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Gonçalo Quadros | O "chairman" da Criticai foi "atraído" pela Universidade de Coimbra e ajudou a criar uma empresa que
está no mundo e trabalha para a NASA.

As universidades portuguesas ainda
- não conseguiram "gerar" nenhum

Facebook, mas já existem casos de
sucesso. A Criticai Software come-

çou na Universidade de Coimbra e
dá cartas pelo mundo. E a Ydreams

começou no Técnico e tem sido in-
cubadora de várias empresas. Se
noutros tempos era uma "heresia"

lançar empresas a partir da univer-
sidade, hoje essa ideia está a relativi-
zar-se. Mas ainda há muito trabalho
a fazer. Como obstáculo adicional es-
tão as restrições orçamentais que po-
dempôremcausamuitosprojectos.

Gonçalo Quadros foi "atraído"
pela universidade, o que lhe permi-
tiu constituir a Criticai Software.
"Julgo que a faculdade não estava
preparada Hoje a forma de pensar é
um bocadinho diferente. Havia um
contextoemqueseolhava para aque-
les que se queriam dedicar às empre-
sas como alguém que estava vendi-
do", recordou o co-fundador da tec-
nológica

Na visão do reitor da Universida-
de de Lisboa, António Cruz Serra, a
realidade nacional difere entre uni-
versidades. "As coisas mudaram e
sou de opinião que deveríamos não



só fomentar a criação de empresas,
como a universidade deveria parti-
cipar no capital das empresas (não
mais de 10%)", adiantou.

Oco-fundadordaCritical Softwa-
re admite que "as coisas estão a mu-
dar". Mas lembra que "a minha gera-
ção aindafoitreinadada seguinte for-
ma: o aspecto essencial era garantir
um futuro estável, ir para uma em-
presa grande, para a função pública
A grande parte dos meus colegas são

quadros de grandes empresas e esse

poderia ser o meu caminho".
Olhando para o outro lado do

Atlântico, nomeadamente para os
EUA, é das universidades que têm
saído as empresas mais valiosas do

mercadodecapitais. "Aculturaége-
rada e moldada pelo ecossistema As
universidades dos EUA motivam
essa mentalidade e o crescimento

dá-se através do exemplo", defende
Quadros, para quem o facto de a di-
mensãodo mercado permitiratingir
um crescimento muito superior ao
da Europa é também um estímulo.
"Nos EUA, a pessoa sabe que pode
enriquecer, sabe que pode falhar,
mas se correr bem íàz umagrande di-
ferença", acrescenta, dizendo: "na

Europanãoseaceitaofalhanço, nos
EUA isso é currículo".

Se foi a bolsa da Universidade de
Coimbra que lhe deu um empurrão,
Gonçalo Quadros sabe que as actuais

restrições orçamentais podem com-
prometerofuturo das universidades.
'Tara ter 10 cérebros muito bons, se
calhar tem que apostar na formação
de 30. E esta asfixia que se vive nas
universidades vai se pagar mais à

frente", diz. No sentido de colmatar

essa lacuna, Cruz Serra defende que
o caminho poderia passar pela utili-
zaçãodos fundos comunitários. "Su-
geri ao Governo que se utilizasse uma
linha do QREN nas universidades
para fomentar o empreendedoris-
mo, mas até agora nada", lamentou
o reitor da Universidade de Lisboa.


