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O debate com os
alunos e Deans
Vistas curtas não deixam
a economia ir mais longe
O Negócios juntou os alunos de seis business school
e os respetivos “Deans” para refletirem sobre a
forma de pôr a economia portuguesa a crescer mais.
Num ponto todos tiveram de acordo, falta o motor
das mudanças estruturais que são capazes de tornar
o país mais competitivo.

44 QUARTA-FEIRA 29 MAI 2019
|
|

ESPECIAL 16.º ANIVERSÁRIO
Xxxxxxxxxxxxxxxx

O DEBATE

O edifício do Millennium BCP na rua Augusta acolheu o debate sobre as ideias dos alunos com os professores e os reitores.

Vistas curtas não deixam
a economia ir mais longe
Demasiado focada no hoje e pouco no amanhã. É assim que os professores e alunos de economia descrevem
a mentalidade portuguesa que impede o avanço da economia. Falta o motor das mudanças estruturais
que são capazes de tornar o país mais competitivo e, a partir daí, acelerar o crescimento.
TIAGO VARZIM tiagovarzim@negocios.pt FILOMENA LANÇA filomenalanca@negocios.pt ANDRÉ VERÍSSIMO averissimo@negocios.pt

O

que faltaaPortugal para ser
mais competitivo? Aresposta, dada por
professores e
alunos de economia, centra-se numaideiabase:
o país tem vistas curtas, colocando
frequentemente a estratégia de
longo prazo em segundo plano.
Esta é a posição comum de
seis professores e seis alunos de
escolas de economias e gestão que

o Negócios juntou num debate
com o mote “Como pôr Portugal
a crescer mais?”.
Foram os alunos a vincar esse
ponto. Nuno Tirapicos, aluno da
NOVASBE, foi o primeiro a lembrar a dicotomia entre o curto e o
longo prazo: “Há reformas estruturais que têm de ser feitas. Quando nos focamos no PIB a curto
prazo esquecemos isto”.
“Em Portugal só se pensa no
curto prazo”, criticou Diogo Bárbara, aluno da ISCTE Business

School, admitindo que esse problema é comum a outros países.
“O Governo promove esse pensamento a curto prazo”, apontou
Edgar Silva, estudante da Porto
Business School, argumentando
que “não é possível pensar a quatro anos se queremos ser sustentáveis”.
Avisão de futuro acaba por ser
também importante para uma expressão que marca (quase) todas
as discussões entre economistas:
a estabilidade fiscal e o investi-

mento. “Não há nada pior ao investimento do que a incerteza fiscal”, destacou Pedro Brinca, professor da NOVA SBE.
Asolução passa por “acreditar
no longo prazo, mas com sentido
de urgência no curto prazo”, notou Sofia Salgado Pinto, diretora
da Católica Porto Business
School. Ou seja, começar já a
construir o futuro. Até porque, assinalou Roman O’Callaghan, diretor da Porto Business School, a
concorrência internacional na

fase de desenvolvimento da economia nacional tem de ser pela
qualidade e pela diferenciação e
não pelo preço.

Identificar os problemas
Se há um problema têm de ser
identificadas as suas raízes. Aconclusão é que, além da visão de curto prazo, as limitações da economia portuguesa encontram-se na
justiça, na demografia e a má gestão das empresas.
“Temos um problema gravís-
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simo do ponto de vista dos
prazos de pagamento”, começou por identificar Pedro
Brinca, referindo que, apesar
das melhorias, este é um atraso que continua.
Um problema que pode
estar relacionado com a fraca
qualidade da gestão das empresas. “Quando olho para os
rankings, no lado da gestão há
em Portugal um défice de práticas de gestão, de corporate
governance e de formação ao
longo da vida”, destaca Roman O’Callaghan.
Mais estrutural ainda é o
problema demográfico identificado por Henrique Monteiro, diretor do mestrado em
economia da ISCTE Business
School. “Portugal é um dos
países mais envelhecidos da
União Europeia”, alerta, referindo que o Estado social
“acabará por ser um peso muito grande a ser pago por poucos” no futuro.

Criar as soluções
Além da estabilidade fiscal e
do investimento público e privado, uma melhor alocação
dos recursos, a incorporação
de tecnologia, a aposta na inovação e no mar e o acolhimento de imigrantes são alguns
dos fatores que podem acelerar a economia.
Sofia Salgado Pinto lançou as primeiras pistas: “O
nosso país tem muitas competências e valências que pode
aproveitar para potenciar as
exportações”. Portugal tem de
identificar as áreas de futuro
“onde vale a pena investir”.
Consensual é também a
ideia de que o futuro passa
pela tecnologia e pela formação. A esperança é que essa
aprendizagem também fomente a “cultura empresarial
de empreendedorismo”, de
inovação e de colaboração.
“Quando as pessoas estão juntas as ideias surgem”, sublinhou Maria de Fátima Carioca, diretora da AESE.
Certo é que esta discussão
poderia “durar uma semana”,
tal como fez questão de frisar
Pedro Brinca, dada a abrangência de assuntos agregados
no tema do crescimento económico. O objetivo de “ser
competitivo e manter a coesão
social” é difícil. “Se fosse fácil
não estávamos aqui a ter um
fórum sobre isto”. I

Professores
e estudantes
concordam:
PIB não é
tudo
Oindicadoreconómicoquemais
tinta faz correr é indiscutivelmente o PIB. Governos, mercados, agências de rating, bancos
centraiseempresasolhamconstantemente para a sua evolução
parafazerescolhasetomardecisões. Mas o PIB “não é tudo”,
alerta Diogo Bárbara, aluno da
ISCTE Business School,corroboradopeloprofessorHenrique
Monteiroqueconsideraqueoindicador é “sobrevalorizado”. “É
importante olhar para o PIB ,
mas este não conta a história
toda”,avisa.
Aluno e professorparticiparamestasegunda-feiranainiciativapromovidapeloNegóciossobrecomo“pôrPortugalacrescer
mais”. “Olhamos muito para o
PIB e o seu número – quanto é
quequeremosquecresça–eesquecemos de olhar para outras
componentes”, destacou Diogo
Bárbara, argumentando que é
preciso ter em conta o impacto
do crescimento nas alterações
climáticas,saberquetipodeemprego está a ser criado e se a expansão da economia “é só para
algunsousecontribuiparacombaterasdesigualdadessociais”.
E dáumexemplo: durante a
atualrecuperaçãoeconómica“as
pessoasdemorammuitoasentir
o crescimento” e, por isso, propõe que o indicador económico
esteja“maispertodobem-estar”.
Estes são temas centrais na
discussãopolíticadaatualidade,
notou Pedro Brinca: “As desigualdades têm aumentado de
forma brutal”. Henrique Monteiro corrobora que Portugal
“tem um nível de desigualdade
relativamenteelevado”.
Mas o próprio estudante reconheceu falhas aos especialistas,admitindoque“oseconomistas falam muito de números e
poucodepessoas”.
“As pessoas não compreendemoquepodeviraserfeitoem
termosdeproblemasfundamentais para a economia e para o
crescimento”,rematou. I
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QUE VISÃO DE FUTURO PARA O PAÍS?
O Negócios desafiou os oradores a, em poucas palavras, dizer o que Portugal pode
ser no futuro. Alunos e professores mostraram-se otimistas, mas assinalaram o
caráter de urgência nesta missão de construir um futuro diferente.

SARA CAETANO
ESTUDANTE DA AESE
BUSINESS SCHOOL

FÁTIMA CARIOCA
DIRETORA DA AESE
BUSINESS SCHOOL

EDGAR SILVA
ESTUDANTE DA PORTO
BUSINESS SCHOOL

“Falta-nos audácia.
Os portugueses têm
de entender que a
ambição é positiva.
Não nos devemos
limitar”.

“O sonho passará por
ter um Portugal para
todos. Espero que
externamente seja
um Portugal aberto
ao mundo e a todos”.

“Para o país evoluir
as empresas têm de
estar abertas a novas
ideias das formações
que sejam implementadas na prática”.

RAMON O’CALLAGHAN
DIRETOR DA PORTO
BUSINESS SCHOOL

MIGUEL DUARTE
ESTUDANTE DO ISEG

ANA MORAIS
VICE-PRESIDENTE DO ISEG

“Espero que seja
um país moderno
com um equilíbrio
entre tradição e
inovação, sem estar
preso no passado”.

“Portugal tem de
atrair investimento
direto estrangeiro
que esteja disposto a
cooperar com aS
empresas nacionais”.

“O ideal seria
conseguirmos
crescer sem deixar
ninguém para trás,
nomeadamente na
parte tecnológica”.

PEDRO BRINCA
PROFESSOR DA NOVA SBE

NUNO TIRAPICOS
ESTUDANTE DA NOVA SBE

SOFIA SALGADO PINTO
DIRETORA DA CATÓLICA
PORTO BUSINESS SCHOOL

“Portugal pode ser
aquilo que quiser ser.
É preciso enfatizar a
questão do longo
prazo e das reformas
estruturais”.

“Portugal pode ser
mais aberto e mais
participativo. Ser
mais recetivo a
mudar, em específico
os gestores”.

“Temos de acreditar
no longo prazo,
mas com sentido
de urgência no curto
prazo e começar
a investir já”.

ILLDYE TEM JUA
ESTUDANTE DA CATÓLICA
PORTO BUSINESS SCHOOL

HENRIQUE MONTEIRO
PROFESSOR DA ISCTE
BUSINESS SCHOOL

DIOGO BÁRBARA
ESTUDANTE DA ISCTE
BUSINESS SCHOOL

“Portugal pode ser
mais competitivo se
apostar na formação
e na inovação e
se aproveitar os
recursos naturais”.

“Portugal tem de
mudar para se tornar
um país onde
os jovens sejam
valorizados pela
sua inovação”.

“É preciso repensar o
sistema económico.
A economia não é
tudo... Tem de estar
de mãos dadas com
as pessoas”.
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Procuram-se empresas que
queiram estudantes de topo
Portugal tem ótimas escolas, capazes de formar bons gestores e bons economistas, mas tem ainda um longo
caminho a percorrer no sentido de captar e reter os seus talentos, não os deixando fugir em busca de desafios que
não encontram cá dentro.
FILOMENA LANÇA filomenalanca@negocios.pt TIAGO VARZIM tiagovarzim@negocios.pt ANDRÉ VERÍSSIMO averissimo@negocios.pt

N

uma coisa todos estão de
acordo: Portugal tem “business schools”
de topo, das
melhores, capazes de concorrer internacionalmente. Mas tem também falta de
quadros especializados. E bons
profissionais que preferem ir para
fora e outros que não querem,
mas que acabam também por ir,
em busca de um reconhecimento

e uma realização pessoal que por
cá têm dificuldades em conseguir.
Seis “deans” e outros tantos
alunos sentaram-se à mesa, a convite do Negócios, para discutir
formas de “pôr Portugal a crescer
mais” e a conversa caiu inevitavelmente na educação e na formação
contínua ao longo da vida como
peças-chave essenciais para melhorar a competitividade do país.
Primeiro os alunos. Edgar Silva, aluno da Porto Business
School , faz o diagnóstico: “Temos

excelentes escolas, das melhores
do mundo em termos de educação”, mas depois “deixamos partir muitos dos nossos talentos e
boa parte do nosso investimento
na educação acaba por ser aproveitado noutros países”.
Mas a qualidade é transversal? Nem por isso, e não é difícil
encontrar assimetrias, lembrou
Nuno Tirapicos, aluno da Nova
SBE: “Temos universidades de
topo, mas temos outras em que os
alunos estudam com ratos e com

baratas, com condições que não
são dignas”, exemplificou. “Como
é que um aluno se pode sentir motivado?”, questiona, lembrando
que as assimetrias acabam por se
refletir na competitividade. “A
qualidade da educação deve ser
um dos caminhos a seguir para, no
longo prazo, aumentarmos a nossa competitividade”, sublinha. E
por isso “o investimento não pode
ser só nas ‘business schools’, mas
também em todas as outras”.
Em todas as outras, mas mui-

to também nas empresas que depois hão de receber esta mão de
obra qualificada. Sofia Salgado
Pinto, diretora da Católica Porto
Business School, concorda que de
facto temos “business schools a
nível competitivo, do melhor que
se faz na Europa e no mundo, mas
depois na parte das empresas não
estamos a ver a mesma capacidade de atração e retenção”.
Aprofessora não tem dúvidas:
“Quando falamos em investimento, um dos desafios que Portugal
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A formação contínua foi um dos
temas que marcaram a troca de
ideias entre as escolas de negócios.

tem é captar talento nacional
que está fora” e “reter talento
que resolve sair porque não encontra cá condições para se realizar profissionalmente”.
Alunos e professores deixa-

ram o recado aos líderes empresariais: o país precisa de “empresasdinâmicas”,que“reconheçam
o talento e o mérito” e que o façamno longo prazo, sintetizaSofia Salgado Pinto. Ora, “esse caminho passa por tecnologia, informação, mas também por formação e aindahámuitaresistênciaaveraformaçãocomouminstrumento que traz valor”.
Ramon O’Callaghan, reitor
da Porto Business School, concorda e lembra que “a mobilidade do talento é hoje uma realidade” e que, por isso, muito rapidamente um país pode perder
profissionais competentes.
Por outras palavras, a bola
fica do lado das empresas. Portugal tem um “défice” em matéria de “práticas de gestão, ‘corporate governance’ e formação”,
considera. “Aqualidade dos engenheiros aqui é muito boa” e
“há muitas empresas internacionais que vêm cá por causa
disso”, exemplifica. Porém, “há
boa qualidade, mas pouca quantidade” e não é difícil encontrar
“CEO que se queixam da saída
de cérebros”.
Em suma, sem bons profissionais, os níveis de competitividade das empresas recuam, mas
sem um projeto empresarial devidamente estimulante também
é difícil encontrarbons profissionais, porque “não é só salário, é
tambémprojeto, empresas dinâmicas, que reconhecem o talento e o mérito, que apoiemno longo prazo, isso atrai talento e qualidade, porque não se estáaolhar
só para o curto prazo”, defende
Sofia Salgado Pinto.
“Temos de fazer algo para
que a sociedade saiba qual é a
importância da aprendizagem e
formação ao longo da vida” e
“temos um papel enquanto ‘business school’, no sentido de
contribuir para mudar essa cultura”, remata O’Callaghan. I

Está aí uma
nova geração
de
economistas
e gestores?
Háalgunsanos,umaluno“estudavaparadesenvolverasuacarreiranumaempresa.Hoje,osjovensprocuramdesafiosdiferentesetodasasferramentasecompetências são também diferentes”,aopontode“quemnãodominar a tecnologia”, corre “um
sérioriscodeserexcluído”.Ana
Morais, vice-presidente do
ISEG,nãotemdúvidas:háuma
“visãodiferentedoemprego,do
trabalho,dofuturo,quefarátoda
adiferença”paraanovageração
que está a começar a chegar ao
mercado de trabalho.
NainiciativadoNegóciossobre “como pôr Portugal a crescermais”, que decorreu estasegunda-feiraemLisboa,falou-se
dedesafiosedepotencialidades.
SofiaSalgadoPinto,diretorada
CatólicaPortoBusinessSchool,
não tem dúvidas: “Estão muito
bem preparados e com um potencialdealcancemuitogrande.
Têm à sua disposição o que podemprecisaresabemcomoutilizar. Cabe-nos a nós também
dar oportunidades e provocá-los.”
ParaPedroBrinca,professor
daNOVASBE,“ograndedesafio danovageração é ummodelocompetitivo,capazderetertalento e ao mesmo tempo de garantir a coesão social”. Brinca
acreditaque“háfatoresestruturais que permitem encarar esse
desafio com algum otimismo e
umlastro geracional, umapáginaque é preciso virar”. I
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E depois do curso,
partir ou ficar?

Nãoháumarespostasódesimou
não, ainda menos uma resposta
única.Miguel,Sara,Edgar,Nuno,
Diogo, Illdye são alunos de diferentes“businessschools”dopaís
eàperguntasobreoquequerem
do seu futuro admitem ir, admitemvoltar,masdesistirdePortugalninguémquer.
“Gostava de ficar cá, para
ajudar a fazer crescer o país”,
afirma,dechofre,EdgarSilva,da
Porto Business School. “Temos
umpotencialenormeeasPME
precisamdenovasideiasparaas
fazer crescer”, acrescenta, lamentando, porém, que em Portugal seja “sempre tudo pensado no curto prazo”. Porque, se
queremossersustentáveis,“não
podemospensaraquatroanos”.
É também por cáque Nuno
Tirapicosgostavade,“idealmente”,seguiracarreiraacadémica,
quando terminar o percurso
atualnaNovaSBE.Nãodescartaumdoutoramentoláfora,mas
éaquiquetemafamília,“umfator que sempre contarámuito”.
Uma aprendizagem no estrangeiro e o conhecimento de
novas realidades é, aliás, algo
muito encorajado pelos professores. Como afirma, Ramon
O’Callaghan, diretor da Porto
Business School, “vivemos num
mundo global e sair para ver
como as coisas são e funcionam
éfundamental”.“Encorajosempre as pessoas a passarem pelo
menos uma parte das suas vidas
noestrangeiro”,declara.Eospor-

tuguesesnoestrangeirotêmfama
de se destacar. “Um aluno de
Erasmus português é sistematicamenteaquelequetemmelhor
‘performance’”, assegura Pedro
Brinca,professordaNovaSBE.
SaraCaetano,alunadeMBA
daAESE,équemmenosdúvidas
tem, talvez porque já tem experiência do mercado de trabalho:
“Quero acreditar que eu sou um
talentoqueomeupaíspodeaproveitar.Nãoquerosair.Temosum
paíscomcondiçõesextraordinárias”, afirma. “É verdade que o
mundo é feito de oportunidades
e se a grande oportunidade estiver em Portugal, isso é o ideal”,
concordaFátimaCarioca,suadiretoranaAESE.
E é àprocuradasuaoportunidade que Miguel Duarte está
decidido a ir, mal termine a sua
passagempeloISEG.Adecisão,
explica,“temavercomofactode
aprogressãoláforasersuperior”.
Se por cá houvesse “uma maior
cooperaçãoentreasgrandesempresas estrangeiras e as PME,
talvez o nosso talento ficasse retido emPortugal”, afirma.
Diogo Bárbara, da ISCTE
BusinessSchool,reconheceque
gostavadeficar.Mas,“sehouver
uma grande oportunidade lá
fora”, tambémnão diráque não
àpartida.“Issoéinerenteaoser
humano, mas, por princípio,
“também faz sentido a geração
mais qualificada dar uma oportunidadeaoseupaís”,remata. I
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