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Eles chega
ao topo e n
são doutor
nem engen
O dono do império Delta tem a 4ª classe. O patrão do grupo Luís 
O director-geral do gigante DHL só completou o sétimo ano do liceu. 
os únicos, num país onde 81 por cento dos empresários só chega até 
Texto Ana Rute Silva

capa
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ram 
ão 
es 
heiros
Simões vendia hortelã e salsa no Mercado da Ribeira. 

u. Não precisaram de licenciatura para ter sucesso. Não são 
ao 9º ano da escolaridade.
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É doutor 
ou enge-
n h e i r o? ” 
Do outro la-
do da linha 
telefónica, 
a assisten-
te de um se-
cretário de 

Estado dispara a pergunta com naturalidade. 
“É importante saber para não ofender”, justi-
fi ca. Chamar um engenheiro de doutor é uma 
ofensa. Não chamar doutor a um doutor tam-
bém. E, na redacção de um jornal, perdem-se 
cinco minutos de conversa a explicar que não 
há títulos, apenas nomes. Insistir em retirar o 
“Dr.” e o “Eng.” dá trabalho.

As abreviaturas do grau académico estão 
por toda a parte. Quando a Câmara de Cami-
nha publica anúncios na imprensa, o nome 
da presidente Júlia Paula Costa é antecedido 
de um “Drª”. Num documento do INE lê-se: 
para “esclarecimentos e confi rmação sobre o 
conteúdo da publicação apresentada contactar 
o técnico responsável Dr. António Marques”. E 
quando se é trabalhador por conta de outrem e 
um dia se decide criar um negócio, não é raro o 
banco passar a tratar o cliente por doutor. 

Mesmo não querendo, um empresário ou 
um gestor — seja de uma empresa privada ou de 
uma instituição pública — carrega a distinção 
social antes do nome próprio. É o tratamento 
base em qualquer primeiro contacto, um ges-
to de formalidade. Mas o tecido empresarial 
português não é feito de doutores nem de en-
genheiros. Pelo contrário. 

O economista Eugénio Rosa cita os dados 
mais recentes do INE. “Em 2008 a percenta-
gem de patrões com o ensino básico ou menos 
era de 81 por cento [79,6 por cento em 2003]”. 
Ao mesmo tempo, o número de trabalhadores 
com este nível de escolaridade atingia os 65 
por cento. Na União Europeia, a média é de 28 
por cento (50 por cento em Espanha). Apenas 
nove por cento dos empresários portugueses 
têm licenciatura, contra 18 por cento dos seus 
empregados. São 27 por cento na Europa e 28 
por cento em Espanha.

Relacionado com a qualifi cação, está o re-
trato de um tecido empresarial desenhado por 
micro e pequenas empresas. São 349.756 (não 
fi nanceiras), 85,6 por cento têm menos de dez 
trabalhadores e uma facturação anual que não 
ultrapassa os dois milhões de euros. 

“A forma como são organizados e utilizados 
os chamados factores produtivos depende mui-
to da capacidade, conhecimentos e compe-
tências do empresário. É evidente que estas 
competências estão muito condicionadas pelo 
seu nível de escolaridade”, analisa Eugénio Ro-
sa, atribuindo a culpa do atraso da economia 
muito ao “tipo de empresários que temos”.

António Saraiva, presidente da Confedera-
ção da Indústria Portuguesa (CIP) e, até agora, 
o único gestor que conseguiu chegar a admi-
nistrador do Grupo Mello sem ter licenciatura, 
lembra as excepções. “A maior parte são self-
made men, pessoas que subiram a pulso, mas 
que depois têm algumas necessidades. Não 
sabem ler balanços, por exemplo. Mas há os 
que, não tendo formação superior, têm em-
presas excelentes”. 

O presidente da CIP já se cansou de repetir 
que não é doutor. Insistem sempre em ofere-
cer-lhe o título, como se não fosse possível a 
alguém na posição dele — a voz dos patrões, do-
no da Metalúrgica Luso-Italiana que fabrica as 
torneiras Zenite —, não ter concluído o curso. A 
sua universidade foi outra. Parecida com a de 
Rui Nabeiro, que construiu o império da marca 
Delta a partir de Campo Maior com a quarta 
classe. Ou a de José Luís Simões, presidente do 
grupo de transporte e logística Luís Simões, 
que aprendeu lições de vida no Mercado da 
Ribeira enquanto vendia hortelã e salsa. 

Também Rodrigo Costa, o presidente da 
comissão executiva da Zon, nunca parou de 
estudar mas fê-lo fora das universidades. Tal 
como Américo Fernandes, que há 20 anos é 
director-geral da gigante DHL, com o antigo 
sétimo ano do liceu (lidera 900 trabalhadores), 
ou Álvaro Oliveira de Faria, director-geral do 
SAS Institute Software, que deixou o colégio 
militar e a universidade, vendeu jornais em 
Paris e regressou a Lisboa para encontrar o 
seu lugar. 

“Há pessoas que têm o mérito, a clarividên-
cia e a visão para poderem lançar negócios com 
grande sucesso e que sobrevivem ao longo da 
vida. Para ser um empresário de sucesso e com 
impacto positivo não é condição ter licencia-
tura”, defende Miguel Pina e Cunha, professor 
catedrático da Faculdade de Economia da No-
va. Exemplos não faltam, dos empreendedo-
res Américo Amorim e Joe Berardo, ao líder 
do BPI, Fernando Ulrich. Contudo, avisa, um 
projecto empresarial de grande envergadura 
“difi cilmente passará sem um nível grande de 
profi ssionalização”.

O método do bom senso
António Saraiva era olhado como um “perigoso 
sindicalista” quando regressou ao seu posto 
de trabalho na secção de planeamento dos 
escritórios da Lisnave. Deixou o furacão dos 
estaleiros da Margueira, em Cacilhas, depois 
de lutas políticas e sindicais que o levaram a 
um lugar na comissão de trabalhadores, nos 
anos escaldantes de um país a reconstruir ca-
minhos pós-revolução de Abril. 

Pouco tempo depois foi convidado a assu-
mir o lugar de director comercial da Metalúr-
gica Luso-Italiana, empresa também do Grupo 
Mello, que produzia as torneiras Zenite. Não 

lhe deram gabinete e teve de fazer o caminho 
“a pulso”, vencer a parede de desconfi ança. 
“As pessoas não me conheciam e a minha ida 
era encarada como um favor”. Trouxe a mo-
bília da Lisnave e trabalhou. “Aprendemos a 
não ter arrogâncias e sobrancerias. Razoabi-
lidade, bom senso e humildade”, resume. As 
lições que aprendeu não foram o resultado da 
experiência académica. 

António Saraiva teve uma infância feliz. Os 
pais casaram-se novos, com 16 e 14 anos, na 
quente e interior aldeia de Ervidel, hoje ro-
deada de girassóis e oliveiras. Em 1958 o pai 
deixou a profi ssão de aprendiz de sapateiro 
para rumar a Lisboa e trabalhar na GNR. A 
família instalou-se na zona do Miradouro de 
Santa Luzia e “o alentejano” envolveu-se nas 
guerras entre bairros, incluído nos “bandos 
de miudagem que inventavam brincadeiras”. 
O pai queria que fosse engenheiro. Ele só pen-
sava em brincar.

“Terminei a primária, fui para a preparatória 
Nuno Gonçalves e, mais tarde, para a Escola 
Industrial Machado Castro. A escolha da escola 
industrial foi por limitações fi nanceiras”. O 
começo de vida na capital foi duro. Viveu dos 
seis aos onze num quarto alugado com os pais. 
“Este aço de que me julgo feito foi calejado por 
esta experiência de vida. Era pobre em dinhei-
ro, mas com uma partilha e solidariedade de 
valores que me acompanharam sempre”.

Saiu da Machado Castro com 17 anos e um 
curso de serralheiro mecânico, e foi trabalhar 
na Lisnave, em Cacilhas, contra a vontade do 
pai. Libertou-se da caixa. “Era a Doca 13, a 
maior doca de reparação naval do mundo. Viví-
amos muito confi nados dentro de uma caixa e 
na Lisnave conseguíamos sair dela. Cada navio 
que vinha de lugares tão variados como o Brasil 
ou o Norte da Europa era um mundo novo”. 
O seu primeiro trabalho no estaleiro consistia 
em andar no fundo dos navios, no tanque dos 
petroleiros onde o crude é transportado. Uma 
massa consistente, preta. “O fato de macaco 
todo sujo, aqueles odores…”, recorda, como se 
sentisse ainda o cheiro forte. Dois anos depois 
foi convidado para a secção de planeamento, 
onde todo o estaleiro era analisado. 

Iniciou o serviço militar obrigatório nas Cal-
das da Rainha a escassos dias do 25 de Abril. 
Depois da revolução, António Saraiva foi eleito 
delegado do MFA e, assim, aos 20, começou 
a vida associativa. “Vi-me num mundo com-
pletamente diferente. Foram tempos de uma 
confusão…”. 

Reconhecerem nele características de lide-
rança, como nos tempos de criança quando 
encabeçava as brincadeiras no bairro. “As nos-
sas competências podem ser académicas ou de 
vida. Se nós na vida tivermos razoabilidade e 
bom senso, isso já é 80 por cento de qualquer 
acto de gestão”, repete. c
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António Saraiva, presidente da CIP
“Cheguei aqui devido ao bom senso. Tenho a 
cabeça arrumada, muito estruturada. Sou vítima do 
método. Às escuras, na minha casa, sei onde tenho 
tudo. A facilidade de comunicação também me deu 
capacidade de liderança. Não há universidade que nos 
dê estas características”
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Depois da tropa regressou à Lisnave, baró-
metro político a perder o brilho empresarial e 
a debater-se com salários em atraso. Até essa 
altura, acumulou o trabalho com a escola, sem-
pre no ensino industrial. As reformas educati-
vas obrigaram-no a ter de repetir a formação e 
decidiu traçar a universidade como objectivo. 
Aos 25 anos era aluno de Engenharia Mecânica 
no Instituto Superior Técnico. Quase se tornou 
engenheiro.

Ainda concluiu o segundo ano, mas envol-
veu-se na luta sindical e “a carga era eleva-
da”. Deixou a comissão de trabalhadores e 
regressou aos escritórios. “Fui o único sin-
dicalista da casa que regressou ao posto de 
trabalho”, garante. 

Já na Metalúrgica Luso-Italiana, visitou 
clientes de todo o país e apaixonou-se pela 
metalurgia ligeira. Aos 40 anos foi nomea-
do administrador, o único sem curso num 
meio de doutores e economistas. “Fiquei 
tão cheio de mim. Nunca pensei chegar a 
administrador. Fiquei surpreendido e isso 
também me deu vontade acrescida de mos-
trar que era capaz”.

Um dia recebeu a notícia de que Ludgero 
Marques, dono da concorrente Cifi al, estava 
interessado em comprar a metalúrgica. “Tive 
um calafrio. Encosto-me na cadeira e digo: ‘Eu 
também estou interessado’. Saiu-me”. Tornou-
se empresário, ainda hoje está a pagar a em-
presa pela operação de compra. 

António Saraiva, ex-presidente da Associa-
ção dos Industriais Metalúrgicos Metalome-
cânicos, foi eleito líder da CIP em Janeiro. 
Mais recentemente assumiu a voz da maior 
cúpula empresarial do país, a CIP — Confe-
deração Empresarial Portuguesa, resultado 
da fusão entre a CIP, a Associação Empre-
sarial de Portugal e a Associação Industrial 
Portuguesa.

“Cheguei aqui devido ao bom senso. Tenho 
a cabeça arrumada, muito estruturada. Sou 
vítima do método. Às escuras, na minha casa, 
sei onde tenho tudo. A facilidade de comu-
nicação também me deu capacidade de lide-
rança. Não há universidade que nos dê estas 
características”.

Com o tio Joaquim ao lado
A 225 quilómetros da sede da CIP, em Lisboa, 
está Rui Nabeiro, 79 anos, pai do Grupo Delta, 
sentado numa luminosa e moderna sala ao lado 
de Ana Pinto, responsável de comunicação, a 
quem trata por “Doutora Ana”. 

A nova geração familiar está a tomar con-
ta da empresa que fundou em Campo Maior 
graças ao seu tio Joaquim, homem audaz que 
sonhava e fazia. Rui Nabeiro, aliás, Comenda-
dor Rui Nabeiro, fez a quarta classe na terra 
onde nasceu e recorda, como se fosse hoje, 
a Dona Emília Ferreira e o António Joaquim 
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Oliveira, seus professores da primária.

“Era impossível continuar a estudar. Naquele 
tempo quem queria precisava de ajuda. Havia 
um colégio em Évora e o liceu em Portalegre, 
mas só quem podia alugar uma casa continua-
va. O pai não tinha condições”. Os cinco irmãos 
cumpriram a instrução primária e Rui Nabeiro 
fi cou com “bastante pena” de não continuar 
os estudos. Teria sido “maravilhoso”, confessa 
com o seu característico sorriso largo. O pai 
trabalhava arduamente na casa de um lavra-
dor médico e o patrão “sempre dava algumas 
condições”. Foi ele quem ajudou a mãe a ter 
uma pequena mercearia.

Em criança, Rui Nabeiro era o pronto-so-
corro, fazia tudo o que aparecia para juntar 
dinheiro e ajudar os pais. Ia “cheirando” o 
trabalho do tio e da mãe, passou uma adoles-
cência carregada de trabalho. “Não pensava 
ter um negócio mas há dentro de nós uma dis-
ponibilidade, o querer fazer, o querer atingir, 
estar disponível e pronto para tudo. São os 
alicerces da ambição”.

Quando a família se juntou ao negócio da 
torrefacção do café do seu tio Joaquim, a vi-
da já era razoável. Estava rodeado de pes-
soas empreendedoras. “O meu tio sonhava 
de noite e realizava de dia. Foi para os cafés 
porque em Espanha, quando era criança, 
viu que o produto ia de Portugal para lá ser 
transformado. Achou que podia fazê-lo em 
Portugal e foi assim que teve a primeira mar-
ca, a Cubana, que mais tarde vendeu”, re-
corda. Ainda hoje não há dia e hora em que 
não pense nele.

Nesses tempos, ainda não lidava com clien-
tes. O seu trabalho era dentro da fábrica, mas 
ele “cheirava, cheirava… andava perto”. Aos 
17 anos, assumiu o lugar do pai na torrefac-
ção. “O meu pai morreu e não foi nada fácil”. 
Vivia-se o pós-guerra Civil de Espanha e o co-
mércio estava de olhos virados para o outro 
lado da fronteira. “O café era o salva-vidas, o 
sustentáculo e o que nos iria dar o futuro. O 
tio acreditava e nós acreditávamos com ele”. 

Foi lá, na raia, na fronteira, “onde se caminha 
com os pés, um atrás do outro” que fez a sua 
universidade, a vender café em Espanha. Era 
preciso acreditar e fazer. O que interessava era 
chegar primeiro.

“Uma universidade forte é saber como tratar 
bem os outros. O comércio é feito de amigos e 
no meu dia-a-dia sempre que posso reforço a 
amizade com alguém. Porque nos tempos em 
que caminhava nessas áreas só com a força 
da amizade as pessoas tinham respeito. Hoje 
é a mesma coisa. É preciso chegar mais cedo, 
não ter horas para dormir nem deitar”. Rui 
Nabeiro queria estar de regresso quando a 
concorrência chegava. 

Em 1961 deixou a Torrefacção Camelo e de-
cidiu criar a sua própria empresa, dividindo 
o capital entre si, a mulher e os dois fi lhos. 
Nasceu a marca Delta, hoje líder de mercado, 
seguindo a fi losofi a de que cada cliente é um 
amigo. A proximidade é estratégica.

“Nunca pensei em tirar um curso [ou con-
tinuar a estudar] porque não tive tempo. Mas 
tinha a ambição de o fazer. Leio tudo o que 
posso, sou eu que faço os meus papéis quando 
me dirijo ao meu pessoal. Se fosse hoje, mes-
mo com sacrifício teria feito um curso. Não há 
desculpa para não o ter feito”.

Rui Nabeiro esteve sempre ocupado, é um 
entusiasta. Os fi lhos juntaram-se ao negócio 
e acabaram também por não terminar as li-
cenciaturas. O essencial, diz, é a vontade de 
fazer. “Precisamos também de encaminhar as 
pessoas, porque nem todos tiveram um tio ou 
um pai. Nem todos têm um amigo e é preci-
so pôr os meios em cima da mesa. Qualquer 
jovem tem capacidade. Há que procurar o tal 
pai, ser corajoso, trabalhar”.

Quando precisa de recrutar, pensa em al-
guém com formação. No dia em que conver-
sou com a Pública tinha estado a avaliar dois 
currículos: um com licenciatura, outro sem. 
“O que não tinha era mais experiente. Se as 
pessoas têm êxito é porque alguém as deixou 
caminhar. Na nossa casa temos vários técnicos 

de contas que não são formados, mas recebe-
ram formação aqui”.

Ética do trabalho
A dedicação ao trabalho de Rui Nabeiro (que 
gosta que o tratem por Sr. Rui) é comum a Jo-
sé Luís Simões, 59 anos e presidente da Luís 
Simões, grupo de dez empresas com negócios 
no sector dos transportes e logística e que gere 
500 rotas diárias ente Portugal e Espanha. O 
pai, Fernando Luís Simões e a mãe, Delfi na 
Rosa Simões, compraram a primeira camio-
neta e arrancaram com o negócio em 1948. 
A gestão está hoje nas mãos dos três fi lhos do 
casal Leonel, José e Jorge.

“Nos anos 50, Portugal era um país muito 
diferente. Era normal trabalharmos no campo 
e era assim que éramos educados. As famílias 
pagavam para os fi lhos terem um emprego 
quando saíssem da quarta classe e alguém os 
ensinasse a ser serralheiro ou carpinteiro”, 
conta José Luís Simões. A aldeia de Moninhos, 
Loures, (onde ainda hoje é a sede da empresa) 
isolava-se a cada Inverno. “A escola fi cava a um 
quilómetro e meio de distância e íamos a pé, 
atravessando um pinhal muitas vezes ainda de 
noite”, recorda. 

José Luís Simões não sabia o que queria ser 
quando fosse grande. Admite que sempre teve 
ambições curtas, no sentido do imediato, do 
curto prazo. O que queria era ser “qualquer 
coisa num futuro próximo”. Se tinha uma tare-
fa em mãos, queria fazê-la e bem. Naquele mo-
mento. Se ninguém sabia fazer contabilidade, 
ele estudava. Se era preciso fazer instalações 
eléctricas, ele aprendia electrotécnica.

Isabel, a professora primária, tentou con-
vencer o pai a deixá-lo continuar a estudar e 
fazer o exame de admissão ao liceu. “O meu pai 
disse-me ‘Não, não vais’, com uma frieza que 
não lhe perdoei durante 30 anos”. Aos poucos 
foi aceitando a decisão. Na aldeia, três quartos 
dos habitantes eram analfabetos, havia mais 
vacas e ovelhas do que pessoas e continuar 
os estudos era o mesmo que romper laços. 

Rodrigo Costa, presidente da comissão 
executiva da Zon 
“Felizmente, ao longo da minha vida tive a sorte 
de ter trabalhado em empresas que me permitiram 
provar que o tema da licenciatura não era assim tão 
crítico em relação ao sucesso”
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José Luís Simões, presidente do grupo Luís Simões 
“Estudei muita coisa do ponto de vista técnico e 
quanto mais conhecia, mais sentia falta da base da 
matemática, da gramática, das ciências. Via pessoas 
que conseguiam perceber aquilo em duas horas; eu 
precisava de dois dias”

Rui Nabeiro, fundador  do grupo Delta
“Nunca pensei em tirar um curso [ou continuar a 
estudar] porque não tive tempo. Mas tinha a ambição 
de o fazer. Leio tudo o que posso. Se fosse hoje, mesmo 
com sacrifício teria feito um curso. Não há desculpa 
para não o ter feito”
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Álvaro Oliveira de Faria, director-geral do SAS 
“Um curso universitário não é sufi ciente para se 
ser bom profi ssional ou gestor, mas ajuda a ter 
metodologias de aprendizagem”, defende. Manter 
sempre vivo o sentido de “urgência e adaptabilidade” 
é mais importante
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“O meu pai disse-me isto com grande dureza. 
‘Olha à tua volta e vê todos os que foram es-
tudar. Ou se perderam ou perderam a família 
e eu não quero que vocês se percam. Quando 
tiverem capacidade de entendimento eu cá 
estarei para vos apoiar’”, diz, citando de cor.

Da escola saltou para a mercearia da aldeia 
e, depois, para o Mercado da Ribeira onde a 
família liderava nas vendas de salsa e hortelã. 
Foi lá que lidou pela primeira vez com negocia-
ção de preços e aprendeu muito sobre relações 
humanas. “O bem e o mal, o sim e o não. É tudo 
muito claro, não há cinzentos”.

Aos 18 anos foi chamado ao escritório. A em-
presa já era regional, transportava hortaliças 
para os mercados, cereais a granel e havia ain-
da outros negócios como a exploração suína 
ou a venda de materiais de construção. José 
Luís Simões pensou muitas vezes na escola. 
“Irritava-me profundamente quando queria 
fazer as coisas e não sabia. Estudei muita coisa 
do ponto de vista técnico e quanto mais conhe-
cia, mais sentia falta da base da matemática, 
da gramática, das ciências. Via pessoas que 
conseguiam perceber aquilo em duas horas; 
eu precisava de dois dias”.

Quando os irmãos lhe fi zeram formalmente 
a proposta de assumir a presidência do grupo, 
quis estudar primeiro. Fez um curso de Alta 
Direcção de Empresa na AESE, também pas-
sou pelo ISCTE para se debruçar sobre gestão 
estratégica. “Nos tempos em que vivemos, ter 
uma licenciatura não chega. É preciso muitíssi-
mo mais. Ir para a universidade só aumenta a 
nossa capacidade de aprendizagem”, defende. 
Por isso, hoje, os critérios para um membro 
da família conseguir chegar ao topo na Luís 
Simões são duros. Só quem tem curso supe-
rior, Master in Business Administration (MBA) 
e experiência de três a quatro anos numa em-
presa externa pode sentar-se num cargo de 
direcção.

À sua volta, procura ter pessoas que saibam 
mais do que ele. E quando olha para as esta-
tísticas sobre a escolaridade dos empresários 
pergunta-se onde estarão os que estudaram 
e têm veia de empreendedor. “O empresário 
aprende na tentativa e erro como na Idade da 
Pedra”, lamenta. Nunca sentiu difi culdades em 
negociar com clientes por não ter canudo. E 
sente-se bem quando o tratam por José Luís, 
sem abreviaturas ou títulos pelo meio.

O pragmatismo da gestão
Ao contrário do que se passa com os empresá-
rios — que decidem os destinos do seu negócio 
— os gestores são escolhidos pelos accionistas 
para fazer crescer a empresa. A qualifi cação 
profi ssional destes quadros é, por isso, mais 
elevada. Quando recrutam, as empresas ele-
gem quem exibe qualifi cações de topo.

No ano lectivo de 2008/2009 saíram quase 

30 mil estudantes dos cursos de gestão, mas as 
ciências empresariais também são a área com 
mais diplomados desempregados. A entrada 
no mercado de trabalho é feroz e a competição 
pelos melhores desenrola-se no palco global, 
com regras diferentes das de há 30 anos. 

“Não posso dizer que não ter licenciatura me 
tenha criado grandes difi culdades na minha 
evolução profi ssional”, admite Rodrigo Costa, 
50 anos. O presidente da comissão executiva 
da Zon tentou conciliar os estudos com o tra-
balho mas a exigência na área de sistemas in-
formáticos, onde começou, era grande. “Para 
quem como eu levava a actividade a sério, não 
sobrava tempo. Entre ir a uma aula ou fi car 
mais duas ou três no escritório, preferia fi car 
no escritório”. 

A sala de reuniões na sede da Zon, em Lis-
boa, é pequena de mais para a gigante mesa de 
madeira que a ocupa. Rodrigo Costa recorda 
o seu percurso de forma pragmática. O que o 
preocupou ao longo dos anos que iam passan-
do era perder alguma oportunidade de traba-
lho por não ter o canudo. Não porque achasse 
que precisava de aprender mais num mundo 
académico. O medo era ter a experiência certa, 
mas não o currículo certo. Foi sorte, empenho 
e sobretudo muito trabalho, diz. Na hora de 
o escolher para montar uma subsidiária em 
Portugal, a Microsoft não quis saber se era ou 
não licenciado.

“Se tivesse ido para a universidade teria ido 
para geologia. Mas sempre achei graça aos 
computadores. Na década de 70 apareceram 
os primeiros supercomputadores e o termo 
‘informática’ era muito fascinante e atractivo”, 
recorda. Terminou o sétimo e último ano no 
Liceu de Almada no confuso pós-25 de Abril, 
quando os exames de admissão à universidade 
tinham acabado de ser extintos. “Inscrevi-me 
no propedêutico, apanhei a reforma do ensino 
e esse ano vestibular deixou-me decepciona-
do. Optei por fazer um curso de programação 
de computadores na NCR”. O pai, gestor na 
Agência Abreu, e a mãe, enfermeira, não se 
opuseram. “O meu pai como é óbvio sempre 
achou que não ter licenciatura poderia ser um 
handicap na evolução profi ssional, mas a in-
formática é um pouco a excepção”. 

Rodrigo Costa apaixonou-se pela área. Tra-
balhava dia e noite a resolver problemas e en-
contrar soluções. Era quase como “fazer uma 
obra de arte a solo”. Assim que terminou o 
curso teve três propostas de trabalho e optou 
por se estrear na Nogueira Informática, onde 
entrou como programador e analista de siste-
mas em 1979, a ganhar 10.800 escudos. Não era 
o primeiro dinheiro que ganhava. “Trabalhava 
sempre no Verão. Fui pescador na Costa de 
Caparica durante as férias”. 

Foi no mundo tecnológico que aprendeu a 
gerir, conhecendo os sistemas próprios das 

remunerações, recursos humanos, contabili-
dade, planeamento ou controlo, ferramentas 
que, mais tardem usou como gestor. Em 1982 
comprou a empresa juntamente com um grupo 
de trabalhadores. “Na altura [esta operação] 
não se chamava Management Buy Out, chama-
va-se ‘ou fi camos com a empresa, ou fi camos 
sem emprego’”, ironiza. Tornou-se accionista. 
Quatro anos depois, vendeu a participação e 
dedicou-se às lojas de decoração Intério (hoje 
Villeroy & Boch), depois de ter sido desafi a-
do por amigos. Acumulava com consultoria 
na Agência Abreu. Regressou ao mundo dos 
sistemas de informação já em fi nais de 80, na 
Prológica, onde chegou a director-geral ad-
junto. Depois, apareceu o inesperado convite 
da Microsoft.

“Tinha decidido parar. Achei que precisava 
de fazer algo diferente e estava na fase de re-
fl exão quando um head hunter me contactou. 
A proposta era trabalhar na Microsoft Espa-
nha sendo residente em Portugal. Eu disse 
que não”. Seguiu-se um longo namoro, que 
durou meses, até que o director para a Eu-
ropa do gigante da informática fundado por 
Bill Gates (que deixou Harvard para se dedicar 
totalmente a este projecto) decidiu fi nalmente 
abrir um escritório em Lisboa. “Fui o primeiro 
empregado e trabalhei sozinho praticamente 
durante um ano. Quando saí já eram mais de 
200 trabalhadores”.

Rodrigo Costa estudou à noite em duas uni-
versidades privadas mas acabou por não ter 
tempo. “Não é um estigma. É uma questão 
muito prática, uma barreira que poderia não 
ter sido transponível. Felizmente, ao longo da 
minha vida tive a sorte de ter trabalhado em 
empresas que me permitiram aprender, desen-
volver, e provar que o tema da licenciatura não 
era assim tão crítico em relação ao sucesso da 
operação que estava a gerir”. 

À luz de 2010, as coisas teriam sido diferen-
tes. O mundo mudou e o número de licencia-
dos também. “Ao fi m de dois ou três anos, os 
alunos estão a trabalhar com a qualidade das 
pessoas que têm sete ou oito anos de experi-
ência”, diz. 

Se tivesse optado por estudar, teria até es-
colhido geologia. “Possivelmente seria uma 
carreira diferente. Não estaria, com certeza, 
nos cartazes do Bloco de Esquerda por toda 
a Lisboa”, atira. A sua cara recortada lá está, 
ao pé da de outros gestores das 20 maiores 
empresas cotadas na Bolsa de Lisboa, devido 
ao salário de largos milhares de euros que con-
quistaram. Com ou sem canudo.

À semelhança de Rodrigo Costa, também 
foi por causa da informática que Álvaro Oli-
veira de Faria, 63 anos, acabou por nunca se 
licenciar. O director-geral da tecnológica SAS 
Institute Software não seguiu as recomenda-
ções dos pais, que lhe anteviam um futuro c
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como engenheiro aeronáutico. Tinha todos os 
caminhos abertos para entrar na universidade, 
mas não foi essa a sua opção. 

Os primeiros anos de escola foram em Ango-
la, saltitando entre Luanda, Benguela e Lobito 
devido ao trabalho do pai como gerente do 
banco nacional. Quando tinha dez anos, re-
gressou a Lisboa com a mãe. Entrou no Colégio 
Militar e a mudança foi perturbadora. “O meu 
ingresso foi um erro do ponto de vista táctico. 
Quando me entregaram os lençóis e me disse-
ram para fazer a cama eu tive um fl ash. Nunca 
tinha reparado que a cama se fazia. Em casa, 
aparecia tudo feito”.

No quinto ano pressionou os pais, ameaçou 
chumbar as vezes que fossem necessárias até 
ser expulso. Queria sair e conseguiu. Fez o 
resto do liceu “lá fora”, mas não sabia o que 
queria ser. “Nunca fui impelido a sentir e di-
zer ‘eu quero ser’. Não tinha ideias sólidas”. 
Faltava-lhe uma disciplina para terminar o sé-
timo ano e a mãe arranjou-lhe um emprego 
como desenhador na Câmara de Lisboa, que 
acumulava com os estudos. 

Chegou a altura de cumprir o serviço militar. 
Os pais decidiram que um regresso a Angola 
era mais seguro, a família estava lá. Com 19 
anos regressou, e no dia em que aterrou rece-
beu a notícia da morte do pai, que tinha per-
manecido naquele país. “Senti que a vida me 
estava a dizer alguma coisa. Decidi procurar 
emprego, tornar-me independente e entrei 
na Gulf Oil Company graças à experiência que 
tinha tido no desenho. Trabalhei durante dois 
anos e cheguei a desenhador sénior. Não fosse 
a tropa e teria ido aos Estados Unidos fazer 
um curso de especialização em desenho de 
estruturas petrolíferas”. 

Quando terminou o serviço militar decidiu 
rumar a França. Encontrou amigos e vendeu 
jornais na rua para gastar o mínimo possível 
das suas economias. “Foi a minha primeira 

experiência comercial. Os pontos estratégicos 
de venda eram junto aos semáforos porque 
quando o sinal fi cava vermelho as pessoas já 
não esperavam pelo troco”. Seis meses depois, 
e sem ter conseguido visto de trabalho, retor-
nou a Lisboa.

Trabalhou em part-time num atelier de arqui-
tectura e, com 26 anos, decidiu matricular-se 
num curso de informática, com duração de 
12 meses. Também se inscreveu no Instituto 
Comercial de Lisboa. Respondeu a um anúncio 
de emprego e foi admitido no departamento 
de informática do Banco Borges e Irmão co-
mo analista.

Álvaro Oliveira de Faria passou 17 anos na 
empresa e chegou a chefe de equipa. Aos 40 foi 
convidado para ingressar na Unicre. Mais tar-
de passou pela Promosoft e, em 1991, o grupo 
SAS convidou-o a lançar uma subsidiária em 
Portugal, proposta que recusou por achar que 
não tinha “maturidade comercial sufi ciente”. 
Dois anos depois, decidiu aceitar o desafi o e 
hoje é o director-geral desta multinacional de 
software, onde ninguém se trata por “doutor”. 
Toda a equipa da direcção, excepto ele, é li-
cenciada. 

“Um curso universitário não é sufi ciente pa-
ra se ser bom profi ssional ou gestor, mas ajuda 
a ter metodologias de aprendizagem”, defen-
de. Manter sempre vivo o sentido de “urgência 
e adaptabilidade” é mais importante.

Mostrar trabalho feito
Américo Fernandes, director-geral da DHL, 
ocupa o mesmo cargo desde 1990 com o sétimo 
ano do liceu e muitos cursos de especialização 
e formação pelo meio. Não sendo impossível, 
hoje só com muita (muita) sorte um jovem es-
tafeta poderia conquistar a mesma posição. 

O escritório no Parque das Nações ainda 
cheira a novo. Há paredes brancas, chão cor 
de cinza e portas que deslizam. Vêem-se pen-

durados nos corredores pares de porta-chaves 
de metal, pesados e dourados. Natural de Boti-
cas, Américo Fernandes, 59 anos, explica que 
quando os membros da empresa (como gosta 
de se referir aos trabalhadores) vão fumar le-
vam uma barra consigo. Assim é possível saber 
quantas pessoas estão fora do edifício.

Na sua sala com vista para o Tejo, simples e 
espartana, recorda que se inscreveu na Força 
Aérea (FA) porque “não havia grandes condi-
ções para ir para a universidade”. Ir para a FA 
“era uma forma de sairmos do interior do país, 
uma fuga. Estive lá dez meses mas não tinha 
jeito para ser piloto e chumbei no curso.”

Rumou para o Exército e cumpriu o serviço 
militar em Moçambique. De volta a Portugal, 
decidiu emigrar para o Canadá. “Tive muitos 
empregos. Trabalhei numa fundição de fer-
ro, no Verão andei a apanhar pepino naqueles 
campos bonitos, nas cidades do sul do Ontário 
e dormia lá nos armazéns. Na altura a minha 
ambição era ser independente, crescer e ar-
ranjar um modo de vida”.

Mas não foi no Canadá que encontrou em-
prego certo. Em Lisboa reencontrou amigos da 
tropa que o incentivaram a fi car pela capital. Os 
contactos valeram-lhe um trabalho na Dun & 
Bradstreet, hoje Informa D&B. A sua primeira 
tarefa foi avaliar as empresas e obter informa-
ções fi nanceiras. Mais tarde, tornou-se vende-
dor no departamento de marketing. “Falava 
inglês e nesse tempo não era tão vulgar. Gostei 
muito, deu-me uma boa visão sobre o país”.

Chegou a director de vendas até que uma 
empresa de recrutamento o “caçou” para a 
DHL, onde trabalhavam 20 pessoas numa sala 
pouco maior do que o seu actual gabinete. “O 
meu trabalho foi apreciado, fruto do conhe-
cimento que tinha do mercado. A empresa 
cresceu muito e, em 1990, assumi o cargo de 
director-geral. Sou o mais antigo director-geral 
da Europa”.

Américo Fernandes, director-geral da DHL
“Considero uma falha não ter feito curso, mas tive 
sempre uma vida muito envolvida com a empresa, 
com muitas viagens. Sou muito disciplinado e isso 
é fundamental para o sucesso. Não sou orientado 
para as horas de trabalho, sou orientado para 
objectivos e resultados”

c
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Américo Amorim, dono do grupo Amorim
Joe Berardo,  investidor
Fernando Ulrich, presidente do BPI
Exemplos do que o professor catedrático Miguel Pina 
e Cunha defi ne como pessoas que, sem licenciatura, 
tiveram “o mérito, a clarividência e a visão” para 
lançarem negócios com grande sucesso e longevidade
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O convite partiu do responsável europeu da 

multinacional. Disse-lhe: “Vais candidatar-te ao 
lugar, está bem?”. Ele aceitou e foi o escolhido 
entre três. Entretanto, concluiu o Programa 
de Alta Direcção de Empresas na AESE/IESE 
e tem no currículo o curso para executivos da 
prestigiada Wharton School. 

“Considero uma falha não ter feito curso, 
mas tive sempre uma vida muito envolvida com 
a empresa, com muitas viagens. Sou muito dis-
ciplinado e isso é fundamental para o sucesso. 
Não sou orientado para as horas de trabalho, 
sou orientado para objectivos e resultados”.

Apesar do seu próprio exemplo, admite que 
as hipóteses de progressão são menores para 
quem não tem canudo. Mas acredita que é pos-
sível. São as tais excepções à regra. “O nosso 
director de operações de Angola começou co-
mo estafeta”, exemplifi ca. Américo Fernandes 
repete que o importante “é a linguagem dos 
resultados — a pessoa apresenta resultados e 
não desculpas, quer tenha ou não estado na 
universidade”.

Empresários na escola
A mudança geracional entre os portugueses 
que lideram negócios vai mudar o perfi l dos 
gestores. Francisco Costa Pereira, professor 
na Escola Superior de Comunicação Social e 
autor do livro Representação Social do Empre-
sário acredita que é inevitável. Acabarão por 
acompanhar o resto do mundo quanto à qua-
lifi cação académica. 

“Casos como o de Rui Nabeiro são singulares 
e não contam para as estatísticas. A maioria 
está abaixo da escolaridade mínima e tem di-
fi culdade em ter visão de médio e longo prazo, 
reproduzem modelos que vêem em feiras e 
inovam pouco”, sustenta. 

Há “algumas falhas” nas ofertas de formação 
específi ca para este público, admite António 
Saraiva, o presidente da CIP. “Não vamos sobre-
viver neste mundo sem produtos inovadores, 
sem visão, se continuarmos a vender para a 
nossa rua”, alerta, dando como bom exemplo 
o programa Iniciativa Formação para Empresá-
rios, que em Setembro tem como meta colocar 
quatro mil gestores nos bancos da escola. 

Devido às baixas qualifi cações, o Ministé-
rio do Trabalho e cerca de onze instituições e 
associações patronais juntaram-se para pen-
sar numa formação à medida, que pode ser 
creditada no percurso de qualifi cação escolar 
(Novas Oportunidades) ou valer créditos no 
ensino superior de gestão. A medida, com um 
investimento de 20 milhões de euros, vigora 
até Junho do próximo ano e ainda não se sabe 
se terá continuidade. 

“Têm existido programas de formação para 
gestores mas com este tipo de enquadramento é 
a primeira vez. Vem no seguimento de um com-
promisso assumido no Acordo para a Reforma 

de Formação Profi ssional”, esclarece Alexandra 
Figueiredo, adjunta do Secretário de Estado do 
Emprego e da Formação Profi ssional.

O grupo de trabalho que concebeu a medida 
desenhou dois tipos de formação em “compe-
tências de gestão” para empresários das micro 
e pequenas empresas:  o nível base para quem 
não tem o ensino secundário, e nível avançado 
para quem o 11º ano ou mais. Cabe às associa-
ções empresariais cativar os alunos para as 
aulas que duram, no máximo oito meses. Li-
derança e organização do trabalho, estratégia, 
e instrumentos de apoio à gestão são alguns 
dos conteúdos. 

“A formação não tira o mérito à compe-
tência que os empresários já têm. Mas essa 
competência também pode vir da formação. 
Pode desenvolver capacidade de risco e o es-
pírito empreendedor”, sustenta Alexandra 
Figueiredo.

Nas deslocações que já fez pelo país, Rui 
Fiolhais, gestor do Programa Operacional Po-
tencial Humano (POPH) — que comparticipa 
fi nanceiramente a Iniciativa Formação para 
Empresários — tenta captar a atenção dos em-
preendedores para os perigos da “desqualifi -
cação”. “Não permite ver o que está à nossa 
volta. A qualifi cação permite parcerias com os 
outros”, diz. Há desculpas típicas que servem 
para justifi car a ausência de formação. Como o 
“agora não”, o “isso é para os outros”, o “não 
tenho tempo” ou ainda o “é caro”. A diferença 
é “dizer agora sim”. 

“Não é preciso uma licenciatura para domi-
narem os instrumentos de gestão, mas têm de 
os dominar para fazer um plano de negócios, 
ou ler estatísticas. Caso contrário, fá-lo-ão por 
intuição”. Chegar ao nível óptimo de qualifi ca-
ção em todo o país levará décadas, mas esse 
passo é crucial para que se criem “empresas 
com mais qualidade”, defende. 

Necessidade social
A baixa escolaridade convive com a sobre-
valorização dos graus académicos. Todos os 
dias empresários e gestores sem licenciatura 
perdem tempo a desfazer equívocos, numa 
sociedade que se habituou a considerar os li-
cenciados especiais. 

“As pessoas não admitem que estejamos em 
determinados lugares sem sermos doutores 
ou engenheiros. Cansei-me de dizer que não 
sou doutor e já me curei, libertei-me, dessa 
necessidade social”, diz António Saraiva, que 
explica o “estigma” pela herança dos tempos 
em que passar nos portões da universidade era 
só para alguns. “Esse mundo onde os que lá 
chegavam eram fi lhos de famílias [com poder 
económico] ou tinham ajudas acabou. Hoje 
um ferrador até ganha mais do que um quadro 
médio de uma empresa”, ironiza. Miguel Pina 
e Cunha também observa essa visão elitista 

generalizada, que encara a educação superior 
como um fenómeno escasso. E espera que, à 
medida que os graus se tornem vulgares, os 
títulos deixem de ter importância. 

Mas há factores culturais a ter em conta. 
Francisco Costa Pereira cita os estudos do so-
ciólogo holandês Geert Hofstede para dizer 
que “em Portugal há uma distância hierárquica 
elevada”. “Temos reverência pela autoridade, 
pelo poder, e difi culdade em despir essa capa. 
Numa empresa, a estrutura ainda é rígida e há 
um diálogo difícil entre os vários níveis hierár-
quicos”, explica. Utilizar distinções e títulos no 
tratamento pessoal é acentuar e reconhecer 
essa distância.

Eugénio Rosa avança com outra explicação. 
“Em Portugal ganha-se mais pelo facto de se ter 
licenciatura, independentemente das qualifi -
cações”, aponta. Citando um estudo da Orga-
nização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), diz que a remuneração de 
um trabalhador com o ensino superior é 1,95 
vezes superior à de um com o ensino secun-
dário. Em Espanha é 1,55 vezes mais; a média 
da OCDE está nos 1,64.

Os gestores sem canudo não gostam de títu-
los. Américo Fernandes admite que se sente 
mal quando lhe chamam de “doutor” e já de-
sistiu de dizer ao empregado do restaurante 
onde vai todos os dias para não se dirigir a ele 
nesses termos. 

O título não faz a pessoa, diz Rui Nabeiro, que 
passou a ser tratado por “Senhor Comendador” 
depois de ter sido condecorado pelo Presidente 
da República. É sem acessórios e atrelados que 
mais gosta de ser tratado. E defende que devia 
ser como em Espanha, onde é o nome próprio 
que impera. “É mais saudável”.

Rodrigo Costa garante que no meio onde se 
move já não há uma obsessão cega pelo “dou-
tor” e o “engenheiro”. “Às vezes sou convida-
do para falar em conferências onde todos têm 
mais formação do que eu. Por não me quere-
rem ofender, passam todos a ser referidos pelo 
nome. Isso é divertido”. Contudo, também já 
lhe aconteceu não ser convidado por não ter 
licenciatura. “Vivo bem com isso. Gosto da re-
putação que tenho, não sou uma pessoa de 
grandes confusões e polémicas nem tenho ne-
nhuma difi culdade em assumir o que sou”.
Na sala de reuniões da Luís Simões, forrada a 
madeira e onde se destaca o retrato pintado dos 
fundadores do negócio, José Luís Simões vai di-
zendo que há alguns “psicopatas que precisam 
que lhes chamemos doutor”. Há ainda outros a 
quem os títulos fi cam bem, parecem colar-se à 
pele. “Temos um senhor na empresa há 50 anos 
e toda a gente o trata por engenheiro. A verdade 
é que o título lhe fi ca bem. Ele é a fi gura do enge-
nheiro”. Interessa saber se tem curso? a

ana.silva@publico.pt
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