltados contra a 
exploração do trabalho infantil e contra o trabalho escravo, mas 
desdenhamos o comércio justo.
Fazemos como o fariseu 
e quando as desgraças 
acontecem no Haiti, no Pa-
quistão, em Moçambique 
ou em Timor, expiamos as 
nossas culpas oferecen-
do – ou ajudando a reco-
lher – donativos para as 
vítimas. Solidarizamo-nos 
com as vítimas de todas 
as guerras, da SIDA ou do 
Darfur, mas fechamo-nos 
em casa diante de um ecrã de televisão ou do computador enquan-
to mastigamos junkfood, nos tornamos mais obesos e recusamos 
enfrentar a realidade, porque isso é tarefa para os políticos que 
consideramos sempre incompetentes e incapazes de resolverem 
os nossos problemas de saúde, habitação ou emprego.
Na sociedade do «Eu, Lda», Narciso levou a melhor sobre Dioní-
sio. Jovens e seniores vivem obcecados pela fruição do prazer 
e pelo bem-estar individual, que os equipara a deuses terrenos, 
pela imagem que têm de construir e transmitir, mas desdenhan-
do as questões de cidadania. Um dia, ao acordar, vão lembrar-se 
daquela frase de Woody Allen: «Deus morreu, Freud também e eu 
não me sinto lá muito bem...»
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Criado há 5 anos, o AUDAX é o centro de empreendedoris-
mo do ISCTE-IUL, especialista em formação, consultoria e 
eventos daquela área. Desde 2005 que já apoiou na criação 

de 34 empresas, com um investimento global de 8 milhões de 
euros, onde se destacam as start-up, Science4you, Cobermaster, 
Atlanti.co, Português Claro ou a Ski Skate Amadora Park.

Por: Ana Pereira da Fonseca – Directora Executiva da Formação
Ilustração: Paulo Cintra
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AUDAX – o futuro é de quem o faz

Cada uma destas empresas teve origem em iniciativas do AUDAX, 
nomeadamente no programa anual de formação em Empreen-
dedorismo e Criação de Empresas (PEC), cuja 9.ª edição está ac-
tualmente a decorrer. Este programa assumiu-se defi nitivamen-
te como uma referência no panorama universitário português, 
com projectos empresariais inovadores e de sucesso criados e 
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mais de 180 participantes no seu historial. Com o objectivo de 
também fomentar o espírito de intra-empreendedorismo em or-
ganizações já existentes e novas atitudes e mais pensamento 
crítico em potenciais empreendedores, o programa municia os 
participantes de um conjunto de conhecimentos conceptuais e 
técnicos que lhes permitem actuar com efi cácia na complexida-
de e competitividade num contexto empresarial dinâmico.
O PEC destina-se a pessoas de todas as formações que tenham 
como objectivo a implementação de novos projectos empresa-
riais e o desenvolvimento das suas capacidades empreende-
doras. Funciona por ciclos especializados, incluindo um ciclo 
destinado à elaboração do plano de negócios, após a conclusão 
dos módulos curriculares especializados. Os participantes têm 
também o apoio de tutores que acompanham o plano de negó-
cios dos projectos empresariais até à sua apresentação pública 
e posteriormente a sua implementação no terreno. Ao longo de 
todo o programa participam convidados empreendedores e con-
ferencistas que promovem de forma interactiva o debate com os 
participantes, focalizando casos de sucesso e insucesso. O cor-
po académico é constituído por professores do ISCTE-IUL e convi-
dados com reputada experiência nacional e internacional.
O PEC dá formação a cada empreendedor de forma a dotá-lo de 
conhecimentos técnicos e de gestão, capacidade de liderança 
de equipas e de projectos, que o apoiem na fase de implantação 
das suas iniciativas empresariais. Além disso, os participantes 
fi carão a dispor de uma linguagem comum e de uma capacidade 
de análise que lhes permitem o desenho e desenvolvimento dos 
seus projectos. Após 8 edições já concluídas, o programa regista 
14 casos de sucesso empresarial, desde a transformação de pei-
xe à exploração de barcos no Alqueva, de redes de comercializa-
ção de produtos regionais ou produção de vestuário com fi ns de 
solidariedade social, à simplifi cação de documentos.
Outro programa do AUDAX, pioneiro em Portugal, é o Amadora 
Empreende lançado em 2008 e actualmente na 3.ª edição. O pro-
grama municipal de empreendedorismo da Amadora tem como 
objectivo identifi car, junto da população jovem e de pessoas em 
situação de vulnerabilidade social do concelho, iniciativas indivi-
duais de empreendedorismo, facultando-lhes as condições ne-
cessárias de desenvolvimento de uma ideia de negócio.
O AUDAX delineou em conjunto com a Câmara Municipal da Ama-
dora, e em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, a es-
tratégia de actuação e as linhas de acção deste programa que 
consiste essencialmente na promoção de acções de informação, 
formação e acompanhamento dos projectos de potenciais em-
preendedores daquela localidade. Detectada a necessidade de 

investir fortemente nesta área, a responsabilidade do AUDAX pas-
sa pelo acompanhamento dos projectos/ideias aos benefi ciários 
desta iniciativa, seleccionados a partir da aplicação de entrevis-
tas psicotécnicas, e desenvolve acções de formação com uma 
forte componente prática. O AUDAX também disponibiliza servi-
ços especializados de apoio no domínio da gestão empresarial, 
fi nanceira e de marketing e inovação.
Com dois pontos de actuação distintos, o Programa Quick, dirigi-
do a jovens entre os 18 e os 30 anos, e o Quem não Arrisca não 
Petisca, dirigido a pessoas em situação de vulnerabilidade social 
– mulheres, defi cientes, imigrantes e reclusos – da 1.ª edição do 
Amadora resultaram 21 projectos empresariais dos quais 9 estão 
já em actividade. Da 2.ª edição do programa (2009) foram tam-
bém seleccionados 21 projectos empresariais que receberam 
apoio/coaching para a implementação dos negócios, sendo que 
6 deles já estão a exercer actividade.
O AUDAX tem também promovido a realização de concursos de 
empreendedorismo. Destaca-se a mais recente iniciativa em 
colaboração com o prestigiado MIT – Massachusetts Institute of 
Technology, que inspirou o lançamento do concurso ISCTE-IUL 
MIT Portugal Competition, uma iniciativa de empreendedorismo 
de cariz tecnológico. Os projectos vencedores receberam no to-
tal apoio fi nanceiro até um milhão de euros, patrocinados pela 
Caixa Empreender+ do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Todos os 
semifi nalistas do concurso receberam formação em empreen-
dedorismo nas instituições parceiras. No passado também teve 
lugar o primeiro concurso televisivo AUDAX Negócios à Prova, 
co-organizado com a RTP2. Na fase da apresentação pública dos 
projectos, aos 10 projectos semifi nalistas foi assegurado pelo 
IAPMEI o acesso directo aos mecanismos de fi nanciamento pre-
vistos no Programa FINICIA.
Tirando partido da sua rede de contactos e do know how e expe-
riência dos seus associados, o AUDAX presta serviços de consul-
toria envolvendo a elaboração de planos de negócios, negociação 
de fontes de fi nanciamento e angariação de investidores e par-
ceiros de negócio.
Decorrente do acordo de colaboração com o IAPMEI e a Inovcapi-
tal, o AUDAX é membro da plataforma LX INOV do Programa FINICIA 
e tem a responsabilidade de detectar, avaliar e acompanhar as 
ideias e projectos que acrescentem valor para, posteriormente, 
direccioná-los para a Inovcapital com o objectivo de os projectos 
seleccionados obterem apoio fi nanceiro pela modalidade de capi-
tal de risco. Desde 2007 que foram criadas 17 empresas com um 
investimento total de cerca de 2 milhões de euros.
Para mais informações www.audax.iscte.pt; audax@iscte.pt.
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Vai decorrer em Lisboa, entre 9 e 11 de Dezembro, a 2.ª 

edição do EuroSkills, o maior evento/competição alguma 

vez realizado no nosso país no âmbito da formação pro-

fi ssional. Os pavilhões da FIL deverão receber cerca de 50 mil 

visitantes, que terão oportunidade de contactar de perto com 

profi ssões tão variadas como ourives, cozinheiros, estucado-
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Visita guiada
à cidade das profi ssões
Por: Carlos Barbosa de Oliveira – Jornalista
Ilustrações: IEFP

res, jardineiros, recepcionistas, hoteleiros, mecatrónicos e 

muitas outras. Sendo o número de profi ssões em competição 

superior a meia centena e a variedade de actividades comple-

mentares aliciante, a Dirigir ajuda os leitores a orientarem-se 

nesta Cidade das Profi ssões e explica como podem testar os 

talentos para o desempenho destas profi ssões.
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Antes de entrar no Pavilhão 1 da FIL, o visitante vai encontrar o 
espaço Ciência Viva. As réplicas de peças do Museu constituirão 
um saboroso aperitivo para a viagem pelo mundo das profi ssões, 
mas pode também aproveitar para conversar com cientistas ou 
avaliar as suas capacidades para o mundo da ciência. Aconselha-
mo-lo, porém, a deixar este espaço para a parte fi nal da visita e 
convidamo-lo a entrar, de imediato, no Pavilhão 1. É aqui que está 
instalado o Cluster da Construção Civil e Obras Públicas, que lhe 
permitirá perceber como se constrói um edifício e o papel desem-
penhado por estucadores, carpinteiros, pintores ou electricistas 
na execução dessa tarefa, bem como as tecnologias utilizadas 
para o tornar mais efi ciente sob o ponto de vista energético.
Terminada a observação, prepare-se para a visita ao Pavilhão 2, 
onde está instalado o Cluster das Tecnologias de Informação e Co-
municação, mas antes de entrar no futuro detenha-se um pouco 
a observar o trabalho de profi ssões milenares desempenhado por 
artífi ces de cantaria, jardinagem ou ferradores de cavalos. É muito 
provável que fi que fascinado com o trabalho destes artífi ces, mas 
evite o encantamento e não se deixe petrifi car naquele espaço, 
pois a viagem ainda agora começou e há muito para visitar.
Já está no Pavilhão 2? Então prepare-se porque tem muito por 
onde escolher. As Tecnologias de Informação e Comunicação, in-
cluindo as artes gráfi cas, a instalação de sistemas informáticos e 
a publicação multimédia estão instaladas no centro do pavilhão e 
constituirão um aliciante especialmente para os visitantes mais 
jovens. No entanto, há outros focos de interesse neste espaço.
É o caso, por exemplo, do Cluster Produção, Engenharia e Tecno-
logia, organizado em duas ilhas. Numa (à direita) está instalada 
a Metalomecânica e a outra, do lado oposto, alberga a Robótica, 
Mecatrónica e Electrónica.
Desloque-se seguidamente até ao fundo do pavilhão, onde en-
contrará as profi ssões do Cluster de Transportes e Logística. Uma 
visita imperdível para muitos, pois é aí que pode contactar mais 
de perto com a tecnologia de automóveis e motociclos.
É natural que, chegado ao fi m da visita a este pavilhão, esteja 
cheio de vontade de «meter a mão na massa» e testar as suas 
capacidades no desempenho de uma profi ssão. Foi a pensar nis-
so que a organização colocou à entrada do Pavilhão 3 os espaços 
Demonstração e Experimente uma Profi ssão. Aí encontrará pro-
fi ssões que pretendem estar presentes em futuros EuroSkills e 
artes e ofícios genuinamente portugueses. Aprecie as esculturas 
em frutos, açúcar ou chocolate, lamba os beiços, lambuze-se e, 
já agora, faça uma paragem no espaço Experimente uma Pro-

fi ssão. Embora seja possível experimentar todas as profi ssões 
que deseje ao longo do percurso, é este espaço que está espe-

cialmente vocacionado para lhe proporcionar experiências. Entre 
outras actividades pode experimentar a cozinha, criar uma peça 
de vestuário ou manobrar um painel fotovoltaico.
Terminada a experiência, entre no Pavilhão 3 e parta à descober-
ta das profi ssões do Cluster Artes Criativas e Moda. Cabeleireiros, 
ourives, vitrinistas ou fl oristas, ajudá-lo-ão a perceber como a 
criatividade é importante para nos sentirmos felizes. Mas como 
as aparências não enchem barriga, este pavilhão oferece tam-
bém ao visitante a oportunidade de aprender a confeccionar 
iguarias que alegram o estômago. Ou então de as servir à mesa 
ou no bar. E já agora, que estamos a falar de profi ssões que exi-
gem uma boa capacidade de relação com os outros, que tal dar 
uma espreitadela à recepção hoteleira?
A visita está quase concluída mas ainda falta visitar o Pavilhão 4. 
Pelo caminho vai encontrar calceteiros e pavimentadores de ar-
ruamentos e um stand da Agência Nacional para a Qualifi cação 
onde estão presentes escolas de formação profi ssional de artes 
performativas. Alguns destes profi ssionais actuarão no Pavilhão 
4, que está essencialmente vocacionado para a animação. Em 
cada dia irão acontecer coisas diferentes mas que não deixarão 
certamente de o surpreender.
A entrada neste pavilhão não signifi ca o fi m da visita. Pode ser 
apenas um momento de pausa e descontracção antes de visitar a 
EuroSkills Village. Localizada à entrada do Pavilhão 2, é um vasto 
espaço de convívio onde estão instalados stands dos membros 
da ESPO e os parceiros institucionais e as empresas se apresen-
tam ao público, mostram os resultados que têm alcançado nes-
tas competições ou divulgam novos processos e metodologias.
Terminou a visita? Então agora sente-se em frente ao rio ou numa 
esplanada com os seus amigos e troquem opiniões sobre a expe-
riência que viveram. Certamente saíram de lá com novos horizon-
tes, quiçá muitas expectativas e uma decisão quanto ao futuro 
profi ssional. Quem sabe se não será você, caro jovem leitor, um 
dos próximos representantes de Portugal no EuroSkills (ou mes-
mo no WorldSkills) e mais um dos profi ssionais a conquistar uma 
medalha para o nosso país? Pense bem nisso...
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Quando analisamos os dados estatísticos relativamente ao 
Empreendorismo em Portugal, verifi camos que o nosso país 
se encontra nos últimos lugares. As razões culturais, o pes-

simismo, a aversão ao risco, a falta de formação e educação são 
apenas alguns dos factores que fazem de Portugal um dos países 
com um claro défi ce no que respeita ao espírito empreendedor.
Mas será que os Portugueses têm espírito empreendedor? A 
AGEP – Agência para o Empreendedorismo realizou um estudo 
denominado «Eurobarómetro sobre Empreendedorismo» que 
revelou que Portugal, quando comparado com os restantes 
países da União Europeia, é o país em que os inquiridos têm 
mais vontade de ser trabalhadores por conta própria. Mas na 
prática, o número de pessoas que demonstram ter iniciativas 
empreendedoras é bastante inferior à média europeia.
Actualmente a conjectura económica internacional abalou as ini-
ciativas de negócio e a sua sobrevivência. O nosso país atravessa 
uma crise económica profunda com repercussões ao nível do 
apoio fi nanceiro disponível.
Em termos de mercado de trabalho, o perfi l do desempregado 
deixou de ser apenas caracterizado pelo trabalhador mais velho 
e com baixo nível de escolarização. Hoje em dia é fácil encontrar-
mos exemplos de jovens licenciados que se debatem com mais 
difi culdades para conseguirem emprego e, muitas das vezes, 
são obrigados a resignarem-se com trabalhos mal remunerados 
para os quais as suas habilitações são desvalorizadas. No entan-
to, existem casos de jovens portugueses que, quer no mercado 
nacional, quer no mercado internacional, têm iniciativas que re-
sultam em alternativas ao desemprego e que são exemplos do 
espírito empreendedor de que o nosso país necessita.
Procurámos explorar alguns casos de sucesso no que respeita 
ao empreendorismo jovem em Portugal. Entrevistámos dois jo-
vens portugueses que montaram o seu próprio negócio. Fedra 
Santos e Paulo Taylor são dois casos de persistência e ousadia 
num cenário onde a crise e o fracasso parecem querer esmore-
cer aqueles que procuram o sucesso.

Os jovens portugueses
e as iniciativas empreendedoras
Por: Cláudia Neves – Professora auxiliar convidada da Universidade Aberta e Investigadora integrada da UIED – Unidade de Investigação Educação
e Desenvolvimento, Faculdade de Ciência e Tecnologia/Universidade Nova de Lisboa
Fotografi as: Cláudia Neves

Furtacores

«Não somos apenas as “criativas”: somos as interlocutoras di-
rectas das empresas e instituições com que trabalhamos, desde 
o princípio até ao fi m dos projectos.»
No mercado há 7 anos, a empresa Furtacores é produto do esfor-
ço de duas jovens que, não se resignando com as difi culdades na 
procura do primeiro emprego, decidiram montar um negócio pró-
prio. Fedra Santos e Abigail Ascenso recorreram ao Programa de 
Estímulo à Oferta de Emprego (PEOP) e criaram uma empresa de 
Design de Comunicação, no mercado desde 2003, a Furtacores.
Entrevistámos uma das sócias desta empresa, Fedra Santos de 
30 anos, licenciada em Design de Comunicação – Artes Gráfi cas 
pela Faculdade de Belas-Artes do Porto.

A que tipo de negócio se dedica a vossa empresa?

Desenvolvemos todo o tipo de projectos de comunicação e asse-
guramos a condução de todas as etapas de um projecto, da con-
cepção da marca à produção gráfi ca de materiais.
As nossas áreas centrais são o design gráfi co (criação de identi-
dade corporativa, design editorial, packaging, etc.) e a ilustração. 
Desde o início que realizamos também trabalhos na área da foto-
grafi a. Nos últimos anos, criámos uma rede de parceiros/colabo-
radores que nos permite assegurar trabalhos em áreas como a 
organização de eventos e a produção editorial de conteúdos.
A sede da empresa é em Freamunde. No entanto, temos clientes 
por todo o país porque, além de nos deslocarmos ao seu encon-
tro, a própria natureza do trabalho permite-nos um contacto via 
Internet.

Como surgiu a ideia de montar um negócio?

A minha ideia inicial era trabalhar como freelancer. No entanto, 
recebi a informação de que o IEFP dava incentivos fi nanceiros 
para a criação de iniciativas locais de emprego. A Abigail Ascenso 
e eu estávamos habituadas a trabalhar em equipa na faculdade e 
decidimos avançar com o nosso próprio negócio.
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Actualmente o negócio está em expansão?

Posso dizer que sim, na medida em que a quantidade de projec-
tos e a carteira de clientes têm aumentado. Além disso, tenho tra-
balhado em áreas que não previa no início do negócio como, por 
exemplo, a organização de eventos. Devo, contudo, assinalar que 
não estamos imunes à crise, na medida em que alguns clientes 
estão com difi culdades económicas e isso refl ecte-se em nós.

A vossa empresa tem relações com outros países?

Já desenvolvemos o projecto de identidade para uma empre-
sa de Cabo Verde e este ano fomos seleccionadas para o Wolda 
– Worldwide Logo Design Annual com dois logotipos. Consequen-
temente, esperamos que possam surgir novos contactos a nível 
internacional.

O que destacaria como mais-valia do vosso negócio?

Desde o início que investimos numa cultura de proximidade com 
os nossos clientes e parceiros. Daí o nosso nome – Furtacores 
–, que não é apenas um trocadilho engraçado. É o nome de um 
pássaro que adquire tonalidades diferentes em função do meio 
onde está.

A ideia de uma «fábrica de comunicação» é-nos altamente aves-
sa porque é impessoal. A minha sócia e eu não somos apenas 
as «criativas»: somos as interlocutoras directas das empresas 
e instituições com as quais trabalhamos, desde o princípio até 
ao fi m dos projectos. É claro que isso envolve muito dispêndio de 
tempo em outras coisas que não o trabalho gráfi co, mas o resul-
tado fi nal é mais satisfatório para o cliente.

eBuddy

«Os nossos profi ssionais são provavelmente o mais importante, 
apostamos mais na qualidade do que na quantidade e tentamos, 
a nível de tecnologia, manter-nos sempre na crista da onda por-
que nesta área de negócio parar é morrer.»
Paulo Daniel Taylor de Carvalho, de 33 anos, está na Holanda há 
dez. Sempre foi um entusiasta das tecnologias e estudou na área 
de Electrotecnia, na área da Engenharia de Electrónica e Teleco-
municações e também na de Engenharia Informática.
Embora nunca tenha terminado um curso superior, juntamente 
com mais dois sócios é dono de uma empresa que começou por 
se chamar everywhere-msn e também já teve o nome de e-Mes-
senger. Actualmente é conhecida como eBuddy. «O eBuddy é 
uma plataforma que agrega as redes de mensagens instan-
tâneas mais importantes numa só interface. Suporta o MSN, 
Facebook, Yahoo, Google Talk, AOL, ICQ, Myspace e Hyves», 
explica-nos Paulo Taylor.
Este jovem português emigrado na Holanda já foi condecorado 
com o prémio Empreendedorismo Inovador na Diáspora Portu-
guesa 2009.
Quisemos saber mais sobre o negócio e as motivações que leva-
ram este jovem a montar uma empresa de sucesso e colocámos-
-lhe algumas questões.

Como surgiu a ideia de montar um negócio?

Tudo começou como um hobby. Era apenas uma brincadeira, um 
projecto só para eu praticar algumas técnicas de desenvolvimen-
to, especialmente na área dos telemóveis. Na altura, fazer código 
para dispositivos móveis não era muito normal e eu precisava 
de um projecto para pôr alguns conceitos em prática. Foi então 
que me lembrei fazer uma programa que se ligasse ao MSN e foi 
assim que tudo começou.
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Actualmente o negócio está em expansão?

Desde o primeiro dia que a empresa não parou de crescer em 
todos os aspectos possíveis. Apesar de já haver muita competi-
ção, temos a vantagem de termos sido pioneiros e temos uma 
presença marcante na área de web e telemóveis que nenhuma 
empresa nesta área tem.
Todos os dias mais de 150 mil novos utilizadores acedem ao 
eBuddy dos cerca de 8 milhões de utilizadores que registamos 
todos os dias e, para terminar, somos hoje uma empresa que 
emprega cerca de 70 pessoas. Acho que tudo isso espelha o pro-
gresso e expansão da empresa.
A sede da empresa é em Amesterdão, mas temos também escri-
tórios em Londres e São Francisco.

A empresa tem relações com outros países?

A grande fatia das receitas do eBuddy surge de contratos de pu-
blicidade que temos em toda a parte do Mundo. Isso exige que 
a nossa equipa de vendas seja multifacetada, com experiência 
em várias partes do globo. O padrão dos utilizadores que ace-
dem aos nossos serviços são muito variados. Na generalidade 
somos muito fortes na América do Sul, Médio Oriente e Europa, 
Ásia e América do Norte. É impossível para uma empresa com 
os nossos recursos ter relações singulares com todos os países 
mas temos uma excelente equipa especializada em publicidade 
on-line que tenta negociar as melhores campanhas para os nos-
sos produtos nos países que fazem mais sentido para nós e esse 
tem sido um pouco o segredo do nosso sucesso.

Teve algum emprego dentro desta área antes de montar o 

negócio?

Sim, comecei a trabalhar quando ainda estava a estudar, o que 
contribuiu para não ter conseguido acabar nenhum dos cursos 
da faculdade.
Trabalhei em todo o tipo de empresas, desde empresas pequeni-
nas de software a bancos e empresas multinacionais. Acho que 
essa experiência foi importante para perceber em que tipo de 
ambiente me sentia mais confortável.

Chegou a estar desempregado antes de criar o seu próprio 

negócio?

Felizmente esse cenário nunca fez parte da minha vida. Sempre 
tive muita sorte. Mesmo quando a bolha da Internet rebentou no 
início do milénio, conseguia sempre arranjar qualquer coisa. Mas 
também aprendi com isso. Trabalhei para duas empresas que fo-
ram à falência e isso foi fundamental para abrir os olhos e perce-
ber o quão volátil é esta área de tecnologia.

O que destacaria como mais-valia neste negócio?

Já foram os tempos em que o eBuddy era considerado uma 
start-up. Hoje já é uma empresa madura com um produto sólido 
que as pessoas têm como referência, como uma alternativa aos 
programas originais de mensagens instantâneas. Somos reco-
nhecidos como o site com maior volume de utilizadores nessa 
área, com cerca de 550 milhões de logins por mês e mais de 15 
mil milhões de mensagens processadas no mesmo período.
Na totalidade, já foram inscritos mais de 160 milhões de utiliza-
dores desde o lançamento do site. Acho que os números falam 
por si. Se há uma mais-valia é pelo facto de tentarmos sempre 
propulsionar as melhores experiências de chat, tanto na web 
como nos telemóveis. Os nossos profi ssionais são provavelmen-
te o mais importante, apostamos mais na qualidade do que na 
quantidade e tentamos, a nível de tecnologia, manter-nos sempre 
na crista da onda porque nesta área de negócio parar é morrer.

Pensa voltar a Portugal?

Sim, sem dúvida. Cada vez mais sinto uma voz atrás do ouvido 
a chamar-me para voltar. Acho que é uma questão de tempo, e 
pode estar ainda mais próximo do que qualquer pessoa possa 
imaginar.
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Gerir a sua tesouraria é:

•• Verifi car se a empresa dispõe do dinheiro sufi ciente para fazer 
face aos seus compromissos a curto prazo.
•• Em caso de insufi ciência, mobilizar os recursos fi nanceiros ne-
cessários a fi m de evitar atrasos na realização dos pagamentos.
•• Em caso de excesso, ainda que temporário, promover a aplica-
ção rendível dos excedentes.

Analisaremos, portanto, neste apontamento:
• • A análise da tesouraria.
• • O fundo de maneio e as necessidades de fundo de maneio.
• • O que fazer para melhorar a situação da tesouraria.
• • A previsão da tesouraria.

A tesouraria na microempresa
Por: J. M. Marques Apolinário – Economista, Membro do Conselho Editorial da Dirigir
Ilustrações: João Amaral
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A análise da tesouraria

O senhor B controla regularmente as suas despesas. Apesar das 
vendas terem vindo a crescer, a conta bancária da empresa en-
contra-se por vezes a descoberto. O senhor B gostaria de evitar 
esta situação.
Tal como a rendibilidade, a gestão da tesouraria é um elemento 
essencial da análise fi nanceira e uma condição de sobrevivência 
da empresa. Nesse sentido, é importante ter um registo calen-
darizado das previsões de pagamentos e de recebimentos a fi m 
de antecipar as necessidades de tesouraria ao longo do tempo 
– para um horizonte temporal entre seis meses e um ano.

J F M A M J J A S O N D

RECEBIMENTOS
Venda de produtos e serviços
Outros recebimentos
Empréstimos obtidos
Apports pessoais

TOTAL DOS RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS
Compras 
Ordenados
Encargos sociais
Despesas gerais
Rendas
Despesas fi nanceiras
Impostos e taxas
Reembolso de empréstimos
Investimentos
Dividendos

TOTAL DE PAGAMENTOS

Saldo do mês anterior

SALDO EXCEDENTÁRIO
SALDO A DESCOBERTO
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RÁCIO DE TESOURARIA

(Stocks + Créditos + Disponível) x 100
-------------------------------------------------------

Dívidas a curto prazo (até um ano) 

Pode igualmente calcular o rácio de tesouraria, que permitirá 
avaliar os riscos a curto prazo para empresa. Para calcular esse 
rácio, utiliza-se:
• • o stock de produtos;
•• as disponibilidades (caixa, bancos, títulos negociáveis...) e os 
valores realizáveis (créditos a clientes, outros devedores...);
•• as dívidas a pagar a curto prazo (até um ano).

Se os valores deste rácio são inferiores a 80% das dívidas a curto 
prazo, verifi que o montante dos capitais próprios e a taxa de en-
dividamento.

EXEMPLO:

Empresa do senhor B.

Stock:        62 000€

Disponível e realizável:      41 000€

Dívidas a curto prazo:   144 000€

Rácio de tesouraria

(62 000 + 41 000) x 100
----------------------------------  = 71,52%

144 000

O rácio de tesouraria desta empresa é fraco. Para melhor análise, 
imagine-se que tínhamos calculado o rácio dos capitais próprios 
(a partir de dados que não fazem parte do exemplo) e que o valor 
obtido foi 9%. Signifi ca isto que os capitais próprios cobrem ape-
nas 9% do total do passivo, o que é manifestamente insufi ciente. 
Uma das soluções consistiria, pois, em aumentar o valor dos ca-
pitais próprios.

E NO SEU CASO?

Stock:    _____________________________€
Disponível e realizável:  _____________________________€
O rácio de tesouraria é então: _____________________________%

Fundo de maneio funcional

= capitais permanentes – imobilizações
Necessidades de fundo de maneio

= stock + créditos – dívidas a menos de um ano

O fundo de maneio e as necessidades de fundo de maneio

As contas do balanço são agrupadas por grandes massas patri-
moniais, constituindo designadamente:
•• As imobilizações.
•• Os capitais próprios.
•• Os stocks.
•• Os créditos (classifi cados por prazos de cobrança, inferiores ou 
superiores a um ano).
•• Os débitos (classifi cados por prazos de pagamento, inferiores 
ou superiores a um ano).

As diferenças entre estas grandes massas indicam o valor do fun-
do de maneio. Podem distinguir-se dois tipos de fundo de maneio:

Se o montante das imobilizações for superior ao montante dos 
capitais permanentes, o fundo de maneio funcional é negativo 
(ou positivo no caso inverso).
Se o montante do stock e dos créditos for superior ao montante 
das dívidas a menos de um ano, a necessidade de fundo de ma-
neio é positiva (ou negativa no caso inverso).
A soma do fundo de maneio funcional e das necessidades de fun-
do de maneio dar-nos-á um resultado positivo ou negativo. Esse 
montante é a tesouraria.

 gestão
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Tesouraria
=

Fundo de maneio funcional
+

Necessidades de fundo de maneio

EXEMPLO:

Empresa do senhor B.

Imobilizações:     380 000€

Capitais permanentes:    220 000€

Stock + créditos:    236 000€

Dívidas a menos de um ano:   158 000€

O fundo de maneio funcional é:
220 000 – 380 000 = –160 000€

As necessidades de fundo de maneio são:
236 000 – 158 000 = 78 000€

A tesouraria é defi citária de:
–160 000 + 78 000 = –82 000€

Comparando os montantes obtidos com os valores considerados 
correntes, ou normais, para o ramo de negócio em que a empresa 
se enquadra, poder-se-á ter uma ideia mais precisa da situação 
fi nanceira da empresa.

AUMENTO
DOS RECURSOS Rubricas Medidas

CAPITAIS
PRÓPRIOS

Capital social.
Resultados.
Outros capitais 
próprios.

Aumento do capital 
pelos actuais sócios ou 
através da entrada de 
novos sócios; retenção 
de lucros; prestações 
suplementares de 
capital; reavaliação
de activos.

PASSIVO
Empréstimos. Contratação de emprés-

timos pagáveis a médio 
prazo.

OUTRAS
DÍVIDAS

Crédito
de fornecedores.
Empréstimos
a curto prazo.

Renegociação da 
dívida com vista ao 
alargamento do prazo 
da dívida; por exemplo, 
conversão de créditos 
de curto prazo em cré-
ditos a médio prazo.

O que fazer para melhorar a situação de tesouraria da sua 

empresa?

Existem duas vias para melhorar a situação fi nanceira de uma 
empresa:
•• Aumentar os recursos fi nanceiros permanentes (origens de 
fundos).
•• Diminuir os activos da empresa (aplicações de fundos).

Como melhorar a tesouraria da empresa sem investir mais 

fundos?

Para se poder melhorar a tesouraria da empresa sem recorrer a 
autofi nanciamento ou a crédito bancário de médio prazo há que 
agir no sentido de:
• • diminuir o prazo médio de crédito concedido aos clientes;
•• aumentar a rotação dos stocks;
•• promover o aumento do prazo médio do crédito de fornecedores.

Igualmente, antes de desencadearem acções que tenham como 
consequência conceder maior nível de crédito aos clientes, au-
mentar o prazo médio dos stocks, pagar mais rapidamente aos 
fornecedores e incrementar as vendas, é necessário analisar as 
consequências dessas acções sobre a liquidez da empresa pois 
poderá não existir capacidade fi nanceira sufi ciente para suportar 
o respectivo impacto.

gestão 
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Prazo médio de recebimento

= (Saldo de clientes/Vendas anuais) x 12 [meses]
Prazo médio de pagamento

= (Saldo de fornecedores/Compras anuais) x 12 [meses]
Rotação de stocks

= Valor das vendas anuais ao preço de custo/Valor do stock 
médio do ano

Como se podem controlar as principais causas das variações 

da liquidez da empresa?

Já se referiu que pesam signifi cativamente na liquidez da em-
presa, e por consequência na situação de tesouraria, os prazos 
médios de recebimento e de pagamento e a rotação dos stocks. 
É portanto conveniente seguir o comportamento destes elemen-
tos através da análise periódica da sua variação, com base em 
três indicadores:

Pode calcular-se o valor do stock médio do ano através da expressão:

Valor do stock médio do ano

= (Valor do stock no início do ano + Valor do stock no fi nal
do ano)/2

A tesouraria da empresa melhora quando:
•• Diminui o valor do rácio Prazo médio de recebimento.
•• Aumenta o valor dos rácios Prazo médio de pagamento ou Ro-
tação de stocks.

A previsão da tesouraria

Para a previsão da tesouraria é necessário dispor de um orça-
mento de tesouraria onde se consideram, por um lado, os recebi-
mentos previsionais e, por outro, os pagamentos previsionais.
Complementarmente a este orçamento, o rácio de liquidez per-
mitirá verifi car a coerência da situação fi nanceira. Para tal, de-
ver-se-á (com o auxílio dos elementos contabilísticos) prever, em 
relação ao próximo ano, o montante dos stocks e das dívidas a 
prazo e efectuar o seguinte cálculo:

Necessidades previsionais em Disponibilidades e realizável

= (Dívidas a curto prazo previsionais x 80%) – Stock

Nota: 80% é, neste caso, o valor desejável para o rácio de tesouraria.

Se o montante assim obtido for signifi cativamente superior ao 
previsto no balanço, convirá verifi car as necessidades de capi-
tais próprios assim como o grau de endividamento. É preferível 
contratar um empréstimo bancário a ter de pagar os encargos 
derivados de descobertos bancários frequentes ou estruturais.

EXEMPLO:

Empresa do senhor B.

Stock previsto:                65 000€

Montante previsional das dívidas a curto prazo:          151 200€

Necessidade em disponibilidades e realizável:
(151 200 x 80%) – 65 000 = 55 960€

LIQUIDEZ
(Tesouraria)

CRÉDITO
AOS CLIENTES

ROTAÇÃO
DE STOCKS

PRAZO
DO CRÉDITO DE 

FORNECEDORES
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Com efeito, após décadas de baixa dos preços das commodities, 
desde os últimos anos a tendência passou a ser para um au-
mento global da procura, enquanto a produção estagna ou recua. 
De facto, e segundo dados recentemente divulgados pelo World 
Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) do Departa-
mento de Agricultura (equivalente a Ministério) do governo dos 
Estados Unidos, o consumo de cereais no Mundo vai crescer em 
mais de 45 milhões de toneladas métricas mas a produção vai 
diminuir nesta campanha 2010 e 2011 em 13,7 milhões. 
Neste quadro, para o qual o problema do aquecimento global não 
constitui de modo algum uma ajuda, o Brasil é o novo grande 
actor a ter em conta. No quadro dos BRIC, o Brasil torna-se para 
o mundo das commodities aquilo que a China se tornou para os 
produtos manufacturados (a fábrica do Mundo) e a Índia para a 
subcontratação de serviços (o call center do Mundo): o verda-
deiro «celeiro do Mundo», um título que a Rússia parece estar a 

perder, sendo o país do BRIC que mais sofreu com a crise e com 
graves problemas de secas que já a levaram a proibir proviso-
riamente a exportação de trigo.

Segundo a FAO, o Brasil será indubitavelmente o 
país com maior crescimento da produção 

agrícola no Mundo (40% até 2019). 
Face a um espectro de subida 

generalizada de preços da 
comida, ou mesmo de crise 
alimentar global, este país 
projectará o seu poder no xa-

drez internacional de forma ainda 
mais acentuada, apoiado numa ainda mais pro-

nunciada liderança ao nível do G-20.

Hoje em dia, quando pensamos em «potências económi-
cas» ou em «desafi os económicos do futuro», tendemos 
a concentrar-nos em sectores como as tecnologias da in-

formação e da comunicação ou em energia. A agricultura pare-
ce-nos à primeira vista um sector estabilizado, onde pouco mais 
há a contar em termos de história, se não mesmo o resquício de 
uma (muito) «velha economia».
Tal percepção ainda muito presente na opinião pública (especial-
mente a europeia) em muito se deve, por um lado, ao legado da 
Política Agrícola Comum (PAC). Criada há cerca de 60 anos com 
o objectivo de garantir a segurança de abastecimento alimen-
tar da Europa, esta ainda hoje representa bem mais de metade 
do orçamento comunitário. Como este objectivo foi largamente 
conseguido, a agricultura deixou de ser uma preocupação. Por 
outro lado, vigora na Europa um modelo agrícola de base funda-
mentalmente familiar, que reforça esta falsa percep-
ção da agricultura como um sector conservador ou 
mesmo por vezes reaccionário. Este modelo, por sua 
vez, tem sido reforçado pela abundante protecção da 
PAC, nomeadamente no que toca à concorrência ex-
tracomunitária e às suas subvenções 
à exportação.
Ora, após um primeiro sério sinal em 
2008 – ainda antes de rebentar a grave 
crise fi nanceira e económica que conhe-
cemos após a falência do Lehman Brothers 
–, a agricultura promete constituir novamen-
te uma preocupação económica maior da Eu-
ropa, com consequências sérias em termos do 
xadrez geopolítico e geoeconómico internacional. 

BÚSSOLA GEOECONÓMICA

Brasil: agricultura e poder no xadrez internacional
Por: Pedro Mendes Santos – Especialista em Inteligência Competitiva; pedrofmsantos@gmail.com
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E porque não também inovar no seu negócio com práticas verdes? 
Muitos dos novos empreendedores lançam produtos e serviços 
que usam plásticos reciclados como materiais de construção, ho-
téis low-cost fabricados com base em contentores, sistemas de lo-
gística com emissões zero, fabrico de garra-
fas de plástico através de resíduos 
industriais... Este tipo de negócio 
não só torna mais fácil o acesso 
a matéria-prima (pois muita 
desta é reciclada), como 
também fornece ao clien-
te uma oportunidade de 
consumo sustentável. 

Por: Ruben Eiras – Investigador em Capital Intelectual e Inovação no CAPP, ISCSP-UTL; reiras@gmail.com

KNOWLEDGE TRACKER 

INOVAR COM SUSTENTABILIDADE

Os momentos de crise podem constituir oportunidades de 
mudança e de inovação sustentáveis. Adoptar práticas de 

gestão e de inovação «verdes» pode não só cortar custos, como 
também diferenciar o negócio através da adopção de novas com-
petências.
Uma das primeiras acções é a introdução de práticas de gestão 
de efi ciência energética, que podem ser a introdução de práti-
cas comportamentais tão simples como desligar as luzes, como 
as mais complexas, como a implementação de um sistema de 
gestão de energia. Os ganhos em termos de redução de custos 
obtidos por meio da efi ciência energética podem atingir até 30%. 
Outra mudança pode ser a adopção de energia renovável como a 
solar, a eólica e a biomassa, racionalizando o consumo de com-
bustíveis fósseis.
Além disso, utilizar equipamentos energeticamente mais efi cien-
tes também não só corta nos custos como reduz as emissões 
de dióxido de carbono, um dos principais gases causadores do 
aquecimento global. A adopção de medidas de construção sus-
tentável nos edifícios – vidros duplos, insolação, por exemplo 
– também contribui para a redução do consumo de energia.
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Para saber mais:

http://www.innovationtools.com/books/greenovate.asp

http://ecopreneurist.com/2008/04/11/10-business-practices-that-reduce-your-footprint/

http://springwise.com/eco_sustainability/

Para saber mais:

Documento WASDE

(Departamento de Agricultura do Governo Norte-Americano, Setembro de 2010)

http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf 

As primeiras grandes vitórias negociais do Brasil, durante esta 
última década, no quadro da OMC e contra o proteccionismo 
dos Estados Unidos e a União Europeia ao sector, são o sinal de 
que algo está a mudar e vai continuar a mudar. Algo que vamos 
passar a sentir durante os próximos 15 anos, tanto no preço 
do pão que compramos na esquina como no jogo das grandes 
potências que assistimos nos jornais e na televisão.



Disse sobre gestão

«Aperfeiçoar é pensar sem restrições.
Pensar sem restrições é pensar criativamente.»

Ackoff

«Há certas coisas que, para as saber bem,
não basta tê-las aprendido.»

Séneca

«O segredo do sucesso não é prever o futuro.
É preparar-se para um futuro
que não pode ser previsto.»

Michael Hammer

«O meu trabalho pode ser apenas uma gota no oceano, 
porém este poderia ser bem menor sem ela.»

Madre Teresa de Calcutá

«A arte de ser ora audacioso, ora prudente,
é a arte de vencer.»

Napoleão Bonaparte
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Polissemia é a capacidade que uma palavra tem de possuir 
diversos sentidos.
A gramática da língua portuguesa explica-nos que o sen-

tido de uma palavra pode ser conotativo ou denotativo. O senti-
do denotativo corresponde ao sentido primitivo de uma palavra, 
ou seja, ao seu signifi cado original (ex.: aquela pedra é muito 

pesada). Por outro lado, o sentido conotativo tem a ver com o 
signifi cado derivado ou fi gurado dessa mesma palavra por 

relação de sentido (ex.: ele tem um coração de pedra). 
Aqui a palavra «pedra» possui um sentido conotativo pois 

um coração não pode, de facto, ser de pedra.
Também no mundo dos negócios as palavras foram 

assumindo sentidos conotativos, uns mais positivos 
outros mais pejorativos consoante o contexto, o 

momento social e histórico ou a situação particular 
em que são utilizadas, as percepções, preconceitos 

ou intenções de que as utiliza.
Para mim, que fi z da negociação a minha 
vida e carreira profi ssional, a palavra «ne-

gociar» corresponde a um acto, ou melhor, 
processo complexo e exigente de grande nobreza. 

De facto, todas as pessoas negoceiam desde que nas-
cem. Costumo mesmo dizer que, assim que nasce, o bebé é 

desde logo um grande negociador. Veja só: sem saber falar, sem 
ter tido qualquer formação académica ou profi ssional, sem ter 
qualquer consciência das circunstâncias que o rodeiam e apenas 
com a utilização de um único recurso – o choro –, o bebé con-
segue tudo o que quer. Chora e a mãe dá-lhe de mamar. Chora e 
pegam-lhe ao colo. Chora e mudam-lhe a fralda. Chora e levam-no 
ao médico. De facto, só com o choro o bebé consegue passar da 
situação real em que se encontra, supostamente negativa, para 
a situação positiva que deseja intuitivamente alcançar. Talvez 
por isso a sabedoria popular tenha criado o provérbio (sentido 
conotativo da frase) «Quem não chora não mama!», que muitas 
pessoas utilizam, com maior ou menor sabedoria e sucesso, ao 
longo da sua vida pessoal e profi ssional.

Por: João Alberto Catalão – jcatalao@youup.pt; Fundador da SalesUp e do INV – Instituto de Negociação e Vendas, Coach Executivo da YouUp – The 
Coaching Company; Speaker Internacional; Presidente da Associação Ibero-Americana de Coaching; Especialista em Negociações Multiculturais; 
Consultor de Empresas. Docente Universitário; Co-Autor dos livros Negociar & Vender e Ferramentas de Coaching; Autor e dinamizador do site 
www.vitaminacatalao.com e do blogue: http://motivatore.blogspot.com/
Ilustrações: Manuel Libreiro

 desenvolvimento pessoal

Diferenças entre ser comerciante/
negociante e ser empresário
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Como já tive ocasião clarifi car no livro Negociar & Vender (Ed. 
Lidel, 2008) de que sou co-autor, muitas pessoas não só têm 
imensos preconceitos em relação ao acto de «negociar», como 
confundem o sentido da palavra «negociar» com os actos de 
venda ou de compra. É um erro. Negociar é um processo, muitas 
vezes altamente sofi sticado, que integra muitas dimensões para 
além do acto de venda ou de compra. Muitas vezes vendem-nos 
sem nós comprarmos e muitas vezes compramos sem ninguém 
nos vender. Isto é, não se pode confundir uma transacção de pro-
dutos ou serviços com negociação.
Negociar é um processo que incorpora muitas ciências. Um bom 
negociador é um profi ssional de banda larga, capaz de desenvol-
ver a sua actividade através da integração efi caz de múltiplas 
dimensões, desde a prospectiva da dinâmica do mercado, a 
psicossociologia do consumo, a estratégias e tácticas negociais, 
a ética, etc. Efectivamente, com excepção das negociações po-
líticas, sindicais, de transacção de atletas, principalmente joga-
dores e treinadores de futebol, aquisições ou fusões de grandes 
empresas, raramente os meios de comunicação dão relevo e vi-
sibilidade a esta actividade cada vez mais importante.
A verdade é que o facto de as universidades não terem ainda a 
visão e a capacidade de promoverem licenciaturas, mestrados 
e doutoramentos na área da negociação, acrescido da pouca 
divulgação que é dada ao facto de as empresas nomearem para 
lugares de topo quadros provenientes da área comercial, tem 
contribuído para uma percepção menos qualitativa da importan-
te função do negociador em Portugal. Um outro aspecto relevante 
tem a ver com a proliferação existente de diferentes designações 
para a função de negociação (vendedor, comprador, key-account, 
gestor comercial, delegado de vendas, gestor de compras, super-
visor de contas, gestor de contas, etc.). A minha visão é simples: 
ser negociador, e poder evidenciá-lo com orgulho em público, re-
quer um conjunto de requisitos que transformam este aparente 
constrangimento numa excelente oportunidade.
Aquilo que tenho verifi cado pelo Mundo fora é que ninguém vai 
conseguir dirigir uma empresa, ou ter sucesso em qualquer tipo 
de negócio, se não for capaz de ser um bom negociador. Quer isto 
dizer que o reconhecimento público e a notoriedade desta função 
vai chegar, felizmente, por via de factos e competências eviden-
ciadas e não por meras designações de funções.

Talvez já tenha reparado que ao longo deste texto deixei de utili-
zar a palavra «negociante» e passei a utilizar a palavra «negocia-
dor». Não foi por acaso. Se pensarmos bem, no contexto da socie-
dade portuguesa o termo «negociador» tem uma conotação mais 
positiva do que «negociante». De facto, enquanto o negociador é 
conotado com um profi ssional que negoceia em contexto profi s-
sional sofi sticado e exigente (ex.: o negociador de um acordo en-
tre empresas), em relação ao negociante existe mais facilmente 
o preconceito, e conotação, de que se trata de alguém que age em 
contextos menos exigentes e mais populares (ex.: negociante de 
feira), frequentemente sem grande transparência negocial e sem 
grande horizonte temporal para a relação comercial.
Ser «Comerciante» é um pouco diferente!
Conceptualmente, comerciante é alguém que exerce a sua acti-
vidade ligado ao comércio. Se o comércio pode ser defi nido como 
uma actividade de troca voluntária de produtos/serviços por di-
nheiro, o comerciante é o agente facilitador desse processo. Em 
termos de percepções populares há quem identifi que o comer-
ciante com aquele que possui uma loja ou com aquele que ven-
de (comercializa) algo. Sendo o comércio uma actividade nobre, 
responsável pela dinâmica económica dos países mais próspe-
ros, em Portugal o comerciante possui (ainda) uma conotação 
redutora, apesar de possuir um «estatuto» mais elevado do que 
«negociante».
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Quais são então a diferenças entre comerciante/negociante e 

empresário?

Em primeiro lugar, como gosto de evidenciar nas diversas confe-
rências que dinamizo para empresários, negociadores e comer-
ciantes, é fundamental termos consciência de que a palavra «ne-
gócio» se divide em duas componentes: «neg» e «ócio». Isto 
signifi ca que negócio é a negação do ócio. Ora, a negação do ócio 
está, naturalmente, na génese de qualquer empresa e na nature-
za de qualquer comerciante, negociante ou empresário.
Um empresário é alguém que, na sua essência, deve ser um em-
preendedor. Se consultarmos o dicionário verifi camos que um 
empreendedor é defi nido como «aquele indivíduo que detém 

uma forma especial, inovadora, de se dedicar às actividades de 
organização, administração, execução; principalmente na gera-
ção de riquezas, na transformação de conhecimentos e bens em 
novos produtos – mercadorias ou serviços; gerando um novo 

método com o seu próprio conhecimento. É o profi ssional ino-

vador que modifi ca, com sua forma de agir, qualquer área do 

conhecimento humano».

Numa sociedade moderna e evolutiva, esta descrição deve cor-
responder à «descrição de funções» de todos os que se titulam 
«empresários». Felizmente, já existem muitos e bons exemplos 
desta realidade.
Por isso, podemos concluir que, independentemente das percep-
ções «qualitativas» sobre cada uma das designações, as maio-

res diferenças entre comerciantes/negociantes e empresários 

são essencialmente a forma de SABER SER e SABER ESTAR.

Como profi ssionais, somos aquilo que fazemos! O estatuto social 
de comerciantes/negociantes ou empresários dependerá, es-
sencialmente, da forma como se conseguir:
•• Estar atento e ir ao mercado, de forma activa e criativa, de modo 
a identifi car necessidades, expectativas e oportunidades.
Ditado popular português: «Quem quer peixe, molha o rabo!»
•• Possuir, ou rodear-se de quem possua, as capacidades de com-
petências necessárias para a organização dos recursos e a con-
cretização dos objectivos a prosseguir, sem deixar de estar por 
dentro do negócio.
Ditado popular português: «Quem quer ver os seus negócios 
trata deles; quem quer que eles não progridam encarrega deles 
os outros...»
•• Inovar e inovar-se de forma contínua.
Ditado popular: «Nada de constante existe senão a mudança.»
•• Defi nir objectivos e metas desafi adoras, claras e objectivas.
Ditado popular: «O pinheiro mais alto é aquele que o vento agita 
mais vezes.»

•• Fazer a diferença. Destacar-se através da proactividade das 
suas intervenções. Ser parte da solução. Constituir-se como va-
lor acrescentado.
Ditado popular: «Ser é melhor que parecer.»
•• Actuar de forma credível, gerando no mercado a confi ança de 
que se está a agir não só em função de interesses próprios, mas 
também dos interesses dos interlocutores ou clientes.
Ditado popular português: «A fama longe soa. E mais depressa 
a má que a boa.»
•• Interiorizar os benefícios de uma conduta moral integrada de 
forma sustentada, destinada a promover comportamentos coe-
rentes com as boas práticas de mercado.
Ditado popular português: «A ética é a liberdade em acção.»

Deixo-lhe um desafi o: pense naquilo que é, decida o que quer ser 
e faça o que há a fazer!
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Por: Filipe Reis Oliveira – Licenciado em Gestão de Marketing; Gestor de Retalho tradicional
Ilustrações: Paulo Buchinho

O mercado nacional não foge à tendência globalizante dos 
mercados internacionais e a fusão de algumas multina-
cionais provocou alguma instabilidade. As empresas reta-

lhistas que ocupam um espaço signifi cativo na nossa economia 
têm sofrido uma grande transformação devido ao crescimento 
contínuo dos super e hipermercados e à ruptura e queda do pe-
queno retalho tradicional. A consolidação do sector retalhista e 
o aparecimento de marcas próprias dos distribuidores transfor-
maram o ambiente do retalho, que foi obrigado a adoptar medi-
das mais proactivas. As marcas, ao serem absorvidas por grupos 
económicos poderosos como a Louis Vuitton, Procter&Gamble 
ou a L’ Oreal, entre outros, actualmente grandes impérios que 
mudaram as estratégias de internacionalização deixando de 
entregar as suas representações a empresas portuguesas para 
abrirem directamente fi liais nos mercados de destino, obriga-
ram, necessariamente, a adaptações do retalho.

No retalho da Perfumaria e Cosmética Selectiva é onde se têm 
verifi cado as maiores transformações, estando cada vez mais 
centralizado num número restrito de grandes cadeias de perfu-
marias que detêm inúmeros pontos de venda e fi zeram mover o 
activo do sector para um número cada vez mais reduzido de re-
talhistas. Estes, à medida que vão ganhando dimensão tornam-
-se mais exigentes, tentam negociar ao máximo as margens de 
comercialização junto dos distribuidores e conseguem por vezes 
condições que lhes permitem gerar recursos e baixar os preços 
ao consumidor fi nal, fi cando ainda assim com grandes margens. 
As pequenas cadeias, assim como as lojas únicas, tiveram obri-
gatoriamente de se reestruturar e criar valor acrescentado. 

E como?

Entre outras variáveis, a mais importante é, sem dúvida, a quali-

dade do atendimento e a atmosfera que se cria na relação com 

os clientes. Ou seja, os recursos humanos, as suas competên-
cias e formação técnica. Na Perfumaria como na Cosmética, o co-
nhecimento do produto e as características técnicas específi cas 
de cada linha são fulcrais no aconselhamento. O consumidor, 

cada vez mais informado, atento e conhecedor da oferta, exi-

ge explicações concretas e fundamentadas, reconhecimento 

do seu estatuto social e potencialidades enquanto comprador. 
Quando entra numa perfumaria, este consumidor quer comprar 
«sonhos», beleza e conforto, aspira a uma imagem e só um 
conselheiro de beleza bem formado e preparado consegue per-
suadir e adequar o aconselhamento à satisfação da necessidade 
do cliente. Para isso, os cursos de formação específi cos para 

cada marca que se vende devem ser permanentes e com reci-

clagens regulares, senão o argumento de venda perde-se e não 
sustém o preço elevado dos produtos.
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Retalho tradicional da perfumaria 
e cosmética selectiva
– como navegar na instabilidade?
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As Vantagens do Retalho Tradicional face aos «Grandes»

Existem casos de sucesso de pequenas empresas que aposta-
ram na diferenciação, na imagem e na formação dos seus recur-
sos humanos, partilhando com estes os resultados e fi losofi a 

da organização.

Tenha em conta!

••  Diferenciação: um por todos e todos por um! ...

Ou seja: a marca passa a ser alimentada pela dinâmica que o 
grupo consegue trabalhando em equipa, sem que ninguém se 
sinta menosprezado e menos valorizado quanto a importância 
dentro do projecto. Deste modo, orientados na mesma direcção 
e conhecendo bem as regras do jogo, os profi ssionais produzem 
mais e melhor e trabalham com mais satisfação. E o pequeno 
retalho deve hoje explorar esta componente no seu expoente 
máximo. Porquê? Porque quando entramos numa loja que não 
uma grande superfície, esperamos encontrar um atendimento 

mais personalizado e poupar tempo e deslocações, entre cor-
redores ou esperas intermináveis por um responsável de secção 
que irá chegar não se sabe quando, apenas para comprarmos um 
produto do qual não dominamos as especifi cidades, e sobretudo 
quando nos sentimos perdidos perante os inúmeros produtos, 
aparentemente similares, que nos são apresentados em fi leiras 
compactas de prateleiras intermináveis.

Registe!

••  Atendimento personalizado: esclarece, apoia, poupa tempo e 

deslocações!

Quanto mais exi-
gente é um cliente, 
mais desvaloriza 
o preço e a oferta 
em troca de um acon-

selhamento pro-

fi ssional, credível 

e com pormenores 

que fazem a dife-

rença. E é aqui que 
se torna necessária a 
aposta na formação 
de quem atende: 
técnicas de vendas, 
abordagem ao cliente, cuidados 

Quando falamos sobre recursos humanos pensamos em pessoas, 
encaradas por vezes como máquinas ou simples instrumentos de 
trabalho que não necessitam de manutenção. Imagine-se um car-
ro conduzido sem se evitar buracos e sem cuidados como a mu-
dança de óleo, gasolina ou outros... seria o desastre da viagem... 
Também no trabalho a manutenção é vital, mas neste caso rela-
cionada com o factor humano. Fornecer os elementos necessários 
ao funcionamento e cumprimento dos objectivos de uma missão 
concerne um conjunto de factores que nem todos os líderes per-
cebem ou interiorizam na sua gestão de negócios e pessoas. É fá-
cil dirigir, comandar ou liderar pela hierarquia ou austeridade, mas 
é difícil saber fazê-lo sem que se dê por isso. Hoje já não se manda, 
gerem-se ambições, lideram-se projectos e motivam-se equipas.

O que mudou?

Com mais de 80% da nossa economia suportada por PME e estas 
nem sempre geridas por pessoas com as competências adequa-
das nas águas conturbadas que hoje se movimentam no mun-
do dos negócios, devemos parar para pensar e perceber onde 

estamos a falhar. Temos obrigação de aprender com os erros do 
passado e não insistir em agir como velhos do Restelo. A conso-
lidação de uma empresa ou marca só se consegue se houver ca-
pacidade para congregar todas as envolventes do negócio, sem 

esquecer o que nos motiva e o que motiva os outros.

Então, o que fazer para o sucesso? Uma breve lista de compro-
missos a assumir!

Defi nir a Missão
Perceber o que o Consumidor 
valoriza

Identifi car os Desafi os
Apostar na Formação
dos colaboradores

Saber gerir Motivações
Investir na Diferenciação
no atendimento

Identifi car os pontos fracos
da Concorrência

Tirar partido da Proximidade 
com o cliente

Saber saber, Saber fazer,
Saber ser Saber Comunicar

Pare! Pense!

•• Perceber onde estamos a falhar.

••  Conhecer o que nos motiva e o que motiva os outros.

••  Saber onde se encontram os nossos colaboradores e até 

onde querem chegar.

 desenvolvimento pessoal
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na mensagem verbal ou gestual... Se não investirmos na forma-
ção dos colaboradores, então estamos a desperdiçar os melho-
res trunfos que estão ao alcance do pequeno retalho. É uma 
questão de estratégia alternativa face à dimensão e cobertura 
de mercado das grandes cadeias. Mais: usar os pontos fracos da 
concorrência pode ser um dos factores críticos de sucesso, já que 
dotar os colaboradores de competências técnicas e apostar no 
desenvolvimento pessoal e profi ssional e criar boas condições 
de trabalho são condição sine qua non.
Ensinar e aprender: eis a melhor forma de as pessoas poderem 
superar as lacunas de uma organização em crescimento!

Invista!

••  O tudo está no pormenor!

••  Observar o que se passa à volta...

••  Formar, comunicar, informar!

E bastará? Não, não basta... Permanecer acessível e em contac-
to, reforçar a confi ança, pedir ajuda, orientar o rendimento e par-
tilhar a sua visão, devem ser a base da comunicação. Esta clarifi -
ca a visão da propriedade participativa como forma de construir 
relacionamentos dentro e para a empresa. Há que compreender 
que o acesso à informação pertinente é essencial para conse-
guir que uma tarefa se execute.

Partilhe!

• • O direito de saber é básico!

É preferível errar por partilhar informação em excesso do que 
correr o risco de deixar alguém na ignorância. Vem a propósito 
um breve episódio... Certo dia, numa loja, um cliente reclamava 
pela longa fi la de espera para pagar, enquanto dois funcionários 
limpavam prateleiras mantendo duas das caixas de pagamento 

fechadas. O funcionário respondeu que tinha recebido instruções 
para limpar tudo até ao fi nal do dia. O que com certeza não lhe 
foi dito é que seria para limpar tudo, apenas se não houvesse 

clientes e muito menos em espera. Esta resposta gerou tal in-
dignação nos restantes clientes que todos se manifestaram por 
escrito e o caso chegou à Administração. Mais tarde, dado o im-
pacto da reclamação, alguém teve de assumir responsabilidades 
e o processo concluiu-se com o despedimento do funcionário... 
Talvez não haja nada mais importante do que aprender e praticar 
a arte da comunicação.

Assuma!

••  A melhor receita para os outros aplica-se a nós!

Em jeito de conclusão... Através das sequentes perguntas pode-
mos conseguir respostas que nos levarão, com certeza, a me-
lhores resultados e a prosperar nos negócios do retalho, seja na 
perfumaria, na cosmética ou noutro.
••  O que faço importa a alguém?
••  Quais são e o que pretendem os meus clientes?
••  Os meus clientes mudaram de atitude? Como ir ao seu encontro?
••  O que esperam dos nossos funcionários? Será que estão téc-
nica e socialmente habilitados para a exigência do consumidor 
de hoje?
••  Será que compreendem a minha mensagem?
••  A minha presença aqui representa alguma riqueza para a mi-
nha vida e para a empresa?
É este exercício que devemos fazer para que cada pessoa encontre 
o seu sentido de existência dentro de uma empresa, independen-
temente da dimensão desta. E, quan-
do se trata do retalho tradicional, 
com uma imagem a defender e 
uma mensagem a transmitir, o 
mais importante é que os seus 
profi ssionais compreendam o 
contexto em que 
a sua empresa 
funciona, qual a 
sua fi losofi a de vida 
e missão, e que valor lhe 
criam e acrescentam.
«Reunir-se é um começo, perma-

necer juntos é um progresso, e 

trabalhar juntos é um sucesso.»

Henry Ford
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TENDÊNCIA 2
Energia solar em alta

A Masdar, empresa de Abu Dhabi especializada em ener-
gias renováveis e alternativas, juntou-se às europeias Total e 
Abengoa Solar para investir naquele que será o maior parque so-
lar de concentração do Mundo. O investimento previsto é de 600 
milhões de dólares (469 milhões de euros), sendo que a unida-
de terá capacidade para gerar 100 MW. O projecto, que começa a 
ser construído por esta altura, será composto por 769 espelhos e 
será capaz de alimentar energeticamente 62 mil residências em 
2012. Ainda assim, a unidade só conseguirá suprir uma pequena 
parte das necessidades do país, que se estima estarem fi xadas 
em 20 GW em 2020. Por sua vez, dos 7,4 GW de nova potência 
fotovoltaica instalada no ano passado em todo o Mundo, 5,8 GW 
são europeus. Os números constam do Relatório Anual da Situa-
ção do Sector Fotovoltaico, elaborado pelo Instituto de Energia do 
Centro Comum de Investigação (CCI) da Comissão Europeia (CE).
Ler mais em http://energiasrenovaveis.wordpress.com/2010/09
/03/abu-dhabi-recebe-maior-parque-solar-de-concentracao-do-
mundo/http://energiasrenovaveis.wordpress.com/2010/09/10/
europa-lidera-investimento-em-energia-solar/

Observatório eco-inovação

TENDÊNCIA 1
Novas baterias para carros eléctricos

As baterias dos veículos eléctricos ainda são de grande 
dimensão e caras. A Volvo espera encontrar uma solução para 
este problema por transformar os painéis da carroçaria em bate-
rias ultraleves. Em conjunto com o Imperial College, o construtor 
automóvel está a construir uma mistura compósita de fi bras de 
carbono e polímeros de resina que consegue armazenar energia 
e recarregar mais depressa do que as baterias tradicionais.
Saiba mais em http://www.fastcompany.com/1691563/volvo-
turning-car-body-panels-into-batteries?partner=rss&utm
_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fee
d%3A+fastcompany%2Fheadlines+%28Fast+Company+Headlin
es%29

Tendências em foco

 quiosque de novidades

Por: Ruben Eiras – Investigador em Capital Intelectual e Inovação no CAPP, ISCSP-UTL; reiras@gmail.com

TENDÊNCIA 3
Electricidade do ar

Alimentar casas e fábricas com electricidade proveniente 
directamente do ar pode ser possível: cientistas brasileiros resol-
veram um enigma científi co que durava há séculos sobre como 
a humidade na atmosfera se torna electricamente carregada, 
abrindo caminho para seu aproveitamento.
Imagine dispositivos capazes de captarem a electricidade do ar e 
usá-la para abastecer residências ou recarregar veículos eléctri-
cos, por exemplo. Da mesma forma que os painéis solares trans-
formam a luz do Sol em energia, estes painéis futurísticos poderão 
captar a electricidade do ar – a mesma electricidade que forma os 
relâmpagos – e direccioná-la de forma controlada para alimentar 
qualquer equipamento eléctrico, nas casas e nas indústrias.
Ler mais em http://ceramics.org/ceramictechtoday/tag/fernan 
do-galembeck/
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Banco 
de ideias verdes

Combustível automóvel produzido a partir de uísque

Um grupo de cientistas escoceses anunciou o regis-

to de um novo carburante biológico para automóveis 

produzido a partir de subprodutos do processo de 

destilação do uísque.
Saiba mais em http://feeds.tsf.pt/~r/TSF-Ultimas/~3/

fVzfJ2mGt6Y/story01.htm

Biocombustível de lamas de esgotos

Uma equipa de investigadores da Universidade 

do Nevada conseguiu criar um processo em que 

a lama de uma ETAR pode ser seca, transformada 

em pó, gasifi cada como biocombustível e depois 

queimada para gerar electricidade, podendo ser 

usada para operar o equipamento da estação de 

tratamento de águas. 

Saiba mais em http://cleantechnica.com/2010/

09/23/university-of-nevada-develops-biofuel-

from-sewage-sludge/

Moda sustentávelSe deseja estar a par das últimas novidades da 
moda sustentável, o Ecouterre é um óptimo sí-
tio Web para se tornar um greenfashionvictim. 
É possível ser trendy e amigo do ambiente, fa-
zendo a diferença pela positiva.Saiba mais em http://www.ecouterre.com/

Controlo do aquecimento

O engenheiro brasileiro João Luiz Florio desenvolveu 

um dispositivo electrónico de monitorização e con-

trolo que pode ser usado em todos os modelos resi-

denciais de aquecedores de água por energia solar. 

Baseado num microcontrolador, o sistema funciona 

automaticamente e permite ao utilizador obter água 

à temperatura e no tempo desejados, independen-

temente dos dias ensolarados, sendo possível obter 

um rendimento de até 30% a mais de água. 

Saiba mais em http://www.unicamp.br/unicamp/uni-

camp_hoje/ju/agosto2010/ju469_pag08.php



 quiosque de novidades
62  Out. Nov. Dez.  2010

Por: Nuno Gama de Oliveira Pinto – Investigador Coordenador. Conferencista e Consultor Sénior (UE/Team Europe – ESAI)

••  Supervisão Financeira vai Ser Reforçada

Os ministros das Finanças da União Europeia aprovaram a cria-
ção de um novo sistema de supervisão fi nanceira apoiando, des-
te modo, o acordo alcançado no Parlamento Europeu sobre esta 
matéria.
A reforma, agora aprovada, visa estabelecer uma nova base para 
a supervisão na Europa prevendo, nomeadamente, a criação de 
três novas autoridades europeias nas áreas da banca, mercados 
fi nanceiros e seguros.

• • Internet mais Segura

A Comissão Europeia considera que agora é mais seguro comprar 
produtos electrónicos através da Internet, depois de uma acção 
de fi scalização ter reduzido substancialmente os sites de venda 
que não cumpriam a legislação comunitária.
Segundo a Comissão, 84% dos sites que vendem produtos elec-
trónicos, como câmaras digitais e leitores de música pessoais, 
cumprem agora a legislação da União Europeia, contra apenas 
44% em 2009.

• • Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização Apoia 

Trabalhadores Portugueses

A Comissão Europeia aprovou uma candidatura de Portugal 
para assistência ao abrigo do Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização. A Comissão irá agora apresentar uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho com vista à mobilização dos re-
cursos fi nanceiros necessários. A subvenção de 2 405 671 euros 
destina-se a ajudar 839 trabalhadores que perderam o emprego 
com o encerramento da fábrica da Quimonda, em Vila do Conde.

••  Portugueses menos Empreendedores

51% dos cidadãos inquiridos em Portugal por um estudo realiza-
do pelo Eurobarómetro sobre empreendedorismo manifestaram 
ter vontade de trabalhar por conta própria.
A percentagem obtida está 6% acima da média comunitária, que 
se situa nos 45%, sendo, no entanto, claramente inferior aos níveis 
atingidos em anos anteriores – desceu 20% relativamente a 2002. 
Por outro lado, se nesse ano apenas 23% dos portugueses respon-
deram que preferiam ser trabalhadores por conta de outrem, nes-
te novo inquérito, realizado no passado mês de Dezembro, essa 
preferência foi manifestada por 39% dos inquiridos.

• • Polónia, Espanha e Portugal com mais Trabalhadores 

Contratados a Prazo

Portugal é o terceiro país da União Europeia (depois da Polónia e 
da Espanha) que apresenta a taxa mais elevada de trabalhadores 
contratados a prazo.
De acordo com os dados do Eurostat relativos a 2009, Portugal 
tem 22% da população empregada contratada a prazo, sendo 
apenas ultrapassado pela Polónia (com 26,5%) e pela Espanha 
(com 25,4%). A média obtida no conjunto da União Europeia é de 
13,5%, registando-se, no entanto, um nível mais elevado nos paí-
ses que integram a Zona Euro, 15,2%.

• • Maior Protecção para os Clientes Bancários

A Comissão Europeia propôs recentemente um conjunto de no-
vas regras para melhorar a protecção dos clientes dos bancos 
europeus, que incluem a redução para sete dias, face aos actuais 
três meses, do reembolso dos depositantes em caso de falência 
de um banco. A Comissão pretende ainda fi xar a garantia mínima 
de reembolso em 100 mil euros, montante que já se encontra em 
vigor em Portugal e que, assim, poderá também vir a ser adopta-
do por todos os Estados-membros da União Europeia.



COMO TER LUCRO E MUDAR O MUNDO

O marketing pode resumir-se numa palavra: relacionamentos.
As pessoas não querem que lhes vendam coisas; querem criar relacio-
namentos. Por isso, a questão fundamental que todas as empresas se 
deviam colocar é: «Que tipo de relacionamentos estamos a criar com os 
nossos clientes?»
O marketing tradicional baseava-se em vender produtos e serviços; a 
tarefa dos marketeers era criar – e satisfazer – necessidades. Tendo em 
conta que vivemos num mundo assolado pela «poluição publicitária», 
já não basta «promover» produtos. Com um mundo de consumidores 
cada vez mais informados e interligados, o relacionamento entre cliente 
e empresa já não é dominado por esta última.
Neste novo universo comercial, só um tipo de empresa pode ter garan-
tias de sucesso: aquela que é socialmente responsável. Ao longo da últi-
ma década, mesmo as empresas de maior sucesso têm descoberto que 
as boas práticas trazem bons resultados (fi nanceiros).
Em Como Ter Lucro e Mudar o Mundo – 10 Estratégias para Ganhar Di-
nheiro e Ajudar quem Precisa, dois especialistas dos nossos dias em em-
preendedorismo e marketing oferecem um guia prático para incorporar 
a responsabilidade nas estratégias de marketing da sua empresa.

A ARTE DE ESTUDAR

Estudar é a paixão de alguns e o pesadelo de muitos. O que talvez sur-
preenda uns e outros é a descoberta de uma «arte de estudar». Não é 
composta apenas por métodos ou truques, mas forma uma verdadeira 
arte, uma atitude de fundo perante a vida e a sabedoria.
A arte de estudar revela-se em duas funções primordiais, a instrução e 
a educação. A primeira forma a mente e capacidades dos estudantes, a 
segunda a sua personalidade e valores.
É essencial compreender que a arte de estudar só pode nascer de um 
fascínio por essa maravilha da civilização que é a escola, o «jardim do 
conhecimento». A escola é o local preparado com o melhor do espírito 
humano, fl ores, pomares, hortas e regatos de água cristalina, onde o 
estudante deambula, observa e desfruta, formando-se assim para a 
vida. É tão importante que esses anos sejam passados com arte!
Este livrinho, sem pretender ensinar nada, tem como único objectivo ins-
pirar todos os que estudam, alunos e professores de todos os graus de 
ensino, mas também literatos, diletantes e curiosos. Um lugar muito es-
pecial ocupam aqueles que mais precisam desta arte e que menos a con-
seguem vislumbrar: os cábulas. Porque a arte de estudar serve a todos.
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GESTÃO EMPRESARIAL

Uma gestão qualifi cada aumenta a capacidade competitiva das empre-
sas. É aos gestores que cumpre defi nir a visão, missão e objectivos, tra-
çar planos, obter recursos e aplicá-los da forma mais efi ciente e efi caz.
Muitos profi ssionais assumem funções de gestão à medida que avan-
çam na sua carreira, arcando com mais responsabilidades, liderando 
equipas e projectos e decidindo em que negócios actuar e em quais de-
sinvestir. É este o contexto global que torna os conhecimentos de ges-
tão empresarial imprescindíveis ao sucesso individual e empresarial.
Este livro faz uma abordagem geral à gestão empresarial. A gestão 
moderna, de empresas competitivas, requer a análise externa do meio 
envolvente e interna da empresa para a melhor acção estratégia quer 
no mercado nacional, quer internacional. Mas gerir envolve também 
pensar a melhor forma de organizar e estruturar, de seleccionar e li-
derar as pessoas, de promover a ética dos comportamentos e de agir 
no mercado através do marketing. Mais do que uma arte ou de senso 
comum, a gestão precisa de ser profi ssional e suportada em técnicas 
e instrumentos de planeamento e acção. Assim, este livro é dirigido a 
gestores e executivos das diferentes funções e aos profi ssionais que, 
sem formação de base em Gestão, precisam de decidir e actuar nas 
suas empresas. É também dedicado aos estudantes do ensino superior 
que prosseguem estudos nas áreas de Gestão, Marketing, Engenharia, 
Ciências e Humanidades e que procuram uma obra que lhes transmita 
o saber teórico-prático necessário a uma gestão efi caz.
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FERRAMENTAS DE APOIO À GESTÃO

Um livro conciso mas abrangente que fornece uma panóplia completa 
de ferramentas de gestão, desde a gestão do tempo até à resolução de 
problemas, desde o seis sigma até ao balanced scorecard.
Ideal para executivos muito ocupados, esta obra está estruturada numa 
forma fácil de ler, num formato compacto com descrições claras das 
ferramentas e de como as utilizar. Todas as ferramentas foram experi-
mentadas e testadas em situações reais por empresas reconhecidas 
internacionalmente.
São apresentadas mais de 90 ferramentas, como: desenvolvimento 
da marca, análise da concorrência, estilos de aprendizagem, normas 
de orientação para medições, gestão do risco, estratégia de atribuição 
de preços, brainstorming, análise do campo de forças, minimização de 
desperdício, roteiro, mapas de infl uência, histogramas, ciclo de melho-
ria, diagrama de fl uxo.
São igualmente apresentadas duas matrizes valiosas para poder identi-
fi car facilmente as ferramentas a utilizar em cada situação.
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